
DE SOM TRIVS 
PÅ JOBBET GÖR 
NYTTA
BLI GLAD OCH EFFEKTIV



Under en till två timmar får åhörarna tips och 
råd om ur de kan bemöta och hantera sig själva 
och omvärlden. För vissa människor blir det en 
tydlig insikt, en aha-upplevelse som förändrar. 
En annan åhörare följer alla resonemang och 
antecknar noga det som sägs. Ibland kan Eriks 
påstående se ut som plattityder, men i rätt 
situation kan samma påstående vara den 
yttersta visdomen. 

För att budskapet ska fastna i åhöraren 
använder Erik ofta övningar. Saxofonen är alltid 
med, det glömmer ingen.

FÖRDRAGETS
FUNKTION



Vi människor har lätt för att lägga ansvaret där 
man själv inte kan påverka. På chefen, kunder, 
sin barndom, regelverk eller något annat. Det 
är i och för sig ofta sant, men det är inte ett 
fruktbart sätt att tänka. I stället menar Erik att 
det gäller att navigera i den verklighet som är 
och ta beslut som är bra för både dig själv och 
organisationen.

MEDARBETAREN HAR 
ETT EGET ANSVAR



ERIK WINQVIST
Erik är talare, artist och musiker. Tidigare har 
han varit VD, marknadschef och säljare. Han 
har en fil.kand. från Stockholms universitet. 

Om du vill ha fart på konferensmiddagen så 
samarbetar han med andra artister. Du kan 
läsa mer om Erik på hemsidan.



REFERENSER
På hemsidan kan du läsa om vad föredrags- 
köpare har sagt. Bland mycket annat säger de 
att effektiviteten ökat och att kaffesamtalen 
har ändrat karaktär.



VETENSKAP,
ERFARENHET OCH 
GAMLA FILOSOFER
Sakinnehållet bygger på sådant som inte är 
särskilt kontroversiellt. Erik har nämligen valt att 
tala om sånt som forskare, Eriks erfarenhet och 
gamla filosofer är överens om. Många andra 
teorier är spännande och intressanta, men 
platsar inte i Erik föredrag. På hemsidan kan du 
läsa om evidens och se vilka böcker som Erik 
skrivit.



På hemsidan finns ”föreläsningsanteckningar” 
som beskriver vad Erik brukar tala om. Om 
du vill så kan du själv gå in i dokumentet och 
bestämma vad Erik ska fokusera på under just 
ditt evenemang. 

FÖRELÄSNINGS-
ANTECKNINGAR



Avs: Elfviks udde 6, 181 90 Lidingö 

Winkir Musik och Teater
Telefon: 0708 77 66 67
E-post: info@winkir.se
Webb: www.erikwi.se
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