
 

MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN  

Är dina medarbetare din största, och ibland enda, tillgång? Då vet du också vilken skillnad det är när alla 
är engagerade och bidrar på sin absoluta topp. Med mindfulness finns stora möjligheter att optimera 
dina medarbetare och ledares prestationer. Resultatet brukar visa sig såväl i effektivitet som i 
välbefinnande. 
 
Forskning har visat att den viktigaste förmågan i arbetslivet är förmågan att kunna fokusera. Mindfulness, eller medveten 
närvaro som det också kallas, är ett verktyg som övar upp ditt fokus. Det handlar om att lära känna dig själv, dina tankar, 
känslor, ditt beteende och dina drivkrafter och därigenom mer effektivt kunna styra din uppmärksamhet.  

Genom att träna mindfulness kan du öva upp förmågan att fokusera under längre perioder utan distraktion. Du lär dig att 
handla medvetet och proaktivt, istället för reaktivt. Du utvecklar en förmåga att kunna prioritera, kommunicera, fatta 
beslut och att lägga energi på rätt saker. Du kommer också att utveckla ett lugn och en stabilitet även i mer utmanande 
situationer och känna när det är dags för återhämning. Vi kallar det personligt ledarskap. Som du leder dig själv utvecklar 
du helt enkelt mer kvalitativa och effektiva relationer med andra.  

KURSSTART 18 januari 2018 

MÅLGRUPP 
Ledare och medarbetare som är intresserade av att optimera sitt välbefinnande och prestation så att de kan nå sin fulla 
potential.  



KURSUPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

Uppstartsworkshop halvdag 
Kursen startar med en halvdags workshop som syftar till att ge bakgrund kring nyttan av mindfulness på och utanför 
arbetslivet. Mindfulness som träning och förhållningssätt introduceras och förklaras. Deltagarna kommer att få landa in i 
sin egen drivkraft kring vad de kan vinna på att utveckla ett medvetet förhållningssätt gällande sin prestation och 
välbefinnande.  

Fyra handledarträffar, 2 timmar/tillfälle 
Under de fyra handledarträffarna varvas teori, reflektion och praktiska övningar för att deltagarna ska kunna utveckla sin 
träning på egen hand. Handledarträffarna faciliteras av Jenny Larsson, certifierad mindfulnessinstruktör.  

Internetbaserat träningsprogram  
I kursen ingår Mindfulnesscenters forskningsbaserade internetbaserade träningsprogram. Deltagarna laddar enkelt ner 
programmet på sin telefon eller läsplatta/dator. Med programmet tränar deltagarna själva 2*10 minuter om dagen, fem 
dagar i veckan.  

Mindfulnessträningen  

• Mindfulnessövningar/meditationer – andrum, andningsankare, kroppsscanning, medvetna rörelser, sittande 
meditation 

• Vardagsövningar – övningarna hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din 
vardag. Vardagsövningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, 
de hjälper dig att se och att kunna fatta mer medvetna beslut. 

Kursdatum:  Uppstartsworkshop  18 jan kl. 09.00-12.00 
Handledarträffar  25 jan, 8 feb, 22 feb, 8 mars kl. 09.00 – 11.00 

Plats: Göteborg (info om plats kommer några veckor innan kursstart) 

Pris: 7 900 kr (inklusive Mindfulnesscenters internetbaserade träningsprogram) 

Anmälan:  info@bodymindworks.se 

 


