Jan Kronkvist
Utbildare, föreläsare och coach inom:
Retorik, presentationsteknik, ledarskap
kommunikation och kundbemötande.

Motiverar och inspirerar
Min drivkraft är att få människor att växa,
utveckla nya förmågor och nå sina mål oavsett
om de är företagsledare eller medarbetare.

Kort om mig
• Glad skåning från Helsingborg
• Bor i Haga, Göteborgs charmigaste
bostadsområde
• Sambo och pappa till tre fantastiska barn
• Hejar på HIF och Rögle
• Älskar historia, kan spendera timmar bland
ruiner eller böcker
• Sport är viktigt, gärna innebandy eller tennis

Jag utbildade mig till skådespelare på Calle Flygare Teaterskola. En gång
fick jag som övningsuppgift att besöka Östermalms butiker och agera ”rik
filmproducent”. Expediterna gav mig ett mycket bättre bemötande än
normalt, jag insåg hur viktig vår självbild och attityd är för hur andra
uppfattar oss. Under 2 år på Calle lärde jag mig att gå in en roll, agera inför
publik, ha scennärvaro och gestalta olika karaktärer med kroppsspråk och
röst. Då lärde jag mig teatermetodik som jag fortfarande använder idag!
Efter en karriär som skådespelare där jag bl.a. spelade på Stockholms
stadsteater mot Helena Bergström och medverkade i Tre Kronor kom jag till
Kullängen konferens och jobbade som Teambuilder. Jag såg att grupper
använde olika strategier och sätt att kommunicera för att lösa problem, det
var mycket spännande. Jag blev så inspirerad av att leda grupperna
så1998 flyttade jag till Göteborg och startade mitt eget utbildningsföretag.
Jag började marknadsföra och sälja mina föreläsningar och kurser vilket var
både roligt, svårt och lärorikt. Efter två år blev jag utbildningsansvarig för en
ledarskapsutbildning på Volvo, trots att jag aldrig jobbat som chef! Det
roliga var att deltagarna gav mig fantastiska utvärderingar och jag har
fortfarande kontakt med några av dem. Efter 16 år som utbildare, coach
och föreläsare tycker jag fortfarande det är lika roligt och utvecklande.

Min kompetens och filosofi
Utbildningar och certifieringar:
¡ Certifierad i Pussel DISC analys och Moroten Drivkraftsanalys - Ensize
¡ Competent Communicator and Speech Skills – Toastmasters
International
¡ Gruppledare. Grupputveckling, kommunikation och situationsanpassat
ledarskap med fokus på självinsikt – UGL
¡ Ledarskap och mental coachning – Örebro Ledarhögskola
¡ Method Acting – Metodik inom teater
¡ Skådespelare – Calle Flygare Teaterskola

”Kommunikation är en förmåga som alla kan träna och lära sig”
Jan Kronkvist

Metodik & Ämne
¡ Presentationsteknik: Jag lär personer att förbereda effektivt
och känna sig säkrare när de talar inför en grupp, så de kan
tala tydligt och engagerat med kroppsspråk och röst.

Samtal &
Dialog

Lyhördhet
&
Förståelse

Träning &
Verktyg

¡ Retorik: Jag tränar personer som behöver uppnå en effekt
när de kommunicerar. Jag lär dem använda retorikens olika
metoder för att inspirera, påverka och övertyga åhörarna.
¡ Kommunikation: Jag utvecklar team och företag som vill
samarbeta och kommunicera bättre. De skapar förtroende,
ökad förståelsen och stärker gruppens Vi- känsla.
¡ Kundbemötande: Jag tränar servicepersoner hur de ska
bemöta alla kunder på ett välkomnande, tryggt och serviceinriktat sätt för att överträffa kundens förväntningar.
¡ Ledarskap: Jag utvecklar både nya och erfarna chefer att
agera som en ledare att få sina grupper och medarbetare
att prestera och nå sina mål med ett coachande
förhållningssätt.

Företagsanpassade

Varje verksamhet har sina unika förutsättningar, mål och behov därför är jag
lyhörd för beställaren och deltagarnas behov och förväntningar.
Jag skräddarsyr varje upplägg och innehåll efter deras kompetensmål. Ett
uppdrag kan variera från 10 minuters inspirationsföreläsning till utbildningar
som pågår under 1 ½ år.
Jag har flera återkommande uppdrag där jag är kundens fasta
kompetenspartner. T.ex. som utbildare på interna managementprogram.

Uppdrag offentlig verksamhet
Göteborgs stad Örgryte -

Presentationsteknik

Skatteverket -

Presentationsteknik & retorik

Kammarrätten -

Kommunikation & bemötande

Kolsva kommun -

Bemötande & presentationsteknik

Polisen Göteborg -

Bemötande & kommunikation

Lycksele kommun -

Kommunikation & service

Sveriges riksdag -

Presentations- och guideteknik

Regeringskansliet -

Modern retorik

Forsmark -

Internkommunikation

Region Skåne -

Presentationsteknik

Handels A-kassa -

Bemötande & service

VHK Public Affairs -

Modern retorik

Stockholm läns landsting -

Bemötande

Mora kommun -

Bemötande & modern retorik

Ord om Jan från beställare/deltagare
Andreas Lindström
Key Account Manager at Axel Christiernsson International AB
”Jan var utbildare för en kurs inom retorik och presentationsteknik. Inom detta får man nog benämna Jan
som en man som lever som han lär. Med ett genuint och passionerat förhållningssätt blir det Jan lär ut
både intressant, lärorikt och underhållande, allt genomfört med högsta professionalism och omtanke om
varje åhörare och deltagare. Jag ser fram emot att få möjligheten att närvara på någon av Jans
framtida utbildningar, då jag vet att jag definitivt kommer lära mig något, och dessutom ha kul under
tiden. Med det sagt kan jag även varmt rekommendera andra att dela samma upplevelse”.
------Martin Pernheim
Information Officer at Skatteverket
”Jan är en fängslande föredragshållare som med hjälp av sitt skådespeleri lyckas förmedla sitt budskap
på ett övertygande sätt som gör att jag tar till mig budskapet”.
------Lars Sjödin
Business Developer Videomeetings
”Under de år som jag engagerade regioner och kommuner som partner i Kunskapsdagarna behövdes
det talare som kunde fånga sin publik. Jan är bra på detta. Givande framträdanden baserat på stor
erfarenhet och enorm förmåga. Jan föreläsningar är alltid en givande upplevelse som både berör och
lockar till skratt, och får vi som åhörare att reflektera. Jag rekommenderar honom verkligen. Jag lovar det
är en investering”.

Ord från beställare/deltagare
Johan Nordgren
Director Operations at Stena Technoworld
“During my time at Finnveden I hired Kronkvist Communications AB for an introductory course in rhetoric /
presentation skills. The training was given to employees with much customer contact i.e. a relatively broad
group with both salespeople, technicians and administrators. Although the topic is generic Jan took certainly
care in preparation to understand precisely our business. The course set-up was adapted so that the
examples / data could easily be associated with our everyday situations which increased engagement. The
course was much appreciated. I can warmly recommend Jan Kronkvist”.
------Clyde Lange
Kommunikatör at Lund University
”Jag har haft glädjen att träffa Jan och ta del av hans retoriska färdigheter under min tid på Sydsvenskans
annonsavdelning.
Jan är en knivskarp och inspirerande föreläsare, som bjöd mig och mina kollegor på en riktig ögonöppnare
för vad retoriken innebär i all kommunikation.
Att uppleva hur Jan omsätter retorikens teorier i praktiken är pedagogik och inspiration på hög nivå, som
varmt kan rekommenderas”.
-------Jessica Axtrup Åqvist
Verksamhetsutvecklare på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
”Jan är en kunnig och engagerad föreläsare/utbildare inom ett så viktigt ämne som kommunikation. Jag
kan starkt rekommendera Jan för antingen kortare uppdrag för att väcka nya tankar eller för ett mer
djupgående samarbete för en positiv förändringsprocess”.

Ord från beställare/deltagare
Johan Rösler
Logistic developer at ICA Sverige AB
”Jag kan varmt rekommendera Jan och hans företag om ni har behov av att på ett pedagogiskt,
inspirerande och enkelt sätt vill lära er retorik och presentationsteknik”.
-------

Magnus Ernegård
Managing Director of ShanghaiSunwin Bus Corporation (Volvo), China
”Jan Kronkvist visade sig ha en arsenal av verktyg, vilka alla baserades på antikens retorik och som
gav mig resultat. För att lyckas som ledare måste jag kunna skapa ett brinnande engagemang
och entusiasm för organisationen och kunna förmedla detta på ett intressant och spännande sätt.
Från detta inspirerande coachningsupplägg fick jag genom mitt sätt att framträda, övertyga och
möta min publik en ovärderlig bestående effekt. Tack vare Jan utvecklades även mina
ledaregenskaper och jag fick bäst E S I av alla Volvos chefer”.
------Joakim Eklund
Co-founder Hello There & writer
“I have known Jan for several years. He's a good person with a warm and empathetic personality.
He’s also a highly competent communicator with extensive knowledge about effective
communication in general and the fascinating world of rhetoric in general. He takes every
assignment seriously – no matter the size of it. Distinctive for his trainings are a high grade of
interactivity and well thought out feedback. I can only give Jan the best recommendations”.

Ord från beställare/deltagare
Fredrik von Homeyer
Affärsjurist/Inköp/Upphandling Kvadrat AB
”Har engagerat Jan med mycket bra resultat. Bl a tvådagars utbildning där mina medarbetare var
väldigt aktiva och fick lära sig att hålla tal, argumentera, lösa fiktiva konflikter etc och diverse
förhållningssätt.
Jan är kunnig, engagerad och en person som - med bra skådespelartalanger - kan åskådliggöra de
situationer eller händelser som man vill belysa. Men, han suggererar dessutom deltagarna så att när
dagen är slut har de flesta agerat själva på ett sätt de inte trodde när dagen började!"
Andréas Borgljung
Director at Regus | Deal Closer
“Jan's ability to see the context and form of communication between people, leaders and
employees, and organizational structures are unique and exciting to enjoy. On several occasions I
have had the opportunity to participate in Jan's seminars and trainings and can warmly and
sincerely recommend Jan and his work”.
Håkan Nilsson
kretsordförande för Jämtlands mjölkbönder i kooperativet Arla.
”Jag har som förtroendevald inom Arla deltagit i en utbildning med Jan Kronkvist. Det var för mig en
ny kursuppläggning och inlärningsmetod som engagerade. Praktiska övningar i att möta en publik
kompletterad med konstruktiva kommentarer från kursledaren. Utbildningen förbättrar Dig som
person oavsett förkunskaper. Jan är en inspirerande kursledare med bra teoretiska kunskaper i
ämnet. Vi 14 representanter från Arla gav kursen ”kommunikation och presentationsteknik” 4.95 av 5
möjliga”.

Ledarskap

”Utbildningen gav mig en större
säkerhet som ledare och jag har stor
nytta av den i min
nuvarande ledarroll!”
Carina Regnér gruppchef Collector

Volvo Finans – Ledarskapsutbildning 1 ½ år
Bakgrund: Företaget hade 16 chefer med varierande erfarenhet av ledarskap. Man
upplevde att det behövdes en grundläggande utbildning i ledarskap. Syftet var att utveckla
ett personligt och situationsanpassat ledarskap för att cheferna skulle kunna motivera
arbetsgruppen och individerna att jobba som ett team och nå bättre arbetsresultat.
Genomförande: Som utbildningsansvarig fick jag i samråd med Volvo Finans ledning ta fram
kompetensmål och koncept. Jag samarbetade med andra utbildare och utbildade själv
inom fem områden. Jag höll fyra coachningssamtal på 1 ½ timme med alla chefer under
utbildningstiden. Efter 6 månader samarbetade jag även med VF nya HR – chef.
Resultat: Innan utbildningen och efteråt genomförde vi en attitydundersökning om deras syn
på sitt eget ledarskap. På en skala 1-10 ökade deras positiva inställning till sin egen förmåga
som ledare från ett snitt på 6,1 till 8.6. I företagets årliga ESI- mätning ökade genomsnittet
från 5.1 till 7.6 för samtliga chefer på en skala 1-10.

Retorik &
Presentation

”Sedan Jan började utbilda i vårt
managementprogram har våra
chefer lyft sina presentationer till en
högre nivå”
LiseLotte J Bate, rektor på Midroc
Business School

MIDROC – Utbilda chefer i retorik
I ledarskapsutbildningen för chefer inom Midroc Business School delas deltagarna in i tre
grupper. Varje grupp har ett Caseuppdrag som ska presenteras och redovisas för Midrocs
ledningsgrupp vid ett bestämt datum.
Under våra två utbildningsdagar går jag igenom hur de kan använda retorikens metoder för
att förbereda och genomföra presentationer. Grupperna tränar på sina Case och presenterar
dem för de andra. Jag filmar, ger feedback och konkreta råd på vad de behöver förbättra för
att deras budskap och användning av PP ska bli tydligt och övertygande för målgruppen.
Individuell coachning och resultat. De chefer som upplever ett behov får coachning via
telefon . De utbildningar som genomförts har varit uppskattade. Gruppernas presentationer
har imponerat på Midrocs ledning, ”bästa presentationen jag sett på Midroc” sa en.
Deltagarnas utvärderingar har i snitt varit 9.5 av 10. Jag är numera kompetenspartner för
Midroc koncernen och utbildar och coachar företagets chefer i både de svenska och
europeiska bolagen.

Bemötande

” Utbildningen blev realistisk och
uppskattad eftersom den var i vår
butik och hade övningar som
speglade verkliga kundsituationer”
Niklas Nilsson, Butikschef Kungsbacka

Elektronikbutik – Kurs för säljare
Ett företag med flertalet butiker och säljare. Mitt uppdrag var att hålla kurs i kundbemötande,
försäljning och merförsäljning för all butikspersonal på Kungsmässan i Kungsbacka.
Under de 3 kurstillfällena hade vi fokus på ett område i taget:
Kundbemötande – första intrycket, bemötande eller bortstötande?
Försäljning – behovs analys med aktivt lyssnande och frågemetodik
Merförsäljning – hur kan jag hjälpa kunden mer?
Realistisk träning gav resultat. Vid varje kurstillfälle filmade vi övningar där de anställda fick
agera både som kund och som säljare. Målet var att utveckla deras kompetens samt få bättre
förståelse för kundens perspektiv. Efter övning tittade vi på filmen och gav feedback och råd.
Inspiration och resultat. Att träna i butiken istället för i ett klassrum upplevde personalen som
inspirerande. De realistiska övningarna med eftersnack tyckte de var lärorika och delen med
merförsäljning var mycket uppskattad. Försäljningen ökade efter kursen och utbildningen
bidrog till att butiken vann 1pris, den bäst säljande butiken i hela Sverige det året.

Ledarskap &
bemötande

”Jan var delaktig i att chefer
och personal blev så nöjda med
våra Rastadagar”
Dan Tervaniemi, VD Rasta Vägkrogar

RASTA – fick nystart för sina chefer och personal
När RASTA expanderade ville de även stärka sammanhållningen och ”Rastaandan". För att
expansionen skulle bli lyckad behövde platschefernas kunna leda och motivera sin personal
och få dem att jobba som ett team. Mitt uppdrag blev att genomföra föreläsningar och
utbilda personal och platschefer i kundbemötande, kommunikation och ledarskap:
Jag hade föreläsning om kundbemötande för Rastas personal. Jag spelade även upp scener
och gav exempel på kundbemötande eller kundbortstötande. Sedan diskuterade vi hur de
kunde bli bättre på att bemöta kunder.
Jag hade två kurser om retorik och kommunikation för platschefer och stationsansvariga. Vi
hade övningar och gick igenom metoder för hur de kan samtala, lyssna, ge feedback, föra
fram budskap och ha effektiva möten. Vi diskuterade vad ett kommunikativt ledarskap betyder
och hur de skulle kunna praktisera detta i deras dagliga arbete på Rasta.
Ett seminarium om internkommunikation och motivation för platschefer. Vi avslutade med att
platscheferna fick diskutera gruppvis och skriva en handlingsplan på hur de skulle kunna bli
bättre på att motivera sin arbetsgrupp.
Uppdraget fick flera positiva effekter. Personalen fick på ett roligt sätt uppleva hur man kan
bemöta sina kunder. De kände sig delaktiga, fick ny energi och det blev tydligt för alla vad
”rastaandan" betyder. Cheferna fick kunskap, förståelse och utbyta erfarenheter på ett
avslappnat, roligt men seriöst sätt. Sammanhållningen mellan dem stärktes.

Kommunikation

”Tack för din inspirerande föreläsning
på vår personaldag. Varmt tack
även för ditt engagemang i
förberedelser och uppföljning av
dagen”
Anna Karlsson, avdelning 34 Drottning
Silvias barn- & ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- & ungdomssjukhus
Vad kan vi göra för att förbättra vår kommunikation med kollegor, vårdnadstagare och deras
familjer? Eftersom man sällan hade tid att prata med varandra blev det ibland missförstånd
och feltolkningar i kommunikationen. Mitt uppdrag var att under en halvdag hålla seminarium
på ett så inspirerande sätt att de anställda blev motiverade att utveckla sin kommunikation
och information med varandra och med vårdnadstagarens familjer.
Seminarium"1 grad till - gör skillnad!" Innan seminariet träffade jag den grupp som var
ansvarig för dagen. Utifrån deras berättelse kunde jag ta fram ett upplägg anpassat för dem.
Under seminariet gav jag flera tips och råd om hur de kan utveckla sin kommunikation och
information. Vi hade praktiska övningar med många skratt, och även bra diskussioner där alla
fick uttrycka sina tankar och åsikter.
Budskapet på seminariet var - om alla anstränger sig 1 gång extra dagligen i deras sätt att
kommunicera kommer det att göra stor skillnad i kontakten med kollegor, patienter och deras
familjer.
Resultatet blev att de fick ökad förståelse och bestämde tillsammans ”spelregler” för hur de
ville kommunicera. Efter några månader ringde jag. Alla hade blivit väldigt inspirerade av
föreläsningen och tänkte mer på vad de sa, hur de sa det och att vara tydligare när de
informerade varandra eller vårdnadstagarens familj.

Hur skulle det kännas...
… att bli ännu bättre på att
bemöta och hjälpa kunder?
… att kommunicera så kollegor
känner förtroende och Vi känsla?
… att vara en målinriktad chef
och en motiverande ledare?
… att hitta rätt argument, knyta
ihop säcken och övertyga andra?
Kontaktuppgifter:
Adress: Södra
Allégatan 16, 413 01
Göteborg

Mobil: 0707-603 871
E-post: jan@kronkvist.se
Hemsida: www.kronkvist.se

