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Rollen som vaktmästare eller fastighetsskötare innebär ett 
stort mått av praktiskt arbete. Detta lär man sig ofta bäst på 
arbetsplatsen. Ändå saknar många personer i din yrkesroll 
viktiga kunskaper kring hur man bäst motverkar eskalerande  
konflikter, ansvarsfördelning och kunskap kring brandskydd 
och annat säkerhetsarbete. Och inte minst – hur du bäst 
hanterar frihet under ansvar och motiverar dig själv och dina 
medarbetare i vardagen. 

För att få den typen av insikter behöver man nog släppa 

jobbet ett par dagar och lära av de som kan bäst. Därför finns 

den här konferensen. 

 
Vi har samlat några av Sveriges mest uppskattade 
föreläsare!  
 

Våra duktiga föreläsare sätter fingret på allt du som  

vaktmästare eller fastighetsskötare måste känna till.  

Samtidigt kommer du att lära känna dig själv bättre, få en  

massa nya aha-upplevelser och mer välmående på och  

utanför jobbet!  

Ta chansen att bli ännu bättre på ditt jobb redan idag. 
Ta med dig dina kollegor och gå 5 betala för 4!

NU ÄR DET DIN TUR ATT  
UTVECKLAS I YRKESROLLEN!

Jonas Eriksson 

Som 33-åring sålde Jonas sitt bolag och behövde  

egentligen aldrig jobba mer. Då satsade han istället på 

att bli en fotbollsdomare av världsklass, vilket han snart 

också blev. Här ger Jonas sina perspektiv på ledarskap 

och kommunikation, men även hur man bygger

framgångsrika företag med vinnarkultur.

 

 

 

Mimmi von Troil

I snart 10 år har Mimmi arbetat med SSA (systematiskt 

säkerhetsarbete) och att utveckla ”tänket” kring säker-

hets- och trygghetsfrågor. Mimmi anser att arbetet med 

trygghet och säkerhet skapar förutsättningarna för allting 

annat som sker.  I dag arbetar hon som vd i FSO, en  

organisation för idéburna förskolor, fritidshem och skolor. 

 

 

 

Mikael Värmå

Mikael har sin bakgrund inom Räddningstjänsten som 

brandman och har arbetat som utbildare sedan våren 

2018. Mikael håller utbildningar i Systematiskt  

brandskyddsarbete, Hjärt- och lungräddning, Första 

hjälpen, Heta Arbeten och mer där till.

 

 

 

Lars Larsson 

Lars visar hur vi samspelar med varandra och vad det gör 

som skapar det där klicket mellan människor.  

Eller tvärtom. Hur konflikter föds och göds. Lars arbetar 

inom ett brett område kring frågor av kommunikation och 

svåra samtal, effektiva möten. 
 
 
 
 

Calle Kalldal 

Calle har jobbat inom säkerhetsbranschen sedan 1988 

och med kamera sedan 2009. Han planerar kamera- 

anläggningar som i första hand använder videoanalys 

samt är företagets nörd på kamerabevakningslagen och 

dess tolkningar.

 

 

 

Björn Hedén

Björn har jobbat i ett flertal olika säkerhetsföretag, och 

varierande roller i säkerhetsbranschen i 30 år

Han är behörig ingenjör Inbrottslarm sedan 10 år tillbaka, 

och arbetar idag som projektledare på Securitas Sverige 

AB, avd. Rikskund.

 

 

 

Cecilia Langell

Cecilia är legitimerad psykolog och civilekonom. Hon 

har under flera år arbetat som organisationskonsult med 

ledarutvecklingsprogram, grupputveckling, rekrytering, 

urval, coachning, utbildning och förändringsledning. 

• Hur du kommunicerar smartare och stoppar eskalerande 

konflikter i tid 

• Vaktmästarens och fastighetsskötarens roll vid in- och 

utrymning 

• Frihet under ansvar – så leder du dig själv

• Systematiskt brandskyddsarbete – allt du måste kunna!

• Larm, passerkontroll, kameraövervakning och  

framtidsspaningar 

• Att sikta högt och bli en viktig kugge i ett vinnande team 

DU FÅR LÄRA DIG



DAG 1
09:00 KONFLIKTHANTERING
Den besvärliga personen 
• Vad är det egentligen som gör en person besvärlig?

• Vad är det som gör att rivalitet, negativitet och gnäll uppstår?

• Vad upplever den andre när den ene känner ilska eller  

frustration?

• Bli uppmärksam på behovskrockar – praktiska exempel

10:40 Så kan du bidra till att stoppa eskalerande konflikter
• Få bättre koll på din egen roll och bli en ännu bättre lagspelare

• Samarbetskultur – ledarens och medarbetarens ansvar

• Feedback – detta ska den innehålla och så ska den levereras 

• Strategier och verktyg som hjälper dig att hantera vanliga 

besvärliga beteenden

• Konflikt när någon bara försöker ”hjälpa” – varför reagerar du 

som du gör?

• Hur medlar du mellan personlighetstyper som inte drar jämnt?

• Så kan du bidra till ett öppet arbetsklimat med tolerans och 

tydliga gränser 

Lars Larsson 

 

13:00 Inrymning och utrymning 
• Säkerhetsarbete - grunden för anställdas upplevda och  

verkliga trygghet

• Utrymning, Inrymnning, säkra rum och en vattenflaska

• Risk- och sårbarhetsanalys

• Vaktmästaren och fastighetsskötaren – arbetsgivarens mest 

självklara bollplank för lyckat säkerhetsarbete

Mimmi von Troil 

 
14:40 Självledarskap
• Vad blir du själv motiverad av?

• Frihet under ansvar – så jobbar du smartare

• Så tar du reda på hur du bäst kan inspirera och motivera dig 

själv och andra 

• Bidra till att positiv stämning varar

Cecilia Langell 

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

DAG 2 
09:00 BRANDSKYDDSARBETE 
Systematiskt brandskyddsarbete
• Krav och ansvar

• Vem gör vad?

• Risker

• Egenkontroller

• Byggnadstekniskt brandskydd

• Förebyggande arbete 

10:40 Grundläggande brandutbildning
• Brandteori, släckmedel och brandförlopp 

• Effektiv och säker utrymning

• Hur reagerar människors vid fara? 

Mikael Värmå 

 

13:00 Larm, passerkontroll och kameraövervakning
• Riskanalys – vad är värt att skydda, och vad riskerar jag om 

det går förlorat?

• Förändrad hotbild, förändrat skyddsbehov

• Hur såg skyddet igår, idag, och hur tror vi det ser ut i  

morgon?

• Vad kameror kan och inte kan hjälp oss med

• Kameralagstiftning och lagstiftningens koppling till GDPR

• Hur kan du som vaktmästare/fastighetsskötare påverka din 

arbetsgivare att göra smartare val? 

Björn Hedén & Calle Kalldal 

 
 
14:40 Världens svåraste jobb: att vara chef för Zlatan, Messi 
och Ronaldo
• Att finna modet att sikta högt 

• Vinnande kommunikation

• Vad förenar framgångsrika människor och företag? 

Jonas Eriksson 

 

PROGRAM

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE
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VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

VÄL GENOMTÄNKT OCH  
PLANERAD MED BRA FÖRELÄSARE.  
MAGDALENA MOBERG 
KUNGÄLV-YTTERBY  
FÖRSAMLING

VAKTMÄSTARE & 
FASTIGHETSSKÖTARE 
2020

Stockholm 

30 nov-1 dec 

Pris: 7 990 kr (exkl. moms) /person.

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika och 

dokumentation ingår 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om kurslokalen hittar du på vår hemsida 

kunskapsgruppen.se

KOM 5 BETALA  
FÖR 4!

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen under hösten -20: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  

utbildningsdagarna

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 

såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna 

hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 

• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat 

avstånd till övriga deltagare 

• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida 

för ännu mer aktuell information!


