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Mattias Lundberg är legitimerad psykolog och Docent i psykologi vid Umeå
Universitet, föreläsare, författare och moderator.
Mattias har under många år arbetet i näringslivet och inom offentlig sektor
som konsult i arbetslivets psykologi.
Mattias Lundberg är en efterfrågad föreläsare och behärskar den svåra
konsten att beskriva svåra psykologiska sammanhang på ett sätt så alla
känner igen sig. Det är en anledning till att han ofta anlitas som expert av
media för att förklara olika mänskliga och samhälleliga fenomen
Mattias Lundberg är även författare och har utkommit med ett antal böcker,
främst riktade till arbetslivet, men även till privatpersoner.
Mattias arbetar också med uppdrag som konferencier, moderator och
debattledare i olika sammanhang.
Mattias Lundberg brinner för att göra psykologin tillgänglig för alla och
strävar efter att få sina psykologkollegor och forskningen inom psykologi att
bli mer tydlig, tillgänglig och enkel.
Okrånglig helt enkelt

Jäkla Människa
- om alla besvärliga människor på jobbet

Föreläsningen handlar om alla dessa människor vi möter i arbetet. En del
av dem är helt enkelt jobbiga och besvärliga. Vad beror det på? Är vi själva
för känsliga eller är de helt enkelt bara besvärliga i sin personlighet?
Föreläsningen avhandlar bl a Tidsoptimisten, Smitaren, Den aggressive,
Mobbaren och många andra och svarar på frågorna: Hur känner du igen
dem, vad beror det på, och kanske framför allt: Hur hanterar jag dem?
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Föreläsningen bygger på att faktakunskap varvas med scener som
exemplifierar budskapen med hög igenkänningsfaktor.
Tonen är lättsam men med mycket substans och konkreta exempel vilket
gör att föreläsningen direkt kan omsättas till den egna verkligheten.
Föreläsningen passar såväl till chefer som andra medarbetare och hjälper
alla att förstå varför det ibland blir som det blir människor emellan.

“Jäkla Människa” ges tillsammans med komikern
och underhållaren Jan Bylund
Klicka HÄR för en trailer för “Jäkla Människa”

Alla är olika – utom jag
- om personlighet och roller på jobbet

Man får ta folk som dom är och inte som man vill att dom ska vara! Det
är lättare sagt än gjort. Man retar sig på personlighetsdrag man inte
gillar, för att de är för olika en själv – eller kanske för lika. Det är
mänskligt, men vad gör man åt det? Försöker ändra på sig själv – eller
på andra?
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Vår personlighet har avgörande betydelse för hur vi klarar oss på
arbetet och det finns nog behov av alla möjliga typer på arbetsplatsen.
Men vad är personlighet och hur visar den sig i vårt beteende? Är det
kanske samma sak och kan vi förändra den?
Föreläsningen reder ut personlighetsbegreppet och lär åhöraren förstå
att vår hjärna kan spela oss spratt ibland, inte minst på jobbet.
Med många igenkännande exempel får åhöraren anledning att fundera
över sig själv och andra.
Föreläsningen passar alla och är nästan en nödvändighet i
relationsnära yrken.

Psykologi på Jobbet
- där kunden väljer innehåll

Föreläsningen är en praktiskt orienterad föreläsning där kunden själv
väljer innehållet utifrån 10 olika moduler:
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•

• Förändringsprocesser
• Professionella Samtal
• Ledarskap
Chefs- och ledarutveckling
• Att utveckla grupper
• Rekrytering och urval
• Kris
• Konflikter
• Misskötsamhet
• Hållbar rehabilitering

Kunden kan välja mellan 2-6 moduler till sin föreläsning utifrån det
behov kunden har för sin målgrupp. Tiden fördelas sedan mellan de
olika modulerna.
Föreläsningen som är 2 timmar lång är praktiskt orienterad där åhöraren
får med sig ett antal verktyg som kan användas i sitt dagliga
personalarbete.
Föreläsningen vänder sig i första hand till personer inom HR och till
chefer på olika nivåer.

Köpa psykologi
- att värdera och upphandla psykologiska tjänster

Utbudet av psykologiska tjänster är stort bland konsulter och utbildare.
Mer och mer pengar satsas av företag och organisationer på det
psykologiska kunskapsområdet.
Kvalitén tenderar dock att skifta rejält mellan tjänsterna och mellan
konsulterna, och hur ska du som köpare veta vad som är bra och
verkligen fungerar?
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Föreläsningen går igenom forskning och lär dig värdera såväl tjänster
som konsulter, och ger dig som köpare av tjänsterna verktyg att känna
dig säkrare på att du vet vad du får.
Föreläsningen tar även upp upphandlingsstrategier som säkerställer att
leverantören håller tillräcklig god kvalité och att tjänsterna är tillräckligt
utprovade och utvärderade
Föreläsningen vänder sig till alla som avser köpa psykologiska
konsulttjänster, HR och chefer.

Konferens/Samtal/Debatt/Event
Att få olika event att flyta på och göra samtal intressanta är viktig och
inte helt enkelt. Genom att använda sin psykologiska kunskap
tillsammans med en lyhördhet och snabbhet i tanken är Mattias
Lundberg en mycket uppskattad moderator i olika sammanhang.
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Mattias anlitas bland annat som professionell moderator under
politikerveckan i Visby varje år, på vetenskapliga konferenser, men
jobbar även med intervjuer för inspelning till exempelvis webbsidor.
Mattias har bland annat genomfört intervjuer under den stora
konferensen ”Forte Talks” och han är initiativtagare till det populära
eventet ”Psykologisk Salong” vid Umeå universitet.
Mattias kan även användas under mingel, middagar och liknande, där
han exemplifierar psykologiska fenomen med hjälp av publiken.

Klicka HÄR för att se exempel från Psykologisk Salong

För arbetslivet
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Boken är en praktisk handbok som ger dig vägledning i en rad olika
arbetspsykologiska frågor - allt från konflikter och krishantering till en
mer proaktiv hantering kring förändringsprocesser, rekrytering och
urval. Du kan läsa boken i sin helhet för att skaffa dig en bra
verktygslåda inför de personalfrågor du kommer att stöta på. Men
boken kan också vara bra att ha till hands när du vill ha konkreta
svar på olika typer av arbetsrelaterade problem.

I den här boken får du lära dig att identifiera olika typer, till exempel
manipulatören, martyren, smitaren och falskspelaren, och vad det är
som gör dem så jobbiga. Du får också konkreta och användbara
verktyg för att hantera dem. Dessutom får du veta hur du själv ska
tänka och agera för att inte låta dessa personer störa dig, vilket
kommer att göra din vardag och din arbetssituation lättare.

Vad säger chefer till psykologen? Vilka bekymmer, insikter och
självbilder har de? Vad söker de hjälp för? Författarna lyfter utifrån
sina erfarenheter som psykologer fram 16 vanliga chefstyper och
resonerar kring varför de beter sig som de gör. Dessutom ger de dig
som läsare exempel på hur man kommer vidare i liknande
situationer

I boken beskrivs 12 olika typer av arbetsgrupper och deras
vanligaste dilemman, till exempel den förträffliga gruppen, den
väntande gruppen och den konflikträdda gruppen. På ett lättsamt
och lärorikt sätt synliggörs kriser och problem som uppstår i grupper,
och hur dessa kan lösas.

Samtliga böcker finns tillgängliga via www.adlibris.se

För dig och mig
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Vad säger par till psykologen? Vilka bekymmer, insikter och
föreställningar om varandra har de? Vad söker de hjälp för? I den
här boken tar författarna upp 13 typiska par som som de mött i sina
arbeten som psykologer och analyserar varför de beter sig som de
gör. Här får du möta de panikslagna småbarnsföräldrarna, de
perfekta och de svartsjuka. På ett lättsamt och lärorikt sätt beskriver
författarna de kriser och problem ett par kan hamna i, hur de kan
bryta sina mönster och må bättre både i sig själva och i sin relation.
Boken fungerar som ett stöd för par som vill utveckla sin relation.

Vad säger män till psykologen? Vilka bekymmer, förhoppningar och
självbilder har de? I boken beskrivs 17 stereotypa manliga karaktärer
på ett samtidigt underhållande och seriöst sätt. Varje typ beskrivs
utifrån en man som besöker psykologen och förklarar sitt bekymmer.
Alla som är intresserade av psykologi får på ett lättsamt och
underhållande sätt lära sig mer om de problem, insikter och kriser
som vi alla kan drabbas av i livet. Både män och kvinnor kan känna
igen sig eller sina närstående, skratta och roas och samtidigt få sig
några råd och klargörande ord på vägen.

Utifrån erfarenheter som psykologer beskrivs de 15 typer av kvinnor
som har sökt hjälp för små eller stora funderingar eller problem. På
ett underhållande och underfundigt sätt lyfts de fram vanliga
kvinnotyperna och resonerar kring det typiskt kvinnliga och
samspelet mellan kvinna och man. Karriärkvinnan, plastmorsan, den
överanalyserande - alla känner vi igen dessa kvinnliga stereotyper,
antingen i vår vänkrets eller i oss själva.	
  

Samtliga böcker finns tillgängliga via www.adlibris.se

För alla (kommer sept 2014)

FÖRFATTAREN	
  

Optimisternas positiva aura förhärligas i tv-soffor och tidningar.
Vi ska övervinna livets motgångar, skratta oss igenom kriser
och sjukdomar och sikta mot stjärnorna. Men många som
investerar i "positivt tänkande" blir nedslagna. Livspusslet
förblev olöst, kometkarriären på jobbet kom av sig och den
ljusnande framtiden tillhör någon annan - trots tankens kraft
och eviga lyckomantran.
Tänk om vi istället vågade vara realistiska och krassa. Ärliga
mot oss själva och varandra. Vad är det värsta som kan
hända? Att vi blir lyckliga pessimister.
I boken Den lyckliga pessimisten visas med en rad tydliga
exempel hur du kan skapa realistiska förväntningar på ditt liv,
utan att varje dag behöva dopa dig med "positivt tänkande".
Sakligt och med humoristisk ton sätts fingret på pessimismens
många fördelar. Är det så farligt att inse att glaset faktiskt är
halvtomt ibland?
Boken är en humoristisk, men samtidigt allvarlig attack på de
som vill få dig att sikta mot stjärnorna och bli ännu smalare,
snyggare och bättre. Dessa Optimister i form av coacher,
föreläsare och kändisar har tränat landslag, bestigit berg eller
haft en pappa som slagit dem och vill nu tvinga på dig deras
recept på framgång. Duska vara positiv hela tiden, skratta dig
igenom stormarna och förändra ditt liv. Men tänk om du inte vill
det? Tänk om det inte funkar, vad händer då?	
  

Samtliga böcker finns tillgängliga via www.adlibris.se

Kontakta Mattias Lundberg
Mattias Lundberg har lång erfarenhet av konsultarbete inom näringliv och
offentlig sektor. Han har hjälpt många företag organisationer med allt från
chefsstöd och rekrytering till omfattande omorganisationer och
krisledningsplanering.
Mattias Lundberg har ett stort kontaktnät och delar gärna med sig av detta
när han själv inte är expert på det du efterfrågar.
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Mattias har även fungerat som stöd i upphandlingen av externa konsulter
gällande psykologiska tjänster., där han med sin vetenskapliga bakgrund
bistår genom att sålla bort de som inte håller måttet vad avser kvalité,
vetenskaplighet eller kompetens.

Telefon:

070-3154078

Epost:

mattias@aplato.se

Webb:

www.mattiaslundberg.se

Twitter:

@drlundberg

Mynewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/mattiaslundberg

