
Grundare THE

Will Schutz, Ph.D. 
(1925-2002) var den som 
utvecklade FIRO-teorin och 
senare fördjupade den i The 
Human Element. Will Schutz 
ägnade sitt liv åt att forska och 
undervisa om samspelet mellan 
människor. Han är mest känd 
hos oss för den teori han 
utarbetade som helt ung på 50-
talet - FIRO (Fundamental 
Interpersonal Relations 
Orientation) och den 
pedagogiska modell som han 
krönte sitt livsverk med på 90-
talet - The Human Element.

Kärnan i hans budskap var 
betydelsen av självkännedom - 
hur vi ser på och känner inför 
oss själva utgör grunden för vårt 
samspel med andra människor.

Han framhöll också betydelsen 
av det egna valet att vi inser att 
vi alltid gör val, såväl 
omedvetna som medvetna och 
betydelsen av att vi är sanna och 
öppna, mot oss själva och andra.

Element Beteende

Element B är ett av världens 
mest använda instrument för 
självskattning. FIRO-B var det 
första praktiska resultatet av 
Will Schutz forskning redan på 
1950-talet, som ledde fram till 
FIRO-teorin.Instrumentet fick 
stort genomslag internationellt. 
FIRO-teorin utvecklades också 
till en mera sammanhållen teori 
för gruppers utveckling och 
mognad. Den är väl känd i hela 
världen och särskilt i Sverige, 
där den mest spridda 
ledarskapskursen, UGL är 
uppbyggd kring denna teori.

Element B är den 
vidareutveckling av 
mätinstrumentet Will Schutz 
gjorde på 1980-talet när han 
hade insett dels att FIRO-B 
innehöll vissa brister och dels 
ansåg att många av de som 
handledde användningen av 
instrumentet runt om i 
världen gjorde det på ett sätt 
som han fann vara tveksamt. 
Element B står alltså på en 
mycket god grund av både 
mångårig forskning och 
omfattande praktisk 
tillämpning.

Handledare

Per Åke Sundholm är 
certifierad handledare sedan 
2002 inom The Human 
Element Han är den mest 
erfarne handledaren att jobba 
med och implementera 
utbildningsmetoden i Sverige.
Per-Åke har också en fil. Mag 
från Umeå Universitet inom 
Etnologi, han är en av 12 
Master practitioner i världen i 
THE. Han är också certifierad i 
Kundrelationer, Radical 
collaboration och certifierad 
Samtalsterapeut.

För mer information om The Human Element, 
besök: www.thesweden.se 

Certifiering i Element B

http://www.thesweden.se
http://www.thesweden.se


Nu har ni chansen att handleda seminarier och kurser själva
i öppna utbildningar eller i era egna organisationer!

Nu erbjuder Ajiwa er att certifiera i ett av världens mest använda instrument för självskattning. 
Utbildningen ger dig rätt att arrangera och handleda kurser. För tillträde till Element B kursen krävs att 
du har grundutbildningen fas 1 i The Human Element (THE)

Element B
Det evidensbaserade instrumentet Element B står för beteende. Instrumentet ingår i en pedagogiskt 
uppbyggd modell rörande människors förhållningssätt och samspel på nivåerna individ, grupp och 
organisation. För att få rätt att köpa Element B och använda det krävs en certifiering.

Detta är en öppen utbildning där personer, ledare och organisationer från hela Norden kan delta. 
Denna utbildning ger er möjlighet att nätverka med personer utanför den egna organisationen. 
Utbildningen genomförs under tre dagar.
   

Programmet innehåller:

Dagar 1-3: Dagarna fokuserar på individ, grupp och organisation med följande övergripande innehåll:
• FIRO-teorien
• Öppenhet och lyssnande
• Egna val
• ELEMENT BETEENDE
• De tre beteendedimensionerna: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet
• Försvarsmekanismer
• Att ge och ta emot feedback                               
• Reflektioner och diskussioner

Plats: Nöjesbruket Nöje och Event, Ångsta, Östersund

Datum: 20-22 augusti 2018

Gruppstorlek: Max 12 deltagare 

Investering: 10.900 kr exkl. moms per pers. All inklusive. 

Anmälan och bekräftelse: Anmälan om deltagande på info@ajiwa.se. Bekräftelse skickas till anmälda 
deltagare.

För mer information, Ingemar Edström på +46 76 770 10 26 eller info@ajiwa.se.
                                   

Utbildningsledare: Per-Åke Sundholm, Master Human Element Practitioner    
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