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Skapa fokus tillsammans
– ta fram kraften

Några punkter ur programmet:
• Hur samordnar vi våra kompetenser?
• Prioritera rätt – slipp dubbelarbete och övertid
• Alignment – att samla, anpassa och rikta kraften
• Hålla fokus och hålla ihop – inte bara hålla ut
• Hur skapar vi utrymme för egen påverkan
i samordning med gruppen?
• Skapa ’grit’ i gruppen!
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Skapa fokus tillsammans
– ta fram kraften
Nyutvecklad föreläsning med Annika R Malmberg
Att jobba länge tillsammans för
något och sedan lyckas. Visst är den
känslan oslagbar? Med fokus och
uthållighet går det att förverkliga.
Vem vill slösa energi på sådant som
inte för oss framåt? Att vi har roligt
på vägen är en stor bonus.

I den här föreläsningen får vi veta hur vi hittar och behåller ett
gemensamt fokus och kraft att ta oss ända fram. På jobbet är vi en
samling individer, alla kompetenta inom våra respektive områden. Brist
på kompetens är sällan något bekymmer på arbetsplatsen. Utmaningen
är att få alla kompetenserna att samverka mot samma mål och skapa
rätt koordinering och ”rytm” av allas ansträngningar.
Behovet av att vårt arbete skapar värde och bidrar till hela
organisationens förmåga ökar för varje år. Hur gör vi för att hålla samma
fokus, men bidra med olika saker så att vi för verksamheten framåt? Att
arbeta utan att uppnå resultat, eller att vissa arbetsinsatser kanske till
och med motverkar varandra, är slitsamt. Vi vill vara effektiva och känna
lust och kraft i arbetet.
Det är viktigt att vi håller ett eget driv i vårt arbete. På samma gång bör
vi inte alltid lämnas ensamma i prioriteringen av arbetsuppgifter – då
skapas inte den samordning som behövs för att nå ända fram.
I takt med att den traditionella chefsrollen som arbetsledare förändras,
behöver vi i arbetsgruppen hitta sätt att samordna oss och hålla fokus
utan att en chef pekar med hela handen. Genom gemensamt ansvar
och prioriteringar kan vi skapa det ’flow’ som tar oss in i en positiv
utvecklingskurva.
’Grit’ är ett positivt begrepp som handlar om individens passion för ett
visst långsiktigt mål tillsammans med en kraftfull motivation för att
uppnå målet. Mental uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp
vid motgångar har i undersökningar visat sig vara viktigt för att skapa
framgång. Hur kombinerar vi individernas ’grit’ med organisationens
effektivitet?
Annika R Malmberg är en av Sveriges bästa föreläsare som lyckas med
den svåra konsten att både underhålla och utbilda. En föreläsning med
Annika är en upplevelse i högt tempo som ingen glömmer – och hon når
verkligen fram till alla. Annika kallas också ”framgångsexperten” och
hon har hjälpt hundratals organisationer och tusentals individer att bli
långsiktigt välmående och högpresterande.

Lära för Livet i Sverige AB c/o World Trade Center
Teatergatan 19
411 35 Göteborg
Tel 08-796 60 30, 031-733 33 30
lfl@lfl.se www.laraforlivet.se

3041 0129

Lära för Livet ger dig personlig arbetslivsutveckling.
Välfungerande individer och grupper leder till högpresterande
och välmående arbetsplatser. Låt förändringen börja hos dig,
dina medarbetare och dina chefer. Vi erbjuder föreläsningar
med de bästa föreläsarna. Till interna företagsutbildningar
och konferenser anlitar du vår förmedling för att boka talare,
utbildare och moderatorer.
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Ta med hela arbetsgruppen för ny energi, ett samlat
fokus och användbara verktyg för framgång tillsammans.
Har du frågor, är du välkommen att kontakta
Viktoria Hörnlund, viktoria.hornlund@lfl.se, 031-733 33 30.

Varmt välkommen!
Lära för Livet

Anmälan

Boka nu!

Begränsat antal platser.

Boka på www.laraforlivet.se.
08-796 60 30 eller 031-733 33 30
viktoria.hornlund@lfl.se
Bokningen är bindande, men biljetten går att överlåta.
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