
STARKA TEAM GER FRAMGÅNG! 
Olika personprofiler, tydliga mål och tydliga roller är en förutsättning för att skapa starka team 

Ta första steget mot att skapa ännu bättre förståelse för hur starka team fungerar. Boka inspirationsföreläsningen 
Starka team ger framgång med Michael Alphov som innehåller mängder av konkreta och handfasta tips blandat 
med Michaels egen erfarenheter som elittränare i fotboll och lagkapen för ett av lagen i välgörenhetsorganisationen 
Team Rynkeby-God Morgon.  
Föreläsningen är en perfekt aktivitet för era medarbetare i deras fortsatta utvecklingsarbete och det övergripande 
målet är att alla deltagare ska få mängder av nya insikter och verktyg som är direkt användbara i vardagen. 
Föreläsningen Starka team ger framgång genomförs på ett pedagogiskt, lättsamt och inspirerat sätt där 
”igenkänningsfaktorn” är hög och skratt blandas med allvar.  

INFORMATION, FRÅGOR & BOKNING 
Michael Alphov  
0768-610935 
michael@alphov.se 
www.michaelalphov.se 
Effektiva Metoder Norden AB

OM MICHAEL 
Han har under de senaste 13 åren utbildat och föreläst inom effektiva arbetsmetoder. Innan dess har han arbetat 
som Training & development manager inom British Airwayskoncernen, varit fotbollstränare på elitnivå, Account 
manager i ett av världens största telekombolag, konsultchef samt startat fyra bolag. Han har även varit lagkapten i 
Team Rynkeby Göteborg som är ett stort välgörenhetsprojekt till förmånen för Barncancerfonden. 

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Föreläsningen Starka team ger framgång genomförs på den tid och plats som ni önskar enligt överenskommelse. 
Innan föreläsningen stäms innehåll och inriktning av. Allt för att verkligen säkerställa att fokus kommer vara på delar 
och metoder som ni har användning av i er väg till framgång. Föreläsningens form passar alla tjänstemän, oavsett 
befattningar då starka team är viktiga hörnstenar i alla tjänstemäns framgång. Kunderna, som redan idag bokar 
föreläsningar i starka och effektiva team är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och 
offentliga/kommunala/statliga verksamheter. Givetvis kan träningen genomföras både på svenska och engelska. 

24000 kr ex. moms 

75-90 min

Valfritt antal deltagare

Ni bestämmer plats

Föreläsning

STARKA TEAM GER 
FRAMGÅNG 



SOM ÅHÖRARE KOMMER DU ATT:

• Få bättre kunskap om vad ett team egentligen är 
• Få förståelse för vilka fem olika delar som är viktiga för att 

skapa starka och framgångsrika team 
• Få kunskap om vad laganda är och kan man om 

verkligen skapa laganda? 
• Få en genomgång av olika personlighetstyper, dess olika 

styrkor och skillnader  
• Lära dig mer om vad som krävs för ett bra samarbete 
• Lära dig mer om grupputveckling  
• Få bättre förståelse för skillnaden mellan kultur och 

struktur i en organisation och varför båda delarna måste 
fungera för att skapa framgångsrika team 

• Få kunskap om varför tydliga mål är en oerhört viktig del 
för att nå framgång 

• Få bättre förståelse för hur kedjan mål-prioritera-planera-
agera hänger ihop och måste hållas för att olika flöden 
ska fungera 

• Lära dig mer om skillnaden mellan yttre och inre 
motivation 

• Få verktyg för att bli proffs på effektiv delegering  
• Lära dig mer om feedback  
• Lära dig mer om feedforward 

VEM PASSAR FÖRELÄSNINGEN FÖR? 
Föreläsningen passar alla personer i ledande  
befattningar. Alla har stora vinster av att med en 
ökad personlig effektivitet och ett bättre 
ledarskap minska sina tidstjuvar samt frigöra tid 
och energi till att leda människor och 
verksamhet framåt. Kunderna, som redan idag 
anlitar Michael som föreläsare är en blandning 
av stora börsnoterade koncerner, privata bolag 
och offentliga/kommunala/statliga 
verksamheter. Givetvis kan föreläsningen 
genomföras både på svenska och engelska.

INFORMATION, FRÅGOR & BOKNING 
Michael Alphov  
0768-610935 
michael@alphov.se 
www.michaelalphov.se 
Effektiva Metoder Norden AB

VILL DU FÅ SMARTA TIPS REDAN IDAG? 
Då tipsar vi om följande:  

๏ Kolla in www.alphov.se/effektivitetstips  
๏ Följ Michael Alphov på sociala media: 

  @michaelalphov
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