
 

IT-lösning 

En föreläsning om hur vi tillsammans utvecklar framgångsrika team.  

Stefan Görwik är talaren som med professionalism, entusiasm och humor 

hjälper team, ledare och medarbetare till nästa utvecklingsnivå.  

Utveckla framgångsrika team 

SÅ UTVECKLAS FRAMGÅNGSRIKA TEAM 
 

Framgångsrika team präglas av en rak och tydlig kommunikation som 

bygger på respekt och förtroende. När alla vet vad, varför och hur målen 

ska uppnås skapas effektivitet och handlingskraft och vägen till nya fram-

gångar ligger öppen.  

 

UR PROGRAMMET: 
 

• Kommunicera effektivt och få bättre samarbete 

• Så får vi mer engagemang i teamet 

• Trygghet och förtroende – grunden för ansvarstagande 

• En positiv feedbackskultur ökar prestationerna 

• Så stärker vi teamkänslan – 5 strategier 

 

Föreläsningen kan även innehålla ämnen som kommunikation, samarbete, 

mål, konfliktlösning, beslutsfattande, kommunikationsstilar, arbetsglädje 

och gruppens roll i förändringar. Stefan anpassar alltid sina föreläsningar 

utifrån kundens behov och önskemål. 

 

BAKGRUND: 
 

Stefan har utvecklat ledare och medarbetare sedan 1987. Han rankas av 

flera tidningar som en av Sveriges bästa föreläsare. Idag arbetar Stefan 

som inspirationsföreläsare, utbildningskonsult och förändringsledare.  
 

En inspirationsföreläsning för ABB:s ledningsgrupp växte till ett 5-årigt 

utbildningsuppdrag för tusentals medarbetare som beskrivs i ABB:s bok 

”Växa med Förändring” där Stefan tillägnades ett eget kapitel för sina 

uppskattade insatser. 

 

SPRÅK: Svenska och engelska (Stefan har bott och arbetat flera år i USA). 

 
 
 
 
 
 
  

”Vi satt allihopa trollbundna  
i åtta timmar! Många aha-
upplevelser och tankeställare. 
Ett mycket ”målande” 
seminarium som varvades bra 

med övningar och föreläsning”  
 

Monika Högberg 
Astra Zeneca  

 
 

”Med sitt entusiasmerande sätt 
ger Stefan åhörarna en positiv 
kick. Han är en sann motivatör 
som driver på – man vill direkt 
omsätta idéer och projekt till 

handling och resultat”  
 

Mats Jentzen 
Marknadschef, Dell 

 
 

”Detta är det bästa seminariet 
jag varit på. Och Stefan Görwik 
är den mest engagerande och 
medryckande seminarieledaren 

jag haft.”  
 

Lars-Göran Andersson 
Folksam 

 

För mer information och bokning kontakta: 

08-32 02 00, 0708-880 660 

www.stefangorwik.com – info@stefangorwik.com  

 


