
VEM ÄR  
OLOF  

RÖHLANDER?
Olof Röhlander är norrlänningen som 

sadlade om från elitspelare i bordtennis 
till mental tränare och författare. Den 

senaste boken heter Konsten att njuta 
av livet - och ändå få saker gjorda.

VARFÖR JUST OLOF? 
Med ett relevant och ständigt aktuellt budskap har Olof talat för alla sorters 
människor och vid en rad olika sammanhang. Hans retorik, närvaro och stora  
humor håller högsta klass. Vad som gör Olof unik är att han når ut även till kräsna 
åhörare genom att han alltid anpassar innehållet utifrån sina kunder. Vad mer 
som gör Olof unik är hans engagemang, vilja, att han berör publiken i hjärtat och 
menar varje ord han säger. Ett säkert kort! 

Var förra konferensen ingen höjdare? Eller undrar  
ni hur förra årets succé ska kunna överträffas?
Sedan år 2011 har Olof Röhlander - år efter år - varit den  
mest bokade talaren i näringslivet och är den ende som  
erhållit sex olika talarutmärkelser. Nu, efter drygt tio år  
som professionell inspiratör, har Olof aldrig varit bättre. 

ETT SÄKERT KORT!

OLOF RÖHLANDER 
Tfn 0731-80 00 90 

olof@rohlander.se 
www.olofrohlander.se

OLOFS FÖRELÄSNING GER 

 INSIKTER
NYA INFALLSVINKLAR

EN BRA KÄNSLA I MAGEN

INSPIRATION

KNUTEN NÄVE

VERKTYG

 EN KÄNSLA AV ”NU KÖR VI!”
ETT LYFT

energikick

många skratt 

MOTIVATION

BALANS ARBETE/FRITID
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGARHÅLLBART LEDARSKAP

ATT UTVECKLAS I ROLLEN SOM LEDARE
ATT GÖRA SKILLNAD

INSTÄLLNING TILL JOBBET

stolta över det vi gör

Eget ansvar i förändring
växa med uppgiften

OLOF TALAR OM 
ENGAGEMANG

EGET ANSVAR

BEMÖTANDE

MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP I FÖRÄNDRING
ARBETSGLÄDJE

VÄRDERINGAR
OLIKHETER SOM STYRKA

MÅL OCH FRAMTIDSARBETE

COACHANDE LEDARSKAP

MOD ATT MÖTA FÖRÄNDRINGAR

möta högt ställda krav
DRIVKRAFTER

välmående och friskvård

vinnande attityd

samarbete

STRESSHANTERING
GÖRA RÄTT SAKER förbättringsarbete

jobba tillsammans

försäljning och service

PEPTALK

TEAM

”Ännu en gång ett  
hjärtligt tack för ett alldeles 

lysande framträdande”

Gun-Britt Einar
Kanslichef  

Karolinska Institutet

”Tack för ett  
fantastiskt framträdande, 

kanonbra innehåll och proffsigt 
framförande, både personligt, 
angeläget och allmängiltigt. Du 

vävde in våra värderingar snyggt!”

Anneli Angeling
VD Frontit

FÖRELÄSNINGSRUBRIKER:
Konsten att njuta av livet  

– och ändå få saker gjorda

Att lyckas på jobbet.  
En fråga om inställning – eller?

Det blir alltid som man tänkt sig

MINSKAD MOTIVATION

 HÖG PERSONALOMSÄTTNING

ÖKA SAMMANHÅLLNINGEN

SÄTTA VÄRDERINGARNANEGATIV STÄMNING

ÖKADE RESULTATKRAV
FÅ ALLA ATT DRA ÅT SAMMA HÅLL 

LYFTA FRAM SINA MEDARBETARE
ÖKAD SJUKFRÅNVARO

MOTVERKA ”VI-OCH-DOM”

BOOSTA INFÖR KOMMANDE UTMANINGAR 

HÖGA KRAV omställning till nya förutsättningar

 tappad sug efter motgångar

skitsnack inom gruppen

omorganisation INSPIRATIONSDAG
ORO INFÖR FRAMTIDENKOMPETENSUTVECKLING

ökad stress

OLOF EFTERFRÅGAS I SAMBAND MED


