OM OLOF
RÖHLANDER
Olof Röhlander har med sina femton år som inspiratör
samlat på sig unika erfarenheter om hur arbetslivet
ser ut. Han vet vad som behöver göras för att vi ska
fortsätta vara relevanta och hållbart framgångsrika i
en digitaliserad värld som ständigt startar om.
Det växer ingen mossa på rullande stenar. Det
visar inspiratören Olof Röhlander med all önskvärd
tydlighet. Det senaste året har Olof kommit med
nya boken ”Omstart”, varit land och rike runt med
en ny föreläsningsshow, släppt podcast tillsammans
med Lasse Berghagen, och utöver det var Olof
både Sommar- och Vinterpratare i P1.
Nu kommer den sexfaldigt prisbelönte talaren med
den nya näringslivsanpassade och forskningsbaserade
föreläsningen Bra är det nya bäst, som sätter fingret på
kärnan i det vi alla letar efter i en organisation som hela
tiden förändras. På sedvanligt inspirerande, energigivande och roligt sätt presenterar Olof här konkreta
tankar och idéer som säkerställer både arbetsglädje,
nöjda kunder och bra resultat. En föreläsning för såväl
teamet som för medarbetare och chefer, där Olof som
alltid anpassar innehållet efter målgrupp och syfte.

”It was simply GREAT! Very inspiring
speech, high level, very professional,
and more importantly very supportive
and in line with the theme of our event.
The presentation contributed to setting
the right atmosphere, and positive
mind-set for the rest of our program.”

Olof Röhlander har i sina föredrag förmågan att få det
svåra att verka enkelt och det jobbiga mindre tråkigt.
Arbetsglädje, förväntningar och mental balans är
nyckelorden som ger oss den energi vi behöver för
att framrutan fortsatt ska vara större än backspegeln.
Och det är precis det som Olof Röhlander fokuserar
på i sina föredrag. Men trots att skratten avlöser
varandra i de olika igenkännande historierna och
jordnära exempel som Olof beskriver, finns också
ett djup som gör att budskapet och innehållet sitter
kvar efteråt. Olof lever nämligen efter devisen att ett
föredrag inte ska vara en tomteblossaktivitet, utan
skapa lång brinntid. Här presenterar Olof den senaste
motivationsforskningen utifrån det som kallas SBT
– Självbestämmandeteorin.
Olof Röhlander har skrivit fyra böcker om ledarskap,
arbetsglädje och motivation, och hållit närmare 2000
föredrag. Under 2017 lanserade han det nya begreppet
”Njutarbeta”, som handlar om Business With Pleasure.
Under Stora Säljdagen erhöll Olof av publiken det
högsta betyget av alla talare på samtliga orter.

”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

Giorgio Coppolino, Commercial Director Europe,
DSM Engineering Plastics

”Ännu en gång ett
hjärtligt tack för
ett alldeles lysande
framträdande”
Gun-Britt Einar,
Kanslichef
Karolinska Institutet
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