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AUTHENTIC
WORKSHOP
Löner och andra förmåner är för många
viktiga motivationsfaktorer på jobbet. Men
för väldigt många fler är andra värden
faktiskt ännu viktigare.
Meningsfullhet och engagemang på arbetsplatsen skapas bland annat ur faktorer som förtroende, självledarskap, goda
relationer och ett gemensamt ansvar.
Vi kallar det för autentiska arbetsplatser.
Det är vad Authentic Workshop handlar
om.
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AUTHENTIC WORKSHOP
Mening och engagemang på arbetsplatsen
Tänk dig en arbetsplats där alla medarbetare känner glädje och stolthet att vara. Där det finns en känsla av tillhörighet,
och där alla arbetar för ett gemensamt syfte. Här är både ledare och medarbetare integrerade med det de gör och
arbetar med för dem viktiga frågor. De delar och har gemensamma värderingar. På denna arbetsplats känner medarbetarna mening, tar ansvar och kommer med initiativ för både sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling.
Denna workshops primära syfte är att medverka till att skapa grundförutsättningar för just sådana arbetsplatser. Den är
också till stor nytta för individen själv, som i workshopen skapar en fast handlingsplan för sig själv och sin egen personliga
utveckling.

Tillvägagångsätt och metod
Workshopen leds av en workshopledare och till de praktiska
övningarna finns handledare som stöttar deltagarna i processarbetet. Handledarna är certifierade i Authentic-verktygen och
har lång erfarenhet av att leda processarbete framgångsrikt.
Teori blandas med praktik och arbetet sker processorienterat
och coachande för att på bästa sätt stimulera deltagarna till
självreflektion och vilja till utveckling.

Authentic Workshop 1
för medarbetare och
ledare
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Authentic Workshop 2
för ledare

Del 1 är en halvdags workshop för både medarbetare och
ledare. Workshopen handlar om att bygga ett tydligt självledarskap. Den fokuserar på att skapa samstämmighet
mellan vad jag i min profession gör, och vem jag som
person är.

Del 2 är en heldagsworkshop och en direkt fortsättning på
del 1. Den fokuserar mera på ledarskapet och att leda andra
att leda sig själva. Som ledare går vi här igenom verktyg för
hur vi som ledare kan skapa de relationer som krävs för att
andra skall ta ansvar, växa och utnyttja hela sin kapacitet.

Med sig från denna workshop har varje deltagare en personlig ledarutvecklingsplan och konkreta verktyg för att
leda sig själv, både på och utanför arbetsplatsen. Teori
blandas med praktiska övningar

Med sig från denna workshop får ledare en grundläggande
förståelse för hur de kan skapa förutsättningar för att medarbetare ska känna mening och ta ansvar i gruppen, och
inte bara för sig själva. Teori blandas med praktiska övningar
.
Professionella handledare stödjer processen tillsammans
med workshopledaren. Deltagarmaterial ingår.

Professionella handledare stödjer processen tillsammans
med workshopledaren. Deltagarmaterial ingår.

Authentic Workshop genomförs i både större och mindre grupper.
Här på Scandic Crown i Göteborg med en intresseorganisation.

Deltagare som genomgår Authentic Workshop får:
-En ökad förståelse för sig själva och kopplingen till sitt
arbete och sina egna mål.
-Grundläggande verktyg för ett autentiskt ledar- och
medarbetarskap.
-Ett tillämpbart tankeverktyg att använda i vardagen.
-Verktyg för att leda andra att leda sig själva
-Tekniker för hur man skapar samstämmiga grupper.

Röster om
Authentic Workshop

agen.

Effekter och nytta

”Man fick ord på ens tankar som företagare med
många anställda.”
Deltagare från en politisk organisation 2011

”Tankeväckande och omtumlande att
fundera kring sig själv på ett helt nytt sätt.”
Deltagare, Dialogkonferensen 2011

Genom Authentic Workshop skapar organisationer förutsättningar för medarbetare att leda sig själva och ta
ett större gemensamt ansvar.

”Jag blev otroligt inspirerad och tänkte i nya
banor. Ni lyckades dra med alla!”
Deltagare, Dialogkonferensen 2011

Workshopmaterialet kan med fördel användas som ett
stöd till såväl medarbetarundersökning, medarbetarsamtal eller som underlag för arbetsplatsträffar.

”Nu förstår jag bättre vad som ger mig mening
och varför jag tidigare känt som jag känt.”
Deltagare, Dialogkonferensen 2011

Authentic Leadership

”Det kändes som att detta är allt det handlar om.”

Workshopen bygger bland annat på det mer omfattande ledarprogrammet Authentic Leadership.

Deltagare, Dialogkonferensen 2011

Authentic Leadership innebär att ledare har en uppriktig
önskan att tjäna andra med sitt ledarskap. Deras fokus
är att låta sina medarbetare betyda något, framför att
skaffa sig själva makt, pengar eller prestige. De bygger
varaktiga relationer och omgivningen förstår, känner tilllit och följer dem. Autentiska ledare är vägledda av sina
inre värden och följer sin övertygelse, passion och an
vänder sin talang samtidigt som de stödjer andra.
Mera information på www.authenticleadership.se.

Authentic Workshop bygger på forskning kring ledarskap
och medarbetarskap från University of Lincoln USA, Harvard University, USA och Handelshögskolan i Göteborg.
Materialet är omarbetat för att passa nordisk
organisations- och företagskultur.
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För mera information
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mera om
Authentic Workshop vad kan innebära för dig, din
grupp och din organisation. Inom konceptet arrangerar vi även interna utbildningar, föreläsningar och
ledarskapsprogram.

Authentic
C/o Mindcon
Södra Larmgatan 13
411 16 Göteborg
info@authentic.se
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www.authentic.se
070-622 18 00
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