4FP´s Analys
Vi vet HUR ni lyckas i förändring!
4FP Academy
I vårt Academy tränar vi framtidsledare att med mod leda verklig
förändring. Eftersom vi dagligen befinner oss i skarpa utvecklings
sammanhang hos våra kunder, designar vi alla moduler utifrån
verkligheten och omvärldens krav på organisationer i förändring.
Med 30 år i forskning, träning och utförande är vi unika med att veta
HUR ni ska lyckas med en framgångsrik förändringsresa i er verklighet.
Vem
För dig som vill träna analys, förstå sambanden mellan det yttre
strukturerna och de inre krafterna. För dig som vill lära dig designa en
organisation som släpper loss potentialen i dom båda och få 30 år av
ingenjörskunskap och forskning i en fyrfältare.
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Integrerar det inre och yttre för att se det möjliga i er strategisk analys
Vi utgår alltid från DIN verklighet
Synliggör det dolda guldet i organisationen
Bryter mentala spärrar och kulturella blockeringar
Lär dig att experimentera i vardagen för att skapa framgång med lust och energi
Övningar som bryter beteendemönster och underlättar för ett snabbare genombrott
Systematisk uppföljning som säkrar framdrift och målgång

Vad
Du tränas i en resultatorienterad metodik där du gör en analys av din egna verklighet. Det blir
tydligt var de orealiserade potentialerna finns och förstå det bakomliggande orsakerna till dessa.
Genom träning att kunna hitta det dolda guldet i din organisation lär du dig designa en ny
”fyrfältare” som ger önskat resultat. Du får en självklar förståelse av sambanden och analysen gör att
du får en precision i ditt förändringsarbete. Detta skapar ett naturligt ägarskap och förenklar
agerande för både ledare och medarbetare.
Hur
4fältaren är som modell enkel och skarp. Vi träffas under 3 månader uppdelat på 2 gånger. Du
kommer arbeta praktiskt och upplevelsebaserat där motorn är ditt utvecklingsarbete på hemmaplan.
Resultat
Du har det bästa analys och designverktyg en förändringsledare kan ha. Analysen är klar. Designen
gjord. Du är välgrundad och med självförtroende kan leda din organisation in i framtiden.
Utmaning
Att det är på riktigt i din verklighet. Att se sitt medskapande till verkligheten för att äga makten att
förändra. Vår metodik är designad så den integreras alltid direkt i vardagen vilket gör analysen både
kraftfull för organisationen och människorna.
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