
Att spränga mentala och fysiska gränser, att överleva på 
1/3 syre och att sikta så högt upp på jorden som en 
människa kan komma. Det är några saker som Maria 
Granberg ägnar sitt liv åt. Alla ställs vi inför nya utmaningar 
och alla bär vi på rädslor som måste överskridas. Detta är 
sant oavsett vilka mål vi har i livet. Äventyrerskan, 
bergsbestigaren och multiatleten ger en inblick i vad som 
krävs för att förberedas inför extrema expeditioner och 
berättar om drivkraften bakom livsglädjen och viljan att nå 
hela vägen fram. Att uppnå den bästa versionen av sig 
själv, i vardagen såväl som på en bergstopp. 

Vilket mål strävar vi mot och varför? Vad är det som driver oss? Var finner vi glädje, energi och 
inspiration? 

"Om dina mål inte skrämmer dig är de inte stora nog” 

Fokus: målfokusering, drivkraft och motivation. 

”Att leva som ett äventyr” 

Fokus: att hitta balans och se förändringar som ett äventyr - hela vägen fram 

Målfokusering, riskhantering, fokus och konsten att hitta en balans mellan prestation och 
meningsfullhet är något som vi alla ställs inför. Likheterna mellan att leda ett företag, projekt eller 
en expedition är många och träffande. Att vara en del av ett team, att ha ett tydligt och 
gemensamt mål, att vara väl förberedd och tränad för ständig föränderlighet och att kunna ta tuffa 
beslut i svåra situationer. Inom ett företag kan bristen på samarbetsförmåga och drivkraft vara 
förödande. På ett berg kan det vara avgörande mellan liv och död. 

Maria varvar kunskap med personliga anekdoter och äventyr som ligger nära till igenkänning men 
som också utmanar lyssnarnas föreställningar. Med bilder och filmklipp berättar hon om de 
expeditioner som hon genomlevt och vad hon insett och lärt sig på vägen. Maria pratar om 
erfarenhet och upplevelser men också om förmågan att kunna leda sig själv, mod, rädslor, 
förändringar och utmaningar. Hur vi alla kan ta oss igenom svårigheter i det mest krävande 
situationer. 

Maria skräddarsyr alltid sina föreläsningar för att på bästa sätt kunna förmedla enkla tankar och 
idéer som målgruppen kan omsätta och få glädje av i sitt ledarskap och sin egen vardag. Med 
utgångspunkt i äventyrligt återberättad historia vinklas innehållet så det passar in i det tema som 
ni tänkt er.


