
Talare:

Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. 

Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer 
och träffa andra ledare som delar dina utmaningar.

Arrangeras av:

                 www.storaledarskapsdagen.se
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Speciellt inbjudna:

”Hjärnstark” 
Anders Hansen 

överläkare, författare och föreläsare

”Riv Pyramiderna” 
Jan Carlzon



08.00 Registrering och morgonkaffe 
                    - Kom i god tid för att undvika kö. 
                        Konferensen är fullsatt med 1200 deltagare.   

09.30 Moderator Antoni Lacinai öppnar 
                   Stora Ledarskapsdagen

PRAKTIKFALL:  
”NÄRINGSLIVETS MÄKTIGSTE KVINNA” 
09.45 Framgång genom starka team

– Hur får du en individ, och en grupp, att prestera så bra som möjligt? 
– Konkreta tips för att bygga framgångsrika team

Åsa Bergman, vd och koncernchef, Sweco

Åsa har arbetat på Sweco i 28 år och är numera koncernchef och 
leder Europas största  teknikkonsultbolag med 16 000 anställda i 
14 länder.

Åsa har tidigare varit ansvarig för Swecos ledarskapsutbildningar. Hon 
anser att en viktig faktor för att nå framgång och att lyckas som chef är 
att skapa starka team.

Under föredraget kommer Åsa ge sina bästa på hur du som chef 
skapar starka team som tillsammans når framgång.
 
10.30 Förmiddagskaffe & nätverkande

PRAKTIKFALL: 
11.10 Mina bästa ledarskapstips för att skapa en effektiv 
              organisation där medarbetarna utvecklas och har 
              roligt tillsammans

Lena Herder, Sverigechef, IKEA

”Nyckeln till ett lyckat ledarskap, enligt mig, är att ha förtroende 
för medarbetarna, dela ansvar, se till att det finns utrymme för 
mod och misslyckanden. Att arbeta, och fira framgångarna, 
tillsammans. Jag vill bana vägen genom att föregå med gott 
exempel. I en sådan miljö får du en effektiv organisation som vågar 
göra fel, som utvecklas och har roligt tillsammans.”

Lena har arbetat på IKEA sedan 1991 och har varit både varuhuschef 
och landschef för Finland och Nederländerna innan hon i februari 
2019 blev landschef för IKEA i Sverige.

Under föredraget kommer Lena dela med sig av sina bästa 
ledarskapstips och visar hur man skapar en framgångsrik organisation.

PRAKTIKFALL: 
11.50 Leda utan att styra - det komplexa ledarskapet
 
Hillevi Engström,förbundsdirektör, Södertörns brandförsvar

Hillevi har lång erfarenhet från flera ledande befattningar i olika 
typer av organisationer. Hon har bland annat varit kriminalinspektör, 
minister, kanslichef och kommundirektör. Under anförandet kommer 
Hillevi dela med sig av sina bästa ledarskapstips.

12.20 Lunch 

SPECIELLT INBJUDEN: 
13.20 Så blir du mer stresstålig, mår bättre, förbättrar ditt 
                minne, blir mer kreativ och intelligent

Anders Hansen, Överläkare & författare, ”Hjärnstark”

Överläkaren och psykiatern Anders Hansen är också författare till 
succéboken Hjärnstark som sålt 300 000 exemplar i Sverige och en 
av Sveriges mest uppskattade föreläsare.

Under föredraget kommer Anders ge dig konkreta tips på hur du ska 

röra på dig för att få alla positiva effekter som forskningen kunnat visa! 

14.30 Eftermiddagskaffe & nätverkande

PRAKTIKFALL ”ÅRETS LEDARE”: 
15.10 Att våga testa nytt, utmana och tänka utanför 
                 ramarna
                 
Susanne Najafi, serieentreprenör, Backing Minds

Susanne växte upp i Rinkeby och tog examen från Handelshögskolan. 
När hon var mitt uppe i en karriärresa på Procter & Gamble bröt 
nacken i en skidolycka. Efter en lång rehabilitering bestämde hon 
sig för att hoppa av karriärkarusellen och starta eget. Sagt och gjort. 
Hon grundade sju bolag, varav tre inom tech och omsatte över 100 
miljoner kronor som 31-åring.

Susanne har blivit utsedd till Årets Ledare, Sveriges Topp 40 under 
40, Näringslivets Mäktigaste Kvinna och Årets Mama.

Under föredraget ger Susanne sina bästa ledarskapstips och hur hon 
skapar strukturer där hon och medarbetarna ges förutsättningar för 
att lyckas.

SPECIELLT INBJUDEN: 
15.45 Det kärleksfulla ledarskapet
                 
Jan Carlzon

Jan Carlzon är en Sveriges mest respekterade företagsledare. Hans 
bok ”Riv Pyramiderna” är en modern klassiker och har beskrivits som 
den bästa ledarskapsboken genom tiderna. Bland annat har den 
hyllats av Bill Clinton och ingår som kurslitteratur på Harvard Business 
School. Den är utgiven i 50 länder och säljer fortfarande över 50 000 
exemplar varje år.

16.30 Moderatorn Antoni Lacinai avslutar Stora 
                Ledarskapsdagen
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Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor är en egenskap som kännetecknar skickliga 
ledare. Samtidigt som du ska inspirera dina medarbetare, behöver du även kunna hantera besvärliga 
samtal och situationer. 

Efter önskemål arrangerar vi speciellt för dig som ledare den  efterfrågade kursen “Kommunikativt och 
inspirerande ledarskap” under ledning av kommunikationsexperten Elaine Eksvärd.

Elaine ger dig verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det du har sagt och dessutom kommer 
tillbaka till dig för att höra mer. Under kursen lär du dig hur du gör ditt budskap attraktivt för lyssnaren. 

Kursledare:

Elaine Eksvärd, Kommunikationsexpert
 
Elaine är författare till tre bästsäljande böcker om modern retorik 
och en av Sveriges mest anlitade föreläsare.

Separat bokningsbar

Kurs för dig som ledare

Lär dig:

- förmedla organisationens budskap så att medarbetarna känner att de bidrar
- nå uppsatta mål med kommunikation som verktyg
- bli en närvarande och coachande chef som stimulerar till utveckling och ökat engagemang
- använda dialog som metod vid möten som skapar ökad förståelse och insikter hos medarbetarna
- tydliggöra din kommunikation och få med dig alla på resan
- förstå olika medarbetares behov och förväntningar
- konflikthantering - så kommunicerar du vid konflikter
- hantera besvärliga människor 

- mötesteknik – ett effektivt hjälpmedel som spar tid och kraft

20 NOVEMBER 2019

Kommunikativt 
Ledarskap

Senaste kursen med Elaine var fullsatt och fick betyget 4,67 av 5.0 i utvärderingen.

Sagt om kursen:

 “Otroligt inspirerande kurs och Elaine har en fenomenal förmåga att få alla deltagares 
uppmärksamhet från start till slut.” Ida Alexandersson, Siemens

“Den bästa kurs jag varit på! ”  
Caroline Albing, Arbetsförmedlingen

Tider 20 november 2019: 
08.45 Registrering      09.15 Kursen inleds
12.00 Lunch                      1 6.30 Avslutning

Lokal:
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm



Lokal: Stora Ledarskapsdagen 21 nov:
Berns
Berzelii Park, Stockholm

Lokal: Kurs: Elaine Eksvärd,
Kommunikativt Ledarskap 20 nov: 
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Medlemspris gäller för medlemmar i Unionen, Vision och Finansförbundet. 

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, all förtäring, kvällsmingel och dokumentation. 

Stora Ledarskapsdagen arrangeras av Sveriges största chefsnätverk & Kompetensinstitutet.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en 
kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före evenemangets startdatum får 
du ett värde brev på fakturerat belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt två år från 
utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din 
skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före evenemangets start uteblir värdebrev eller ersättning. Kompetensinstitutet reserverar sig för 
mindre ändringar i programmet. Vid inställt  evenemang erhåller beställaren ett värdebrev om motsvarande belopp. 

Anmäl dig:

www.storaledarskapsdagen.se

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tel: 08-20 03 73

Stora Ledarskapsdagen arrangeras av Sveriges Största Chefsnätverk

Rabatterat Boende i Stockholm - Berns Hotel:
20% rabatt på alla rumstyper i mån av plats. Frukost ingår. Bokningskod “BERNSEVENT”
Boka på hemsidan: https://www.berns.se/rum  eller ring Berns: 08-566 322 00 

www.storaledarskapsdagen.se

Medlemspris: Pris:

Stora Ledarskapsdagen, 21 november 5990 kr 

Kurs:  Kommunikativt Ledarskap, 20 nov 6990 kr 

Stora Ledarskapsdagen & Elaines kurs (20-21 nov) 11 480 kr (spara 1500kr)

STOR A 
Ledarskapsdagen 

Ordinariepris: Pris: 

Stora Ledarskapsdagen, 21 november 6990 kr 

Kurs:  Kommunikativt Ledarskap, 20 nov 6990 kr

Stora Ledarskapsdagen & kurs (20-21 nov) 12 980 kr


