
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

STOR A 
Ledarskapsdagen 

Sabinije von Gaffke
Moderator för Stora 
Ledarskapsdagen

Liza Jonson
VD 
Swedbank Robur

Janne Andersson
förbundskapten, 
Sveriges herrlandslag i fotboll

Eva Hamilton

Mikael Lekfalk
Kommundirektör
Luleå kommun

23 november 2017 - Rival - Stockholm

Fullsatt senast!
Säkra din plats
redan idag!

Jan Helin
programdirektör 
SVT

Tuva Palm
Teknikchef 
Nordnet



Hej,

Stora Ledarskapsdagen, torsdagen den 23 november är årets viktigaste mötesplats för dig som chef. 

Under en fullspäckad dag får du lyssna på praktikfall och presentationer från framstående ledare som 
har metoder och beprövade strategier för att leda sin organisation framåt.

Under Stora Ledarskapsdagen får du verktygen till hur du:

 - Blir du en framgångsrik ledare i en digital värld 

                  - Driver igenom förändringar i din organisation.

 - Leder den yngre generationens medarbetare och får dem att trivas och utvecklas.

   - Får dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade.

Du får även ta del av praktiska erfarenheter inom ledarskap från några av Sveriges mest 
framstående ledare. 

Varmt välkommen till Stora Ledarskapsdagen den 23 november 2017! 

Niko Fastman
Projektledare Stora Ledarskapsdagen
e-post: niko.fastman@kompetensinstitutet.se
tel: 073-670 60 32
www.storaledarskapsdagen.se

Stora Ledarskapsdagen arrangeras av Sveriges största 
chefsnätverk och Kompetensinstitutet. 

STOR A 
Ledarskapsdagen 



08.45 Registrering och morgonkaffe

09.30 Moderatorn Sabinije von Gaffke öppnar 
                   Stora Ledarskapsdagen

EXPERTANFÖRANDE: 
09.40 Hur leder du verksamheten när förutsättningarna 
                    förändras hela tiden?

– Att våga testa, att våga misslyckas, att våga tänka nytt 
– Så driver du igenom stora förändringar 
– Att våga ta tuffa beslut när det stormar

Eva Hamilton, ledarskapsexpert

Eva Hamilton är journalist och var verkställande direktör för Sveriges 
Television 2006-2014. Hon har bland annat blivit utsedd till Årets 
Ledare, landets mäktigaste kvinna inom mediebranschen och 
till Årets branschpersonlighet. Eva Hamilton har styrelseposter i 
storföretag som LKAB, Fortum och Lindex.
 

10.40 Förmiddagskaffe & nätverkande

PRAKTIKFALL: 
11.15 Så motiverar du dina medarbetare och får dem att 
              trivas och utvecklas

– Så utvecklar du din verksamhet med ett inspirerande och 
    kommunikativt ledarskap 
– Att kliva ur komfortzonen som chef

Mikael Lekfalk, Kommundirektör, Luleå kommun

Mikael är inte en traditionell kommundirektör utan en skäggig, två 
meter lång hårdrockare som ogillar detaljstyre och försöker minskar 
på arbetsbördan för sina medarbetare.

PRAKTIKFALL: 
11.50 Det digitala ledarskapet – så blir du en framgångsrik 
                ledare i en digital värld

Jan Helin, programdirektör, SVT 

Jan Helin är programdirektör med ansvar för nyheter, sport, samhälle, 
dokumentär, barn och unga samt minoriteter. Han började på 
SVT i april 2016 och var tidigare chefredaktör på Aftonbladet och 
affärsområdeschef för Schibsted Publishing.

12.30 Lunch 

PRAKTIKFALL: 
13.30 Så leder du unga talanger och skapar en 
                 positiv företagskultur
                 
Tuva Palm, teknik- och IT-chef, Nordnet

Tuva är teknik- och strategifokuserad produktchef och en av 
värdarna för STHLM TECH, den största tech-träffen i Europa. Hennes 
målsättning är att omdefiniera finansindustrin genom att bygga nästa 
generations bankupplevelse.

PRAKTIKFALL, Årets VD 2016: 
14.05 Ledarskap, hållbarhet och lönsamhet – så hänger 
                  det ihop

Liza Jonson, VD, Swedbank Robur

Liza utsågs till Årets VD 2016 och har tidigare listats som en av 
näringslivets mäktigaste kvinnor och nominerats till Framtidens 
Kvinnliga Ledare. Förklaringen till varför hon lyckas är att hon gång på 
gång bevisat att det som är hållbart också är lönsamt.

14.40 Eftermiddagskaffe & nätverkande

SPECIELLT INBJUDEN: 
15.15 Så skapar du ett vinnande team – mina bästa 
               ledarskapstips

Janne Andersson, förbundskapten, Sveriges herrlandslag i fotboll

Janne utsågs till Årets Tränare 2015. Han har vunnit två SM-guld och 
är sedan 2016 förbundskapten för herrlandslaget. Janne överträffade 
alla förväntningar när han ledde Sverige till fotbolls-VM 2018 genom 

att bland annat slå ut Holland och Italien. 

16.10 Moderatorn Sabinije von Gaffke avslutar Stora 
                Ledarskapsdagen

16.20 Mingel med tilltugg och dryck
                 Nätverka med kollegor från hela landet och 
                 diskutera ledarskap.

23 NOVEMBER 2017

Sagt om Stora Ledarskapsdagen:
 
“Alla skulle behöva få lyssna till detta.”

“Mina medarbetare sa att det syntes på mig att jag fått 
ny inspiration på Stora Ledarskapsdagen!”

“En fantastisk dag som gav nya infallsvinklar och inspiration 
utöver det mesta.”

“Otroligt genomgående hög kvalitet och röd tråd!”

STOR A 
Ledarskapsdagen 



www.storaledarskapsdagen.se

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

22 NOVEMBER 2017

Kommunikativt 
Ledarskap

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

Sagt om kursen:

“Elaine hade mitt fokus under hela dagen, utan undantag på en endaste minut! Superduktig talare.”  
Therese Hurtig, Nordicstation

“Elaine var fantastisk som kursledare. Mycket bra med exempel ur vardagen och praktiska övningar som skapar förståelse.” 
Anette Wigren, CSN

“Givande kurs som var inspirerande och gav några nya tankesätt att tänka på i ledarskapet.” Anna Lindgren, Macrobond

Tider 22 november 2017: 
08.45 Registrering      09.15 Kursen inleds
12.00 Lunch                      1 6.30 Avslutning

Lokal:
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm



Lokal: Stora Ledarskapsdagen 23 nov:
Hotel Rival
Mariatorget 3, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-545 789 00

Lokal: Kurs: Kommunikativt Ledarskap 22 nov: 
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-522 468 00 

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 - Hotel Rival:
Pris: 2080 kr inkl moms, frukost och internet. Boka ditt rum genom att mejla till: rival@rival.se eller ring 08-545 789 00. 
Uppge “Kompetensinstitutet” vid bokning. www.rival.se

www.storaledarskapsdagen.se

Anmälan senast 10 november: Pris:

Stora Ledarskapsdagen, 23 november 4490 kr

Kurs:  Kommunikativt Ledarskap, 22 nov 6990 kr 

Stora Ledarskapsdagen & kurs (22-23 nov) 9 980 kr (spara 2500kr)

STOR A 
Ledarskapsdagen 

Ordinariepris: Pris: 

Stora Ledarskapsdagen, 23 november 5490 kr 

Kurs:  Kommunikativt Ledarskap, 22 nov 6990 kr

Stora Ledarskapsdagen & kurs (22-23 nov) 9 980 kr (spara 2500kr)


