
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 

Anna Bellman
Moderator 

Johan Dennelind
VD
Telia Company

Christer Olsson & 
Jonas Hammarberg
författare, föreläsare

Peter Wallenberg Jr 
Ordförande
Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse

Suad Ali 
Årets Unga Supertalang &
Årets Opinionsbildare 2016

Marie Hallander Larsson
HR chef  
Försäkringskassan

24 november 2016 - Berns - Stockholm

Fullsatt senast!
Säkra din plats
redan idag!

Björn Wahlroos
Styrelseordförande
Nordea



Hej,

Stora Ledarskapsdagen, torsdagen den 24 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:

 - Driver igenom förändringar i din organisation.

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

 - Säkrar en god kärriärsutveckling för dig som chef.

   - 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 24 november 2016! 

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 

Samarbetspartner:



08.45 Registrering och morgonkaffe

09.30 Moderatorn Anna Bellman öppnar Stora 
Ledarskapsdagen

PRAKTIKFALL: 
09.40 Uthålligt ledarskap - om att fatta tuffa beslut och 
                   förändra på riktigt
 
Johan Dennelind, vd, Telia Company

PRAKTIKFALL: 
10.20 Så får du dina medarbetare att prestera mera och 
               bli mer motiverade

- Hur skapar du tydliga målbilder och förväntningar för dina          
   medarbetare
- Så utvecklar du din verksamhet med ett inspirerande ledarskap

Marie Hallander Larsson, HR chef , Försäkringskassan

Marie har arbetat mer än 25 år i ledande befattningar inom HR  i flera 
organisationer såsom IBM och Swedbank. Marie har tilldelats priset 
som Årets HR-chef.

11.00 Förmiddagskaffe & nätverkande

ÅRETS UNGA SUPERTALANG & OPINIONSBILDARE: 
11.40 Så leder du unga talanger

- Vilka förväntningar har den yngre generationen på sina chefer? 
- Så leder du morgondagens stjärnor och får dem att trivas och 
utvecklas.
 
Suad Ali, Årets Unga Supertalang 

Suad Ali utsågs av Veckans affärer till en av Sveriges 101 
Supertalanger 2016 och vann kategorin Årets Opinionsbildare. Som 
21-åring fick hon representera Sverige på världens största forum för 
unga ledare, One Young World, i USA. Hon arbetar som expert på 

Migrationsverket.

12.20 Lunch - Stora Salongen på Berns

SPECIELLT INBJUDEN: 
13.20 Mitt ledarskap – erfarenheter, lärdomar och 
                 praktiska tips 

Björn Wahlroos, styrelseordförande för Nordea, Sampo group och 
UPM-Kymmene

Björn ”Nalle” Wahlroos är författare och en av Nordens mäktigaste 
företagsledare.

SPECIELLT INBJUDEN: 
14.00 Mitt ledarskap och mina erfarenheter

- Vikten av forskning och utbildning för ett konkurrenskraftigt Sverige

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse

14.30 Eftermiddagskaffe & nätverkande

EXPERTANFÖRANDE: 
15.10 Det digitala ledarskapet - så blir du en framgångsrik 
                 ledare i en digital värld

Christer Olsson, författare, föreläsare & senior partner, Awesome 

Group 
Jonas Hammarberg, författare, föreläsare, digitaliserings expert & 

vice VD, Awesome Group

I en tid präglad av digitaliseringens framfart, där allt snurrar fortare 
har kraven på ledaren ökat. Medarbetare förväntar sig en löpande 
återkoppling på sitt arbete – något som det traditionella ledarskapet 
får allt svårare att hantera. Hur ska du som ledare anpassa dig och 
dra nytta av digitaliseringen? Under föredraget får du praktiska tips 
på hur du blir en framgångsrik ledara i en digital värld. 

16.30 Moderatorn Anna Bellman avslutar Stora 
                Ledarskapsdagen

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

24 NOVEMBER 2016 STOR A 
Ledarskapsdagen 

Courage changes everything” är mottot för lanseringen av 
nya Porsche Panamera. Det krävs mod för att förändra. Nya 
Porsche Panamera förenar mer än någonsin två motstridiga 
egenskaper. Den har prestanda som en äkta sportbil och 
komfort som en lyxbil.  

Porsche finns på plats här utanför med helt nya Panamera 
som lanserades nu i november! Passa gärna på att besöka 
Porsche.



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

23 NOVEMBER 2016

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 23 november 2016: 
08.45 Registrering      09.15 Kursen inleds
12.00 Lunch                      1 6.30 Avslutning

Lokal:
Hotel Rival
Mariatorget 3, Stockholm



Lokal: Stora Ledarskapsdagen 24 nov:
Berns salonger
Näckströmsgatan 8, Stockholm
Telefon nr till Berns: 08-566 322 00 

Lokal: Kurs: Kommunikativt Ledarskap 23 nov: 
Hotel Rival
Mariatorget 3, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-545 789 00

Medlemspris gäller för medlemmar i Unionen, Vision, ST och Finansförbundet. 

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

Stora Ledarskapsdagen arrangeras av Sveriges största chefsnätverk: 

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: 073-670 60 32

Stora Ledarskapsdagen arrangeras av Sveriges Största Chefsnätverk

Rabatterat Boende i Stockholm - Sheraton Hotel:
Pris: 1500 kr inkl moms, frukost och internet. Boka ditt rum genom att mejla till: reservations.stockholm@sheraton.com
Uppge kod: 503295 , Sheraton ligger ett stenkast från centralstationen, tegelbacken 6. www.sheratonstockholm.se

www.storaledarskapsdagen.se

Pris för medlemmar: Pris::

Stora Ledarskapsdagen, 24 november 4990 kr

Kurs:  Kommunikativt Ledarskap, 23 nov 6990 kr 

Stora Ledarskapsdagen & kurs (23-24 nov) 11 980 kr 

STOR A 
Ledarskapsdagen 

Pris för icke medlemmar: Pris: 

Stora Ledarskapsdagen, 24 november 5490 kr 

Kurs:  Kommunikativt Ledarskap, 23 nov 6990 kr

Stora Ledarskapsdagen & kurs (23-24 nov) 12 480 kr


