
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.

                 www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 
Ledarskapsdagen 

19 november 2020 - Berns - Stockholm

Maria Rooth
En av världens bästa 

ishockeyspelare genom tiderna 

Alexandra Stråberg 
 Chefsekonom och ledare för 

Hållbarhetssekretariatet, Länsförsäkringar

Beata Wickbom 
“Årets Moderator 2019” och moderator 

 för Stora Ledarskapsdagen

Charlotte Wwiebe 
Group Sustainability Director  

TUI

Johannes Hansen 
Sveriges främsta mentala rådgivare

Caroline Farberger 
VD

ICA Försäkring

Svante Randlert 
författare och ledarskapsexpert



Hej,

Stora Ledarskapsdagen, torsdagen den 19 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 en framgångsrik ledare genom att skapa starka team 

                  - leder under en kris

 - blir mer stresstålig och mår bättre

   - skapar en effektiv organisation där medarbetarna utvecklas och har roligt tillsammans

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

Varmt välkommen till Stora Ledarskapsdagen den 19 november 2020! 

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 
                 
09.15 Moderator Beata Wickbom öppnar 
                 Stora Ledarskapsdagen

EXPERTANFÖRANDE: 
09.30 Globala utvecklingstrender – så påverkas du 
                   som ledare

Utan koll på omvärlden finns ingen chans att lyckas. Men med rätt 
kunskaper kan du ta beslut som ger dig fördelar.

Alexandra går igenom de stora trenderna som sker och berättar 
om hur du som ledare påverkas av detta och hur du bör agera.
Alexandra har arbetat med globala utvecklingstrender, strategi och 
kommunikation på bland annat Skanska och Svenskt näringsliv och är 
en väldigt uppskattad föreläsare.

Alexandra Stråberg, Chefsekonom och ledare för 
Hållbarhetssekretariatet, Länsförsäkringar

10.30 Förmiddagskaffe 

PRAKTIKFALL: 
11.00 Mitt ledarskap – erfarenheter, lärdomar och 
              praktiska tips

Caroline Farberger, VD, ICA Försäkring

”Jag förstod omedelbart att jag kunde förlora allt – fru, barn, släkt, 
vänner, kollegor och karriär. Jag som hade levt hela mitt liv enligt 
normen riskerade plötsligt ett livslångt utanförskap. Men från det 
ögonblicket var det omöjligt att vända tillbaka. Det fick kosta vad det 
ville, bära eller brista.”

För två år sedan genomgick Caroline Farberger en könskorrigering. 
Hon var då vd för ett av Sveriges största försäkringsbolag och fullt 
medveten om vad det här beslutet kunde innebära för såväl karriären 
som privatlivet.

Det här är hennes berättelse om resan till att äntligen få leva som sig 
själv och om det svenska näringslivet. Om ledarskapsnormer och de 
manliga miljöer som ännu präglar många storbolag. Utifrån sina unika 
erfarenheter ger Caroline Farberger insikter i hur det är att vara man 
respektive kvinna i näringslivets absoluta toppskikt och vilket lärande 
som hjälpt henne framåt.

PRAKTIKFALL: 
11.45 Mina bästa ledarskapstips i en föränderlig värld
                 
Charlotte WWiebe, Group Sustainability Director, TUI

Charlotte har över 30-års erfarenhet av ledarskap i form av HR-
Direktör, Marknadsdirektör och som ledningsgruppsmedlem i 
internationella bolag. 2019 utsågs Charlotte till ”Årets HR-Chef”, efter 
att ha varit med och lett TUI Nordics digitaliserings resa. 

12.20 Lunch

PRAKTIKFALL: 
13.20 Drömledarskapet - Hur leder jag i tider av kris?

Det som tagit dig hit, där du är idag, kommer kanske inte att ta dig dit 
du vill imorgon. Vi lever i en tid av ständig förändring och du behöver 
anpassa dig och ditt ledarskap till det.

I kristider blir det extra tydligt att ledarskapet prövas. Det är nu du 
som ledare gör stor skillnad. Ledarskapet blir sällan svårare än vad det 
är just nu i dessa pandemitider. Men kan en kris också leda till något 
gott och utvecklande för både chefer och medarbetare? Hur ser ditt 
ledarskap ut i svåra och oförutsägbara tider och hur gör du det till ett 
drömledarskap?

Svante Randlert, Ledarskapsexpert och författare

Svante är en en Sveriges mest uppskattade talare inom ledarskap och 
författare till böckerna ”Drömarbetsgivaren” och ”Drömledarskapet” .

PRAKTIKFALL: 
14.00 Självledarskap: Konsten att sätta smarta mål - 
                och att nå dem

Som f.d. elitidrottare vet Maria Rooth vad som krävs för att nå 
framgång: ett effektivt självledarskap. Det handlar till stor del om 
förmågan att styra sina tankar och beteenden mot uppsatta mål.

Maria ger i sin föreläsning konkreta verktyg till hur man kan utveckla 
sin förmåga att leda sig själv genom bland annat att ha ett mål i sikte 
för att veta vart man är på väg, vilket hårt och fokuserat jobb som 
krävs för att nå dit man vill komma, och den mentala inställningens 
betydelse för möjligheterna att nå förändring och nå sina mål. Vare 
sig det handlar om att nå sina säljmål, gå upp eller ner i vikt eller nå ett 
högt uppsatt mål så kan man applicera Marias tankesätt. 
 
Maria Rooth, en av världens bästa ishockeyspelare genom tiderna

15.00 Eftermiddagskaffe 

SPECIELLT INBJUDEN: 
15.30 Så blir du mentalt starkare

Johannes Hansen är Sveriges främsta mentala rådgivare som 
utmanar dig till att tänka större och bli mentalt starkare för att 
maximera din potential.

Han jobbar dagligen med flera av våra största stjärnor inom sport, 
musik och näringsliv och är författare till tre böcker. Över 150 000 
personer har sett hansföreläsningar.

Med humor och en härlig kontakt med publiken lär Johannes Hansen 
ut hur viktigt det är att göra det som känns obekvämt, och att 
magkänslan ofta leder oss i fel riktning. Johannes insatser är mentala 
träningspass fyllda med tankesätt och kraftfulla verktyg för hur vi kan 
träna oss själva till att bli modigare och mer handlingskraftiga för att 
maximera vår potential. Allt levererat med en provocerande kärlek 
som får dig att vilja ha mer.

Johannes Hansen, Sveriges främsta mentala rådgivare

16.40 Moderatorn Beata Wickbom avslutar Stora 
                Ledarskapsdagen

19 NOVEMBER 2020 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

27 MAJ 2021

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 18 november 2020: 
08.45 Registrering      09.15 Kursen inleds
12.00 Lunch                      1 6.30 Avslutning

Lokal:
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm



Lokal: Stora Ledarskapsdagen 19 nov 2020:
Berns
Berzelii Park, Stockholm

Lokal: Kurs: Elaine Eksvärd,
Kommunikativt Ledarskap 27 maj 2021: 
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Stora Ledarskapsdagen arrangeras av  
Kompetensinstitutet.

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

STOR A 
Ledarskapsdagen 

Pris: Pris: 

Stora Ledarskapsdagen, 19 november 5490 kr 

Kurs med Elaine:  Kommunikativt Ledarskap, 27 maj 2021 6990 kr

Stora Ledarskapsdagen & Elaines kurs 9980 kr (Spara 2500 kr)

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats:
Anmälan är bindande.  I det fall Kompetensinstitutet ställer in ett evenemang återbetalas 100 % av det inbetalda beloppet. 
 
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. 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. Fullständiga villkor: https://www.kompetensinstitutet.se/villkor

I det fall Kompetensinstitutet ställer in ett evenemang återbetalas 100 % av det inbetalda beloppet.

För de som önskar erbjuder vi möjligheten 
att delta digitalt.  
 
För mer information om webbsändning mejla till: 
kundtjanst@kompetensinstitutet.se


