
                            

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 
23 november 2021 - Stockholm Waterfront

Talare:

Kaj Török 

 Hållbarhetschef, 

Max Burgers

Sarah Sjöström 
OS-guldmedaljör och 

världsrekordhållare

Anders Wallensten 
Författare, läkare &

 epidemiolog

Fredrik Reinfeldt

Era Gerguri
Kontorsområdeschef, 

Statens servicecenter

Katarina Berg 
 Global HR-chef,

 Spotify

Petter StordalenSaid Niklund 
Stadsdirektör, 

Trollhättans stad 

Pernilla Warberg  
Moderator Delta på plats eller digitalt 



Hej,

Stora Ledarskapsdagen är årets viktigaste inspirationsdag för dig som ledare. 

Under en fullspäckad dag  (23 nov) får du lyssna på inspiratörer 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 och efter en kris

 - blir mer stresstålig och mår bättre

   - skapar en effektiv organisation där med hög trivsel där medarbetarna utvecklas

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 2021! 

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

                Stora Ledarskapsdagen arrangeras av Kompetensinstitutet
Kompetensinstitutet är en av Sveriges ledande arrangörer av kvalitativa konferenser och kurser.  

Kompetensinstitutet har kollektivavtal, högsta möjliga kreditvärdighet “AAA”, och utsetts till “DI 

Gasell”. Över 10 000 deltagare har deltagit på Kompetensinstitutets konferenser och kurser. 

STOR A 
Ledarskapsdagen 

För de som önskar erbjuder vi möjligheten 
att delta digitalt på Stora Ledarskapsdagen och 
kursen “Kommunikativt ledarskap” med Elaine.  
 
För mer information om digitalt deltagande mejla till: 
kundtjanst@kompetensinstitutet.se



08.00 Registrering och morgonkaffe  
                 
09.15 Moderator Pernilla Warberg öppnar 
                 Stora Ledapsdagen

PRAKTIKFALL: 
09.25 Med full fart in i framtiden

– Hur startar vi upp maskinen igen?   
– Hur gör vi så att vi inte faller tillbaka i gamla hjulspår utan orkar  
tänka nytt?   
– Hur säkerställer vi så att det är de anställda som blir de viktigaste 
resurserna i utvecklingsarbetet och bygget av den nya arbetsplatsen?   

Petter Stordalen

Petter Stordalen började som butiksbiträde i sin pappas 
livsmedelsbutik. Med de erfarenheterna, och råden hemifrån, har han 
tillsammans med sina medarbetare byggt upp en koncern som bland 
annat omfattar researrangören Ving  och Nordic Choice Hotels.

PRAKTIKFALL: 
10.15 Coachande ledarskap över generationsgränserna

Redan som 21-åring fick Era sin första chefsroll. Hon skulle leda en 
avdelning med 50 anställda. Utmaningarna var många. Hur skulle hon 
leda medarbetare som var i samma ålder som hennes föräldrar? Hur 
ska hon få med sig gruppen i den stora omorganisationen där enheten 
skulle flyttas till en annan myndighet?  

Med sitt coachande ledarskap lyckades Era skapa sammanhållning 
och få med sig gruppen i det stora arbetet som en omorganisation 
innebär. 

Era Gerguri, kontorsområdeschef, Statens servicecenter

10.40 Förmiddagskaffe

ÅRETS CHEF 2020: 
11.15 Konkreta tips för att bygga framgångsrika team
– Hur får du en individ och en grupp att prestera så bra som möjligt? 
– Hur får man med sig medarbetarna?  

Said Niklund, stadsdirektör, Trollhättans stad
Said utsågs till Årets Chef i fokus 2020.

PRAKTIKFALL: 
11.40 Ledarskapet efter pandemin
– Så förbereder vi oss för att anpassa vårt ledarskap efter  
    medarbetarnas nya behov och önskemål  
– Arbetsplatsens roll efter pandemin – så tänker vi 
– Tips på hur ledarna kan leda när de ej möter sina medarbetare  
     varje dag
                 
Katarina Berg, global HR-chef, Spotify

Katarina har lett Spotifys globala HR-team sedan 2013. Hon har varit 
med om resan från startup till ett världsledande företag med kunder 
och kontor världen över.  Utöver att bemöta och hantera personalens 
behov i ett flexibelt och ständigt föränderligt företag, fokuserar 
Katarina på att bygga upp teamgemenskapen och uppfinna nya 
processer. Ett av målen är att skapa en arbetsmiljö där kreativa och 
passionerade människor trivs och utvecklas.

12.20 Lunch

 
SVERIGES BÄSTA HÅLLBARHETSCHEF: 
13.20 Så hjälper hållbarhet oss att utveckla vårt ledarskap

– Så skapar vi och kommunicerar ett starkare syfte, så att det blir 
meningsfullt att gå till arbetet   
– Våra 5 framgångsfaktorer -detta krävs för att lyckas med hållbarhet

Kaj Török, Hållbarhetschef, Max Burgers

Kaj har bidragit till Max hållbarhetsarbete sedan 2006. Förra året 
utsågs Kaj till “Sveriges bästa hållbarhetschef”.  

EXPERTANFÖRANDE: 
13.40 Hur ska vi leva för att hålla oss så friska som möjligt?
 – Vilka hälsoråd ska man tro på? 

 – Ledarskap, hälsa & välbefinnande

Anders Wallensten, är läkare och epidemolog.  Han har ett stort 
personligt intresse för hälsa och träning och är författare till boken 
“Hälsogåtan, evolution, forskning och 48 konkreta råd”

Anders Wallensten, författare, lakare  & epidemiolog

PRAKTIKFALL: 
14.10 Så kan du träna upp och utveckla ditt självledarskap
– Konsten att prestera på topp när det gäller  

– Så sätter du smarta mål och uppnår dem

Sarah är en av Sveriges främsta idrottare genom tiderna och innehar 
flera världsrekord och mängder av OS- och VM-medaljer.  Trots att 
hon enbart är 27 år har hon varit i den absoluta världstoppen i 13 år.  
 
 I en gren där en tiondels sekund kan avgöra allt, är förberedelse och 
självledarskap några av de viktigaste aspekterna för att lyckas. Nu har 
du möjligheten att få Sarahs bästa tips på hur du kan träna upp och 
utveckla ditt självledarskap. 
 
Sarah Sjöström

14.40 Eftermiddagskaffe 

PRAKTIKFALL: 
15.15 Att leda i förändring – mina erfarenheter och lärdomar
– Hur anpassar man sitt ledarskap till den snabba förändring som sker   
nu i samhället?  
– Hur får man med sig medarbetarna?  

Fredrik Reinfeldt är en mycket uppskattad talare. Med sin erfarenhet 
som tidigare statsminister och ledare för ett flertal stora nationella 
och internationella organisationer, har han en unik och bred insikt i 
ledarskap.  I sina föreläsningar blandar Fredrik Reinfeldt sin erfarenhet 
med nyfikenhet och humor, och hans tal beskrivs av många som en 
ögonöppnare kring vad som sker i omvärlden och hur det påverkar 
oss.

Fredrik Reinfeldt

16.30 Moderatorn Pernilla Warberg avslutar Stora 
                Ledarskapsdagen

23 NOVEMBER 2021 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 

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

24 NOVEMBER 2021

Kommunikativt 
Ledarskap

Senaste kursen med Elaine 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 24 november 2021: 
08.45 Registrering      09.15 Kursen inleds
12.00 Lunch                      1 6.30 Avslutning

Lokal:
Folkets hus
Barnhusgatan 12-14 , Stockholm



Lokal: Stora Ledarskapsdagen 23 nov 2021:
Stockholm Waterfront
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Lokal: Kurs: Elaine Eksvärd,
Kommunikativt Ledarskap 24 november 2021: 
Folkets hus
Barngusgatan 12-14, Stockholm

Stora Ledarskapsdagen arrangeras av  
Kompetensinstitutet.

Anmäl dig:

www.storaledarskapsdagen.se/anmalan

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tel: 08-20 03 73

Stora Ledarskapsdagen arrangeras för 10:e året

www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 
Ledarskapsdagen 

Pris: Pris: 

Stora Ledarskapsdagen, 23 november 5490 kr 

Kurs Kommunikativt Ledarskap med Elaine, 24 nov 6990 kr

Stora Ledarskapsdagen & kurs kommunikativt ledarskap 10 980 kr (Du sparar 1500kr) 

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 på Stora Ledarskapsdagen och 
kursen “Kommunikativt ledarskap” med Elaine.  
 
För mer information om digitalt deltagande mejla till: 
kundtjanst@kompetensinstitutet.se


