
                            

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 

15 november 2022 - Stockholm Waterfront & digitalt

Talare:

Björn Zoëga 

Sjukhusdirektör, Karolinska

 Universitetssjukhuset

Hayaat Ibrahim
Generalsekreterare, 

Institutet Mot Mutor

Katrin Westling Palm 
Generaldirektör, 

Skatteverket

Stefan Löfven

Karin Bodin
Koncern-vd,  

Polarbröd

Nils van der Poel 
 OS-guldmedaljör, världsmästare & 

världsrekordhållare

Jan CarlzonJacques Mwepu 
Kriminalvårdschef, 

Högsäkerhetsanstalten Kumla 

Pernilla Warberg  
Moderator Delta på plats eller digitalt 



Hej,

Stora Ledarskapsdagen är årets viktigaste inspirationsdag för dig som ledare. 

Under en fullspäckad dag 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 med hög trivsel där medarbetarna utvecklas

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

Varmt välkommen till Stora Ledarskapsdagen den 15 november 2022! 

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  med morgonkaffe & smörgås  
                 
09.15 Moderator Pernilla Warberg öppnar 
                 Stora Ledapsdagen

PRAKTIKFALL: 
09.25 Ledarskapet i en föränderlig värld – mina 
                  erfarenheter och lärdomar

Stefan Löfven

Stefan Löfven var Sveriges statsminister 2014-2021 och partiledare 
för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti 2012-2021. 

PRAKTIKFALL: 
10.05 Ledarskapet efter pandemin

 - Så har vi anpassat vårt ledarskap efter medarbetarnas nya behov 
   och önskemål 
- Arbetsplatsens roll efter pandemin, så tänker vi
- Hur säkerställs en god produktivitet när medarbetarna arbetar 
   hemifrån?
- Så har vi hanterat utmaningarna kring olika önskemål gällande 
   distansarbete

Katrin Westling Palm, Generaldirektör, Skatteverket

Skatteverket är en av Sveriges största myndigheter med över 10 000 
anställda.

10.30 Förmiddagskaffe

PRAKTIKFALL:
11.05 Att fatta tuffa beslut när det behövs

Han blev chef för landets kanske mest kritiserade och omdebatterade 
arbetsplats. Bland det första han gjorde var att varsla 600 personer 
om uppsägning. 

Drygt tre år efter Björn Zoëgas tillträde har miljarder i underskott 
bytts till överskott, fler vårdplatser har öppnats och Karolinska 
siktar på att vid årsskiftet 2022/2023 vara Sveriges första köfria 
universitetssjukhus. Tidskriften Newsweek har tre år i följd rankat 
Karolinska som ett av världens tio främsta sjukhus.

 Under anförandet kommer Björn Zoëga att dela med sig av sina 
framgångstips på hur du som ledare kan agera när svåra beslut 
behöver tas och hur du samtidigt implementerar en långsiktig strategi. 

Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

PRAKTIKFALL: 
11.40 Ledarskap under kris
- När krisen inträffar – hur ska du agera som ledare? 
- Extern och intern kommunikation under kris

Karin Bodin, koncern-vd, Polarbröd

Polarbröds stora bageri i Älvsbyn brann ner till grunden sommaren 
2020. Hur ska du som chef agera när det otänkbara händer? Hur ska 
du bygga upp organisationen på nytt efter en stor motgång? Under 
anförandet får du ta del av Karins lärdomar.

12.15 Lunch

PRAKTIKFALL: 
13.15 Korruption och nepotism – hur undviker du det 
                som ledare?

- Jäv och svågerpolitik: hur ser fallgroparna ut och vad bör du som 
   ledare tänka på för att inte hamna fel? 

Hayaat är en mycket uppskattad föreläsare och expert i området 
antikorruption. Hon har blivit utsedd till en av ”Sveriges Supertalanger” 
och ”Sveriges Hållbarhetsmäktigaste”.  
 
Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

EXPERTANFÖRANDE: 
13.45 Mina bästa ledarskapstips

Jan Carlzon är en Sveriges mest respekterade företagsledare. Hans 
bok ”Riv Pyramiderna” är en modern klassiker och har beskrivits som 
en av de bästa ledarskapsböckerna genom tiderna.  Under 2021 
släpptes Jans nya bok ”Se människan”, där han delar med sig av sin 
ledarskapsfilosofi.  Under anförandet kommer Jan dela med sig av 
sina allra bästa ledarskapstips.

Jan Carlzon

14.25 Eftermiddagskaffe

PRAKTIKFALL: 
15.00 Ledarskapet i en högsäkerhetsanstalt – hur ser det 
                  ut och vad kan vi lära oss av det?

- Hur agera som chef i pressade situationer där snabba beslut  
   behöver fattas? 
- Mina framgångsfaktor för att lyckas i ledarskapet

Jacques Mwepu, kriminalvårdschef, Högsäkerhetsanstalten Kumla

Jacques har tjänstgjort som kriminalvårdsexpert inom FN i Afrika och 
genom EU i Bryssel. Han har hyllats för sina ledaregenskaper och är 
idag chef för Anstalten Kumla, Sveriges största fängelse.

PRAKTIKFALL: 
15.30 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

I en gren där en tiondels sekund kan avgöra allt, är förberedelse och 
självledarskap några av de viktigaste aspekterna för att lyckas.

Under detta exklusiva anförande kommer Nils van der Poel dela 
med sig av sina bästa tips på hur du kan träna upp och utveckla ditt 
självledarskap.

Nils van der Poel, OS-guldmedaljör, världsmästare & 
världsrekordhållare

16.30 Moderatorn Pernilla Warberg avslutar Stora 
                 Ledarskapsdagen

16.40 Slut 

15 NOVEMBER 2022 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

16 NOVEMBER 2022

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 16 november 2022: 
08.45 Registrering      09.15 Kursen inleds
12.00 Lunch                      1 6.30 Avslutning

Lokal:
Folkets hus
Barnhusgatan 12-14 , Stockholm



Lokal: Stora Ledarskapsdagen 15 nov 2022:
Stockholm Waterfront
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Lokal: Kurs: Elaine Eksvärd,
Kommunikativt Ledarskap 16 nov 2022: 
Folkets hus
Barnhusgatan 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 11:e året

www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 
Ledarskapsdagen 

Pris deltagande på plats:
Stora Ledarskapsdagen, 15 november 5990 kr

Kurs: Kommunikativt Ledarskap med Elaine, 16 nov 6990 kr

Stora Ledarskapsdagen & kurs kommunikativt ledarskap 11 480 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

Pris digitalt deltagande:
Stora Ledarskapsdagen, 15 november 4990 kr

Kurs: Kommunikativt Ledarskap med Elaine, 16 nov 6990 kr

Stora Ledarskapsdagen & kurs kommunikativt ledarskap 9 980 kr (Du sparar 2000kr ) 


