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Jonas Eriksson

Med utgångspunkt från sina möten med världens
bästa fotbollsstjärnor, som Messi, Zlatan och
Ronaldo berättar Jonas Eriksson om blixtsnabba
beslut, vikten av kommunikation, arbete under en
extrem press samt vilka likheter som finns mellan
ledarskapet i arbetslivet och idrotten.

Att bli en bättre chef
Tema ledarskap

Att vara en ledare i framkant. Att skapa tillhörighet utan att träffas. Att fånga upp
små signaler, stora skiftningar och vara där när det händer. Att vara chef och

ledare är en utmaning, kanske extra i en tid som vår. Föreläsarna nedan
inspirerar och skänker reflektion för alla typer av ledare i din organisation. 

Fotbollsdomare och entreprenör

Siri Wikander

Siri har jobbat som ledare inom HR &
Kommunikation de senaste 20 åren. Både i stora
börsnoterade bolag som Axfood och Scandic men
också i mindre start-ups och scale-ups.

Siri fokuserar i sina föreläsningar på hur du som
chef kan ligga i framkant i utvecklingen när det
gäller kultur, organisationsutveckling och digital
kommunikation. Alltid med grund i det ständiga
lärandet. 

Expert inom Kultur, ledarskap & lärande



Anna Gullstrand

Vilken typ av ledarskap skapar mest framgång? Och
vilken företagskultur behöver vi bygga för att skapa
motståndskraft och varaktighet i den
snabbföränderliga värld vi lever i? För att lyckas
krävs innovation och lärande - Growth Mindset.
Anna Gullstrand lär oss att se teknik som
möjliggörare, med visar också vilka andra faktorer
som behövs för att skapa varktig förändring i en
organisation.

Tema ledarskap

Digital expert & VP People på Mentimeter

Thomas Kahn

Med fokus på engagemang och ledarskap har
Thomas Kahn sedan 2001 hjälpt chefer, ledare och
team i några av Sveriges största företag och
myndigheter att utvecklas. Thomas Kahn föreläser
ofta om ledarskap på distans, hur du som chef kan
skapa samhörighet och  teamkänsla - även när ni
inte har möjlighet att samlas "på riktigt". 

Coach och författare

Alexandra Thomas

På ett vardagsnära sätt talar Alexandra om
psykologi och beteenden som skapar positiv
förändring. Med mångårig chefserfarenhet är hon
lyhörd för det mellanmänskliga samspelet i
organisationer. Med en känsla för timing, så träffar
hennes föreläsningar rätt, berör och inspirerar.
Alexandra jobbar med ledarutveckling på alla
nivåer, i både stora och mindre företag. 

Psykolog, föreläsare och författare



Nurit Nobel

Nurit Nobel är beteendeforskare på
Handelshögskolan i Stockholm. Hon är expert på
beteendedesign och "nudging". En metod som tar
de senaste insikterna från vetenskapliga studier i
beteendeekonomi och omsätter dem till praktiska
verktyg för effektivare styrning. Nudging används i
allt från rekrytering till design av arbetsplatser, och
är ett kraftfullt verktyg för alla typer av ledare.

Tema ledarskap

Joakim Ahlström

Joakim Ahlström föreläser om organisationskultur,
samverkan och personligt ledarskap. Hur du som
chef skapar engagemang och gruppdynamik, hur
du förmedlar visioner och skapar team där kunskap
och erfarenheter delas. Joakim jobbar med
ledningsgrupper i flera stora svenska företag, och
har skrivit ett antal böcker om att skapa mer
engagemang på arbetsplatsen.

Entreprenör och VD

Gabriella Ringvall

Gabriella Ringvall är förändringsledare,
kommunikationsstrateg och hjärnivrare. Hon
föreläser och leder workshops om hjärnsmarta
arbetssätt, så att chefer och ledare kan lära sig
neuroledarskap för en bättre och mänskligare
arbetsmiljö, med maximerad trivsel och affärsnytta.

Hjärnivrare och förändringsledare

Forskare

https://www.myspeaker.se/talare/nurit-nobel/


VILL DU HA FLER FÖRSLAG, ELLER BOLLA
NÅGRA ANDRA UPPLÄGG OCH IDÉER? 
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