
Reseskildring Chefer i samverkan torsdagen 15/11 till fredagen 16/11 

 

En summering angående anmälan och bokning inför resan så gick allt fint, bokningen i sig 

gjordes smidigt på hemsidan och även bokning av resa dit och hem gick smidigt via 

resebyrån ni hänvisade till. Inga problem. 

Info om resan med tider och hur dagarna skulle se ut kom i god tid i mailen och den var 

tydlig. 

 

Resan då: 

Torsdagen började i Karlshamn 08:00 där jag blev upphämtad av min kollega och vi tog oss 

sedan till Kallinge för flyg mot Arlanda. Väl framme på Arlanda var det Arlanda express till 

centrala Stockholm, avgångar ungefär varje kvart från Arlanda så det gick fint. Både flyg och 

Arlanda express var tidigare bokat genom resebolaget som hänvisades till från Ledarna, 

mycket smidigt. 

Väl i Stockholm, närmare bestämt Stockholm centralstation dit vi anlänt i god tid vandrade vi 

mot gamla stan, stannade för en bit mat och gick sedan vidare till Vikingterminalen där vi 

skulle samlas 15 – 15:45. 

Väl där möttes vi upp av representanter från Ledarna som hälsade välkomna och sedan 

anmälde vi oss och blev tilldelade hytt, namnbrickor m.m. 

Vi gick ombord runt 16:00 och då var det samling direkt i konferensrummet, drygt 200 gäster 

vad jag förstod och det blev lite trångt men det gick bra med jackor och väskor. 

Samverkansgruppen från Ledarna hälsade välkomna och sedan ca 16:20 blev det en högst 

intensiv och humorfylld föreläsning med Christina Stiell om svåra samtal.  

Innehållet var bra, viktigt och intressant. Ämnet var ”svåra samtal” och det är ett alltid aktuellt 

ämne att tala om, svårt att tala om? Nej kanske inte, men svårare att utföra. Många tips och 

hur man kunde tänka kom fram. 

17:30 lämnade vi konferensrummet och gick till hytterna, 3 rätters serverades med start 

redan 18:00 så tiden mellan att man kom ur konferensrummet, hämtat väskan, gått till hytten 

och sedan skulle infinna sig vid middagen var lite kort, en kvart – 30minuter extra för en 

dusch hade uppskattats av dem flesta enligt vad jag hörde.  

Middagen så, bordsplacering för att blanda erfarenheter och arbetsplatser gick fint och vi 

blev ett trevligt sällskap på 7 stycken runt bordet, några från kemisk process och några från 

fordonsindustrin vilket jag förstod dominerade konferensdeltagarnas tillhörighet. 

Vid 20:30 efter en god middag och god dryck så gick vi för att mingla, mycket trevligt och det 

var bara att trilla in i samtal lite här och där och om det mesta. Mycket trevlig stämning in på 

sen timme. 

 

Fredagen började vid kaj i Mariehamn, Åland. En rejäl frukostbuffè bjöds mellan 07:30 fram 

till konferensen började igen vid 09:00 och man träffade på diverse känningar från kvällen 

innan. 

Återigen höll Christina Stiell i en fartfylld och humorfylld föreläsning om lärstilar och om 

informations flöde, lite enkla övningar i konferensrummet som speglar hur information 

förändras vid spridning mellan parter och vi talade om stress och prioriteringar, hur viktigt det 

är att kunna lyssna och vilka delar hos en chef som enligt studier är viktigast för 

medarbetarna. Även Drivkrafter och förändringsarbete togs upp under föreläsningen. Mycket 

intressant och lärorikt. 

Till sist blev det lite grupparbete och resonemang utifrån vissa frågor som kan uppkomma 

under ”svåra samtal” kategorin och då främst med sexuell anknytning, väldigt intressant att 



höra andras inställningar i frågorna och även resonemang kring och tolkningar som kan vara 

olika utifrån samma fråga. Dock var vi endast män och det skulle vara intressant med en 

kvinna i gruppen. 

Kl 13 avslutades konferensen och lunch intogs på fartyget innan vi packade våra saker i 

hytten och klev av färjan efter ankomst vid Vikingterminalen i Stockholm ungefär 15:15.  

En taxi väntade på oss för transport till Arlanda och flyget hem vid 18 tiden. 

 

På det hela taget en välorganiserad konferens, trivsam och smart med en liten kryssning då 

man glider genom Stockholm skärgård under lång tid. 

Dock tycker jag och många tyckte med mig att det var väldigt tajt just innan middagen på 

torsdagen, det hade för mig och för fler som rest sedan tidig morgon varit skönt med en 

dusch innan man satte sig för att äta.  

I övrigt inte många synpunkter, en trevlig konferens med syfte att träffa människor i mer eller 

mindre samma yrkesroll och syftet ur den synpunkten uppfylldes väl. 

Jag kommer säkerligen delta i Chefer i samverkan igen. 

 

Emil Theorin 

Skiftchef 

AAK Sweden AB 

 


