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Scandic Skogshöjd Södertälje 2018 
Välj mellan 7 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med 

stort intresse - så anmäl dig Nu! Vi ser fram emot att träffa dig 31 augusti på 
 Scandic Skogshöjd Täppgatan 15 Södertälje 
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6923 • 08.20 -09.10  

Erik Winqvist 

De som trivs på jobbet gör nytta. – bli glad och effektiv. 

 

Föredrag som ändrar karaktär på kaffebordssamtal! 

Medarbetarna lär sig hur de kan ta eget ansvar och hitta sin passion. 

Resultatet blir lönsamhet, effektivitet och glada medarbetare. 

 

Talare är Erik Winqvist som halva livet var direktör, chef och medarbetare och andra halvan av livet är 

skådespelare och musiker. 

Mer information på www.erikwi.se, 0708 77 66 67, info@winkir.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6924 • 09.30-10.20 

Jenny Engström 
 

Get sh** done!  

Framtidens ledarskap behövs NU!  

 

När generationerna X,Y och Z ska samsas på våra arbetsplatser och när gig-ekonomin utmanar hur vi 

ser på anställningsformer - vad händer då? Hur får vi jobbet gjort och vad har arbetsglädje med saken 

att göra? Vilka ledaregenskaper blir viktiga nu när guldklockans tid är förbi och det är dags att sparka 

ut Taylor ur ledningsrummet en gång för alla.     

 

Jenny Engström har lång ledar- och chefsbakgrund i från olika verksamheter och sammanhang. Hon 

har en stor passion för hur vi kan jobba smartare och leva gladare!    

Jenny Engström Tanketid, 076-006 33 01, jenny@tanktetid.nu, www.tanktetid.nu 
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6925 • 10.40–11.30 

Gabrielle Salander 

Modern retorik: Hur du skapar förtroende och övertygar 

Ta del av avgörande komponenter för hur du förmedlar dina förslag och idéer på ett tydligt, säkert och 

övertygande sätt. Studier visar att vi anställer, anlitar och samarbetar med människor som vi gillar och 

känner förtroende för. Ofta finns det ett glapp mellan hur vi tror att vi uppfattas och hur vi faktiskt 

uppfattas. Ta del av retoriska metoder samt den senaste psykologiska researchen för att förstå den 

kommunikation som till stor del sker på ett omedvetet plan. Lär dig bl.a. vad det är som gör att vi gillar 

någon, hur du egentligen uppfattas och hur du uttrycker dina idéer på ett övertygande sätt. 

Gabrielle Salander, fil. kand i retorik, info@gabriellesalander.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6926 • 11.50-12.40 

Mikael Laweby  

Sätt färg på dig själv och din omgivning 

Vad är mina styrkor och vad drivs jag av? Det är frågor som man ställer sig själv ibland. Känner du 

ibland att du inte blir förstådd av andra medan andra förstår dig med detsamma – det klickar? Så är 

det ibland. Människor utvecklar och lär sig olika handlingsmönster, människor har olika egenskaper, 

och detta påverkar hur de hanterar olika arbetssituationer. Är du: 

• Pådrivande (röd) 

• Utåtriktad (gul) 

• Lyhörd (grön) 

• Systematisk (blå)  

Dessa olika bettendestilar gör att personer uppfattar varandra olika. Med kunskapen om olika 

bettendestilar gör att grupper kan arbete effektivt tillsammans. 

Mikael har erfarenhet från att vara chef och att leda grupper, certifierad på PulsAnalys samt som 

Professional Certifierad Coach (PCC) enligt Internationell Coach Federation. 

Mikael Laweby, Koching AB. Telefon 0734-156514, www.koching.se 

 



KunskapsDagarna 
 

 

Stärk din konkurrensförmåga - besök 

Södertälje 31 augusti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6927 • 13.00–13.50 

Elisabeth Wahlin 

Hitta drivet i livet! – om drivkraft, energi och arbetsglädje 

En underbar inspirationsföreläsning om att finna nya möjligheter på livets krokiga vägar och 

spännande avfarter. I sin föreläsning berör Elisabeth ämnen som drivkraft, energi, inställning och 

bemötande och delar med sig av en egen drivkraftsmodell och energiboostprogram – en plattform som 

hjälper dig att inspirera och motivera både dig själv och andra till att hitta drivet i livet. 

 

Med glimten i ögat och sprudlande entusiasm bjuder hon på en cocktail av egna och andras 

erfarenheter, interaktivitet och ett unikt bildspel. 

 

En riktig feel good föreläsning! 

Elisabeth är även författare till böckerna: YES! – 100% inspiration och NU! – Det är aldrig för sent 
Elisabeth Wahlin • InspireraMera AB, 070-525 30 40 ew@inspireramera.com, www.inspireramera.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6928 • 14.10-15.00 
Jessica Odén 

WISE WOMAN – I kontakt med något större 

Är du kvinna, gillar att prestera och är intresserad av personlig eller andlig utveckling? Som moderna 

kvinnor delar de flesta av oss ett grundläggande mönster att pusha igenom och bita ihop, leverera och 

vara bra genom att köra över både kropp och själ.  

 

Tänk om det finns ett annat sätt att driva resultat? Tänk om det finns ett annat sätt att leva? Ett sätt 

där vi förenar det inre med det yttre och tillåter oss att bli genuint starkare för varje dag.  

Den här föreläsningen vill förankra dig i en kraft som ger dig möjligheten att fortsätta göra det du är bra 

på, utan att kompromissa kontakten med det som egentligen betyder mest. 

 

     - Effektivt ledarskap - Stark och sårbar - Hjärtats intelligens -  

 

Med ett ben i mystiken och det andra i prestation, bakgrund som extremskidåkare och bergsklättrare, 

daglig meditation sedan 17 års ålder och nu ledarskapsutbildare på bl.a. Nordea, Arla och Ecco så 

ligger hon i framkant vad gäller själfull högprestation.  

Nära sitt hjärta och med ett skarpt sinne beskrivs Jessica ofta som en inspirerande, genuin och 

professionell föreläsare. Välkomna!  

Jessica Odén Strand 0739 -12 49 92 jessica@wisewoman.se www.wisewoman.se 

http://www.inspireramera.com/
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6930 • 15.20-16.10  

Torgny Steen 

Varför finns det inga isbjörnar på Skansen? 

Hjärnforskarna släpper löpande nya rön om hur fysisk aktivitet hjälper oss bli friskare människor med 

spänstiga hjärnor. Trots det sitter medelålders svenskar still över 60 procent av sin vakna tid medan 8 

av 10 tonårstjejer och 6 av tio tonårskillar rör sig MINDRE än 30 minuter per dag. 

 

Torgny visar: 

• Hjärnan – det organ som påverkas mest av fysisk (in)aktivitet 

• Konkreta tips som gör oss friskare, smartare, kreativare, uthålligare och skärper minnet 

• CHR hjälper er hantera Arbetsmiljöverkets regelverk för OSA (AFS2015:4). 

 

Torgny bjuder på en extraordinär upplevelse. På sitt personliga sätt varvar han sin gedigna kunskap 

med den livsfilosofi som räddar barns lärande i skolan och hjälper medarbetare och ledare i 

näringslivet hantera stress och press. 

 

När Torgny räddat ett av sina fyra barn från utanförskap i skolan beslutade han sig för att lämna 

tryggheten i medieindustrin och bli entreprenör. Som Changemaker inspirerar, aktiverar och lotsar han 

idag människor och organisationer till lust, rörelse och ledarskap för nya perspektiv och smartare 

lösningar på utmaningar. 

Torgny Steen, Torgny Steen Research AB. Telefon 0707-170 595, torgny@torgnysteen.com 
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Välkommen till Kunskapsdagarna och till Scandic Skogshöjd Södertälje 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. 

 

 

 

 

   

Kontakter Kunskapsdagarna: 

 

 

 

 

Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel: 0760 457 911  

Mail: hans@kunskapsdagarna.nu 

 

 

 

 

 

Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel 0736 563 103 

Mail: lars@kunskapsdagarna.nu  

 

Välkommen till Kunskapsdagarnas VIP klubb 

Att vara medlem samt erhålla inbjudningar i vår VIP klubb är kostnadsfritt, kortlöst och helt digitalt. 

Och den är öppen för alla. Du som redan går på kunskapsdagarna behöver bara maila oss att du vill 

ha inbjudan i framtiden. Är du ny besökare hos oss? Maila att du vill ha kostnadsfria inbjudningar med 

kontaktuppgifter som kommer det automatiskt till dig. 

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN VID MEDLEMSKAP  

Om du registrerar dig till vår VIP Klubb samlar vi in din e-postadress för att skapa medlemskapet. Vi lagrar fullständig 

kontaktinformation i form av, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna hålla dina 

uppgifter uppdaterade – korrekta och aktuella. 

Som medlem i vår VIP klubb kommer du att erhålla kostnadsfria inbjudningar med Kunskapsdagarnas erbjudanden och nyheter. 

Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet eller inbjudan. Du kan även 

närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i VIP klubben genom antingen länk i nyhetsbrevet eller på vår 

hemsida. 

Är du medlem i vår VIP klubb sparas uppgifterna som registrerats så länge du väljer att vara kvar som medlem. 

Välkommen till Kunskapsdagarna VIP. 

 

mailto:hans@kunskapsdagarna.nu
mailto:lars@kunskapsdagarna.nu

