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Välkommen till Kunskapsdagarna Linköping!
Välj bland 12 spännande teman och inspirerande talare!

Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!
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Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68
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2780 • 08.30-09.20
Hurra, det är måndag!
Arbetsglädje är den kanske viktigaste framgångsfaktorn för en modern arbetsplats och studier visar att glada företag tjänar mer pengar. Arbetsglädje är också en av de viktigaste 
källorna till välbefinnande i livet i stort, och ett av de bästa sätten att motverka stress. Men hur skapar man arbetsglädje? Och vems ansvar är det?
Gunnel Ryner är beteendevetare, organisationskonsult och coach. Hon har inspirerat tusentals människor genom sina föreläsningar, utbildningar och coachingprogram, och är aktuell 
med boken ”Släng problemglasögonen”. Med massor av positiv energi, humor och passion, och grundat på forskning inom psykologi och organisationsvetenskap, föreläser hon 
om hur man skapar en arbetsplats som bubblar av energi och arbetsglädje. En arbetsplats där människor är engagerade och motiverade, och där man tillsammans når toppresultat!
Gunnel Ryner • EQP Business School, 0708-82 46 21, gunnel@eqp.se, www.eqp.se

2781 • 09.40-10.30
Tänk om... du bara behöver tänka om!
Förändring är något som de flesta organisationer och individer upplever som oerhört påfrestande. Samtidigt så är det det enda som är säkert, både i livet och arbetslivet, att det 
kommer att förändras… Så hur ser man till att förändringar och utmanande perioder berikar och utvecklar istället för att skapa stress?
Ur innehållet:
• Hur skapar man arbetsglädje och mår bra genom förändring?
• Hur får man bättre prestationer med mindre resurser?
• Hur vända motvind till medvind?
• Hur får hjärtat och själen plats i arbetslivet?
Jessica Odén är en fenomenal föreläsare som med sin kompetens, värme och smittande livsglädje berör. Hon har 14 år bakom sig som internationell mentor inom personlig utveckling, chefsutvecklare 
och mental tränare.
Jessica Odén • EQP Business School, 0739-12 49 92, jessica@eqp.se, www.eqp.se

2782 • 10.50-11.40
Ditt beteende och din attityd - framgångsfaktor för jobbet och privat
- Laganda, Ledarskap och Motivation samt Personlig utveckling
Ingvar Bengtson har bl.a. utvecklat en metod för att förbättra laganda, ledarskap och motivation. Den bygger på att alla medarbetare på alla nivåer engageras i förbättringsprocessen. 
I föredraget/aktiviteten visar han vad som krävs, det vill säga vilka förutsättningar som måste finnas i företag och organisationer. Ingvar ger också konkreta exempel på hur man 
skapar långsiktig laganda, ledarskap och motivation som leder till en garanterad resultatförbättring.
Vid sidan av ovanstående kommer Ingvar att beröra deltagarna kring områden som personlig utveckling, värderingar och hur man skapar kvalité i livet.
Ingvar Bengtson är beteendevetare och har specialiserat sig på att utveckla ledarskap, laganda och motivation med resultatgaranti både i näringslivet och inom idrotten. Han är 
också verksam som mental rådgivare och samarbetar ibland med Riksidrottsförbundet, landslag och elitidrottare. Ingvar arbetar dessutom ofta som debattledare, moderator och konferencier.
Ingvar Bengtson • Team & Ledarutveckling AB, 031-91 00 30, ingvar.bengtson@team.se, www.team.se

2783 • 12.15-12.45
Allt behöver inte vara tråkigt!
Använd Magi i verkliga näringslivet!
En Magisk halvtimma där publiken verkligen får skratta loss!
Publiken involveras aktivt på ett elegant Magiskt sätt!
Helt plötsligt börjar hans plånbok att brinna, han förvandlar i samma sekund en hundralapp till en femhundralapp!
Ramondo arbetar ofta med företag och förvaltningar med kick-offer, jubileum, kundträffar, mässor etc.
Ramondo har roat folk professionellt i snart 20 år!
Välkommen till en Magisk halvtimma!
Raymond Gustafsson • Magic Ramondo - Ramondo Show Production, 070-533 44 60, magic@ramondo.se, www.ramondo.se

2784 • 13.00-13.50
Vem är du? Vems liv lever du? Vill du hitta din rätta livsväg? Lär dig att älska dig själv och ditt liv!
Vems liv lever jag? Vilket liv vill jag egentligen leva? Varför lever jag? Är det bara för att skaffa mig en familj och konsumera mig till ett liv eller är det någonting annat jag 
verkligen vill? Om du inte vet så är det dags att ta reda på det nu. När vi människor börjar med att älska oss själva, så är det är fantastiskt hur våra liv blir bättre och bättre. Vi 
mår bättre. Våra relationer antingen förbättras eller de negativa upplösas och nya börjar. Älska sig själv är ett underbart äventyr, det är som att lära sig flyga.
Kjell Haglund • Livscoachakademin, 0705-77 75 67, krigare.kjellhaglund@hotmail.com, www.livscoachakademin.se, www.kjellhaglund.nu

2785 • 14.10-15.00
Om att möta sig själv och andra i kris
Någon gång i livet hamnar vi alla i en livskris, eller möter närstående, medarbetare eller andra vars liv dramatiskt förändrats. En fot i golvet har kommit till för att utveckla ett 
mer öppet förhållningssätt där utgångspunkten är att vi kan lindra effekterna genom att öka medvetenheten och bli mer närvarande i mötet med oss själva och andra. Resultatet 
blir en mer effektiv krishantering både för individ och organisation.
Åsa Lindell skapade konceptet En fot i golvet och skrev boken med samma namn efter att hon själv hamnat i kris. Med ledorden värme, delaktighet och interaktivitet skapar 
Åsa dialog och inspirerar till nya tankar. Åsa blandar effektivt sin erfarenhet som chef i stora bolag, moderator, förändringsledare och coach med den personliga erfarenheten 
av sin egen kris.
Åsa Lindell • En fot i golvet, 070-146 33 63, kontakt@enfotigolvet.se, www.enfotigolvet.se

PLATS: QUALITY HOTEL EKOXEN

ORT: LINKÖPING

SEMINARIER: 2780-2785

RUM: MYRSTACKEN
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Mat och fika
Fika: 45:- per person (kaffe & fralla, endast kaffe 25:-)

Lunch: 150:- per person (soppa, salladsbuffé, 2 varmrätter, 
 dessert, lättöl/vatten och kaffe)



2786 • 08.30-09.20
Sluta stressa!
Hur du behåller ditt lugn oavsett dina omständigheter.
Stress är en av de största orsakerna till sjukskrivningar i Sverige idag men det behöver inte vara så. Stress kan leda till panikångest och djup depression men kan undvikas ganska 
lätt när du förstår hur du fungerar som människa. Föreläsningen är till för dig och dina kolleger som vill undvika stress oavsett situationer och omständigheter. Vi går igenom 
var stress kommer ifrån, hur den påverkar dig och hur du undviker den i framtiden.
Tomas Lydahl • WOW Marketing Sverige, 0732-00 08 99, info@wowmarketing.se, www.wowmarketing.se

2787 • 09.40-10.30
Säljande kommunikation - att bygga affärsrelationer
Det är i många sammanhang viktigt att göra ett bra bemötande, att vara en bra och positiv företrädare för sin organisation. Det är viktigt att kunna knyta nya affärsrelationer 
till företaget. Nya kunder är livsviktigt för företag som vill utvecklas. Men det kan också handla om att skapa bra relationer till finansiärer och leverantörer. Det är den mänskliga 
faktorn som är avgörande, ändå är det många som är omedvetna om vilket intryck de gör, och alltför många som inte utveklar sin och medarbetarnas förmåga när det gäller 
kommunikation och kroppsspråk.
Jörgen Rundgren har alltsedan början av 90-talet drivit utbildning i sitt företag “Rundgrens Utbildning”. Kunderna återfinns över hela landet och är företag, politiker, universitet, 
organisationer och yrkeshögskoleutbildningar. Det är cirka 9000 personer som fått utbildning av Jörgen Rundgren.
Jörgen Rundgren • Rundgrens Utbildning & Konsult AB, 0769-47 13 33, brev@rundgrensutbildning.se, www.rundgrensutbildning.se

2788 • 10.50-11.40
”Passionsfinnaren” Erik Winqvist
Grundläggande för all kompetensutveckling är att vilja utvecklas. Passionsfinnaren stimulerar människor att vilja.
”Din arbetsplats ska vara full av fria, lyckliga och effektiva människor med massor av kärlek och passion”
Erik Winqvist är passionerad artist med ett långt förflutet som vd och personalledare inom näringslivet.
Bokas genom cecilia@winkir.se, 0700-16 70 13.
Foto: Frida Lenholm
Erik Winqvist • Winkir AB, 0708-77 66 67, info@winkir.se, www.winkir.se, www.erikwi.se

2789 • 11.50-12.40
Mindfulness in Business – var fokuserad, bli effektivare och minska stressen
Välkommen att inspireras att arbeta och leva i nuet! Mindfulness, medveten närvaro, gynnar både det personliga ledarskapet och skapar förutsättningar för goda relationer. 
När du är närvarande inger du förtroende, du kommunicerar tydligare och ger ett engagerat intryck av dig själv och din organisation. De du möter känner sig sedda, bekräftade, 
respekterade och delaktiga. Mindfulness är en tillgång för hela personalstyrkan, men speciellt för ledare och chefer med personalansvar samt för medarbetare som arbetar med 
bemötande och professionella samtal – försäljare, handläggare, personal inom landsting/kommun, banktjänstemän. Du får en dörröppnare till mindfulness - definition, historik, 
användningsområden, metodik, effekter och vetenskaplig forskning samt uppleva en övning på plats.
Föreläsare är Cecilia Åkesdotter, civilekonom, internationellt certifierad coach och en av Sveriges främsta experter på mindfulness. Hon har medverkat i SVT, deltagit i flera 
kvinno- och hälsomagasin – Tara, amelia, Hälsa, Må bra - och har skrivit boken Heartfulness, som legat på 20-i-topp på adlibris och som används som kurslitteratur på Karolinska Institutet. Genom 
en annorlunda bakgrund och sin pedagogiska förmåga väcker hon tusentals i utbildningssammanhang från Kiruna till Malmö. Hon lyser, berör och får toppbetyg! Bok till specialpris finns att 
handla direkt efter föreläsningen.
Cecilia Åkesdotter • Heartfulness Inspiration AB, 0707-10 30 77, info@mindfulness-in-business.se, www.mindfulness-in-business.se

2790 • 13.00-13.50
Drömmar är sällan så fyrkantiga som jantelagen
Morgan Holmström har jobbat som konsult åt företag i Sverige,Tyskland och
under 2009 arrangerade han World Social Forum i Brasilien. Sedan dess har Holmström varit involverad i projekt för att förbättra språk undervisningen i Brasilien, förbättring av 
turistnäringen i länder som har behov av ekonomisk förbättring.
Morgan Holmström är Social entreprenör, debattör och jobbcoach.
Han tror att alla besitter en högre potential än de använder och att fler borde se möjligheten att testa sina gränser och våga ha en plan,inte bara en dröm. Drömmar fastnar lätt 
vid drömmar, han motiverar det till verklighet.
Morgan Holmström • Individualfocus, www.individualfocus.org

2791 • 14.10-15.00
Den kloka arbetsplatsen – en myt eller möjlighet?
Den kloka arbetsplatsen – finns den? En plats där människor kan känna motivation och mening, där man får utvecklas och må bra - och där chefer och medarbetare samverkar 
för att nå de uppsatta målen. Att det är viktigt med en bra arbetsmiljö och ett bra ”klimat”, det vet de flesta, men hur ser det ut idag på många arbetsplatser? Med stora krav 
och ett högre arbets- och livstempo mår människor allt sämre. Kan man göra något åt det, eller är det bara att vänta och hoppas att det löser sig?
• Hur ser den kloka arbetsplatsen ut?
• Vem är den kloka chefen?
• Vad är ett klokt samtal?
... och hur ser sambandet ut mellan kommunikation, motivation och prestation?
Som Chefens bästa vän® verkar Christina för den ”kloka arbetsplatsen”, genom att vara en strategisk samtalspart, en aktiv processledare och engagerad mentor. Här delar hon med sig av sina 
tankar och egna erfarenheter från verkligheten - som kan bidra till både insikter, inspiration och utveckling.
Christina Paulson • Chefens bästa vän, 0708-33 60 80, christina@chefensbastavan.se, www.chefensbastavan.se
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Vill du framåt?
Hos KeyCoaching hittar du ett brett utbud av tjänster och produkter som 
hjälper dig och din organisation att utvecklas, få mer arbetsglädje och nå bättre 
resultat inom ledarskap, personlig utveckling och affärsutveckling. Vi coachar 
fram och analyserar ditt och din organisations behov och matchar sedan med 
rätt utvecklingsinsats.
• UtbildningsDagarna - öppna kurser som hjälper dig på jobbet 
• Talarförmedling - skräddarsydda föreläsningar och utbildningar som ger 
   önskat resultat  
• Personlig coaching – förmedling av coacher som är experter inom sitt område. 
   Lös problem och nå dina mål och drömmar snabbare och lättare

KeyCoaching hjälper dig med din utveckling. Läs mer på www.keycoaching.se

Kerstin Wångstedt
KeyCoaching

Tel: 070-586 85 63
E-post: kerstin@keycoaching.se
Hemsida: www.keycoaching.se

Samarbetspartners

SVT: “KUNSKAPSDAGARNA - en revolution inom konferensvärlden…”

Kunskapsdagarna har sedan 1998 genomförts vid närmare 200 gånger, över hela 
landet.

KUNSKAPSDAGARNA - ett marknadstorg med varierat utbud av budskap i tiden och 
med företag och föreläsare som brinner för kunskapsförmedling. En unik samlingsplats 
för säljare och köpare av tjänster och för dem som “bara” vill veta mera.
Att erbjuda tjänster handlar uteslutande om insiktsförsäljning. Som tänkbar köpare 
eller konsument även av tjänster vill man helst besiktiga “varan” före beslut om 
kommande affärer. Det finns få möjligheter till det.
KUNSKAPSDAGARNA är det enda tillfället där köpare och 
konsumenter, utan annan insats än tid, kan få tillgång till 
ett brett utbud av och ett smakprov på kunskaper att tillföra 
sin organisation och sig själv. Det är ingen tillfällighet att 
evenemanget sponsras av framsynta fackliga organisationer.

Att mingla är inne. Vi erbjuder ett tillfälle att 
skapa nya relationer med det djupare syftet att 
också samlas med gemensam önskan att nå ny 
och uppdaterad kunskap. Att bli inspirerad för 
framtiden. Arrangemanget genomförs i samverkan 
med föredragshållarna och finansieras av våra 
samarbetspartners.

Välkommen!

Hans Görgensson • Kunskapsdagarna Sverige AB
013-13 62 40, hans@kunskapsdagarna.nu


