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Välkommen till Kunskapsdagarna Uppsala!

Välj bland 11 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!

Vi ser fram emot att träffa Dig på
Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50

Anmälan helt utan kostnad på
www.kunskapsdagarna.nu

(välj Anmälan och därefter Kunskapsdagarna i huvudmenyn)



 

2708 • 08.30-09.20
Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution!
För mycket fokus på problem skapar en negativ atmosfär och får människor att tappa motivationen. Vill du istället ha en arbetsplats präglad av stolthet, inspiration och kreativitet, 
där ni tillsammans når exceptionella resultat? Gunnel Ryner ger dig verktygen du behöver för att starta en positiv revolution – i livet och på jobbet!
Gunnel Ryner är beteendevetare, organisationskonsult och coach. Hon har inspirerat tusentals människor genom sina föreläsningar, utbildningar och coachingprogram. Med 
massor av positiv energi, humor och passion, och grundat på forskning inom psykologi och organisationsvetenskap, föreläser hon om den potential som finns i att bygga på 
framgångar och styrkor istället för att leta problem och svagheter.
Gunnel är även författare till boken ”Släng problemglasögonen”.
Gunnel Ryner • EQP Business School, 0708-82 46 21, gunnel@eqp.se, www.eqp.se

2709 • 09.40-10.30
Våga Vara Viktig!
En föreläsning om hur bra du är och hur du är bra
Du får inspiration och verktyg för att stärka självkänslan - hos dig själv, ditt team och din organisation. Med en blandning av humor och allvar, och med en smittande energi, 
föreläser Nina Sjöstrand om att Våga Vara Viktig! och att våga vara så bra som vi är.
Nina Sjöstrand • 0733-12 08 68, nina@ninasjostrand.se, www.vagavaraviktig.nu www.facebook.com/viktig.nu

2710 • 10.50-11.40
Tillsammans mot målet - Atle & Lilian
Är det någon som kan inspirera en grupp till nya krafttag och stordåd är det Lilian & Atle.
Om föreläsningen
Lilian & Atle pratar om knepen som lyfter chefer/medarbetare och skapar glädje på arbetsplatsen. Hur skapar man extremt bra service och vad som gör oss unika och 
attraktiva för våra kunder
Ur programmet
• VARFÖR GÅR VI TILL JOBBET... EGENTLIGEN ?
• VAD KÄNNETECKNAR ETT FRAMGÅNGSRIKT TEAM?
• HUR SKAPAR MAN EN VINNARKULTUR?
• OLIKHETER ETT FÖRETAGS STYRKA!
• EXTREMT BRA SERVICE - HUR GÖR VI ?
• KUL PÅ JOBBET!!!
Läs mer om Lilian & Atle på www.atlejohansen.nu (föreläsningar)
Atle Johansen & Lilian Arturén • 702-88 10 16, 0708-66 66 73

2711 • 13.00-13.50
Att ta plats & påverka!

Nina Buchaus är retorikexpert och gör ämnet retorik begripligt, lättsamt och lägger in en stänk av humor. Hennes motto är: med små subtila tekniker kan du bli bättre på retorik, 
att ta plats och påverka – på kort tid! Under föreläsningen stärker du ditt ethos genom:
• kraftfulla pauser som tar plats och påverkar
• tydlig gestrepertoar som förstärker ditt budskap
• du blir varnad för karismadödande tics och förminskande ord
• Du får med dig en lista av retorikens do’s and don’ts
Nina föreläser, utbildar och blir anlitad av bl. a Chef, Svenska Dagbladet, Metro för sina kunskaper och erfarenheter i retorik och kommunikation.
Nina Buchaus • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2712 • 14.10-15.00
Livspusslet - Atle & Lilian (fristående del från Tillsammans mot målet)
Hur får man ihop det stora livspusslet samtidigt som skall må bra? Ingen annan kan leva ditt liv eller tala om för dig vad du mår bäst av - så säg inte JA när hela kroppen 
skriker NEJ!
Vi ska vara kärleksfulla och engagerade föräldrar, fantastiska älskare, vältränade, snygga och samtidigt lyckliga; hur gör man? Din personlighet och ditt agerande smittar
av sig; hur hänger det ihop med skratt, glädje och lust?
Lilian & Atle har inte svaren på alla pusselfrågor, men i en inspirationsföreläsning med frågor, humor och lust lyfter de frågorna som vi ofta ställer oss!
Föreläsningen återkopplar Tillsammans mot målet, men utvecklar området gällande hur vi hittar balansen i livet.
Atle Johansen & Lilian Arturén • 702-88 10 16, 0708-66 66 73
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Kanske är Du den perfekta människan?
Kanske har Du haft den sagolika turen att ”ärva” Leonardo da Vincis, Albert Einsteins och Moder 
Teresas främsta egenskaper? Kanske vet och kan Du redan allt? I så fall - grattis!

Kanske har Du dessutom en våldsam energi och är taggad till tusen varje morgon när Du vaknar 
klockan fyra efter bara fem timmars sömn? Kanske beror denna enorma energi på att Du är inspirerad att utföra stordåd om inte varje dag så i 
alla fall varannan? I så fall - grattis!
Om Du känner igen Dig i beskrivningen ovan så har Kunskapsdagarna garanterat inget att erbjuda annat än ett lycka till!
Om Du (som jag) inte alls känner igen Dig i beskrivningen ovan utan upplever att Du (som jag) både har kunskapsluckor och att det ibland är lite 
si och så med motivationen och inspirationen så har Kunskapsdagarna värdefulla kunskaps- och inspirationsseminarier att erbjuda Dig.
Det säger sig själv att vi inte kan lova att Du blir någon da Vinci eller Einstein genom att delta i våra seminarier. Inte heller kan vi lova att Du blir  
inspirerad till nya stordåd.
Vad vi däremot törs lova är att Du – likt många av de 10 000-tals kollegor och andra som tidigare deltagit i våra seminarier – kommer att få nya 
viktiga insikter och en förnyad inspiration och i bästa fall kanske t o m en lust och ett mod att uträtta något utöver det vanliga! Ta väl vara på 
resten av Ditt liv och väl mött på något av våra seminarier under 2014.

Bästa hälsningar

Hans Görgensson, VD Kunskapsdagarna Sverige AB, www.kunskapsdagarna.nu



2714 • 08.30-09.20
Människan- styrkan i försäljning
I ett affärsklimat med många kunder och företag beror framgång på hur varje företag lyckas bryta sig igenom bruset av alla erbjudanden som vi exponeras för.
Många företag pratar fortfarande idag om sina unika produkter och tjänster och hur mycket bättre de är än sina konkurrenter, men är det sanningen? Nej naturligtvis inte, i 
den verkliga världen är skillnaden mellan företags erbjudanden små om inte obefintliga.
Vi ställer oss frågan, hur kan företagen göra skillnad? Jo det är du! Du och dina kollegor som kan göra skillnad och få dina kunder att välja er.
Jag heter Martin Stenport och driver Team Martin Stenport Säljträning. Jag coachar företag i att bli bäst på att sälja och underhålla sina kunder.
Martin Stenport • Team Martin Stenport Säljträning, 0767-12 31 50, www.martinstenport.se, säljarbloggen.se

2715 • 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

2716 • 10.50-11.40
69 Tips på hur du blir en hållbar ledare
Den här föreläsningen stöttar dig i ditt personliga ledarskap, så att du kan bli en hållbar ledare. Under föreläsningen får du genom vardagliga och tankeväckande exempel, tips 
om vad du kan göra för att hushålla med din kraft och dina resurser, för att orka och även tycka att det är roligt och vilja arbeta som ledare.
Vi lever 24 timmar om dygnet, och allt påverkar allt! Du är regissören i ditt eget ledarskap, både nu och i framtiden!
Carina Lätt har mångårig erfarenhet som föreläsare, konsult och arbetsledare inom personalområdet samt som chefscoach och utvecklingsledare inom privat och offentlig sektor.
Hon är beteendevetare, med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi, internationellt certifierad coach (ACC-nivå enligt ICF), samt utbildad inom olika dramatekniker.
Hennes första bok ”Att coacha grupper”, gavs ut av bokförlaget Liber och blev nominerad till årets HR-bok 2010.
Under sensommaren 2013 släpptes hennes nya bok ”69 Tips på hur du blir en hållbar ledare”.
Carina Lätt • Chefskonsulten, info@chefskonsulten.se, www.chefskonsulten.se

2717 • 12.00-12.50
”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

2718 • 13.00-13.50
Ta makten över din tid!
Facebook, jobbmail, SMS, nyhetsappar, instagram och quizkampen...
• Hur påverkas våra relationer när så många saker konkurrerar om vår uppmärksamhet?
• Hur blir det på arbetsplatsen? Kommer vi ner i ”flow” där vi presterar på topp?
• Skapar alla dessa nya applikationer och lösningar bara en flexiblare vardag, eller finns det några blindskär att se upp för?
Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att lyckas om du har förmågan att vara härvarande!
Välkommen till en föreläsning som garanterat kommer att få dig att tänka tankar som du aldrig har tänkt tidigare.
Micke Darmell • gr8 meetings, 070-642 54 00, micke.darmell@gr8meetings.se, www.gr8meetings.se

2719 • 14.10.15.00
Du väljer att lyckas
Håkan är världens första legitimerade sjukgymnast med CP-skada, ett mål han uppnådde genom att vända uppochned på begreppet handikappad, ifrågasätta gamla invanda 
tankesätt och hitta nya lösningar. Håkans förmåga är att vända svagheter till styrkor och han visar att det går att lyckas trots att förutsättningarna i första anblicken inte tycks 
vara de bästa. Håkan anlitas som inspirationsföreläsare tack vare hans stora trovärdighet när han säger att vi kan mer än vad vi tror. Håller även föreläsningar om mångfald,
bemötande och funktionshinder utifrån en unik blandning av vetenskaplig och empirisk kunskap.
Håkan Svensson • Hkan!, 070-571 75 83, info@hkan.nu, www.hkan.nu
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Erbjudanden
i samband med Kunskapsdagarna i Uppsala:

Frukost 95:-
Starta dagen med hotellfrukost som serveras 
i Köksbaren kl. 06.30-09.30.

Dagens lunch 95:-
Serveras i Köksbaren kl. 11.30-13.30.
Lunchbiljetter finns att köpa under dagen!

Kaffe & kaka 25:-
Gott fika finns att köpa i receptionen/shopen 
under hela dagen.

Meddela önskemål om eventuell specialkost till:
meeting.uppsala@scandichotels.com

Varmt välkomna,
Scandic Uppsala Nord
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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



 

Vi kan hjälpa dig med: 

•	 Rådgivning	i	frågor	som	rör	din	
anställning	

•	 Lönerådgivning	och	lönestatistik	

•	 Stöd	inför	utvecklings-	och	lönesamtalet	

•	 Karriärcoaching	

•	 Hjälp	med	ansökningshandlingar	och	
CV-granskning	

•	 Hjälp	med	arbetet	i	den	lokala	klubben	

•	 Utbildning	och	stöd	i	lönekartläggning	

•	 Arbetsmiljöfrågor	

•	 Fackliga	kurser	

•	 Chefskonferenser	

•	 Konferenser	för	egenföretagare

Unionen	är	Sveriges	största	fackförbund	på	den	privata	arbets-
marknaden	och	landets	största	tjänstemannaförbund.
	
Vi	är	över	540	000	medlemmar,	varav	mer	än	30	000	förtroende-
valda	på	över	65	000	arbetsplatser.	Unionen	är	ett	fackförbund	
där	alla	tjänstemän	på	en	arbetsplats	i	den	privata	sektorn	kan	
vara	medlemmar.	 Det	 är	 oavsett	 befattning,	 utbildning	 eller	
lön.
	
Regionkontoret	 Unionen	 Sydost	 är	 verksam	 i	 Blekinge	 och	
nordöstra	Skåne		och	kontoret	består	av	åtta	ombudsmän,	två	
medlemsutvecklare,	två		administratörer	samt	regionchef.

Unionen	finns	i	allt	från	tjänstemän	i	stora	internationella	koncerner	till	små	familjeföretag.	Vår	vision	är	att	skapa	
trygghet,	framgång	och	glädje	i	arbetslivet.	Regionkontoret	Sydost	finns	i	Karlshamn.
Du	når	oss	via	vår	växel	0454-30	34	00


