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Grundare av Kunskapsdagarna

Välkommen till Kunskapsdagarna Helsingborg!
Välj bland 12 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!
Vi ser fram emot att träffa Dig på
Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41

Elisabeth Wahlin
Det är aldrig kört!

Lars Bonthron

Ditt beteende - framgångsfaktor eller fälla?

Christer Rasmusson

Framgång genom att vinna
andras förtroende

Peter Österberg

Målstyrning: nyckelkomponent för kreativ
problemlösarförmåga

Cecilia Granquist Dahmén Albert Lannerstad
Berätta och nå ut med
ditt budskap!

Framgång i sociala medier

Göran Bryntse

Personligt ansvar - ur ett
existentialistiskt perspektiv

Zeid Andersson

Kroppsspråk – Härskartekniker – Genus
- Kommunikation

Anmäl dig via din sponsor på
www.kunskapsdagarna.nu – idag!
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SEMINARIER: 2303-2308
LOKAL: BJÖRKA 1-3

2303 • 08.30-09.20

Ditt beteende - framgångsfaktor eller fälla?

Vad är det i ditt beteende som andra uppskattar när ni samarbetar?
Dr Anders Hytter på Linnéuniversitetet i Växjö har i sin forskning om effektivitet använt vårt beteendeinstrument IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – och hittat intressanta
samband mellan de tre beteendedimensioner som instrumentet mäter och viktiga kriterier för effektivt samspel. Vi berättar om forskningen och söker besvara frågan hur man
bäst använder sina unika styrkor för att bidra till framgångsrikt samarbete.
Under seminariet presenterar vi grunderna i instrumentet. Du kommer att få göra en enkel bedömning av din beteendestil och förhoppningsvis få dina samarbetstalanger bekräftade.
Lars Bonthron • Effectiveness Consultants, 08-756 70 35, www.eff-con.com

2304 • 09.40-10.30

Personligt ledarskap - bli din egen bästa ledare genom medvetna val

Oavsett om du jobbar som ledare eller ej så är du ledare i ditt eget Jag AB. Att alltid kunna hitta sin väg handlar om att se möjligheter och därmed kunna göra aktiva val. Det
handlar om att ta ansvar för sina handlingar och därmed påverka resultatet av hur verkligheten kommer att se ut. Torkilds föreläsningar får dig att tänka till och skratta för att
kunna se ”verkligheten” med nya ögon - effektivt, enkelt och mycket givande.
Torkild Sköld • 0734-10 01 05, torkild@torkildskold.se, www.torkildskold.se

2305 • 10.50-11.40

KONSTEN att få andra ATT PRESTERA - framgångsrik coachning

Hur skulle det vara om dina medarbetare tog mer ansvar? Gjorde bättre resultat? Blev mer delaktiga i verksamheten? Och med ännu bättre kvalitet? Och framförallt med ökad
motivation och handlingskraft för att nå de gemensamma målen?
Detta är föredraget du inte har råd att missa. Vad är coachning, egentligen? Och vad är skillnaden mellan de framgångsrika och de andra? Du får med dig coachningens grunder,
såväl som direkt användbara tips och verktyg för att få andra att ta mer ansvar och prestera bättre. Kenth Åkerman, är hett eftertraktad som inspiratör, perspektivskapare och
mentalcoach. Åskådliggör tankar, idéer och fallgropar på ett mycket underhållande sätt. En blandning av teori och teater ger åhörarna aha-upplevelser och igenkänning för att
själva kunna agera annorlunda. Kenth är själv NLP Trainer, en mycket god pedagog och har en stark förmåga att engagera. All coachning som inte resulterar i ett nytt beteende
är meningslös. Vad kommer du själv göra annorlunda och med framgång efter att du medverkat vid föredraget?
Aktuell med boken Receptbok för ett rikare liv. Personligt ledarskap och författare till bästsäljaren KONSTEN att få andra ATT PRESTERA Praktisk handbok i coachande ledarskap.
Kenth Åkerman • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2306 • 12.40-13.30

Kroppsspråk – Härskartekniker – Genus - Kommunikation

Zeid Andersson är rolig. Sällsynt rolig till och med.
Dessutom kan hon sjunga, dansa, marschera och säga intressanta saker om människor.
Hon använder skrattet som avväpning och nyckel för att beskriva känsliga saker som t.ex. genus och härskartekniker. Inga pekfingrar här…
Som tvillingförälder har hon funderat mycket över hur man undviker konflikter. Att undvika alla former av härskartekniker är ett bra sätt att få människor att fungera bra
tillsammans. Härskartekniker är mycket vanliga och används inte bara mellan kön. Att veta när man är utsatt, utsätter, eller ser någon bli utsatt, är ett mycket effektivt sätt att
undvika konflikter.
Hon har också personliga erfarenheter av att vara kvinna i en mansdominerad värld. Både som komiker och som kapten inom den frivilliga Fältartistföreningen, där hon fått en grundläggande
militär utbildning och utbildat andra fältartister.
Zeid Andersson • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2307 • 13.50-14.40

Framgång genom att vinna andras förtroende

Seminariet visar hur vi bygger ännu bättre relationer och blir den som våra kunder vill göra affär med. McCarthy ger konkreta råd i hur vi kan förtjäna andras förtroende och
uppnå riktigt bra resultat. Vårt agerande bygger begränsningar eller skapar möjligheter. Detta seminarium visar hur vi alla kan skapa fler möjligheter.
Christer Rasmusson • McCarthy Business Management, info@mccarthy.se, www.mccarthy.se

2308 • 15.00-15.50

Berätta och nå ut med ditt budskap!

Storytelling har blivit en allt vanligare metod för företag att föra ut sitt budskap. Det kan vara i marknadsföringen men lika gärna i informationssyfte eller mervärde för något
annat. I en berättelse talar du även till hjärta och känsla istället för enbart förnuft och logik. Med sin skådespelarbakgrund ger Cecilia dig en underhållande timme där du får
några enkla och konkreta tips på hur du kan öva in en presentation eller berättelse som du kan använda både i arbetet och privat.
Cecilia Granquist Dahmén • Cecilia Granquist AB, 070-373 88 05, info@ceciliagranquist.se, www.ceciliagranquist.se

Advanced 2012 • www.advanced.se
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2309 • 08.30-09.20

Personligt ansvar - ur ett existentialistiskt perspektiv

Sina etiska nycklar och kompass för personlig utveckling har Göran Bryntse, tekn. dr, funnit i den existensialistiska livsfilosofin.
Göran är annars mest känd som expert inom miljö-, energi- och klimatområdet, bland annat ”pappa” till det miljövänliga papperet.
På ett lättsamt, personligt och underhållande sätt blir du guidad igenom föreläsningen och får många värdefulla tips som du kan tillämpa både som individ och i företaget.
Exempel ur innehållet:
• Tag ansvar för konsekvenserna av dina handlingar och skyll inte ifrån dig t ex på auktoriteter, det är eskapism. Du har en fri vilja.
• Arbetsplatsen skall ha en målstyrd verksamhet där ansvaret och resurserna är decentraliserade till de som gör jobbet och ansvarsfördelningen ska vara glasklar.
• Varje utveckling kräver mål och för din egen personliga utveckling krävs att du väljer dina etappmål i livet medvetet.
Varje uppnått etappmål kräver formulering av nya mål, det finns inga absoluta mål.
Göran Bryntse, tekn.dr • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2310 • 09.40-10.30

Social kompetens är en bubbla

Social kompetens, rekryterarens älsklingsord och jobbsökarens måste. Ingen försitter chansen att framhäva hur social man är. Men att social kompetens skulle skapa bättre
arbetsplatser är en myt. Detta då vi felaktigt likställer social kompetens med socialitet, att vi vill upplevas som sociala. Ibland så till den grad att den faktiska kompetensen tvingas
stå tillbaka. Vi har helt enkelt förlagt vårt sociala utbyte till arbetsplatsen. Hur har det blivit så här? Är det så att vi inte har ett tillräckligt stort socialt umgänge privat? Brist på
socialt umgänge håller nämligen på att bli ett samhällsproblem och betraktas idag som ett större folkhälsoproblem än både fetma och rökning. När en av fem svenska män säger
sig sakna en nära vän, och när den upplevda ensamheten är störst bland kvinnor i åldern 25-30 finns det onekligen anledning att börja fundera.
Christian Altenius talar om den sociala ventil som alla behöver ha på fritiden, för att kunna prestera optimalt på arbetet såväl som för att kunna må bra som individ.
Christian Altenius • 0709-85 04 66, christian@citypolarna.se

2311 • 10.50-11.40

Framgångsrikt bemötande - små detaljer som förändrar

Små knep kan göra underverk på arbetsplatsen och i affärslivet. Nyckeln till framgång är etik och etikett. Men hur kan du använda ett bra bemötande för att utveckla verksamheten,
förbättra arbetsmiljön och lyckas bättre i affärer?
“Etikettdoktorn” Mats Danielsson är en av våra svenska auktoriteter inom området vett och etikett - både i affärslivet och privat. Här ger han dig de nödvändiga verktygen
förmedlade med hög igenkänningsfaktor och ett gott skratt. Forskningen garanterar att du alltid har nytta av vett och etikett i privat- och arbetslivet för du har bara en chans
att göra ett första intryck!
Mats “Etikettdoktorn” Danielsson • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2312 • 12.40-13.30
Det är aldrig kört!

-om att uppmuntra sin egen drivkraft
Ett seminarium om att finna nya vägar och få energi!
Elisabeth Wahlin tar med dig på en resa på livets krokiga vägar och spännande avfarter. Hon berör ämnen som familj, hälsa, arbete och visioner och
berättar om hur viktigt det är fokusera på det som är bra och ger energi istället för tvärtom. Att helt enkelt inte ge upp utan uppmuntra sin egen drivkraft och lita på sina
drömmar. Med glimten i ögat och mycket humor bjuder hon på en cocktail av egna erfarenheter och uppmanar oss till att tro på vår egen förmåga och att göra det vi kan med
det vi har där vi är!
Elisabeth Wahlin • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2313 • 13.50-14.40

Framgång i sociala medier

– gå från att ”finnas på Facebook” till att nå verklig effekt
Att skapa en profil på Facebook går snabbt och enkelt och många företag har gjort det under de senaste åren. Men vad händer sedan? Hur får man kunderna engagerade?
Vari ligger affärsnyttan? Och är Facebook verkligen rätt för alla organisationer? Albert Lannerstad reder ut begreppen och avslöjar de vanligaste anledningarna till att den där
effekten många hoppas på – att kunderna ska hjälpa till att stärka och sprida varumärket – ofta uteblir. Med en genomtänkt satsning är det dock inte svårt att slå igenom i bruset.
Albert är webbstrateg och affärsutvecklare som utbildar och hjälper företag och organisationer att nå sina mål med hjälp av webbkommunikation och sociala medier.
Albert Lannerstad • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2314 • 15.00-15.50

Målstyrning: nyckelkomponent för kreativ problemlösarförmåga

Internationell forskning pekar ut målstyrning som den enskilda faktor som förklarar individers och organisationers produktiva och kreativa prestation. Mål triggar motivation
som i sin tur förklarar själva prestationen. Ledare som använder tilldelning av mål samt decentraliserar ansvaret för att utveckla strategier till personalen, får större framgång
jämfört med ledare som använder andra tillämpningar. Kreativitet, som enkelt kan beskrivas som en allmän kognitv associationsprocess, används för att lösa komplexa problem.
Peter Österberg doktorerar i psykologi vid Lunds universitet och är specialiserad på ledarskap som påverkar just kreativitet i organisationer. Peter föreläser på olika lärosäten, i
och utanför Sverige samt jobbar som speaking partner åt exekutiva ledare.
Peter Österberg • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

Advanced 2012 • www.advanced.se

Samarbetspartners

Få inspiration och kontakter genom Kunskapsdagarna
Jusek ser Kunskapsdagarna som ett utmärkt sätt att skapa kontakter,
få inspiration och kunskap inom en mängd olika områden. Vi
samarbetar med Kunskapsdagarna i frågor som rör arbetslivet och den
egna arbetsplatsen. Du som deltagare kan välja bland ett antal olika
seminarier och föreläsningar och det bästa med Kunskapsdagarna är
att det är ett lokalt arrangemang som ges på många orter i landet.
Christina Petri
Projektledare, Jusek

N AT U R V E TA R N A – G Ö R S K I L L N A D
Naturvetarna är Sacoförbundet för
professionella inom Life Science,
matematik och datavetenskap, Earth
Science, agronomi, skog och miljö.
Helena Nicklasson, Sofia Sjöholm, Ann Lundström
och Christel Lindgren är våra karriärrådgivare på
Naturvetarna.

Civilekonomerna ger professionell support och rådgivning till 39 000
medlemmar. Vår målsättning är att din utbildning ska löna sig bland
annat genom bra villkor i arbetslivet. Vi erbjuder även en rad
karriärtjänster som kan vara till nytta när du vill få ut det bästa av din
anställning. Förbundet har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör
civilekonomers arbetsliv. Vi har därför en gedigen kompetens inom
området som även du har nytta av.

Fanny Hemmingsson

Projektledare, Civilekonomerna

MACE SPEAKERS är en av landets första talarförmedlingar och startade 1998.
Våra föreläsare, svenska som internationella, spänner över ett brett spektrum
ämnen inom vetenskap, kultur och samhälle.
Vi skräddarsyr kurser, utbildningar, kickoffer och konferenser eller hjälper dig
hitta rätt talare till ett evenemang som du själv håller i.
Det kan vara en föreläsare, konferencier, moderator eller för den delen även en ren underhållare.
Genom ett gott internationellt kontaktnät kan vi också till förmånliga villkor boka konferenser
med logi, konferensrum och aktiviteter i hela världen inklusive Sverige, alltifrån planering genomförande - uppföljning.
BOKA NU!

Christina Mace
VD, MACE SPEAKERS

• Tel: 08-22 20 10 • E-mail: info@macespeakers.com • URL: www.macespeakers.com

Vill du framåt?

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

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

Advanced 2012 • www.advanced.se

