VD-TIDNINGEN

VD-DAGEN
EXKLUSIV UTVECKLINGSDAG FÖR VD
1 oktober 2019
Vinterträdgården, Grand Hôtel

07:30 - 08:30 Registrering och frukost
Välkommen till registreringen och passa på och njut av kopp kaﬀe samt en frukost innan
konferensprogrammet inleds.

08:30 - 08:40 Välkomna!
Moderator Pia Herrera inleder dagen.

Talare

PIA HERRERA
Moderator

08:40 - 09:20 Lyckas i din roll som vd
Rollen som vd ställer stora utmaningar på dig då du både ska ha ett strategiskt och kommunikativt
perspektiv för att lyckas. Särskilt stor är utmaningen när du vill genomföra en radikal förändring i en
organisation. Här berättar Maria Rankka om sina erfarenheter.

Talare

MARIA RANKKA
Tidigare vd Brunswick Group

09:20 - 10:00 Uppföljning och målstyrning
Att styra mot mål är bland det viktigaste en organisation kan göra för att bli framgångsrik. Men vilka mål
ska man styra mot och hur får man alla medarbetare att acceptera och förstå målen? Vi ger tips om
eﬀektiv målstyrning och om hur du ska undvika fallgroparna. Och vi visar på eﬀektiv uppföljning.

Talare

THOMAS DIMMING
Rådgivare och föreläsare

10:00 - 10:05 Hisspitch
Kort kärnfull information från våra utställare.

10:05 - 10:30 Förmiddagsﬁka

10:30 - 11:00 Konsten att genomföra framgångsrika
förhandlingar
Att förhandla är en av de ständigt återkommande utmaningarna för en vd. Det är ofta svårt och kräver
goda förberedelser och en tydlig strategi. Vi låter en av de ledande auktoriteterna på området ge dig sina
bästa tips och strategier.

Talare

JOHAN LAGERBIELKE
Förhandlingsexpert och forskare

11:00 - 11:30 Trenden: Nudging – vägen till ett inkluderande och
framgångsrikt företag
Att knuﬀa människor i rätt riktning för att få dem att göra bättre val är något som allt ﬂer forskare och
verksamheter intresserar sig för. Verktyget kallas nudging och har blivit en viktig kunskap för
organisationer och företag och är idag en mycket het trend.

Talare

NURIT NOBEL
Doktorand i ekonomisk psykologi

11:30 - 12:00

Konsten att kommunicera rätt
Varje framgångsrik vd förstår vikten av ett kommunicerande ledarskap. Hur ska du bete dig för att skapa
tillit och motivation. Hur ska du kommunicera för att ha en gemensam målbild med dina medarbetare? Hur
ska du agera i vardagen för att vara engagerande och transparent? Och vad händer om du inte är det?

Talare

ANTONI LACINAI
Föreläsare, författare och
utbildare

12:00 - 13:30 Lunch
Spegelsalen

Lunchen serveras i Spegelsalen, passa på att knyta nya kontakter över en välsmakande 3-rätters meny.

13:30 - 14:15 Spår 1: Skapa engagemang kring nya mål
Lokal: Vinterträdgården

Hur skapar du engagemang kring de mål ni satt upp. Och hur når ni dit ni vill. Här tas konkreta strategier i
vardagen för att få med sig hela organisationen på tåget och för att nå verklig framgång.

Talare

THOMAS DIMMING
Rådgivare och föreläsare

13:30 - 14:15 Spår 2: Få eﬀekt av dina möten
Lokal: Oscarssalongen

Möten är ett måste för varje organisation, men också något som kan kännas betungande. Hur gör man
dem så eﬀektiva och drivande som möjligt? Vi reder ut och ger en rad tips. För ett rätt genomfört möte är
en verklig kraftkälla för att få saker och ting gjorda.

Talare

ANTONI LACINAI
Föreläsare, författare och
utbildare

13:30 - 14:15 Spår 3: Smarta förhandlingsstrategier
Lokal: New York

Att förhandla hör till en vd:s vardag och något som många är vana vid och duktiga på. Ändå ﬁnns det
många fällor att se upp med, för en förhandling är ett mycket mer avancerat psykologiskt omedvetet spel
än många tror. Här gäller det att förstå detta spel och ha redskap så att man når de mål man satt upp för
förhandlingen.

Talare

JOHAN LAGERBIELKE
Förhandlingsexpert och forskare

14:15 - 15:00 Spår 1: Navigera in i framtiden
Lokal: Vinterträdgården

Alla företag brottas med frågan hur de ska navigera rätt på vägen in i framtiden. Strategi-, innovationsoch förändringskonsulten Elisabet Lagerstedt visar i Strategihandboken (hösten 2019) hur man utvecklar
en strategisk plan för att ta er några första viktiga steg på vägen.

Talare

ELISABET LAGERSTEDT
Strategi-, innovations- och
förändringskonsult

14:15 - 15:00 Spår 2: Få med dig medarbetarna
Lokal: New York

Hur skapar man en kultur där medarbetarna får utrymme och där de tar egna initiativ. Hur driver man ett
förändringsarbete så att det verkligen skapar varaktiga förändringar hos de enskilda medarbetarna.

Talare

LILI ÖST
Föreläsare, författare och
utvecklingskonsult

14:15 - 15:00 Spår 3: Så leder du strategiskt för att vinna
upphandlingar
Lokal: Oscarssalongen

I Sverige genomförs upphandlingar till ett värde av 600 miljarder kronor varje år. Hur gör du som vd för att
vinna de upphandlingar ni är inblandade i mot oﬀentlig sektor. Här presenteras en rad konkreta tips.

Talare

MAGNUS JOSEPHSON
Anbudsexpert

15:00 - 15:30 Eftermiddagsﬁka

15:30 - 16:10 Ledningsgruppsutveckling – adressera orsakerna,
inte symtomen
När ledningsgruppen inte presterar som förväntat kan det vara frestande att ge sig på symtom som
mindre funktionell kommunikation, bristande engagemang eller prestige och låsningar i gruppen.
Föreläsningen ger det psykologiska och gruppdynamiska perspektivet på ledningsgruppen och är späckad
med exempel från verkligheten. Du får aha-upplevelser och psykologens konkreta tips och verktyg som du
omedelbart kan tillämpa på hemmaplan.

Talare

MICHAEL SODERLING
Leg. psykolog och
organisationskonsult

16:10 - 16:40 Vd:n kan bestämma men inte kontrollera
Arbetsplatsen är en komplex plats och relationerna styr mer än strategier. Makt är en påtaglig faktor alla
förhåller sig till, inte minst till dig som vd. Och hur förhåller du dig själv som vd till makten och till ångesten
inför en osäker framtid på en föränderlig marknad. Här presenteras ett lite annat perspektiv grundat på
forskningen.

Talare

ÅSA LUNDQUIST COEY
Doktor i Management &
complexity

16:40 - 16:50 Summering av dagen
Moderator Pia Herrera sammanfattar och avslutar dagen.

16:50 - 18:00 Mingel
Stanna kvar för att diskutera dagen och byt erfarenheter med de andra deltagarna över ett glas bubbel
och tilltugg.

