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Vinnande 
organisation?

 
Att nå resultat 

med både hjärta 
och hjärna!



Är det lönt att skicka
chefen på kurs?

Hur stoppar man in kompetens i en 
medarbetare och hur plockar man ut den 
nyvunna kunskapen så att den kommer till 
nytta i företaget? 
   Går det att göra en koppling mellan 
karriärutveckling och deltagande i till 
exempel ledarskapsutbildning?
 
Per Tryding, vVD för Handelskammaren 
och doktor i lärande vid Universitetet 
i Aarhus, berättar om sina forsknings-
resultat.

 

Från kris till finansiell 
framgång – så byggde 
Hilti en bättre framtid

2014 års Competensumpris tilldelades 
Hilti Svenska AB. 
   Aksel Ringvold, VD för Hilti, kommer 
att ta oss med på en fascinerande resa. 
   Genom konkreta exempel kommer Aksel 
att berätta om hur de gick från en bransch 
i kris och lågt förtroende bland medarbetare 
och kunder, till att bli utsedd till Sveriges 
Bästa Arbetsplats 2014.
   En resa som visar sambandet mellan 
fokus på arbetsplatskultur, investering i 

framgång. 

Är du redo att 
möta framtidens 
utmaningar?

Välkommen till fjärde upplagan 
av Competensdagen! 

Under Competensdagen kommer våra 
handplockade föreläsare att dela med 
sig av nya forskningsrön, kompetens, 
erfarenheter och handfasta tips.
   I år förlänger vi Competensdagen 
och erbjuder  en workshop med Erik 
Fernholm under eftermiddagen.
   Genom Competensdagen vill vi 
inspirera dig, ge dig nya insikter, tips och 
tankar som du kan dra nytta av på resan 
att utveckla din vinnande organisation.    
   En vinnande organisation som är
innovativ, framgångsrik och hållbar.
   För tredje året i rad delar vi även ut  
Competensumpriset  till den organisation 
i Skåne som visat på värdet av 
aktivt kompetensarbete

Vd Competensum

Genom Competensumpriset vill vi lyfta fram en förebild inom privat näringsliv 
eller offentlig verksamhet i Skåne som är en förebild och inspirationskälla.
• Som medvetet och långsiktigt arbetar med att utveckla sina medarbetare 
  och deras kompetens. 
• Som har kunnat se samband mellan sitt kompetensarbete och sina 
  ekonomiska framgångar.

Vem vinner Competensumpriset 2015?

Led med hjärnan
i förändringsarbetet

Trygghet och tydliga mål är en grundförut-
sättning för att få engagerade medarbetare 
att göra ett bra jobb och därmed bidra till 
att skapa en vinnande organisation. 
   Genom att aktivera hjärnans belönings-
mekanismer och sträva efter att maximera 
lust, längtan samt bekräftelse presterar vi
bättre. 
   Med kunskap om hur vi människor 
fungerar kan du som ledare träna upp 
ett beteende som främjar trygghet och 
lust när rationella beslut ska fattas. 
  Parisa Zarnegar
neurovetenskap,  kommer att presentera 
de senaste forskningsrönen och visa hur 
du genom hjärnan kan utveckla ledarskapet 
och organisationens resultat.

Framtidens företag: 
Vilja, värderingar 
och värdeskapande
 
De gamla organisations- och ledar-
formerna skapar allt mer friktion i en miljö 
där arbetsuppgifterna är mer komplexa, 
medarbetarna blivit medansvariga och 
världen är mer sammankopplad och 
transparent. 
   Hos många bolag ses rekordlågt 
engagemang, ökande stress samt 
sjukskrivningar och hos andra en hållbar, 
attraktiv och lönsam kultur.

Vad är skillnaden 
som skapar skillnad?
Denna workshop ger nya perspektiv från 
neuro- och motivationsforskningen och 
ibland förvånande svar för hur människor 
långsiktigt trivs och presterar i miljöer som 

 
I workshopen kommer Erik Fernholm att 
beröra frågor och ge exempel på vad som 
kännetecknar framtidens vinnande företag: 

• Färre än 1/6 av svenskar är 
  engagerade i sitt arbete.

• Engagerande organisationer har
  fyra gånger högre avkastning.

• Perspektivskifte: Från yttre 
  till inre motivation.

• Modell för inre drivkrafter. 
  Hygien- och motivationsfaktorer.

• Hur gör vi skillnad imorgon? 
  Sluta göra och börja göra!

 

Förläng 
Competensdagen!
Efter lunchen, klockan 13.30 – 16.00,
erbjuder vi för de som önskar en  
WORKSHOP MED ERIK FERNHOLM. 

För anmälan och mer information 
besök www.competensum.se

ERIK FERNHOLM
Med en akademisk bakgrund inom neuro- 
och lyckoforskning i kombination med en 
engagerande talarstil har Erik Fernholm, 
på rekordtid, blivit en av landets mest efter-
traktade talare för ledare och chefer. 
Han är utsedd till Årets Föreläsare och av 
de senaste 100 uppdragen ger 96% allra 
högsta betyg.
 



Den 19 mars 2015, Dunkers Kulturhus i Helsingborg

Anmäl dig på www.competensum.se

Varmt välkommen till  
Competensdagen 2015

Mötesplats för inspiration och kompetensutveckling
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