
Program – Starck Chef 7 maj 2021 
 

08.30 Digital registrering öppnar 

09.00 

 

Välkomna! 

Jonas Carlberg, moderator för dagen inleder. Jonas är 

styrelseordförande och ägare till Starck & Partner. 

09.10-10.10 

 

09.10 Upskill & Reskill – smart kompetensutveckling 

för medarbetaren, teamet och organisationen 
Pär Lager är en av Sveriges ledande personer inom 

innovation och trender kring kompetensutveckling och 

lärande. Idag arbetar Pär i flera styrelser, som rådgivare 

inom ledarskap och kompetensutveckling samt skriver 

böcker och föreläser. Han senaste bok 

”Förändringsprincipen” kom 2019 och sommaren 2021 

kommer boken ”Upskill och Reskill”.  
 

10:10 – 10:30 Diskussion – Hur får vi våra organisationer att bli 

lärande organisationer? 

10:30 – 10:45 Paus 

10:45-11.15 

 

Hur blir du framgångsrik i din kommunikation? 

Katrin Söderlund Yavari, Organisationskonsult  

Katrin lyfter frågan kring den viktiga kommunikationen. 

Hur skapar vi kommunikation på mottagarens villkor? Hur 

hanterar vi det motstånd som uppstår och hur kan 

kommunikationen vara en bro till samförstånd?  

 



11.15-11.45 

 

Hur bemöter man rättshaverister framgångsrikt? 

Rättshaverister kan uppta en stor del av din arbetsdag – 

men det finns strategier för att komma till rätta med 

problemet. Petra Karlsson Berglund, 

organisationskonsult, ger er konkreta råd hur man 

framgångsrikt kommunicerar och bemöter 

rättshaverister  

11.45-13.00 Lunch 

 

13:00-13.30 

 

Den entusiastiske medarbetaren – en 

framgångsfaktor, Margareta Svaneby, VD och 

organisationskonsult 
Engagerade medarbetare är nyckeln till prestation, och 

förändringsbenägenhet i alla organisationer. Men vad 

är det som skapar engagemang och hur kan vi konkret 

arbeta med att öka engagemanget hos de 

medarbetare vi leder? 

13.30-14.00 

 

Ledarskapets roll i en föränderlig tid 
Hur skapar och når vi resultat inom organisationen? Allt 

börjar och slutar i ledarskapet! Vi guidas under ledning 

av psykologen och organisationskonsulten Melina Roos 

kring hur chefer kan arbeta för att skapa 

beteendeförändring inom organisationer.  

 

14.00-14.15 Paus 

14.15-14.45 

 

Ledarskapets styrkor och fallgropar - vilka 

egenskaper gynnar ett gott ledarskap? 
Styrkor i vår personlighet och beteenden blir till 

svagheter då de överanvänds, Jesper Wigzell, guidar 

oss igenom hur du kan känna igen och se 

varningssignaler, vad du som chef kan tänka på (både 

för dig själv och dina medarbetare) 



 

14.45-15.15 

 

Förändringens utmaningar, Karin Lindblom, 

organisationskonsult, I alla förändringar sker stora 

dynamiska processer i våra arbetsgrupper. Förändringar 

ger konsekvenser som kan både upplevas utmanande 

och motiverande eller hotande och obehagliga.  Vilka 

fallgropar behöver vi undvika i förändringsarbete och 

framförallt – vilka är framgångsfaktorerna för en 

framgångsrik förändring 

15.15 
Summering och avslut, Jonas Carlberg 

 

 

 


