
 
Vi på Starck & Partner hälsar dig välkommen till Årskonferensen 2021, den 24:e sep-

tember - en hybridkonferens. 

Det blir en heldag med inspirerande seminarier där vi fokuserar på framtidens ar-
betsliv. Parallellt med huvudkonferensen går Starck & Partners Chefsspår, en digital 

chefskonferens tillgänglig för samtliga ledare inom våra medlemsorganisationer.

Digitalt eller på At Six i Stockholm

Fysisk registrering på At Six (Brunkebergstorg 6, Sthlm) sker 8:15, 
Digital registrering sker 8:40. 

Konferensen kommer ske i två olika delar, en förmiddagsdel och en eftermiddagsdel. 
Varje medlemsorganisation har 2 fysiska platser - men obegränsade digitala platser. 

Förmiddagen sker mellan 9.00 - 12.10 och eftermiddagen 13:30 - 15:00.

Starck & Partners Årskonferens 2021

PROGRAM FÖR DAGEN 

FÖRMIDDAG  
08:15 Fysisk öppning, At 6 
08:40    Teknisk öppning
09:00    Öppningstal                                                                                                                                      
09:00    Året med Starck & Partner                                                                                          
09:20    Henrik Byström –  
               Det nya arbetslivet                                                                                                                                      
10:15     PAUS                                                                                                                                             
10:45    Ami Hemviken - 
 Att leda förändring - det är  
 INTE tanken som räknas.   
11:35 Paneldiskussion
 
EFTERMIDDAG
13:30    Teknisk öppning                             
13:40 Anders Hansen - Hjärnstark                                                                                                 
14:45    Avslut och utlottning av   
 priser                                                                                                                           
15:00    Klart för dagen

2021 - Vi har onekligen upplevt en annor-
lunda tid. Med pandemin som fortfarande 
finns bland oss och nya tekniska möjligheter 
ser vi fram emot att erbjuda våra kunder en 
hybridkonferens detta år. 
Starck & Partner har aldrig tidigare haft så 
många medlemsorganisationer och vi är stol-
ta att få samla er för att skapa nätverk, bdra 
med omvärldsbevakning och inspiration. 

Vi vill tacka er, våra kunder, för fint samarbe-
te och vi ser fram emot en inspirerande dag 
tillsammans!

Väl mött, 
 Jonas Carlberg, Styrelseordförande
Margareta Svaneby, VD

HENRIK BYSTRÖM

 
Henrik uppmuntrar att tänka nytt och möjliggö-
ra arbete oavsett tid och plats – ett område 
som kräver såväl en utvecklad digital arbets-
plats som ett förändrat ledarskap. Henrik leder 
idag Microsoft Sveriges arbete med ”Det Nya 
Arbetslivet”, d.v.s. att anamma ett modernt 
arbetssätt, ledarskap och medarbetarfokus 
med hjälp av modern teknik.  

AMI HEMVIKEN

 
Sveriges främsta föreläsare inom kommuni-
kation, retorik och ledarskap. Ami är skicklig 
på att förstå och analysera mekanismerna 
kopplade till beteendeförändring genom 
kommunikation. Ami tar i sin föreläsning kring 
förändringsledning upp vikten av att tala 
målgruppens språk och att ha en inkluderan-
de kommunikation.  

ANDERS HANSEN

Anders Hansen, överläkare i psykiatri och 
författare, kommer berätta om hur träning har 
direkt påverkan på hjärnans funktioner och 
även hur skärmen påverkar hjärnan. Anders 
Hansen kommer dela med sig av strategier 
som maximerar arbetslivet, livet och vår hälsa.
  



 
Vi på Starck & Partner hälsar dig välkommen till Chefsspåret 2021, den 24:e septem-

ber. En dag fylld av inspiration och kunskap för dig som ledare!

Dagen är fylld av inspirerande seminarier där vi fokuserar på framtidens arbetsliv 
och på konkreta chefsfrågor. Chefsspåret är öppet för samtliga ledare inom Starck & 

Partners Arbetsgivarring. 

Hur skapar du förändringar på bästa sätt? Hur leder du i det nya arbetslivet? Hur kan vi använ-
da vår kropp för att bli starakre mentalt? Hur skapar vi en god arbetsplatskultur? Hur kan vi leda 

i en mångkulturell kontext? Hur kan du som chef hantera en rättshaverist i din grupp? 
Hur kan du som chef utveckla dig själv för att nå framgång? 

Välkommen till en fullspäckad dag!

Chefsspåret 2021 - 
en digital chefskonferens

PROGRAM FÖR DAGEN 

FÖRMIDDAG  
08.00    Teknisk öppning

08:30    Petra Askeland, modertator 
hälsar välkommen

08.40-09.10       Arbetsplatskultur – 
vad är det och hur kan vi som ledare utveckla den i 
positiv riktning? - Karin Lindblom

09.10-09.20       PAUS 

09.20-10.15   Det nya arbetslivet – 
Henrik Byström, Microsoft uppmuntrar att tänka nytt 
och möjliggöra arbete oavsett tid och plats – ett 
område som också kräver såväl en utvecklad digital 
arbetsplats och ett förändrat ledarskap. 

10.15                  PAUS

10.45-11.30       Förändringsledning – 
det är INTE tanken som räknas. Ami Hemviken är 
skicklig på att förstå och analysera mekanismerna 
kopplade till beteendeförändring genom kommunika-
tion. Ami tar i sin föreläsning om förändringsledning 
upp vikten av att tala målgruppens språk, att ha en 
inkluderande kommunikation. 

11.30-12.00       En rättshaverist i gruppen – så 
kan du minska den negativa påverkan på såväl grupp 
som dig själv som chef. Petra Karlsson Berglund

12.00-13.00     LUNCHPAUS

EFTERMIDDAG

13.00-13.30       Interkulturella värderingar, 
inställningar och förhållningssätt – påverkan på orga-
nisation och ledarskap - Jesper Wigzell

13:30  PAUS

13.40-14.30       Anders Hansen, bli stark 
genom aktivitet. 

14.30-15.00       Hur kan du som chef utveckla 
dig själv för att nå framgång? - Maria Ottosson och 
Lina Brissman

15.00  Avslut och prisutdelning 
 

HENRIK BYSTRÖM AMI HEMVIKEN ANDERS HANSEN

MARIA OTTOSSON KARIN LINDBLOM JESPER WIGZELL

LINA BRISSMAN PETRA KARLSSON
BERGLUND



VI UTVECKLAR INDIVIDER OCH ORGANISATIONER

Vi utvecklar individer, ledare och organisationer. 
Vi skapar värde med träffsäkra metoder förankrade i 

forskning och vetenskap.

www.starckpartner.se


