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KunskapsDagarna

Hans Görgensson
Grundare av Kunskapsdagarna

Välkommen till Kunskapsdagarna Karlskrona!

Välj bland 11 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!

Vi ser fram emot att träffa Dig på
First Hotel Statt, Ronnebygatan 37-39

Madeleine Frisk
Hållbart levande – Individ, 
Organisation och vår Jord

Micke Darmell
Ta makten över din tid!

Gaby Gummesson
Våga Tala - Våga Påverka

Thomas Krantz
Ser du inte vad jag säger? 

Om kroppsspråkets betydelse 
med skådespelaren

Thomas Krantz

Lennart Hägglöf
Tala med – inte om!

Susanne Fredriksson
Ge dig själv och dina med-
arbetare en vårinjektion!

Tomas Lydahl
WOW! Så får ni era med-

arbetare att älska sina jobb!

Cecilia Åkesdotter
Mindfulness in Business – var 
fokuserad, bli effektivare och 

minska stressen

Anmälan helt utan kostnad på
www.kunskapsdagarna.nu

(välj Anmälan och därefter Kunskapsdagarna i huvudmenyn)



 

2733 • 08.30-09.20
Hållbart levande – Individ, Organisation och vår Jord
Finns det ett samband mellan den negativa påverkan som vi har på vår jord, som t.ex. klimatförändringarna, och den psykiska ohälsa som ökar såväl på arbetsplatserna och i 
vårt samhälle? Det är för mig en intressant frågeställning. Varför? Jo, för att när människan inte lever sitt liv hållbart för sig själv, är det inte heller hållbart för vår jord. Vi har 
extrema utmaningar med att vända utvecklingen till något positivt och det är en del av dessa som jag vill belysa. Arbetsplatsen är min utgångspunkt. Organisationer har en 
unik ställning, då många människor samlas och påverkas av dess värderingar och handlingar, och kan därmed välja att skapa rotation i rätt riktning, som både är till gagn för 
individ, organisation och vår jord. Jag har tidigare genomfört en djupgående studie hos två stora organisationer med temat ”Själslig och andlig medvetenhet inom näringslivet”. 
I föredraget kommer jag att dela med mig av hur medarbetare och chefer ansåg att ett helhetstänkande kan skapa en arbetsplats, som är bättre skapat för människan och därmed 
öka organisationens framgång.
Madeleine är utbildad civilekonom och har parallellt en mångårig utbildning via Living School of Mystery, som har sina grunder inom de mystiska traditionerna. Med mycket värme, sitt djupa 
engagemang och med sin intressanta förmåga att pendla mellan mikro- och makroperspektiv ger hon oss värdefulla perspektiv på vårt levande. Madeleine är en medskapare till djupgående 
transformativa förändringar.
Madeleine Frisk • 070-306 74 70

2734 • 09.40-10.30
Ge dig själv och dina medarbetare en vårinjektion!
... en föreläsning som handlar om ”livet och hur man överlever det” (John Cleese)
Susanne är känd i föreläsarkretsar. En berättarkonstnär och inspiratör som berör på djupet och som får oss att stanna upp och fundera på livets ljuvligheter.
Med humor, skratt och även allvar, så lotsar hon oss igenom en resa som berör hur vi kan skapa en tillvaro som ger energi, glädje och framtidstro.
Positivitet och glädje smittar – låt oss starta en epidemi!
Susanne Fredriksson • 0708-55 77 99, susanne@susanne-fredriksson.se, www.susanne-fredriksson.se

2735 • 10.50-11.40
Våga Tala - Våga Påverka
Varför är det svårare att berätta något för 20 personer än för 2 personer? Vad händer i vår kropp och i vår hjärna när åhörarantalet ökar?
Föreläsningen ger dig råd om rampfeber och kunskaper om de pusselbitar du behöver ha koll på, när just du ska våga tala och börja påverka. Att kunna kommunicera så att 
andra väljer att lyssna och låter sig påverkas är en oerhört användbar kompetens. Inte minst för dig som bland en uppsjö av produkter och tjänster ska få kunden att inse att det 
är hos just dig de ska köpa. En proffsigt framförd muntlig presentation är oslagbar gentemot annan marknadsföring.
Gaby är ekonom, marknadsförare och beteendevetare. Hon arbetar med att utbilda i bla presentationsteknik/retorik och har stor erfarenhet av att tala inför både små och stora 
grupper, såväl här som utomlands. Givetvis har hon också ett antal poäng från högskola i ämnet retorik. Hon brinner för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, på 
ett sätt så alla kan få konkret nytta av dem.
Gaby Gummesson • Företag Gaby Gummesson Utbildning & marknadsföring, 070-565 61 92, info@gaby.se, www.gaby.se, linkedin.com/in/gabygummesson

2736 • 13.00-13.50
Mindfulness in Business – var fokuserad, bli effektivare och minska stressen
Välkommen att inspireras att arbeta och leva i nuet! Mindfulness, medveten närvaro, gynnar både det personliga ledarskapet och skapar förutsättningar för goda relationer. 
När du är närvarande inger du förtroende, du kommunicerar tydligare och ger ett engagerat intryck av dig själv och din organisation. De du möter känner sig sedda, bekräftade, 
respekterade och delaktiga. Mindfulness är en tillgång för hela personalstyrkan, men speciellt för ledare och chefer med personalansvar samt för medarbetare som arbetar med 
bemötande och professionella samtal – försäljare, handläggare, personal inom landsting/kommun, banktjänstemän. Du får en dörröppnare till mindfulness - definition, historik, 
användningsområden, metodik, effekter och vetenskaplig forskning samt uppleva en övning på plats.
Föreläsare är Cecilia Åkesdotter, civilekonom, internationellt certifierad coach och en av Sveriges främsta experter på mindfulness. Hon har medverkat i SVT, deltagit i flera 
kvinno- och hälsomagasin – Tara, amelia, Hälsa, Må bra - och har skrivit boken Heartfulness, som legat på 20-i-topp på adlibris och som används som kurslitteratur på Karolinska Institutet. Genom 
en annorlunda bakgrund och sin pedagogiska förmåga väcker hon tusentals i utbildningssammanhang från Kiruna till Malmö. Hon lyser, berör och får toppbetyg! Bok till specialpris finns att 
handla direkt efter föreläsningen.
Cecilia Åkesdotter • Heartfulness Inspiration AB, 0707-10 30 77, info@mindfulness-in-business.se, www.mindfulness-in-business.se

2737 • 14.10-15.00
Ser du inte vad jag säger? Om kroppsspråkets betydelse med skådespelaren Thomas Krantz
Vi lever i en värld fylld av kommunikation där det är ytterst viktig att alltid bli rätt uppfattad. Att bli medveten om vilka signaler jag via mitt kroppsspråk sänder till min omgivning 
och att kunna tolka vad andra sänder till mig, har därför en avgörande betydelse. En underhållande, intressant och lärorik föreläsning om kroppsspråkets betydelse för att förstå 
sig själv och andra.
Thomas Krantz • 040-611 23 50, 073-399 23 50, thomaskrantz2000@yahoo.se

PLATS: FIRST HOTEL STATT

ORT: KARLSKRONA

SEMINARIER: 2733-2737

RUM: STORA SALEN
7 MAJ 2014

Advanced 2014 • www.advanced.se

Kanske är Du den perfekta människan?
Kanske har Du haft den sagolika turen att ”ärva” Leonardo da Vincis, Albert Einsteins och Moder 
Teresas främsta egenskaper? Kanske vet och kan Du redan allt? I så fall - grattis!

Kanske har Du dessutom en våldsam energi och är taggad till tusen varje morgon när Du vaknar 
klockan fyra efter bara fem timmars sömn? Kanske beror denna enorma energi på att Du är inspirerad att utföra stordåd om inte varje dag så i 
alla fall varannan? I så fall - grattis!
Om Du känner igen Dig i beskrivningen ovan så har Kunskapsdagarna garanterat inget att erbjuda annat än ett lycka till!
Om Du (som jag) inte alls känner igen Dig i beskrivningen ovan utan upplever att Du (som jag) både har kunskapsluckor och att det ibland är lite 
si och så med motivationen och inspirationen så har Kunskapsdagarna värdefulla kunskaps- och inspirationsseminarier att erbjuda Dig.
Det säger sig själv att vi inte kan lova att Du blir någon da Vinci eller Einstein genom att delta i våra seminarier. Inte heller kan vi lova att Du blir  
inspirerad till nya stordåd.
Vad vi däremot törs lova är att Du – likt många av de 10 000-tals kollegor och andra som tidigare deltagit i våra seminarier – kommer att få nya 
viktiga insikter och en förnyad inspiration och i bästa fall kanske t o m en lust och ett mod att uträtta något utöver det vanliga! Ta väl vara på 
resten av Ditt liv och väl mött på något av våra seminarier under 2014.

Bästa hälsningar

Hans Görgensson, VD Kunskapsdagarna Sverige AB, www.kunskapsdagarna.nu



2738 • 08.30-09.20
Ta makten över din tid!
Facebook, jobbmail, SMS, nyhetsappar, instagram och quizkampen...
• Hur påverkas våra relationer när så många saker konkurrerar om vår uppmärksamhet?
• Hur blir det på arbetsplatsen? Kommer vi ner i ”flow” där vi presterar på topp?
• Skapar alla dessa nya applikationer och lösningar bara en flexiblare vardag, eller finns det några blindskär att se upp för?
Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att lyckas om du har förmågan att vara härvarande!
Välkommen till en föreläsning som garanterat kommer att få dig att tänka tankar som du aldrig har tänkt tidigare.
Micke Darmell • gr8 meetings, 070-642 54 00, micke.darmell@gr8meetings.se, www.gr8meetings.se

2739 • 09.40-10.30
Ny kraft
I denna föreläsning ger Stellan Nordahl på ett engagerat och personligt sätt en inblick i hur begrepp som perception, motivation och konventioner kan ge nya möjligheter. 
Utifrån egna upplevelser berör och inspirerar Stellan åhörarna. Han berör begrepp såsom personliga drivkrafter, positiv förväntan, fördelaktiga förhållningssätt och medvetna 
val. Med sin humor, värme och medmänsklighet hjälper Stellan dig på ett enkelt sätt att lotsa rätt och ger dig verktyg att leda dig själv och andra med kraft och övertygelse.
Stellan Nordahl • Nykraft AB, 0707-48 25 82, stellan.nordahl@nykraft.nu, www.nykraft.nu

2740 • 10.50-11.40
WOW! Så får ni era medarbetare att älska sina jobb!
Medarbetare som verkligen trivs på sina jobb har högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Utöver det är de öppna för förändringar och hittar kreativa lösningar på utmaningar, 
med andra ord precis vad en arbetsgivare drömmer om.
Det är ganska logiskt att ju bättre personalen trivs på sina jobb desto bättre blir resultaten men åndå är det väldigt få företag som satsar på detta. Under 50 minuter får du reda 
på vad som krävs för att lyckas skapa en arbetsplats där personalen älskar att komma till jobbet. Och det är mycket enklare än vad många tror!
Tomas Lydahl har jobbat som VD på Sveriges tredje bästa och Europas femte bästa arbetsplats enligt Great place to work där företagets motto var “Vår högsta prioritet är våra 
medarbetares framgång och lycka!”
Tomas Lydahl • WOW Marketing Sverige, 0732-00 08 99, info@wowmarketing.se, www.wowmarketing.se

2741 • 13.00-13.50
Tänk om livet är WOW! och inte en hinderbana!
Tänk om det enda vi kan uppleva är våra känslor och våra känslor kommer från våra tankar. Tänk om de flesta hinder i livet kommer ifrån våra tankar om situationer och 
omständigheter. Tänk om tankar bara är tankar och inte verklighet förrän vi tror på dem och kan försvinna om vi bara släpper dem.
WOW! Då behöver ju inte livet likna en hinderbana där den som hanterar sina hinder bäst blir lyckligast utan den som släpper sina hinder (tankar) har ingenting att hantera 
utan kan vara lycklig direkt!
Tomas Lydahl har studerat personlig utveckling de senaste 20 åren men har nu gjort en otrolig upptäckt som har förändrat hans åsikter totalt! Vi behöver inte programmera om 
oss eller lära oss att arbeta bort saker som stoppar oss. Det enda som behövs är att förstå hur vi fungerar. Under 50 minuter kommer Tomas att ta dig på en kort resa som kan 
förändra ditt liv totalt.
Tomas Lydahl • WOW Marketing Sverige, 0732-00 08 99, info@wowmarketing.se, www.wowmarketing.se

2742 • 14.10-15.00
Tala med – inte om!
Många drar sig för ett personligt samtal i ett känsligt ämne. Det är oftast svårt att börja. Det handlar om rädslan för oväntade eller obehagliga reaktioner i samband med 
samtalet eller efteråt. Faktum är att rädslan ofta är överdriven eller rent av obefogad. De negativa effekterna uteblir som regel om du bara ägnar lite extra energi och tid åt 
förberedelserna. Grunden är att utveckla sin förmåga att lyssna både direkt och indirekt.
Lennart Hägglöf presenterar en manual för det nödvändiga samtalet med tips för dig som chef, medarbetare eller i andra roller i livet. Att tala med och inte om är både utvecklande 
och förebyggande för bägge parter.
Lennart Hägglöf är ledarskapsutvecklare i privat- och offentligt näringsliv.
Lennart Hägglöf • 070-576 30 40, lennart.hagglof@ageranu.se

2743 • 18.00-20.30
Mindfulness & Livsverktyg – ett smakprov på höstens kvinnokurs i Karlskrona
Inspirationsföreläsning för kvinnor mitt uppe livet
Vill du leva din fulla potential? Eller söker du efter verktyg att hantera vardagens situationer med? Under kvällen tittar vi närmare på ett axplock av de verktyg som Cecilia samlat 
under sin livsresa. Specialverktyg för att minska stress, stoppa energitjuvar, stärka kärleken i relationer och göra livsval. Vilka verktyg behöver du? Nu? I framtiden? Kvällen ger 
dig möjlighet att stanna upp och reflektera. Den här stunden är för dig, ditt välbefinnande och kan bli en nystart på resten av ditt liv!
Välkommen att ta plats, upplev värmen som omger dig. Känn glädjen och lugnet.
Tidigare deltagare:
”Underbar & intressant föreläsning”
” Inspirerande - Cecilia talar från hjärtat och delar sin utstrålning och glädje”
”Otroligt häftiga övningar” ”Tankeväckande med aha-upplevelser”
”Stort tack för en mycket givande kväll, tänker på det du talade om varje dag och gör övningar”
Föreläsare är Cecilia Åkesdotter, även kallad Mrs Mindfulness, civilekonomen som i mitten av 90-talet bytte ut siffror mot att utveckla personal i arbetslivet och privatpersoner i personligt 
ledarskap. Hon har medverkat i SVT, deltagit i flera kvinno- och hälsomagasin – Tara, amelia, Hälsa, Må bra - och har skrivit boken Heartfulness, som legat på 20-i-topp på adlibris försäljningslista. 
Genom en annorlunda bakgrund och sin pedagogiska förmåga väcker hon tusentals i utbildningssammanhang. Bok och övnings-CD till specialpris finns att handla i anslutning till föreläsningen.
Cecilia Åkesdotter • Heartfulness Inspiration AB, 070-710 30 77, cecilia@heartfulness.se, www.heartfulness.se

PLATS: FIRST HOTEL STATT

ORT: KARLSKRONA

SEMINARIER: 2738-2743

RUM: GULA SALONGEN
7 MAJ 2014

Advanced 2014 • www.advanced.se
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Vill du framåt?
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

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

Samarbetspartners

SVT: “KUNSKAPSDAGARNA - en revolution inom konferensvärlden…”

Kunskapsdagarna har sedan 1998 genomförts vid närmare 200 gånger, över hela 
landet.

KUNSKAPSDAGARNA - ett marknadstorg med varierat utbud av budskap i tiden och 
med företag och föreläsare som brinner för kunskapsförmedling. En unik samlingsplats 
för säljare och köpare av tjänster och för dem som “bara” vill veta mera.
Att erbjuda tjänster handlar uteslutande om insiktsförsäljning. Som tänkbar köpare 
eller konsument även av tjänster vill man helst besiktiga “varan” före beslut om 
kommande affärer. Det finns få möjligheter till det.
KUNSKAPSDAGARNA är det enda tillfället där köpare och 
konsumenter, utan annan insats än tid, kan få tillgång till 
ett brett utbud av och ett smakprov på kunskaper att tillföra 
sin organisation och sig själv. Det är ingen tillfällighet att 
evenemanget sponsras av framsynta fackliga organisationer.

Att mingla är inne. Vi erbjuder ett tillfälle att 
skapa nya relationer med det djupare syftet att 
också samlas med gemensam önskan att nå ny 
och uppdaterad kunskap. Att bli inspirerad för 
framtiden. Arrangemanget genomförs i samverkan 
med föredragshållarna och finansieras av våra 
samarbetspartners.

Välkommen!

Hans Görgensson • Kunskapsdagarna Sverige AB
013-13 62 40, hans@kunskapsdagarna.nu



 

Vi kan hjälpa dig med: 

•	 Rådgivning	i	frågor	som	rör	din	
anställning	

•	 Lönerådgivning	och	lönestatistik	

•	 Stöd	inför	utvecklings-	och	lönesamtalet	

•	 Karriärcoaching	

•	 Hjälp	med	ansökningshandlingar	och	
CV-granskning	

•	 Hjälp	med	arbetet	i	den	lokala	klubben	

•	 Utbildning	och	stöd	i	lönekartläggning	

•	 Arbetsmiljöfrågor	

•	 Fackliga	kurser	

•	 Chefskonferenser	

•	 Konferenser	för	egenföretagare

Unionen	är	Sveriges	största	fackförbund	på	den	privata	arbets-
marknaden	och	landets	största	tjänstemannaförbund.
	
Vi	är	över	540	000	medlemmar,	varav	mer	än	30	000	förtroende-
valda	på	över	65	000	arbetsplatser.	Unionen	är	ett	fackförbund	
där	alla	tjänstemän	på	en	arbetsplats	i	den	privata	sektorn	kan	
vara	medlemmar.	 Det	 är	 oavsett	 befattning,	 utbildning	 eller	
lön.
	
Regionkontoret	 Unionen	 Sydost	 är	 verksam	 i	 Blekinge	 och	
nordöstra	Skåne		och	kontoret	består	av	åtta	ombudsmän,	två	
medlemsutvecklare,	två		administratörer	samt	regionchef.

Unionen	finns	i	allt	från	tjänstemän	i	stora	internationella	koncerner	till	små	familjeföretag.	Vår	vision	är	att	skapa	
trygghet,	framgång	och	glädje	i	arbetslivet.	Regionkontoret	Sydost	finns	i	Karlshamn.
Du	når	oss	via	vår	växel	0454-30	34	00



 

I Karlskrona AB är ett kommunalt näringslivsbolag 
som arbetar med utveckling av besöksnäring och 
näringsliv. Vi arbetar för att skapa attraktionskraft i 
syfte att locka nya företag, invånare, konferensgäster 
och turister till Karlskrona. 

Vår ambition är att stimulera företagsklimatet samt 
utbudet av aktiviteter och evenemang som gör 

Karlskrona attraktivt att bo, verka och besöka.
Har du frågor eller tips som du vill dela med dig, 
ring gärna vår servicetelefon 0455-30 30 41 eller 
e-posta till utveckling@karlskrona.se
 
Välkommen till Karlskrona. 
Mitt i skärgården.

Med världen som marknad 
och båtbryggan som granne. 


