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 Vi inspirerar ledare i 
Västvärmland!

Nätverket Drivkraft Väst är skapat för 
att ge ditt företag och dig som chef och 
ledare inspiration, energi och utveckling! 
Vi kör nu igång år två med nya spän-
nande och engagerade föreläsare.
Välkommen du med! 
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Nätverket ”Drivkraft Väst” – ett samarbete mellan Volvo CE och Arvika Näringslivscentrum - 
är skapat för att ge dig som ledare inspiration, energi och kunskap.  En gång i månaden äter 
vi frukost tillsammans och få ny kunskap av skickliga handplockade föreläsare.

Våra inspiratörer kommer att lyfta dig i ditt arbete på många olika sätt. År två innehåller bl.a.

• Digitalisering som redskap för utveckling 
• Att attrahera rätt medarbetare. 
•	 Konflikthantering	och	svåra	samtal
•	 Skapa	effektiva	möten	i	världsklass		
• Hur din personlighet påverkar ditt ledarskap,
• Om chefen som medarbetare 
• Hur kommun och region arbetar för att stödja företagande i Västvärmland. 

År ett har 11 företag deltagit och gett oss mycket positiv feed-back.  Vi går in i år två med ambitionen 
att bli ännu bättre.

”Tack för att ni dragit igång Drivkraft, det har varit högkvalitativa föreläsningar! Så givande på olika 
sätt. Och Gillis Herlitz föreläsning var verkligen toppen-toppen-bra!! Stor eloge till er och honom! Det 
blir spännande att se vad ni erbjuder nästa år! :)” Christina Nilsson Särnblad, NEKTAB

Hur går det till?                                                                                             

Vi presenterar en meny av frukostföreläsningar som genomförs en morgon i månaden mellan 8.00-
10.00. Frukost serveras från 7.20. Vi använder Hörsalen på Arvika Näringslivscentrum med 105
platser. 

Ni betalar en årskostnad baserad hur många anställda ni har.  Varje medlemsföretag eller organisation 
har garanterat 1-9 fasta platser till varje föreläsning. De fasta platserna fyller halva salen. Resterande 
platser	är	det	fritt	för	er	att	anmäla	fler	medarbetare	till.	
Årskostnaden varierar mellan 5 000:- – 60 000:-.  

Vi	tar	emot	anmälningar	till	en	nätverksträff	i	taget.	Ni	påminns	varje	månad	om	vilken	föreläsning	
som är på gång. När 105 personer anmält sig så stängs anmälan.

Nätverket administreras av Jennie Baumann jennie.baumann@aanc.se tel 0570 – 749 202 på Arvika 
Näringslivscentrum som också tar emot anmälningar. 

All information går till er kontaktperson som ansvarar för spridning på respektive företag. 

Anmälan på separat blankett.  Välkomna!

    
Åsa Öberg
HR och ledarutvecklare
Volvo CE  

Lasse Hägglund
Verksamhetschef
Arvika Näringslivscentrum
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Digitaliserings möjligheter för tillväxt och utveckling
10 oktober 2018

Johan Skogström , projektledare för  IUC / Stål & Verkstads projekt 
INDIGO berättar om digitaliseringens möjligheter för företag och or-
ganisationer

INDIGO är en pågående satsning i Värmland, Dalarna och Örebro för 
att främja ökat användande av digital teknik hos små och medelstora 
företag. Indigo har som mål att hjälpa företag att genomföra sin digi-
taliseringsstrategi genom konkret utvecklingsarbete.

Johan tar upp följande:

• Marknadsförings- och försäljningskanaler
• Kommunikationslösningar och kundsupport
• Produktutveckling och prototyper
• Produktionseffektivisering,	automation	och	robotisering	
• Administration	och	affärssystem

Drömarbetsgivaren
8 november 2018 

I dag är det ganska enkelt att kopiera modeller för hur team eller organisationer kan bli mer 
framgångsrika. 
Allt går att kopiera, utom en enda sak: De som driver din organisation och är din allra viktigaste 
tillgång- medarbetarna - er organisations unika konkurrensfördel. Förmågan att attrahera, engagera 
och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat – hög kvalité, 
effektivitet	och	lönsamhet.

• Bäst relation vinner
• Om kultur och struktur. Förtroende och kontroll
• Om hjärta och hjärna. Fakta och känslor
• Engagemang och motivation.   
• Varumärket som summan av allas uppfattning 

Svante Randlert, Business & People Advisor på Academic Work, 
är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom ämnet och 
genomför över 100 föredrag per år. 
Han är en av fyra bland närmare tusen föreläsare, som fått 
maxbetyget 5.0 av en hel publik hos Sveriges största chefsnät-
verk Close och har nyligen gett ut boken Drömarbetsgivaren.
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Behandla andra som du själv vill bli behandlad eller …
12 december 2018

När	vi	träffar	nya	människor	skapar	vi	oss	snabbt	en	bild	och	känsla	för	personen.	Det	kan	ibland	kän-
nas som att vi känt varandra länge, pratar samma språk, har samma humor och allt fungerar enkelt 
och utan problem.

Någon annan gång tar vi någon i hand och snabbt känner att något inte 
stämmer. Vi missförstår varandra, har inget att prata om och magkänslan 
för den personen blir negativ.

Med personliga stilar lär vi oss att förstå andra och hur de fungerar. Vi lär 
oss att känna igen olika beteenden och även hur vi kan anpassa oss för att 
bemöta dem. Nyckeln heter att: ”Behandla andra som de vill bli behandla-
de”

I den här modellen talar vi om Röda, Blåa, Gröna och Gula människor.

Föreläsare är Christer Isehag , föreläsare, utbildare och coach inom 
service bemötande och försäljning som sedan 1998 hjälpt företag att skapa 
bättre möten.

Aktivt medarbetarskap
16 jan 2019

Du är viktig för att dina medarbetare ska må bra och göra ett bra jobb. Dina medarbetare är viktiga 
för att du ska må bra och göra ett bra jobb.  

För att få en bra utveckling i företaget eller i organisationen är det viktigt 
att både ledarskapet och medarbetarskapet fungerar. 
Vad menar vi egentligen med ett gott medarbetarskap och hur kan du 
bidra till att utveckla medarbetarskapet i din organisation?

Vad har du som medarbetare (alla är medarbetare, även den som är 
chef) för ansvar att ta hand om dig själv, bidra till att skapa en god ar-
betsmiljö, se till att du får den information du önskar, utveckla verksam-
heten och göra din chef bra? 

Den	här	morgonen	får	vi	träffa	Anna	Tufvesson	som	brinner	för	det	kom-
munikativa ledarskapet och har skrivit  böckerna “Kommunikation som 
verktyg för ledare och medarbetare” (2008) och “Aktivt medarbetarskap”   
(2017)
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Lär dig hantera motsättningar innan konflikter uppstår.
13 februari 2019

Konflikter	är	ett	störmoment	som	tar	mycket	energi	från	organisationen.	Att	ha	meningsmotsätt-
ningar är däremot en möjlighet att lära sig något och att hitta nya lösningar på gamla problem. För 
att en organisation ska blomstra och utvecklas krävs det att människorna 
är	olika	och	har	olika	sätt	att	se	på	saker.	På	dessa	arbetsplatser	flyter	
kommunikationen och man kan skilja på åsikt och person. Dialogerna 
leder framåt. Med kunskap och medvetenhet kommer just dessa olikheter 
att vara det som lyfter produktiviteten till nya nivåer. Att vara proaktiv på 
arbetsplatsen	när	det	gäller	konflikter	är	något	av	det	viktigaste	en	ledare	
kan	vara.	Lär	dig	hantera	motsättningar	innan	konflikter	uppstår.

Innehåll: 
• Förståelse	för	konflikters	bakomliggande	orsaker
• Kommunikation	i	konflikt	
• Verktyg	att	upptäcka	och	lösa	konflikter	i	tid		
• Lösa	konflikter	på	ett	konstruktivt	sätt	
• Konfliktstilar

Genomförare: Christina Haugsöen har 17 års erfarenhet av att hjälpa 
organisationer	och	ledare	med	att	skapa	ett	klimat	av	effektivitet	och	
arbetsglädje.

Skapa Effektiva Möten i världsklass
13 mars 2019 

Möten, i olika former, är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. Det 
övergripande	målet	med	träningen	i	effektiva	möten	är	att	öka	effektivitet-
en genom en tydlig mötesstruktur, tydliga och överenskomna spelregler för 
delaktighet och ansvar som ger en gemensam kultur samt ett ökat målfokus. 
Arbetet kommer bli både bättre och roligare samtidigt som resultatet kommer 
att öka!

• Olika mötestyper och dess skillnader 
• Hur	skapa	effektiva	möten	uppdelat	på	före,	under	och	efter	ett	möte
• Ett	syfte	måste	alltid	finnas	för	varje	möte
• Att sätta tydliga mål med varje möte oavsett vilken typ av möte som ska 

genomföras
• Vikten av gemensamma spelregler 
• Att planera en agenda på smartast sätt
• Roller och ansvar under mötet 
• Att ge och ta emot feedback

Genomförare:	Michael	Alphov		som	föreläser	och	utbildar	inom	personlig	effektivitet,	effektivt	ledar-
skap,	effektiva	möten	och	effektiva	team.	Tidigare	Training	&	Development	manager	inom	British	Air-
wayskoncernen, Account manager på MCI Worldcom samt fotbollstränare i GAIS U-21.



Region Värmland, Arvika och Eda kommuner och företagen. 
10 april 2019

Landstinget gick den 1 januari 2019 ihop med Region Värmland under namnet 
Region Värmland. Nya Region Värmland ansvarar för att planera och samordna 
det regionala utvecklingsarbetet och har som fokusområden bland annat 
kompetens-försörjning, näringsliv och infrastruktur.

Helena Stor Hansson – Näringslivsstrateg Region Värmland berättar om hur man 
arbetar med dessa frågor och vad det kan betyda för näringslivet i 
Västvärmland.

Näringslivsstrategin för Arvika kommun innehåller strategiska 
fokusområden som innefattar arbetet för att främja ett gott 
företagsklimat. 

Peter Söderström Kommunalråd och Mikael Jareker kommundirek-
tör i Arvika besöker Drivkraft för att ge en bild av hur Arvika 
kommun arbetar med att stödja företagande i Arvika. 

Eda kommuns kommunchef deltar med en presentation av hur de arbetar 
strategiskt med företagsutveckling i Eda kommun.

En ny karta… 
8 maj 2019
    
Ledning	handlar	om	att	förflytta	organisationen	och	medarbetarna.	Från	nuläget	till	något	som	är	
bättre.

Det förutsätter två saker, dels att ledaren vet vart man är på väg och dels att 
ledaren kan få medarbetare och partners att vilja göra samma resa. 
Hittills har sådan utveckling i stort sett alltid varit ganska lättbegriplig. Vi 
fortsätter	göra	det	vi	gör	–	fast	effektivare,	billigare	eller	snabbare.	
Det ledarskapet räcker inte längre. Tesla, Kry, Air B’n’b och MeToo. Alla är 
exempel på att den som byter ut sina gamla kartor mot nya kan bli nästan 
osannolikt framgångsrik.

Troed Troedson är samhälls- och framtidsanalytiker, författare och föreläsare. 
Troed har i mer än 20 år hjälpt organisationer och företag med att ta fram just 
sådana kartor. Kartor som stämmer bättre med den värld vi är på väg in i och                   
som ger ledningen möjlighet att fortsätta leda.
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Värdebaserat ledarskap
12 juni 2019

Volvo Construction Equipment är världsledande när det gäller tillverkning 
och försäljning av hjullastare. På huvudfabriken i Arvika jobbar 1000 
personer och här tillverkas maskiner – från plåt till färdig produkt – som 
sedan skippas vidare ut i hela världen. 

Mikael Liljestrand är General manager Volvo Construction Equipment på 
fabriken i Arvika sedan 2 år tillbaka och arbetar dagligen med värde-
baserat ledarskap för att öka engagemanget hos de anställda. Ett ökat 
engagemang som bygger på en stark grund av värderingar skapar bättre 
resultat. För människan och för företaget. 

Mikael kommer att prata om: 
- Vad är värdebaserat ledarskap? 
- Hur arbetar man med det inom Volvokoncernen? 
- Hur bidrar värdebaserat ledarskap till bättre resultat för företaget och individen?

Det goda mötet
11 september 2019

Varje dag innebär nya möten, möten som är helt fantastiska så länge 
du bemöter människor på ett bra och lyhört sätt. Emmanuel Ezras 
stora intresse är det goda mötet och hur vi skapar förutsättningar för 
ett sådant. Det är inte alltid så  lätt, men med rätt redskap – som han 
gärna lär ut – har du möjlighet att skapa en grogrund för fruktbara 
möten som är lärorika och till glädje för alla parter.

Du som jobbar med människor har säkert någon gång fått kritik. 
Kritiken handlar oftast om att bemötandet inte har varit vad den andra 
parten hade hoppats på. Kanske känner sig personen inte sedd, hörd 
eller tagen på allvar. Även ett möte av denna karaktär, eller rentav ett 
”dåligt” möte, för med sig något gott, berättar Emmanuel Ezra i sina 
föreläsningar. Det är genom dessa möten som du lär dig och tränar upp 
din förmåga till att se, lyssna och förstå.

Emmanuel Ezra -  Kirurg, överläkare, föreläsare, fembarnspappa och författare till boken ”Det goda 
mötet”. Ett varierat bagage och människomöten som ett stående inslag i Emmanuel Ezras vardag gör 
att han kan berätta allt du behöver veta om möten, bemötande och 
krishantering.
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