
 Vi inspirerar ledare i 
Västvärmland!

Välkomna till Drivkraft Väst år tre.

Vi kör igång år tre i oktober med nya spännande och engagerade 
föreläsare.
Chefer från de 15 företag som redan anmält sig till Drivkraft tre 
kommer att få träffa inspirerande och kunniga föreläsare inom en rad 
olika områden.
Det handlar om Integration, varumärkesbyggande, kundbemötande, 
agilt arbetssätt, framtidens utmaningar, retorik och härskartekniker. 
Olika aspekter på vårt ledarskap som hjälper oss att bli bättre chefer.
Ni som inte är med i nätverket är välkomna att kontakta oss så ordnar 
vi det.
Här presenteras de första åtta föreläsarna. Kom gärna med tips om de 
två som återstår.
Vi ses!



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 tre innehåller bl.a.

• Våra olikheter är våra största möjligheter. Nyckeln till lyckad integration.
• Att bygga ett framgångsrikt varumärke. Exemplet Sparbanken. 
• Kreativ retorik. Bli en bättre presentatör.
• Chefen och arbete med missbruk.
• Mobbing trakasserier och härskartekniker.
• Vad betyder vi för våra kunder? Om servicetänkande internt och externt.
• Agilt arbetsätt – hur och varför.
• Värderingar, ledarskap och färdigheter i framtidens arbetsliv.

Under år två har 15 företag deltagit och gett oss mycket positiv feed-back. Vi går in i år tre med ambi-
tionen att bli ännu bättre. 

Jag tycker att Drivkraft är jättebra. Alla mina medarbetare har varit positiva till alla föreläsningar. En 
förmån att vi i Arvika har ett sådant här nätverk//.  Ulrika Sundberg Ernst Young                                                                                                                                      

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 4 000:- – 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 tfn 0570 – 749 202 på Arvika 
Näringslivscentrum som också tar emot anmälningar. 

All information går till de kontaktpersoner ni har uppgett på respektive företag. Vi skickar gärna ut vår 
information till flera personer per företag/organisation.

Anmälan på separat blankett.  Välkomna!

    

Om ni är intresserade av att använda någon av våra föreläsare i er egen organisation samma datum 
som de besöker Drivkraft så kontakta Jennie. Vi har stora möjligheter att ordna detta på ett ekonomi-
skt fördelaktigt sätt.

Åsa Öberg
HR och ledarutvecklare
Volvo CE  

Lasse Hägglund
Verksamhetschef
Arvika Näringslivscentrum



Våra olikheter är våra största möjligheter
Torsdag 10 oktober 2019

Möt Milad Mohammadi - född i Iran med en uppväxt i Sverige som 
präglades av utanförskap och diskriminering vilket födde en stark 
drivkraft att förändra sin situation. När han var 22 år hade Milad en 
dubbel examen i juridik och ekonomi. Han startade en framgångsrik 
grundskola – Järvaskolan i en av Sveriges mest utsatta områden med 
fokus på integration och mångfald.

Milad har med sin passion för ledarskap, mångfald, integration och män-
niskans potential uppmärksammats som en av morgondagens ledare och 
blivit utsedd till Årets Talare, Sveriges Supertalang och Sveriges 
superkommunikatör. 

På vår träff pratar Milad om mångfald och integration i praktiken och i 
arbetslivet.
 
• Vad har fungerat i Sverige och vad har inte fungerat? 30 års observationer om dåtidens, dagens 

och framtidens arbete för ett inkluderande samhälle. 
• Hur ska man tänka när man vill arbeta med människor från andra kulturer? 
• Hur gör man det på bästa sätt?
• Vad kommer att hända med integrationen i Sverige och i världen? 

Att bygga ett framgångsrikt varumärken
Onsdag 13 november 2019 

Westra Wermlands Sparbank har skapat ett varumärke som bygdens egen
sparbank. En framgångsrik sparbank som deltar i Västvärmlands utveckling 
genom aktiva insatser som skapar förtroende och tillit hos människor och 
företag.

Håkan Norblad bankdirektör berättar om det strategiska arbetet för att göra 
Westra Wermlands Sparbanks varumärke än mer uppskattat och förtroendefullt.

Robert Gelmanosvski -expert på kommunikation och varumärken är bankens 
samarbetspartner i arbetet. Robert ger oss kunskap om hur man som organisa-
tion och företag bygger ett framgångsrikt varumärke.

Robert har de senaste 25 åren arbetat med Brand Management och ledarskaps-
frågor, i Sverige och internationellt, med fokus på anseende och “hur man lever 
sitt varumärke”. Hans bakgrund inkluderar positioner som Director på JKL, 
Brand Manager Unilever, chefredaktör på tidningen LIV- Ledarskap i vården, VD 
Universum Storbritannien och Nederländerna (employer branding och values 
research) och VD Corporate Missions (varumärkesdriven affärsutveckling).



Kreativ retorik
Onsdag 11 december 2019

Med ett seminarium i kreativ retorik får du redskap för att kunna hålla intressanta och inspirerande 
presentationer, känna dig helt trygg som talare, skapa kontakt med lyssnarna och kunna hantera 
oväntade frågor och situationer. Det här är ett aktivt seminarium med mycket övningar som ger en ny 
förståelse för hjärnan, kreativiteten och retoriken.

• Skapa en presentation som väcker intresse, inspirerar och påverkar.
• Använd kroppsspråk och röst för att förstärka och förtydliga ditt   

budskap.
• Gör bättre Powerpoints som lyfter budskapet, håller intresset uppe   

och når de mål du har satt upp.
• Träna förmågan att improvisera, tänka nytt och tänka snabbt.
• Hitta trygghet, känsla och engagemang.
• Hantera oförutsedda talarsituationer och oväntade frågor.
                                                                                                                                                      
Gabriella Wejlid föreläsare i kreativitet och retorik har arbetat som 
kommunikatör och är utbildad i kommunikation, marknadsföring och 
improvisationsteater. Författare till flera böcker om hur hjärnan fungerar 
och hur vi hanterar information 

Chefen och arbetet med missbruk
Onsdag 15 januari 2020

Cirka 318 000 svenskar uppskattas vara beroende av alkohol, ca 128 000 uppskattas ha ett pågående 
missbruk och ytterligare ca 15-30% av den vuxna befolkningen uppskattas ha ett riskbruk av alkohol. 

Uppvisar någon tecken på att vara påverkad av alkohol eller droger så utgör den personen en direkt 
fara både för sig själv och sin omgivning.

Vi har alla en skyldighet att i ett sådant läge ingripa och hjälpa till. Att vara 
påverkad i tjänst av alkohol eller andra berusningsmedel är alltid en mycket 
allvarlig händelse. Tyvärr också en väldigt vanligt förekommande problematik. 
Förutom att det finns en fara för den enskilda individen att skada sig så finns 
också en arbetsmiljöpåverkan med avseende på andra människor i dennes 
närhet.

Som arbetsgivare har du ett ansvar gentemot såväl missbrukaren som berörda 
arbetskamrater. 

Vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivare respektive arbetstagare? När 
uppkommer ett förstärkt anställningsskydd? Vad krävs för att en arbetsgivare ska 
kunna använda sig av uppsägning eller avsked? Hur ser rehabiliteringsprocessen ut? Anders Andersson 
kommer från Aleforsstiftelsen där man sedan mer än 30 år är specialiserade på att rehabilitera männi-
skor som har problem med alkohol eller droger och befinner sig i eller nära arbetslivet.



Mobbing, trakasserier och härskartekniker. Ingen går säker- inte ens du!
Onsdag 19 februari 2020

Trakasserier, mobbning och härskartekniker i olika former är den snabbast växande form av våld på 
våra arbetsplatser. Det påverkar inte bara den drabbade individen utan även organisationen i stort med 
minskad effektivitet som följd. 

Resultatet är minskad arbetsglädje, ökad stress, stor personalomsättning 
samt skadat varumärke. Vi måste arbeta förebyggande med dessa frågar 
för att personalen ska må bra. Allt handlar om arbetsglädje. Vi är varandras 
arbetsmiljö. 

Möt Emilia Åhfelt som 2003 som soldat i Kosovo blev utsatt för sexuella 
trakasserier och mobbning av sitt arbetslag. Hon har sedan dess föreläst och 
utbildat i värdegrundsfrågor och om hur man skapar starka och friska 
arbetslag fria från kränkningar. 

Emilias långa erfarenhet av att arbeta med arbetslag i kris har gett henne 
insikten om att det är människors rädsla för att förlora sin plats i flocken som 
gör att mobbningen kan fortgå. Emilia arbetar mycket med människors 
kommunikation, självinsikt och mod.

Vad händer när chefen blir en app? Värderingar, ledarskap och färdigheter i 
framtidens arbetsliv
Onsdag 11 mars 2020

Teknik, värderingar och demografi formar inte bara samhällsutvecklingen utan påverkar också våra 
jobb och synen på arbete.

Vad innebär det att jobba i ett alltmer robotiserat arbetsliv? Vilka kompetenser 
och färdigheter blir attraktiva? Går det att ha en chef som app? Vill vi verkligen 
ha det? 

Lyssna till en inspirerande framtidsspaning om arbetslivets utveckling och 
utmaningar. Vad betyder vi för våra kunder?

Ann-Therese Enarsson är vd för tankesmedjan Futurion, en kunskapshubb för 
framtidens arbetsliv. Hon är utbildad jurist med lång erfarenhet av opinions-
bildning och utsedd till årets lobbyist.

Ann-Therese har startat och drivit upp flera organisationer bland annat IQ. 
Tidigare chef för samhällskontakter och forskning på Systembolaget.



Vad betyder våra kunder? 
Onsdag 8 april 2020

Idag är vi närmare och på samma gång längre ifrån våra medmänniskor än 
någonsin tidigare.

Den digitala vardagen gör det enkelt att ta kontakt, men även enkelt att inte 
engagera sig. Ögonblicken där kundkontakt faktiskt sker blir färre, men desto 
viktigare. Att via de små kontaktytor som ges lämna avtryck är det som gör 
hela skillnaden. Så vad innebär det rent reellt? Att vad som ska förmedlas, 
oavsett om det är en upplevelse eller bara information, måste vara rätt för 
att lämna avtryck. 

Vad service innebär och består av är självklart olika för olika verksamheter 
och branscher, men det finns alltid en gemensam faktor: Mottagaren. Mottagaren kan i min föreläsning 
vara en intern kund- en medarbetare som påverkar dina möjligheter att lyckas i jobbet. Eller en extern 
kund som du ska sälja till. Vem den är vet du bäst, men med Mias hjälp når du fram på det sättet som 
du vill. 

Mia Hultman är en av Sveriges främsta experter på värderings- och utvecklingsarbete, hon har arbetat 
med kunder som Adidas, Systembolaget och Preem.

Agilt arbetssätt – Hur och varför… 
Onsdag 13 maj 2020
    
Att arbeta Agilt har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Men vad är egentligen ett agilt 
arbetssätt? 

Det agila arbetssättet fokuserar på kundorientering och inre motivation med engagerade medarbetare 
som är intresserade av dialog och delaktighet. Arbetssättet bygger på förtroende mellan människorna i 
organisationen och en insikt om att förutsättningar för arbetet eller 
projektet kan förändras och kräva anpassning och nya sätt att tänka.

Vår föreläsare Mats Nyman arbetar mycket med kunduppdrag kring 
framtagning och implementering av skräddarsydda projektmodeller 
i vitt skilda branscher. Mats är en mycket uppskattad kursledare och 
genomför varje år en rad utbildningsinsatser hos olika kunder. Han har 
genomfört projektledningsuppdrag hos bl. AB Volvo, Volvo Cars, Telia, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Astra Hässle.

Mats är certifierad SCRUM och Agile Master. Enkelhet och praktisk 
fungerande arbetssätt är ofta ledstjärnan och Mats inspireras mycket av 
agila modeller som t.ex. SCRUM och DSDM/Atern.


