
S T O C K H O L M

M A C E  S P E A K E R S  P R E S E N T E R A R

GRAND HÔTEL -
BOKNING VIA  WWW.MACESPEAKERS.SE ELLER TEL. 08-22 20 10

V I N T E R T R Ä D G Å R D E N

SARAH MCPHEE

P
A

R
T

N
E

R
S

Ledarskap i takt
med samhället

GÖRAN PERSSON
Sätt dagordningen

EVA HAMILTON
Ledarskap & förändring
i stora organisationer

LARS-JOHAN
JARNHEIMER
Om man hyvlar blir
det spån

Vårens viktigaste ledarskapsdag och höjdpunkt för 
dig och hela chefs- eller arbetsgruppen

ANDERS BERGLUND
Digitalisering & nya trender

PONTUS HERIN - Moderator

Beslutspyramiden
ARI RIABACKE ANNIKA WINSTH

Exklusiv intervju

Socialt entreprenörskap
LAURENT LEKSELL

29 MAJ



LARS-JOHAN JARNHEIMER
Bl a ordförande i INGKA-holding IKEAs moderbolag,
ENIRO AB, Qliro AB.

OM MAN HYVLAR BLIR DET SPÅN
Det var som en av Stenbecks pojkar, som toppchef på Kinnevik som Lars-Johan 
Jarnheimer blev känd som en av svenskt näringslivs mest färgstarka ledare. Han 
är nu tillbaka i en riktig tungviktarposition som ordförande i IKEAs moderbolag. 
Lars-Johan talar om sin syn på ledarskap och erfarenhet av förändring från sin tid 
i föränderliga branscher och företag.

ARI RIABACKE
Ari Riabacke är  fil. dr. i risk- och beslutsanalys och landets ledande beslutsexpert. 

BESLUTSPYRAMIDEN - STEGEN TILL KLOKARE BESLUT
Hur vi kan fatta klokare beslut och göra bättre affärer i en snabbt föränderlig värld, en 

värld som fullständigt svämmar över av information? Ari Riabacke är  fil. dr. i 
risk- och beslutsanalys och landets ledande beslutsexpert. Han vandrar 

lättsamt mellan sina upptäckter som forskare och framtidens besluts-
fattande i sin inspirerande föreläsning.  Ari är en av Skandinaviens 

mest anlitade talare och har i Dagens Industri blivit utsedd till en av 
de tre hetaste näringslivstalarna i Sverige.

Ledarskapsdagarna Stockholm är årets 
hetaste ledarskapsseminarium på Grand 
Hôtel den 29 maj 2015.
Lyssna på Sveriges mest framstående företagsledare och experter, lär av deras 
erfarenheter, ta del av de bästa verktygen och få ny inspiration.

Varmt välkomna!

LEDARSKAPSDAGARNA
presenterar stolt:

PONTUS HERIN
Moderator

VÄLKOMNANDE
Som samhälls- och ekonomijournalist har 

Pontus Herin i snart tjugo år analyserat före-
tag, branscher, näringslivet och samhällseko-

nomin i stort. Idag arbetar Pontus som pro-
gramledare, intervjuare och reporter.

FÖRELÄSER 10.30 - 11.20

ANDERS BERGLUND
Sverigechef Google

DIGITALISERING & NYA TRENDER
Anders Berglund, nytillträdd Sverigechef för Google, menar att företag och organisationer 
måste hålla ögonen öppna för nya beteenden som växer fram med nya digitala kanaler. 
Den mobila tekniken är också något som han vill lyfta fram.  
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SARAH MCPHEE
VD för spar- och pensionsbolaget SPP

LEDARSKAP I TAKT MED
SAMHÄLLET OCH MÄNNISKOR.
Sarah McPhee, vd för spar- och pensionsbo-
laget SPP, beskrivs som innovativ och värde-
ringsstyrd, med en alldeles särskild förmåga 

att tänka långsiktigt. 
Hon har korats till både årets chef och årets vd, 

där hennes engagemang för en hållbar utveck-
ling varit en stor del av motiveringen. 
Sarah utmanar gärna det konventionella har 
gjort sig känd i finansbranschen som en stark 
företrädare för mångfald.

ANNIKA WINSTH
Chefsekonom på Nordea

EKLUSIV INTERVJU
Annika Winsth, Chefsekonom på 

Nordea, om hennes syn på konjunktu-
ren i såväl Sverige som globalt, ränteläget och hur central-

bankernas agerande kan påverka världsekonomin.

EVA HAMILTON
Journalist och verkställande direktör  för Sveriges Television 2006-2014

LEDARSKAP OCH 
FÖRÄNDRING I STORA ORGANISATIONER
Hur leder man förändring i stora organisationer och vilka är de 
vanligaste utmaningarna som man stöter på? Eva Hamilton, 
journalist och verkställande direktör  för Sveriges Television 
2006-2014 utsågs av Veckans Affärer till landets mäktigaste 
kvinna inom mediebranschen och 2009 utsågs hon till Årets 
branschpersonlighet i tävlingen Stockholm Media Award. Eva 
sitter i flera styrelser för stora organisationer.

GÖRAN PERSSON
Statsminister 1996-2006 och
styrelseordförande för Sveaskog

SÄTT DAGORDNINGEN
Göran Persson delar med sig av sin unika och mångåriga erfarenhet som 
Sveriges statsminister.
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LAURENT LEKSELL
Bl a huvudägare och styrelseledamot i Elekta AB och

ordförande i StockholmsStadsmission

SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP
Exklusiv intervju med Laurent Leksell om hans resa från mångkulturell ungdom via 
studier och akademi till globala strålknivbolaget Elekta AB och ordförandeskapet i 

Stockholms Stadsmission samt det nya initiativet Leksell Social Ventures. Som 
ett icke-vinstdrivande investeringsbolag stödjer detta samhällsentrepre-

nörskap och social innovation för ett bättre Sverige.

EMMA ESSINGER
Saxofonist

LINA LUNDEMO
DJ




