
Medarbetarskap i förändring

!
 

Förändring. Låt oss smaka på ordet. Vad betyder det, egentligen? Vad är 
skillnaden mellan förr och nu? Nu och framtiden? Vad innebär förändring för 
dig? Förändring handlar inte om struktur, utan i första hand om hur vi tänker. 
Denna föreläsning får dig att tänka om. Vi har alla makten i vår hand, om vi 
vill. Makten att påverka och förändra, om du vill.  

Målgrupp: Alla verksamheter i förändring, medarbetare och chefer.  
Tid: 60 min 

 
"Kenth är en inspirerande person med hög pedagogisk förmåga. Från start till avslut 
har han fångat ditt fulla intresse och samtidigt boostat igång din egen 
tankeprocess."  
Malin Wendel, Utvecklingskonsult, beteendevetare, Koll konsult 

 
 

Ur innehållet:  
• Vart är vi på väg?  
• Utveckling eller avveckling?  
• Historiens vingslag,  

samma människa 
• Hur ska jag ORKA?  
• Vinn där du kan 

• Behoven som spökar 
• Oro över det som aldrig händer 
• Våra vanor som styr 
• Utnyttja kraften i människan 
• De små stegens magi 

Utveckling kräver dialog, reflektion och kanske även irritation och provokation, 
något som Kenth har förmågan att balansera emellan. 

Föreläsare:  
Kenth Åkerman är ledarskapsexpert, föreläsare och författare. Kenth har i över 18 år 
inspirerat tusentals människor varje år på tema som; motivation och arbetsglädje, konsten att 
få andra att prestera, ledarskap, service i mästarklass och affärsmannaskap. Med 25 års 
erfarenhet av arbete med strategisk och taktisk marknadsföring, affärsutveckling, samt 
managementfrågor som reklambyråchef, konsult, projektledare och utbildare. Han brinner för 
att skapa perspektiv, med affären och människan i fokus. Utbildad ekonom, Certifierad NLP 
Tränare och mental coach. Jobbar aktivt med beteendeanalysen DISC. Kenth jobbar även med 
affärsutveckling och som ledarskapscoach. Jobbar själv aktivt med ledarskap, rekrytering och 
service, då han också äger och driver upplevelseföretaget Segway Adventure. Kenth är 
författare till böcker inom coachande ledarskap, service och personligt ledarskap. 
 
Devisen är: do CHANGE concrete.   
 
www.kenthakerman.com 
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