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Kenth är en av de bästa och mest inspirerande talarna för +500 såväl som för  
20 personer. Kenth har inspirerat tusentals människor, i Sverige och 
utomlands, med sina energiska och provocerande föredrag, i mer än 15 år. 
Han är ekonom, fördjupning marknadsföring och Certifierad NLP Tränare. 
Kenth har bakgrund inom bank, reseindustrin och reklamverksamhet. 	  
 
Skapar framåtrörelse med energi och entusiasm 
Han talar om motivation och arbetsglädje, konsten att få andra att prestera, framgångsrik 
företagskultur, mental träning, syfte, mål och mening, service i mästarklass, affärsmannaskap 
och entreprenörskap. Kenth är också författare till böcker om coachande ledarskap, service 
och personligt ledarskap. 25 år erfarenhet med arbetet inom strategisk och taktisk 
marknadsföring, affärsutveckling, ledarskap och ledningsfrågor; som konsult, projektledare 
och utbildare. 
   Han brinner för att skapa perspektiv, med fokus på den mänskliga sidan i näringslivet. Hans 
grundtankar är alltid lätt att förstå, praktiska, provocerande och väcker en tankeställare. 
Mottot är: do CHANGE concrete. 
 
Föredrag 
En blandning av teori och teater ger publiken insikter och verktyg att agera annorlunda. Kenth 
är en av de bästa talarna och motivationsfaktorer för grupper av +500 personer, såväl som 
chefsgrupper, avdelningar och team på 20 personer. Ingen lämnas oberörd av hans budskap 
och energi. 

• Konsten att få andra att prestera. Coachande ledarskap i praktiken. 
• Ledarskap i förändring. Bli morgondagens ledare.  
• Styr du ditt liv, eller styr livet dig?  Personligt ledarskap. 
• Service i mästarklass. För nöjdare kunder och tillväxt. 
• Karismatiska presentationer. Du är ditt budskap.	   

  
	  

	  
Kenth Åkerman 

Korta fakta:  
Namn: Kenth Åkerman 
Född: 1965 
Yrke: Motivationstalare, ledarskapsexpert, mental 
coach, författare. 
Familj: fru Annika och son, Emil, islandshästar, 
clumberspaniel, katt, ankor, hönor… 
Bor: på en gård nära havet (söder om Göteborg) 
Hobbys: "livets ständiga renovering", löpning, 
asthangayoga, umgänge, god mat, resa, arbete på gården, 
personlig utveckling... 
  
 

	  

www.kenthakerman.com 
 


