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Citat från våra tidigare konferenser:
”Första gången på mycket länge där jag varit på konferens/kurs där ALLA föreläsarna  
höll bra och intressanta föreläsningar!”

”Samtliga talare var mycket kunniga och  
duktiga på att dela med sig av sina kunskaper”

”Intressanta föreläsningar med bra praktikfall och erfarenheter – bra att få bli uppdaterad  
samt uppmärksammad på det som komma skall”

FRAMTIDENS  
ORGANISATION & HR 2015
KONFErENS DEN 24 mArS 2015 | SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLm

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av:

Magnus Dalsvall 
Konsult, debattör  
och författare 
HR-akuten

SPECIELLT INBJUDEN

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

UR INNEHÅLLET 

•	 Vilka	är	framtidens	största	utmaningar	inom	HR	och	 
hur kan vi hantera dem på ett framgångsrikt sätt? 

•	 Framtidens	organisation	och	nya	arbetssätt	–	vad	är	 
dagens tankefällor och vilka konsekvenser får dessa för  
organisationen, ledarskapet och HR-organisationen

•	 Vad	händer	med	ledarskapet	i	en	allt	mer	snabbrörlig,	digital	 
och virtuell miljö och hur kan HR stödja cheferna på bästa sätt? 

•	 Vilka	är	de	viktigaste	nyckelfaktorerna	för	en	framgångsrik	 
employer branding strategi och långsiktig kompetensförsörjning?

•	 Trender	och	utmaningar	–	vad	händer	efter	Lean	och	Agility?	

•	 Konkreta	exempel	på	nytänkande	och	innovativ	HR



TISDAgEN DEN 24 MARS 2015

08:30 Registrering, kaffe och nätverkande

09:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator 

SPEcIEllT INBjuDEN 
09:10 Tankefällan 2.0 – Framtidens utmaningar för  
organisation, ledarskap och HR/personalarbete
•	 Vad	är	dagens	tankefällor	och	vilka	konsekvenser	får	dessa	för	

organisationen, ledarskapet och Hr-organisationen
•	 Trender	och	utmaningar	–	vad	händer	efter	Lean	och	Agility?
•	 Vilka	är	morgondagens	möjligheter	för	chefer,	medarbetare	och	

stödfunktioner

Magnus Dalsvall 
Konsult, debattör och författare 
HR-akuten

magnus har mångårig erfarenhet som personalchef/direktör inom 
såväl privat som offentlig sektor. och blev utnämnd till Årets Hr-
visionär 2008. Han leder debatten inom Hr via återkommande 
artiklar i branschpressen och välbesökta bloggen på Hr-society. 
magnus har också tillsammans med Kjell Lindström skrivit succé-
boken ”Bortom tankefällan” som handlar om en grundläggande 
utmaning för dagens och framtidens organisationer och ledare. 
Boken vänder upp och ner på många invanda ”sanningar” och visar 
att kartan och verkligheten inte alltid stämmer överens.

10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFAll
10:40 Så hanterar du ledarskapets utmaningar i en 
värld som rör sig allt snabbare och förankrar HR som 
en strategisk fråga i verksamhetens ledning – praktiska 
erfarenheter från Vasakronan
•	 Hur	hanterar	du	chefens	nya	roll	och	arbetssätt	på	den	 

digitaliserade	arbetsplatsen?
•	 Vårt	nya	arbetssätt	kräver	också	helt	nya	lösningar	för	hur	vi	 

organiserar	och	kommunicerar	med	varandra	–	så	hanterar	vi	
detta

•	 Vikten	av	att	arbeta	nära	organisationen	där	HR	har	fokus	på	
verksamhetsutvecklingen

Britt Lindqvist 
Utvecklingschef 
Vasakronan

Britt har gedigen erfarenhet av både operativt och strategiskt ut-
vecklingsarbete med fokus på förändringsledning inom kontor och 
arbetssätt. I sin nuvarande roll som Utvecklingschef på Vasakronan 
har hon varit ansvarig för utvecklingen av Vasakronans aktivitets-
baserade arbetsplats och arbetssätt. Hon ägnar en betydande del 
av sin tid åt att leda workshops med ledningsgrupper från olika 
branscher i syfte att utveckla deras egen arbetsplatsstrategi som 
sedan kan användas som ett strategiskt verktyg för nå verksamhe-
tens mål. Som del av arbetet ingår att följa trender och den snabba 
utvecklingen av nya arbetssätt globalt för att kunna ligga i framkant 
och stötta Vasakronans kunder.

PRAKTIKFAll
11:30 Det nya arbetslivet på Microsoft – en av Sveriges 
bästa arbetsplatser år efter år
•	 Vad	kommer	morgondagens	medarbetare	att	kräva	av	en	arbets-

plats?
•	 Mer	gjort	genom	större	frihet	–	vad	innebär	egentligen	det	nya	

arbetslivet där jobbet inte är en plats du går till utan något du 
utför hur vi arbetar med ledarskapet, kulturen och målstyrning

•	 Våra	erfarenheter	från	att	jobba	mer	mobilt	och	aktivitetsbaserat

Ulrika Jonsson 
Hr manager 
Microsoft

Ulrika har en lång och gedigen erfarenhet från Hr arbete, främst 
inom olika IT och Telekombolag i Sverige. Ulrika började på  
microsoft för 2,5 år sedan, först som konsult och de senaste 2 åren 
som anställd. För 39 år sedan var microsofts vision att det skulle 
finnas en dator i varje hem - Nu sker den största förändringen  
sedan pc:n ersatte skrivmaskinen i Det Nya Arbetslivet. Vi flyttar ut ur 
datorn och in i molnet. Vi kan slippa stressa, för att hinna från dagis 
till mötet. Vi kan kliva ut från tvättstugan och rakt in i konferensen. Ny 
teknik förändrar hur vi jobbar. Vi kan anpassa oss, eller så kan vi 
tänka större.

12:10 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFAll
13:10 Förändring är ett faktum och ständigt åter- 
kommande för Framtidens Organisation & HR  
– att stödja och arbeta med och under förändring  
kräver både strukturerade arbetssätt och flexibilitet
•	 Varför	är	bra	ledare,	mångfald	och	innovation	nyckeln	till	fram-

gång	i	en	föränderlig	värld?
•	 Kan	grundläggande	värderingar	och	principer	hjälpa	oss	när	

struktur	och	flexibilitet	ska	gå	hand	i	hand?
•	 Hur	gör	vi	inom	HR	rätt	för	vår	plats	som	en	strategisk	partner	i	

ledningen?
•	 Antar	vi	utmaningen	i	att	vara	stöd	till	organisationen	och	samtidigt	

arbeta	med	vår	egen	utveckling	i	en	ständig	förändringsprocess?

Ulrika Spåls 
Vice President Operational Excellence 
BillerudKorsnäs

Ulrika har lång och erfarenhet från Hr arbete, Kommunikation och 
Verksamhetsutveckling inom den svenska industrin. Förutom sin Hr 
erfarenhet har Ulrika också arbetat som ansvarig för kommunikation 
och marknadsföring, och arbetar idag som förändringsledare med 
ansvar för Operational Excellence och implementering av strukturerade 
arbetsätt baserade på bl.a. Lean, Six Sigman och TPm inom hela  
koncernen. I mars 2014 fick hon uppdraget som ordförande i Sveriges 
Hr Förening, och känner stort engagemang i framtidens organisations 
och Hr utveckling. Ulrika delar med sig av sina erfarenheter inom Hr, 
vara mitt i förändringsprocesser och konsten att använda kommunika-
tion som verktyg för att komma till lyckade resultat.
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PRAKTIKFAll
14:00 Så tar du fram en långsiktig employer branding 
strategi – innovation och nytänkande för framgångsrik 
kompetensförsörjning
•	 Vikten	av	nytänkande	och	innovation	för	att	nå	fram	och	bli	 

attraktiv för morgondagens medarbetare 
•	 Så	kan	du	inom	HR	skapa	förutsättningar	för	ett	nära	samarbete	

med VD och ledningsgrupp i frågor som rör employer branding 
och kompetensförsörjning

•	 Så	har	vi	lyckats	skapa	en	tydlig	närvaro	i	de	sociala	kanalerna	
som t.ex. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter och YouTube

•	 Hur	kan	HR	arbeta	tvärfunktionellt	med	t.ex.	Kommunikation	och	
marknad för att bygga ett starkare varumärke och bli en attrakti-
vare arbetsgivare

Ann Ericsson 
Head of Employer Branding 
Skanska 

Ann har en gedigen erfarenhet av rekrytering och employer bran-
ding, men gör trots det aldrig avkall på nytänkande och innovation. 
Genom att variera valet av kommunikationskanaler för att nå ut till 
potentiella medarbetare lyckas hon visa på de intressanta möjlighe-
ter som företaget kan erbjuda. Hennes engagemang har bidragit till 
att förvandla organisationen till en spännande och attraktiv arbetsgi-
vare för unga talanger. Hennes positiva attityd gör henne dessutom 
till en inspirationskälla för alla i hennes omgivning. Hon har också 
mottagit Universums pris för Årets Innovatör som tilldelas en person 
som tänker på ett nytt sätt och genomdriver nya och innovativa 
idéer relaterade till employer branding inom sin organisation.

14:40 Kaffe och nätverkande

PRAKTIKFAll
15:10 Så arbetar vi med employer branding för att bli 
en attraktiv arbetsgivare i t.ex. sociala medier  
– praktiska erfarenheter från Malmö stad 
•	 Så	kan	du	arbeta	strategiskt	med	employer	branding	och	 

kompetensförsörjning genom att profilera din verksamhet på rätt 
sätt i t.ex. sociala medier

•	 Genomgång	av	koncepter	Jobba	i	Malmö	stad	som	sträcker	sig	
över flera kanaler i sociala medier

•	 Våra	bästa	praktiska	tips	och	verktyg	för	ett	framgångsrikt	 
employer branding arbete

Veronica Wallinder 
Hr Specialist 
Malmö stad

Linda Nordgren 
Kommunikatör 
Malmö stad

Veronica har över 10 års erfarenhet inom offentlig sektor, i olika 
delar av Hr som t.ex. projektledning, employer branding, talent 
management, förändringsledning och kommunikation. Linda arbetar 
inom malmö stad framförallt med utvecklandet av deras digitala 
kommunikation och närvaro i sociala medier. Gamification är också 
ett koncept som linda arbetar med inom kommunen för att stärka 
deras internkommunikation. malmö stad är en av de största arbets-
givarna i Skåne med över 22.000st anställda som försöker möta 
malmöborna i livets alla händelser.
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PRAKTIKFAll
16:00 Hur skapar vi framtidens organisation och vilka 
är de viktigaste utmaningarna för HR – erfarenheter 
från Swedbanks förändringsresa mot ett aktivitetsba-
serat arbetssätt
•	 Människan,	ledarskapet	och	medarbetarskapet	i	framtidens	

attraktiva, mobila och aktivitetsbaserade arbetsmiljöer
•	 Så	stöttar	och	utvecklar	du	cheferna	till	att	bli	morgondagens	

ledare som får ut det absolut bästa av medarbetarna i de nya 
miljöerna

•	 Hur	du	kan	arbeta	med	att	kontinuerligt	sätta	mål,	mäta	och	följa	
upp individens prestationer performance management anpassat 
efter framtidens sätt att arbeta

•	 Våra	erfarenheter	framgångsfaktorer	och	fallgropar

Lars friberg 
Koncernpersonaldirektör 
Swedbank

Sedan 2013 är lars chef för Group Hr inom Swedbank som 
har gjort en resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt på det nya 
huvudkontoret som blev klart våren 2014. Han kommer bl.a. i sitt 
anförande prata om Swedbanks erfarenheter, framgångsfaktorer 
och fallgropar från deras förändringsresa mot ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt. Swedbank arbetar också framgångsrikt med att utveck-
la sina digitala kanaler för kunderna. Genom flytten till nya huvud-
kontoret och implementeringen av ett aktivitetsbasaerat arbetssätt 
ser Swedbank möjligheten att verkligen leva som de lär och själva 
bli digitala/pappersoberoende och mobila/platsoberoende.

16:40 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensen.

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att 
hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och 
din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konfe-
renser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbe-
tet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda 
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och åter-
kommande kunder. 

För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via tele-
fon 08-694 91 00.

Intresserad	av	en	affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket  
och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter  
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.  
Kontakta oss så berättar vi mer!

Stefan Broman  
Tel: 08-694 91 00 I mobil: 070-999 72 35 
E-post: stefan.broman@abilitypartner.se

Janne	Huttunen	 
Tel: 08-694 91 00 | mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Välkommen till mingel!
Nätverka under avslappnade  
former!



Anmälan till: FRAMTIDENS ORGANISATION & HR 2015

Tid & plats 
Konferens 24 mars 2015  
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: 08-506 400 50
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma 
organisation som bokar plats samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 personer
Anmäl minst 3 personer så får ni rabatt! Person 3, 4, 5 osv betalar  
endast 5.980 kr för konferensen. 

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 6 februari
Konferens  6.980 kr  8.980 kr  2.000 kr

Boka senast 13 mars
Konferens  7.980 kr  8.980 kr  1.000 kr

Boka efter 13 mars 
Konferens  8.980 kr  - - 

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter 
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. 

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5,  
111 30 Stockholm
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Konferenskod: INF1321

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

  

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.


