
UR INNEHÅLLET

 Hur du utvecklar en modern syn på Performance Management  
 och  implementerar ett agilt förhållningssätt

 Vad är egentligen en bra prestation och hur mäts den på  
 bästa sätt?

 Så skapar du engagemang och frigör prestationspotentialen  
 genom att involvera och lämna över mer kontroll och  
 självbestämmande till medarbetarna

 Hur du skapar kompensations- och ersättningsupplägg som  
 driver prestationen

 Hur du utvecklar och stöttar högpresterande ledare och  
 medarbetare för framtidens organisation

 Så skapar du moderna och effektiva Performance Management  
 processer som leder till goda prestationer över tid

FRAMTIDENS PERFORMANCE  
MANAGEMENT 2015
– så skapar du en högpresterande organisation 
KONFERENS 22-23 APRIL 2015  |  SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM

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

Arrangeras av:

TALARE OCH PRAKTIKFALL

Marie Hallander Larsson  
HR Direktör 
Försäkringskassan

Lisa Lindström  
VD 
Doberman

Anne-Marie Andric 
HR Direktör 
Bisnode

Lotta Björk 
HR Direktör 
McDonalds

Anette Segercrantz 
HR Direktör 
Storebrand

Lage Backlund 
HR-Konsult 
Wise Consulting

Lars Häggström 
EVP Global People  
& Organisation 
Stora Enso

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

SEPARAT BOKNINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS

Hur du utvecklar en modern syn på Performance Management 
och skapar en agil och prestationsdrivande kultur 
Under ledning av: Anders Olofsson, Konsult och partner, Drive Management

Bjarte Bogsnes 
VP Performance  
Management Development
Statoil 

Hur driver du prestationen på 
bästa sätt i dagens moderna 
organisationer?

SPECIELLT INBJUDEN



ONSDAG 22 APRIL 2015

09:00 Registrering med morgonkaffe och smörgås

09:30 Moderatorn inleder konferensen

PRAKTIKFALL
09:40 Hur skapas en prestationskultur under pågående 
konsolidering av 18 småbolag till ett större bolag?
• Hur sätts en gemensam kultur med tillit som grunden för  

samarbete, prestation och framgång

• Hur du öppnar upp organisationen och ser till att medarbetare 
får tillgång till den information de behöver för att nå de gemen-
samma målen

• Så implementerar du ett agilt förhållningssätt för att mäta och 
följa upp prestationer kontinuerligt

Anne-Marie Andric 
HR-Direktör 
Bisnode

Anne-Marie kommer att berätta om den pågående kulturella resa 
som Bisnode gör, där 18 framgångsrika entreprenörs bolag har blivit 
ETT stort bolag. Anne-Marie har lång erfarenhet av seniora HR befatt-
ningar och har tidigare bl.a. varit HR Direktör på Microsoft. Under sitt 
anförande kommer hon att dela med sig av sin erfarenhet kring hur 
man utvecklar en organisation som presterar över tid.

10:40 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:10 Beyond Budgeting – management innovation  
for new business and people realities – the Statoil  
implementation journey
• The problems with traditional management, including budgeting

• The Beyond Budgeting principles and companies on the journey

• Statoil’s ”Ambition to Action” model;

  - redefining performance

  - dynamic and relative targets and a holistic performance  
 evaluation

  - dynamic resource allocation and no traditional budgets

  - from calendar-driven to event-driven; a more self-regulating 
management model

  - alignment through translation, not cascading  

• Implementation experiences and advice

• The need for HR-Finance cooperation

Bjarte Bogsnes 
VP Performance Management Development
Statoil 

Bjarte är en internationellt erkänd expert inom prestationsutveckling 
och är även en mycket uppskattad talare inom området. Under sitt 
anförande kommer Bjarte att dela med sig av hur Statoil har gått från 
ett traditionellt Performance Management tänk, till att arbeta aktivt 
med att involvera och engagera medarbetare för att skapa rätt förut-
sättningar för att kontinuerligt öka prestationen inom organisationen.

12:10 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:10 Ledarskapet, medarbetarskapet och kulturen  
– så skapar du passion och bättre prestationer  
genom att lämna över mer ansvar, kontroll och  
självbestämmande till medarbetarna
• Så skapar du en företagskultur som styr bort från byråkrati och 

detaljstyrning och i stället delegerar och får medarbetarna att ta 
stort eget ansvar

• Hur du undanröjer hinder och skapar goda förutsättningar för att 
ta tillvara på passionen och kompetensen hos högpresterande 
medarbetare

• Så kan du genom att lämna över mer kontroll till medarbetare 
skapa en mer innovativ och kreativ arbetsmiljö, och samtidigt öka 
kvaliteten i resultatet

• Hur du går från att styra medarbetare till att leda och ge dem rätt 
förutsättningar och verktyg att nå målen

Lisa Lindström
VD 
Doberman

Doberman har vunnit pris som Bästa arbetsplats. Under sitt  
anförande kommer Lisa att berätta om hur Doberman arbetar med 
ledarskap och kultur för att innovationspotentialen i organisationen 
skall kunna frigöras. 

14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:40 Så skapar du engagemang hos medarbetarna  
– fokus på kund och prestation
• Så skapar du en organisationskultur med prestation i fokus

• Hur Försäkringskassan anpassar sitt sätt att arbetar på efter 
kundens behov och livsflöden

• Så förankras organisationens vision och arbetsformer hos  
medarbetarna

• Hur du mobilisera kraft och engagemang

Marie Hallander Larsson 
HR-Direktör
Försäkringskassan

Marie har lång erfarenhet inom HR och har tidigare bl.a. varit Head 
of Group HR på Swedbank och personaldirektör på Posten AB.  
Under sitt anförande kommer hon att berätta om det förändringsar-
bete som Försäkringskassan just nu går igenom för att sätta kunden 
och prestation i fokus. 

PRAKTIKFALL
15:30 Hur du motiverar, engagerar och utvecklar unga 
talanger till att bli högpresterande medarbetare
• Så kopplar du ihop Talent Management med Performance  

Management processen

• Hur du skapar en utbildningsplan och hanterar performance 
management för alla i organisationen

• Så tar du tillvara på unga medarbetares passion och energi samt 
skapar en företagskultur där det finns utrymme för unga talanger 
att växa och prestera
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Lotta Björk 
HR-Direktör
McDonalds Sverige AB

Under sitt anförande kommer Lotta att berätta om hur McDonalds 
arbetar med att engagera, motivera och utveckla unga medarbetare 
för att skapa en högpresterande organisation över tid.

16:20 Konferensens första dag sammanfattas  
moderatorn

16:30 Första dagen avslutas

Mingel – passa på
att nätverka under
avslappnade former

   TORSDAG 23 APRIL 2015

08:30 Morgonkaffe och smörgås

09:00 Moderatorn inleder konferensen andra dag
mål och krav 
  
PRAKTIKFALL
09:10 Så stöttar och utvecklar du ledare för framtidens 
högpresterande organisation 
• Hur du skapar en företagskultur och ett ledarskap som bidrar till 

motivation och engagemang samt goda prestationer

• Så arbetar du med att sätta mål, tydliggöra förväntningarna och 
följa upp medarbetarnas prestation - ett nytt sätt att leda

• Framgångsexempel, utmaningar och fallgropar 

Anette Segercrantz  
HR-direktör 
Storebrand

Anette har lång erfarenhet av kundnära arbete inom Finans, Rese-
branschen och Offentlig verksamhet. Genom motivation och  
engagemang kommer resultaten, det ska vara kul att gå till jobbet. 
Under sitt anförande kommer hon att berätta om hur man stöttar och 
utvecklar ledare för att skapa de bästa tänkbara förutsättningar för 
goda prestationer och resultat över tid.

EXPERTANFÖRANDE
10:00 Hur du kopplar ihop goda prestationer med  
effektiva former av belöningsmodeller
• Vad är egentligen en bra prestation och hur identifierar och kart-

lägger du nyckeltal och de mest kritiska prestationsfaktorerna?

• Hur du mäter individers och gruppers prestation och framgång 
på bästa sätt

• Så skapar du kompensations- och ersättningsupplägg som 
driver prestationen 
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• Framgångsexempel, tips och råd

Lage Backlund
HR-Konsult
Wise Consulting 

Lage har mångårig erfarenhet av strategiska HR-frågor i roller som 
HR-chef, specialist och konsult. Under sitt anförande kommer Lage 
att belysa hur man kopplar prestationer till effektiva ersättnings- och 
belöningsupplägg på individ och gruppnivå.

10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:20 Hur du arbetar med strukturerade och hållbara 
Performance Managementprocesser som skapar 
förutsättningar för prestation och etablering av önskad 
företagskultur
• Hur du tar fram strukturerade Performance Managementproces-

ser som är kopplade till företagskulturen och de övergripande 
målen samt ger en rättvis och bra bild av chefernas prestation

• Så ser du till så att utvärderingsprocesserna effektivt identifierar 
både mjuka och hårda prestationsfaktorer och avspeglar de 
utfästa förväntningar man har på varje chef

• Hur anställda spelar en viktig roll i utvärderingen av deras chefs 
prestation

• Så använder du prestationsresultatet för att utveckla och stötta 
ledare och chefer

• Hur du skapar en enhetlig, effektiv och strukturerad övergripande 
PM process där samtliga delprocesser är sammankopplade

• Framgångsfaktorer, utmaningar och inte minst fallgropar kommer 
att presenteras öppet

Lars Häggström
EVP Global People & Organisation
Stora Enso

Lars har lång erfarenhet av strategiskt HR arbete från bl.a.  
AstraZeneca, Gambro och Nordea. Under sitt anförande kommer 
Lars att berätta om den spännande resan Stora Enso har gått  
igenom när det gäller utvärdering och utveckling av prestation.

12:10 Konferensen sammanfattas och avslutas av 
moderatorn

12:20 Lunch och nätverkande

13:20-16:30  
SEPARAT BOKNINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS
Hur du utvecklar en modern syn på Performance  
Management och skapar en agil och prestations- 
drivande kultur

Framtidens Performance  
Management 2015
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Hur du utvecklar en modern syn på  
Performance Management och skapar en agil 
och prestationsdrivande kultur
Under fördjupningspasset kommer du att få lära dig mer om hur du utvecklar ett modernt Performance  
Management som frigör prestationspotentialen och skapar en högpresterande organisation över tid. Passet  
kommer att ta upp relevant forskning inom området samt kommer även att ta upp praktiska exempel på  
framgångsrik tillämpning av prestationshöjande insatser. 

Tillsammans med övriga deltagare kommer du få byta erfarenheter och reflektera kring ditt eget Performance  
Management arbete. Du kommer att få med dig praktiska verktyg som hjälper dig i arbetet med att optimera  
prestationen i din organisation.

UR INNEHÅLLET

• Vad är egentligen syftet med Performance Management och hur kopplar du arbetet till organisationens övergripande mål?

• Hur definierar du vad en god prestation är och hur mäter du den?

• Hur driver du prestation - vilka praktiska verktyg kan du använda dig av?

• Hur effektiva moderna Performance Management processer stöttar skapandet av en högpresterande organisationskultur

• Vad krävs av ledarskapet för att en organisation skall kunna vara högpresterande över tid?

• Hur du skapar ett agilt förhållningssätt som möjliggör snabb anpassning och ständiga förbättringar

• Så följer du upp prestationer kontinuerligt och ger snabb feed-back på individers och gruppers resultat

UNDER LEDNING AV

Anders Olofsson 
Konsult och partner, 
Drive Management 

I över 15 år har Drive Management hjälpt Sveriges största företag utveckla och implementera det senaste inom Performance  
Management och Performance Excellence. Bland kunderna finns bland annat Swedbank, e-on, KPMG, Alfa-Laval, Bombardier,  
ICA och många fler. Anders är idag partner på managementkonsultbolaget Drive och har sedan tidigare även lång erfarenhet av  
Kompetensutveckling, Performance Management & Development frågor på bl.a. Folksam. Under passet kommer Anders att dela  
med sig av sina erfarenheter av olika praktikfall inom området. Han kommer även att belysa relevant forskning.

Passet bryts för eftermiddagskaffe
 
16:30 Fördjupningspasset avslutas

13:20-16:30 SEPARAT BOKNINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS
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Läs mer om våra övriga evenemang på 
www.abilitypartner.se

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, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga 
arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambi-
tionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna 
samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. För mer 
information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss 
via telefon 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 I 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

Goda skäl att delta på konferensen

 Få insikt om hur du kan frigöra passionen och  
 prestationspotentialen i din organisation

 Lär dig mer om hur du kan arbeta med engagera och  
 motivera medarbetare till att nå uppsatta mål

 Möjlighet att uppdatera dig om hur du lämnar över mer  
 kontroll och ansvar till medarbetare

 Inspiration till hur du bryter gamla beteendemönster  
 och skapar en företagskultur med fokus på prestation

 Du får ökade kunskaper om hur man identifierar vad en  
 god prestation egentligen är

 Ta del av hur man kan arbeta effektivt med att stötta  
 och utveckla ledare för framtidens organisation

 Lär dig mer om hur du kan implementera ett agilt tänk i  
 Performance Management processen

 Få insikt om hur du kan arbeta fram ersättnings- och  
 belöningsupplägg som driver prestation

 Lära dig mer om hur du kan skapa en mer kollaborativ  
 och transparent företagskultur

 Få inspiration till hur bra Performance Management  
 processer kan ge bättre prestationer över tid

 Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från  
 hela landet!
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Konferenskod: INF1311

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: Framtidens Performance Management 2015

Tid & plats 
Konferens 22-23 april 2015 
Fördjupningspass 23 april 2015
Summit Grev Ture
Grev Turegatan 30, Stockholm
Tel: 08-522 232 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 bokningar
Anmäl 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4,
5 osv endast 3.980 kr för fördjupningspasset, 7.980 kr för konferensen eller 
9.960 kr för konferensen + fördjupningspasset. Vid olika bokningsalternativ 
gäller rabatten för det alternativ som har lägst pris.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 6 mars
Konferens + fördjupningspass  11.960 kr  16.960 kr  5.000 kr
Konferens  9.980 kr  11.980 kr  2.000 kr
Fördjupningspass  4.980 kr  -  -

Boka senast 15 april
Konferens + fördjupningspass  12.960 kr  16.960 kr  4.000 kr
Konferens  10.980 kr  11.980 kr  1.000 kr
Fördjupningspass  4.980 kr  -  -

Boka efter 15 april
Konferens + fördjupningspass  13.960 kr  16.960 kr  3.000 kr
Konferens  11.980 kr  11.980 kr  -
Fördjupningspass  4.980 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

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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.


