
Frukostseminarium 

 Energ i  Dr ivande Ledarskap 
Gaia Leadership och Högbo Brukshotell bjuder in till frukostseminarium för chefer, ledare och HR-
personer. 

Förutom en god frukost i anrik bruksmiljö där du har möjlighet att mingla och nätverka med andra, 
kommer vi att presentera forskning och tillämpning av ledarutvecklingsprogrammet Energi Drivande 
Ledarskap® (EDL) och samtidigt lansera boken ”Energi Drivande Ledarskap” av och med författaren 
Alexander Lundberg. EDL baseras på forskning om hur människor växer och utvecklas positivt i 
komplexa förändringsmiljöer när de känner intresse, glädje, stolthet och stöd. Med det 
Energi Drivande Ledarskapet, får du individer som team att prestera på topp i komplexa 
förändringsmiljöer med agila processer. 

Boken studier belyser hur organisationer som varit affärsmässigt framgångsrika (”High Performer”) 
de senaste fem åren utvecklat en miljö där individer upplever just INTRESSE, GLÄDJE, STOLTHET och 
STÖD i betydligt högre utsträckning än organisationer som är mindre lyckade i sin affärsutveckling 
(”Low Performers”). Boken berör bl.a. följande faktorer; 

• Sustainabilitet (långsiktighet, robusthet, vidmakthållande, omsorg, ansvarstagande och medvetenhet), 
hur du som ledare får människor att ta fasta på god emotionell energi för ökad hållbarhet när det gäller 
affärsutveckling, socialt ansvarstagande (”CSR”) och hälsofrämjande arbetsmiljö.  

• Resiliens (förmåga till självorganisation, motståndskraft, elasticitet, spänstighet), hur du som ledare får 
människor att hantera komplexa förändringar, förluster, motgångar och reglerande energi samt vad som krävs 
för att vända utmaning i skarpt läge till något positivt. 

• Agilitet (vighet, rörlighet, flexibilitet), förmågan att agera flexibelt och effektivt i samverkan med viktiga 
intressenter, utveckla kreativa lösningar på komplexa problem och förmågan att ”lära i görandet” för att skapa 
en kultur där alla känner delaktighet och engagemang 
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Program | Tid | Plats | Kostnad 

Dag: måndag den 10 mars 2014. 

Tid: 08.00 – 11.30 (frukost serveras mellan 08.00-08.30) 

Plats: Bergmästaren, Högbo Brukshotell (www.hogbobrukshotell.se)  

Kostnad: 300 SEK (då ingår  boken Energi  Dr ivande Ledarskap)  

Medverkande: 
Alexander Lundberg, Partner på Gaia Leadership. Ledarskapskonsult, Leg. 
Psykolog, leg. Psykoterapeut och handledare med mångårig erfarenhet som 
organisationskonsult, coach och utbildare. Alexander är upphovsmakare till RM i 
Sverige och är författare till fyra böcker om Relational Management, utveckling och 
komplexa förändringsprocesser. Tillsammans med Bill Joiner har Alexander studerat 
RM och Leadership Agility och dess implikationer på business performance i Sverige. 
Carl Bure, Patner på Gaia Leadership. Leg. Psykolog med mer är femton års erfarenhet som organisationskonsult, 
coach och utbildare. Carl har själv varit chef på hög nivå under ett flertal år och kombinerat sina erfarenheter som chef 
i skarpt läge med att vara psykolog och konsult, vilket ger en ovärderlig kunskap och erfarenhet som utbildare och 
coach. 
Mattias Seger, Partner och ägare, Gaia Leadership, Idrottspsykologisk rådgivare inom RF och ledarskapskonsult 
med mer än femton års erfarenhet av att utveckla ledarskap och team på alla nivåer inom komplexa internationella 
verksamheter. Mattias Har under många år arbetat som chef, VD och entreprenör. Coachade med ett Energi Drivande 
Ledarskap fram Brynäs IF till SM-guld 2012. 
 
Anmälan 
Anmälan senast den 25 feb 2014 
Anmälan är bindande. 
 
ANMÄL DIG TILL: (Ange namn, företag, e-post och mobil vid anmälan) 

Alexander Lundberg | 072-578 71 67    
E-post: alexander.lundberg@gaialeadership.se   

Mattias Seger | 073- 531 01 31 
mattias.seger@gaialeadership.se  

Gaia Leadership  
Mäster Samuelsgatan 42, plan 4  
SE-111 57 Stockholm, Sweden 
Tel: 08-459 77 80 
www.gaialeadership.se 
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