
Vi på ONE Leadership Sweden vill bjuda in Dig till olika 
inspirationsseminarier den 18 mars och 27 maj 

Plats: T-House, Stureplan

Våra spännande teman för våren är ”Varför är EQ viktigt för ledarskapet”, 
”Att utveckla företagets kultur” och ”Hållbart ledarskap”. 

Vi har också bjudit in Gerhard Bley, VD på O. Kavli AB som kommer 
att berätta om sina  erfarenheter av att bygga en stark  och värdedriven kultur 

som genomsyrar hela företaget, det empatiska ledarskapet.

Ta gärna med kollegorna och låt Er inspireras!
Seminarierna är kostnadsfria.

Välkomna!

Gerhard Bley är civilekonom från Stockholms Universitet och University of
Arizona i USA. Innan rollen som VD på O. Kavli AB har Gerhard haft ett flertal 
ledande befattningar i många olika branscher och företag de senaste 
decennierna, bl a som VD på företag som Fagerdala World Foams,  Tempur
Sverige och Defcom.  Han var även försäljningsdirektör för Arla Foods och 
Divisionschef på Arvid Nordquist samt ett flertal styrelseuppdrag inom 
kommersiella och ideella organisationer.
Gerhard har sedan mitten av 1990-talet konsekvent investerat tid och resurser 
i professionell coachning med flera ledande terapeuter inom framförallt 
Gestalt-terapin. Ur detta arbete föddes Gerhards tes om det empatiska 
ledarskapet som en kombination av sin egen personliga utveckling och breda 
erfarenhet från näringslivet. Idag är också Gerhard ledare för 
självhjälpsgrupper inom kyrkan med fokus på existentiella frågor.  

18 MARS 27 MAJ

VARFÖR ÄR EQ VIKTIGT FÖR LEDARSKAPET?
Tid kl. 08.00-10.00.
• Varför är EQ viktigt i ledarskapet? 
• Några av de viktigaste EQ förmågorna som Du 

behöver i ditt ledarskap: Empati, Optimism och 
Självkontroll

• Vi kommer att fokusera på praktiska 
övningar och erfarenhetsutbyte

ATT UTVECKLA FÖRETAGETS KULTUR
Tid kl.13.00-16.30
• Kulturell kompetens – CQ 
• Kavli’s ledarskapsfilosofi – Det empatiska 

ledarskapet. Gerhard Bley, VD, O. Kavli AB
• Utveckla ett beteendebaserat värdegrundsarbete 
• Nödvändiga förmågor och färdigheter hos ledare
• Identifiera hinder och motstånd 
• Kulturarbetet utifrån individuella och

organisatoriska perspektiv
• Praktiska tips och process för implementering

HÅLLBART LEDARSKAP
Tid kl. 08.00 - 10.00
Hur ser det ut i våra organisationer gällande stress 
och psykisk ohälsa? Ökar eller minskar sjukskriv-
ningarna? Ditt ansvar som arbetsgivare och chef. 
• Har ni värderingar som stödjer ett hållbart 

ledarskap? 
• Du som förebild och vilken image vill Du ha?
• Destruktivt ledarskap - vilka beteenden bör du 

undvika! 
• Med engagemang, öppenhet och mod skapas 

starka team. Hur du leder Dig själv och Ditt team 
för att skapa hållbarhet, lönsamhet och framgång

Plats: Engelbrektsplan 1, T-House Stureplan.
Vi bjuder på kaffe och  något gott till.

Anmäl dig här: info@oneleadership.se eller via 
hemsidan. 
Läs mer på: https://www.oneleadership.se/event/
eller kontakta gärna någon av oss för mer 
Information.
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