Föreläsningspresentation och referenser
Firma Lars Gustafsson
Framtid blir inte, den skapar vi tillsammans

Hej!
Mitt namn är Lars Gustafsson och jag har de senaste åren haft förmånen att föreläsa om
ledarskap, medarbetarskap, organisation och kvalitetsarbete. Då mitt ordinarie arbete och en
stor familj tagit stor del av min tid så har jag inte kunnat möta upp alla de som önskar ta del
av mina erfarenheter och perspektiv på ovan nämnda. Kommande höst och år har jag bestämt
mig för att satsa fullt ut på föreläsningar och konsultverksamhet, vilket gör att jag nu vänder
mig till Er. Nedan ser Ni några smakprov på föreläsningar samt några referenser och
webbhänvisningar.

Om föreläsaren
Välfärd i världsklass kräver ett helt nytt sätt att tänka! Lars
Gustafssons har tillsammans med sina medarbetare byggt
upp kommunal välfärd på ett sätt som ingen annan och som
gett mycket goda resultat. Först som rektor med uppdrag att
bygga upp och utveckla en skola i världsklass och därefter
som ansvarig för att omvandla kommunala förvaltningarna
till ett välfärdsföretag, Väsby Välfärd. Lars har erhållit
många utmärkelser i sitt arbete som rektor för Nya
Elementar i Bromma. Skolan vann Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2005 och 2007 samt den nationella
kvalitetsutmärkelsen, Bättre Skola 2008. Lars
uppmärksammades på Kompetensgalan 2006 och utsågs till
Ung Chef 2007 för sitt mod att ständigt ifrågasätta gamla
strukturer, hitta nytänkande lösningar och genomdriva
förändringar. Lars är en mycket uppskattad föreläsare som
inspirerar och ger nya perspektiv på ledarskap,
medarbetarskap, organisation och kvalitetsarbete.

Några exempel på föreläsningar
Det ska vara kul att gå till jobbet, annars är det inte roligt
För att nå ut måste vi först nå in! Varför är engagerade och extremt delaktiga medarbetare
nyckeln till nöjda kunder och bra resultat? Vilka är framgångsfaktorerna? Vilka är
fallgroparna? Hur skapas en arbetsplats där alla idéer bejakas och alla deltar i
beslutsprocessen, där mod, prestigelöshet, humor och rätt inställning har högsta prioritet
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Chefens perspektiv
Chefen och jag - Hur är jag mig själv i min
kompetens? Improviserat ledarskap, vad
innebär det? Värderingsstyrt ledarskap i en
målstyrd verksamhet, hur fungerar det?
Medarbetaren och jag – Hur tar vi tillvara
på varje medarbetares talang? Hur mycket
vi är vi? Hur får vi medarbetare som vill,
kan, orkar och vågar? Finns det något
recept för framgångsrika arbetsgrupper?
Kunden och jag – Hur samarbetar vi med
kunderna så att deras behov, krav,
förväntningar och önskemål blir vägledande
för varje medarbetare, verksamheten och
organisationen?
Omvärlden och jag – Det viktiga är inte
vilka resurser jag själv äger, utan vilka vi
tillsammans har tillgång till! Hur arbetar vi
med omvärldsanalys och nätverk?
Resultatet och jag – Från idé till succé, vad
är ett bra resultat och hur når vi dit om och
om igen?

Det ska vara kul att gå i skolan, annars är det inte roligt!
Vad vet vi om Homo Zappiens? Hur fungerar den mekaniska korridorsvakten som ersätter
fyra adjunktkompetenta lärare? Vem lär vem, vad och när? Vem leder vem och varför? Vad
har skolan gemensamt med GEKÅS i Ullared och lagidrotten? Vad är och hur skapas kvalitet
i skolan? Demokratiska beslutsprocesser, vad är det och vad är alternativet? Hur bygger vi
tillsammans varje barns bästa skola?

Från förvaltning till utvecklingsnav
Hur många beslutsfattare fattar sina beslut? Hur ska en förvaltning arbeta för att få fram bästa
tänkbara beslutsunderlag till politiken och samtidigt stödja verksamheternas utveckling? Vad
är det som hindrar att kommunens resurser når ut till skola, vård och omsorg? Hur skapas en
organisation där medborgarens/kundens möte med medarbetaren är utgångspunkten för allt,
där alla idéer bejakas och alla deltar i beslutsprocessen, där mod, prestigelöshet, humor och
rätt inställning har högsta prioritet?
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Några referenser och utvärderingar gällande föreläsningsjobb
SIDA
”Hej Lars!
Vi träffades i torsdags när du talade på Chefskursen på Hotell Clarion. Mycket intressant och
stimulerande! Som jag sa så ordnar vi, SIPU International, 17-21 november ett
högnivåseminarium för Moscow School of Political Studies (MSPS, www.msps.ru ) som är
en mycket välrenommerad skola för unga ryska politiker, näringslivsrepresentanter, forskare
etc. Det är femte gången vi organiserar detta seminarium på uppdrag av Sida. Tidigare talare
har varit bl.a Anders Borg, Birgitta Dahl, Britta Leijon, Per Nuder, Lennart Dahléus, Björn
von Sydow, Daniel Tarschys, Carl Tham, Percy Barnevik etc. Tanken med seminariet är att
ge de ryska deltagarna en heltäckande bild av det svenska samhället innefattande politik,
civilsamhälle, näringsliv, förvaltning, etc. Din omvärldsanalys och din berättelse om
ledarskap i skolan skulle passa mycket bra i sammanhanget.
Jag kunde ju tyvärr inte vara med själv men har förstått att det var en riktig succé. Av
utvärderingarna att döma fick du högst betyg (och detta i en mycket hård konkurrens, som du
ser av programmet). Högsta betyg var 5 och det fick du genomgående förutom en del "555",
6or och till och med 10!”
Pontus Förberg
Director Public Finance Management
Dalagatan 7, 1st floor
SE-111 23 Stockholm, Sweden
+46 (0)8 698 05 89 (office)
+46 (0)70 214 21 81 (mobile)
www.sipuinternational.se
CHEF
Hej Lars!
Tusen tack för senast på Ny Chef. Kriss, Eva och jag var jättenöjda med ditt
föredrag och nu som deltagarutvärderingarna är sammanställt så visar det sig
att deltagarna tycker som vi, jätteroligt. Du får ett betyg på 4,5 på en 5
graders skala, vilket är mycket högt för externa föreläsare.
Nu är vår fråga om du vill fortsätta inspirera våra nya chefer under hösten?
Vibeke Pålhaugen
Chef Stockholm HB
Sveavägen 92,
113 50 Stockholm
Telefon: 08-555 245 16
Mobil: 0703-13 51 92
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Hej Lars,
hoppas allt är bra med dig. Tyvärr hann jag inte hälsa på dig under Covey-föreläsningen, det
hade varit kul att träffa dig, men jag hoppas att du hade en bra dag.
Jag har i alla fall trevliga nyheter lagom till midsommar.
På dina föreläsningar fick du snittet 4,4 och 4,25 av 5 möjliga. Ett mycket bra betyg tycker
jag.
Jag ser fram emot att få träffa dig till hösten i stället.
Ha det gott!
Med vänliga hälsningar
Hanna Karlsson
Chef Stockholm HB
Sveavägen 92
113 50 Stockholm
Telefon: 08-555 245 18
Mobil: 0709-70 69 99

FOKUS NORR 2009.
Lyssna till, bland annat, boxaren och programledaren Paolo Roberto, generaldirektören
Angeles Bermudez-Svankvist som talar om "managment by love", Susanne Wallin från IKEA
Haparanda/Tornio som talar om IKEAs kultur, Anders Elner och Susanne Hultén från
Tandvårshuset i Älmhult som fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2008, Lars Gustafsson rektor
på Nya Elementar som fått Utmärkelsen Bättre Skola 2008, en debatt om verksamhetssystem
med lokala företrädare och Åsa Persson pitebo. Moderator: Professor Bengt Klefsjö.
Hej Lars
Vi får tacka dig för en suverän föreläsning. Du fick ett medelbetyg på 4,7 i en skala 1 – 5.
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Det ska vara kul att gå till jobbet annars är det inte roligt! 1
Lars Gustafsson, Nya Elementar, Stockholm
- Innehållet i föredraget var
- Framförandet var
1

2

3
3
3

4

5

20 61
20 60

Medelbetyg
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4,7

Jag vet att det är många som är intresserade att engagera dig som föreläsare efter Fokus Norr.
Du gjorde ett starkt intryck och det känns nytt och utvecklande att lyssna på dig.
PARAGON Affärsutveckling AB
Stationsgatan 3, 972 38 Luleå
Tfn. dir: 0920-20 18 84, 070-319 18 84
E-post: asa.fredriksson@paragon.se
Professor Bengt Klefsö mobil: 070-22 23 182 Bengt.Klefsjo@ltu.se

Föreläsning för Uppsalas skolledare 2010-06-17
Hej!
Tack för senast! Du har fått massor av positiv respons! Nu sitter jag här med dina enkäter och
har sammanställt dem. Det var 52 personer som fyllt i. 31 st hade 5 på alla tre frågorna!
Det ska vara kul att gå i skolan, annars är det inte roligt!
Lars Gustafsson
- Innehållet i föredraget var
- Framförandet var
- Vardagsnyttan av föreläsningsinnehållet
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Kommentarer; Flera har skrivit mycket inspirerande, tänkvärt. Någon hade lite svårt att
höra. Har fått ny kraft inför kommande läsår. Börja jobba hos oss. Vi skulle behöva göra mer
med det vi får höra på föreläsningar. Gå från teori till praktik, en projektplan för det, en av det
mest inspirerande föreläsningar jag hört på mycket, mycket länge! Toppenbra föreläsare,
allvar-humor, trevligt framträdande, mycket intressant, lyhörd varje minut! Energigivande.
Gav stimulans och nytänk! Jag tycker föreläsningen gav inspiration, mod och självförtroende
till mig som lyssnade. Bra påminnelse om värdet av att måna om alla medarbetare. Känns bra
att få lyssna till någon med visioner och tänk kring skolan som även har förankring i skolans
vardag.
Ha en bra sommar och ett stort tack från oss i Uppsala!
ÅSA WIBERG
vice affärsområdeschef/skolchef
Västra skolområdet grundskola
---------------------------------------------------------------------------Postadress: Uppsala kommun
Vård och bildning , 753 75 Uppsala
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
Telefon 018-7275397
E-post: asa.b.wiberg@uppsala.se
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TEKNOLOGISKT INSTITUT
Hej Lars!
För en tid sedan föreläste du på vår konferens om ”Att leda arbetslag – i skolan”. Nu har vi
sammanställt deltagarnas utvärderingar från konferensen.
Samtliga deltagare var ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med konferensen som helhet. Kul.
I utvärderingen frågar vi också efter betyg på respektive talares insats uppdelat på ”Innehåll”
respektive ”Presentation”
Där man kan sätta betyg i en skala 1-4 där 1 motsvarar ”Missnöjd”. Och 4 är ”Mycket nöjd”,
Ditt betyg var 3,7 på innehåll och 3,8 på presentation. Mycket bra.

- Utbildning som ger dig lyftkraftMalin Wennerholm Prag
Projektledare Konferenser & Seminarier
Olof Palmes gata 31, Box 823, S-101 36 Stockholm, Sweden
Tel +46 (0) 8 545 18 109
Mob +46 (0) 76 5275530

SKOLVERKET
Nationell konferens om kvalitet i studie- och yrkesvägledning
www.skolverket.se/sb/d/2357/a/15461;jsessionid=4EE918CBCA87920E3E3CE35EF356E
8F0

ARBETSLAGSLEDAREN 2009
För bättre samverkan med ledning och kollegor för ett framgångsrikt arbetslag
www.arbetslag.se/ShowEvent.aspx?id=157744&details=157756&langtype=1033
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LINKÖPINGS UNIVERSITETS CHEFSDAG
Medarbetarskap, ledarskap, kvalitetsarbete och organisation med Homo Zappiens i centrum
Referens:
Lotta Löfgren-Markör
Personalkonsult
Personalavdelningen
Linköpings Universitet
Tel: 0734 – 170 166

HR-DAGARNA
Så får vi med oss alla medarbetare!
Referens:
Lena Kraitsik, generalsekreterare för Sveriges HR Förening
Tel: 08-545 914 63
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
FAS, från samverkansavtal till samarbetsavtal
http://www.skl.se/web/fas.aspx

Pre-INFO-Days (EU)
Internationalisering som en utvecklingsnyckel i Stockholmsregionen
http://www.uvp.se/arkiv/nyheter/eumigrationsfragorvikingarpaaretsnaringslivsdagpreinfodays
.5.2a69efa01211371cfc68000318.html
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Några webbhänvisningar
http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Manade
ns-stockholmare/Tidigare-manadens-stockholmare/2009/
http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/oeppna-beslutskapar-kvalitet/
http://www.dn.se/sthlm/narpolisen-minglar-i-skolans-korridorer1.575199
http://www.siq.se/Tidigaremottagare2.htm
http://svtplay.se/v/2006523/abc/musikfest_for_funktionsnedsatta?sb
,k103290,1,f,-1
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4867204
www.vasbyvalfard.se
www.nyaelementar.nu
www.vasbygymnasium.se
http://svtplay.se/v/1945254/abc/vasbymodellen_fungerar
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