
MEDVERKANDE GÄSTER

ANDRÉ  
SCHMIDT
vd Toyota Sverige
Kaizen – management-
filosofin om ständig förbät-
tring – har gjort Toyota till 
världens största bilmärke. 
Även i kris har Toyota kun-
nat hänga upp sitt budskap 
på löftet om kaizen. André 
Schmidt är en tysk vd för 
Toyota Sverige. Hur överför 
han en japansk management-
filosofi på sina medarbetare? 

ULRIKA ÅREHED 
KÅGSTRÖM
generalsekreterare  
Röda Korset
Som ny generalsekreterare 
fick Ulrika Årehed Kågström 
tio månader på sig att stöpa 
om en värdebaserad verk-
samhet, som allmänheten 
tappat respekten för och  
där medarbetarnas själv-
förtroende körts i botten. 
Hur lyckades hon och vad 
står Röda Korset för i dag? 

JONAS 
BONNIER
koncernchef Bonnier
Jonas Bonnier leder Sveriges 
största och mest inflytel-
serika  mediekoncern. Men 
han är också en del i en suc-
cessionsordning som många 
familjeföretag har svårt att 
hantera –  stora som små. 
Hur förvaltar man en tradi-
tionstyngd företagskultur 
när kraven på nya affärsmod-
eller ökar?

THOMAS 
EKMAN
vd Tele2 Sverige
En modern framgångssaga 
– byggd i Jan  Stenbecks 
entreprenörsanda. Men hur 
länge kan Tele2 odla bilden 
av sig själv som uppstickare 
med en av Sveriges starkaste 
säljkulturer? Och börjar det 
inte bli dags för Frank att gå 
i pension?  

KLAS
BALKOW
vd Clas Ohlson
När Klas Balkow skulle bli 
chef över hemmafixarnas 
paradis sattes han först  
i internskola för att lära sig 
den rätta företagsandan. 
Nu ska samma anda erövra 
 Europa. Hur exporterar man 
en företagskultur – skapad 
i Insjön i Dalarna – till stor-
städer i Storbritannien och 
Tyskland?   

JONAS  
SJÖGREN
koncernchef SBS
SBS har varit en van-
dringspokal bland både 
riskkapitalister och stora 
internationella medie-
bolag. Ändå har vd Jonas 
Sjögren lyckats hålla 
kursen och hela tiden sett 
till att göra ägarna och 
medarbetarna nöjda.  
Hur håller man samman 
ett företag som ständigt 
får nya ägare?  

JOACHIM
NORDLIND
vd MTG TV
Joachim Nordlind har gått 
från rollen som framgångs-
rik försäljningsdirektör till 
vd med ett övergripande 
ansvar för hela affären.  
På vilket sätt har det 
förändrat hans syn på 
företagskulturen inom 
MTG TV?

KARL MAGNUS 
TROEDSSON
vd Dice 
Karl Magnus Troedsson 
är vd för Dice, Sveriges 
största spelutvecklare. 
En av hans största 
utmaningar är att hitta 
rätt medarbetare på en 
global marknad där alla 
spelbolag konkurrerar 
med varandra. Kan rätt 
företagskultur locka till sig 
de bästa medarbetarna? 

ANN-MARIE
ORLER
Rikspolisstyrelsen
Ann-Marie Orler är läns-
polismästaren som blev FN:s 
högsta polischef. FN:s gen-
eralsekreterare Ban Ki Moon 
kallade henne för sin “top 
cop”. En av hennes främsta 
uppgifter var att rekrytera flera 
kvinnor till FN:s polisstyrkor. 
Hur ingjuter man en global 
kåranda i en värld där kvinnans 
rättigheter ständigt hotas? 

MARIA  
ARNHOLM
jämställdhetsminister (FP)
Hon kommer från en byrå-
värld som brukar beskrivas 
som ett utbrett gubbvälde.
Vad kan jämställdhets-
minister Maria Arnholm 
bidra med för att minska 
könsskillnaderna i kommu-
nikationsbranschen? Och på 
vilket sätt har hon själv blivit 
behandlad som kvinna?

HJALMAR  
WINBLADH
innovatör och entreprenör 
Pedant, Pedal, Sendit, 
Rebtel, Epidemic Sound och 
nu senast presentföretaget 
Wrapp. Hjalmar Winbladh 
har startat städbolag på 
Östermalm och sålt it-bolag  
till Bill Gates. Men hur viktig 
är egentligen företags-
kulturen för den rastlöse 
serieentreprenören?   

MODERATORER

CAROLINE 
KROOK
präst Svenska kyrkan
Fd biskop Caroline Krooks 
civilkurage är omvittnat 
och hon är inte rädd för 
att utmana egna led. Hon 
har bland annat arbetat 
för att homosexuella par 
ska få vigas kyrkligt. Vad 
händer när man ifrågasätter 
tusenåriga värderingar och 
traditioner? 
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Årets tema: Företagskultur  
– Ärlig kommunikation eller 

corporate bullshit?
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MAGNUS 
WIKNER  
vd Ving
På ICA hade Magnus 
ansvar för Sveriges 
största reklambudget. På 
McDonald’s stod han i 
skottgluggen för ett 
av världens starkaste varu-
märken. Nu är Magnus  
Wikner tillbaka på Ving 
– uppgraderad från 
marknadschef till vd. 
Vilken företagskultur vill 
han odla på sin retur? 

ANNIKA 
THUNSTRÖM
kommunikationskonsult 
och författare
Annika Thunström var en  
lojal ”Vingare” som 
sadlade om och blev 
ledarskapsutvecklare.  
I boken Framgångsresan 
sammanfattade hon en 
50-årig varumärkesresa 
som satte Ving högst på 
nöjd-kund-listan. Vad be-
tyder en orange uniform i 
dagens hårda konkurrens 
bland resebolagen? 

 BILJETTER  FINNS ATTKÖPA PÅANNONS.SEFRANK 
FISKERS  
vd Coop
Kollektivets kraft mot 
ICA-Stig. Två av Sveriges 
största reklamköpare mäts 
dagligen mot varandra i 
butikshyllan. Men bakom 
kulissen pågår ett större 
spel: Frank ska vända 
ett krisande företag till 
vinst ... 

... och Claes-Göran ska 
sätta sin koncern på börsen 
efter vårens storaffär.  
Vad betyder företagskul-
turen för hur de kommer 
att lyckas?

CLAES-GÖRAN 
SYLVÉN
ordförande ICA

MANFRED 
ARONSSON
fd SBS/MTG
SBS och MTG har två 
av Sveriges starkaste 
säljorganisationer på 
 mediesidan. Manfred 
Aronsson har varit chef 
inom båda. Vad är 
likheterna och skillnad-
erna i de två företags-
kulturerna? Och på vilket 
sätt har Manfred själv 
påverkat dem?

PÅL  
BURMAN
vd Proactive Gaming  
(vinnare av DI Gasell 2012)
Spelföretaget Proactive 
Gaming Scandinavia var 
förra årets Supergasell – 
Sveriges snabbast växande 
företag. Ambitionen är att 
femdubbla omsättningen 
inom ett par år. Hur hårt 
håller vd Pål Burman 
i tyglarna, och hinner 
företagskulturen med i 
svängarna? 

HANNA 
DUNÉR
journalist
Hanna Dunér är en av 
 Sveriges kunnigaste 
 mediereportrar som 
via Dagens Media och 
 Svenska Dagbladet bevakat 
 kommunikationsbranschen 
de senaste tio åren. 
 Dessutom driver hon en 
cateringfirma under eget 
namn. Hon vet vad en bra 
företagskultur betyder.

FREDRIK  
WIKINGSSON
programledare/författare 
Fredrik Wikingsson är inte 
bara en  underhållande, 
 utmanande och vetgirig 
 programledare. Han 
kan också vara den 
vassa  journalist han en gång 
 började sin yrkesbana som. 
Och han lär vara allergisk 
mot corporate bullshit! 

DAGENS PROGRAM 
08.00    Registrering och frukost

09.00 Frank Fiskers, Coop
 Claes-Göran Sylvén, ICA

09.30 Ulrika Årehed Kågström, Röda Korset

10.00 Klas Balkow, Clas Ohlson

10.30  Paus

11.00 Thomas Ekman, Tele2 Sverige

11.30 Ann-Marie Orler, Rikspolisstyrelsen

11.50  Magnus Wikner, Ving
 Annika Thunström, Klargöra 

12.20  Stora Annonsörpriset

12.30  Lunch

13.30 Hjalmar Winbladh, Wrapp m. fl.

14.00  Maria Arnholm, Folkpartiet

14.30 Jonas Sjögren, SBS
 Joachim Nordlind, MTG TV
 Manfred Aronsson, fd SBS/MTG

15.00 Paus

15.30 Caroline Krook, Svenska kyrkan

15.50 André Schmidt, Toyota Sverige

16.10 Karl Magnus Troedsson, Dice 
 Pål Burman, Proactive Gaming

16.40 Jonas Bonnier, Bonnier

17.00 Tack!


