
 
 
Pressmeddelande 3 september 2018 

 
På bild: Ledarstudions grundare och vd Lena Ahlström på scen  tillsammans med ledarutvecklare Albert Klintberg under en 
träning med Netlight Consulting 2017. 
 

Ledarstudion värd för unik bokcirkel när 
Erik Ringertz släpper debutbok  
 

Organisationer och ledarskap står ständigt inför nya utmaningar och då 
behövs en ny typ av ledarskap. Erik Ringertz och Fredrik Emdén har i sin nya 
bok Harder, Better, Faster, Stronger, fångat de bärande principerna för det 
ledarskap Netlight använder, och som Ledarstudion utbildar i. Nu bjuder de 
in till en gemensam bokcirkel för att diskutera ledarskap. 
 

Harder, Better, Faster, Stronger är en bok för företagsledare, chefer och 
entreprenörer som utmanar läsaren att tänka utanför boxen. Vi får följa 
framgångarna med Netlight: ett företag helt utan chefer och noggranna titlar. 
Boken ger tips och verktyg kring bland annat hur man kan växa utan att förlora sig 
själv och varför man bör bygga förebilder framför chefer – något som Netlight i 
flera års tid tränat på hos Ledarstudion. 
 
– Jag är en stor beundrare av Erik Ringertz arbete och hans syn på ledarskap. Det 
som han beskriver i sin bok, stämmer väl överens med mina egna värderingar och 
arbetssätt, säger Lena Ahlström, VD för och grundare av Ledarstudion. Vi har 



jobbat och tränat tillsammans under många år och därför är det extra roligt att 
bjuda in till en bokpanel och bokcirkel i samband med releasen, precis som boken 
är tänkt att konsumeras. 
  
– Ledarskap och drivkrafter är två ämnen jag brinner för, och som bland annat 
resulterat i den här boken. Jag har arbetat nära Ledarstudion under lång tid och 
fått många värdefulla lärdomar och inspiration från dem, så det känns som att 
cirkeln sluts när det är med Ledarstudion jag håller min bokrelease, säger Erik 
Ringertz. 
 
Bokcirkeln består av en panel och bjuder in publiken till ett samtal om ledarskap 
och boken. Panelen består av:  
 

• Erik Ringertz, författare och vd Netlight, har uppmärksammats för sina 
visioner om ett mer humant och naturligt sätt att driva företag. Han har fått 
utmärkelserna Årets Chef 2014, Årets vd 2016 och Årets mångfaldsledare 
2017.    

• Fredrik Emdén, journalist med inriktning mot ledarskap och 
organisationsutveckling och bland annat författare till boken Heppologi - en 
bok om värderingar och ett kärleksfullt ledarskap.   

• Lena Ahlström, grundare av Ledarstudion, tidigare Vice VD på Swedbank 
och ansvarig för SAS koncernens ledarutveckling.    

• Alf Rehn, professor i innovation, design och ledarskap vid Syddansk 
Universitet, sitter i flera styrelser, författare och strategisk rådgivare.   

• Ulf Skarin, creative director och tidigare chefredaktör på Veckans Affärer, 
driver en podcast där han varje dag äter lunch med en person som gör 
skillnad och skapar det nya näringslivet.   

• Tuva Palm, strategisk tech-rådgivare och styrelseproffs, tidigare teknikchef 
på Nordnet och Klarna.   

• Petra Trobäck, förändringsledare och affärs- och varumärkesutveckling, 
IKEA. 

• Lisa Gunnarsson, Nordenchef Linkedin, tidigare Country Manager för 
Sverige på CEB och fullmäktige i Stockholms Handelskammare. 
 

Bokcirkeln hålls hos Ledarstudion den 6 september.  
 
För mer information kontakta gärna: Emelie Engström, presskontakt för 
Ledarstudion på mobil: 072-886 98 00 eller mail: emelie@editk.se.  
 
Ledarstudion grundades 2002 av ledningsutvecklare Lena Ahlström och erbjuder praktisk 
färdighetsträning i kommunikation och ledarskap med verktyg från scenens värld. 
Företaget har 20 anställda och ytterligare 15 certifierade handledare som arbetar med ett 



unikt eget koncept inom ledarskaps-, kompetens- och teamutveckling. Ledarstudion har ett 
eget hus i hjärtat av Vasastan med 8 sceniskt utrustade studior på fyra våningsplan. Bland 
kunderna finns Vasakronan, Academic Work, PwC, Astra Zeneca, Grant Thornton, Klarna, 
Bonnier Business Media, Ericsson, Systembolaget, Vattenfall, IKEA, Netlight Consulting. 
 


