
Bruce J. Avolio
Bruce är professor vid Center for Leadership & Strategic thinking vid 
University of Washington och är världsledande expert på ledarskap 
och ledarskapsutveckling. 

Michael A. West
Michael är professor i arbets- och organisationspsykologi vid Lan-
caster University och en av världens främsta experter om vad som 
kännetecknar och möjliggör effektiva och väl fungerande arbets-
grupper och team.

Farida Rasulzada
Farida är doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet. Hon 
forskar kring hur man kan främja hälsa och kreativitet på arbetsplat-
ser samt vad företaget uppnår när personalen ges utrymme att vara 
kreativ och innovativ . 

Alf Rehn
Alf är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi och är en 
internationell auktoritet på innovation och kreativitet. Han har skrivit 
ett flertal böcker, bl.a. ”Farliga idéer: när det opassande tänkandet 
är din värdefullaste resurs” och är en eftertraktad talare i olika sam-
manhang. 

Vetenskap du kan använda
– om ledarskap, team och
kreativitet.

Konferensen riktar sig till alla som har ett intresse av den mest aktuella forskningen och kun-
skapen om effektivt ledarskap, motivation, kreativitet och team, och hur denna kan tillämpas 
för att skapa bättre och mer välmående organisationer. Du kan till exempel vara chef, ledare, 
medlem i ett team, HR-chef, konsult som arbetar med utveckling av ledare, team och organi-
sationer, lärare, student eller forskare som har ett intresse av området. 

Om dagen:
• Hur man skapar kulturer och klimat som kan bära kreativitet och innovation.
• Vad innebär ett kreativt ledarskap?
• Vad är det bästa och mest effektiva ledarskapet och hur kan man själv utveckla och
 förbättra sig som ledare?
• Vilken betydelse har motivation för prestationer och hur kan man skapa ett klimat som 
 främjar motivation.
• Vad är ett team och vad är inte ett team?
• Vilka är för- och nackdelarna med att arbeta i team?
• Hur kan man skapa förutsättningar för högpresterande team?

Förutom oss på Ledarskapscentrum får du träffa några av de världsledande forskarna 
inom ledarskap, team och kreativitet.

Plats: Idun, Folkets hus
Datum: 15 januari
Tid: 09.30 – 17.00
Ordinarie pris 1795 kr exkl.
moms. Pris för anställd vid
UmU 1495 kr exkl. moms

Anmälan*
www.ledarskapscentrum.se
Ange UmU vid din anmälan 

After work
Efter konferensen samlas vi
för after work med samtal
och reflektioner från dagen.
Pris: 249 kr inkl. moms
(buffé samt en öl/vin/vatten)

* Anmälan är bindande men kan överlå-
tas till annan person som är anställd inom 
Umeå universitet. Erbjudande gäller 
endast anställda inom Umeå universitet.

Huvudsponsorer Mediapartner


