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LLöönnssaammtt  lleeddaarrsskkaapp  
Insiktsföreläsning med Chris Sundqvist 

 

Vill du ha en föreläsning som både är lättsamt underhållanda och samtidigt lämnar användbara insikter? 

För ledare som inte bara vill förstå sitt eget sätt att kommunicera utan också förstå och matcha 
sina medarbetares drivkrafter för att bättre nyttja deras potential och därigenom uppnå bättre 
lönsamhet. Motivation, engagemang, lust, handlingskraft, arbetsglädje är bara några av de 
positiva resultat du som ledare kan uppnå genom att matcha dina medarbetare.  

Självinsikt handlar om HUR du tänker, kommunicerar och också vilka dina drivkrafter är, samt hur 
du påverkar andra – som inte tänker som du. 
Ledarinsikt innebär att du kan använda din självinsikt till att matcha och för att komma på samma 
våglängd som en annan person. 

”Chris är en riktig energikick på scen och jag fick, förutom många glada skratt och igenkännanden, 
även nya insikter om mig själv och hur jag påverkar andra i min omgivning.”Louise Ehrenborg, 
Teamledare i Stockholm  

"Jag vill tacka för en jättetrevlig föreläsning du hade för oss på Smittskyddsinstitutet, alla blev 
ortroligt engagerade och det har varit ett stående samtalsämne i kafferummet, ingen är färgblind 
längre. " Lena Vetterli, KoordinatorSmittskyddsinstitutet 

Varför är det viktigt att matcha? 
• Ger fokus på prestation istället för irritation 
• Skapar motivation, engagemang, feedback och lust 
• Hjälper människor att se varandras styrkor och nyttja dessa 
• Ökar samverkan inom gruppen 
• Skapar stabilitet, trygghet och trovärdighet 
• Släpper fram drivkrafter 

Om Chris Sundqvist 
Chris Sundqvist har lång erfarenhet av konceptet ”lönsamt 
ledarskap” och nyttan av att matcha en annan person. Hon har en 
bakgrund som ekonom och storkundsäljare på bl a. IBM och WM-
data, men har de senaste 5 åren arbetat med utveckling av ledare, 
lednings-, arbets- och säljgrupper. 

 


