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Framgångsrikt ledarskap i en digital värld förenar mindset och förmåga att driva förändring genom effektiv
kommunikation, organisationsutveckling och förändringsledning samt skicklighet i att inspirera människor att bli
mer självorganiserande och öppna för de möjligheter som teknikutvecklingen medför.

Ledarskap i en digital värld
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Stellar Executive Programmet är unikt i kombinationen av insikt kring tekniska nyckelområden kombinerat med
ledarskap och kunskap om hur man möjliggör ett effektivt medarbetarskap. Programmet är uppdelat i två moduler
om två dagar med fördjupning inom följande områden:

Nyckelområden inom digital utveckling och
verktyg för att förstå teknikens påverkan på
morgondagens marknad och samhälle.
Vad skiljer det digitala ledarskapet från det
traditionella ledarskapet? Vilka utmaningar och
möjligheter skapas i den digitala världen? Hur blir
du som ledare mer framgångsrik på att leda digital
långsiktig förändring?

Om programmet

Digitalt i praktiken- Artificiell intelligens,
Maskininlärning, Datavisualisering och
Blockchain tillämpat i praktiken.
Teknikutvecklingen medför helt nya möjligheter till
verksamhetsutveckling och affärsmodeller. För att
ta vara på digitaliseringen krävs en grundkunskap
om nyckelbegrepp och teknik i förändring vilket vi
fokuserar på i första programmodulen.

Effektiv kommunikation för förändring.
För att engagera medarbetare att arbeta
tillsammans mot ett gemensamt mål krävs en
medveten kommunikation både internt och externt
som motiverar och engagerar medarbetare. Vi
utforskar hur vi kan bli än mer effektiva i att
kommunicera förändring.

Nätverkande ledarskap och ledarskap av
självorganiserande team.
I en allt mer uppkopplad värld blir vår förmåga att
använda oss av nätverk för att snabbare nå våra
mål av större relevans. Därtill går vårt ledarskap
ifrån att vara styrande till nätverkande och för det
behövs nya färdigheter. Självorganisering blir
dessutom allt viktigare för organisationer och team
som snabbt vill kunna möta en föränderlig omvärld.
Vi lär oss om metoder och verktyg för att effektivt
kunna leda självorganiserande team.

Strategiska partnerskap och co-creation
(samskapande).
För att snabbare kunna möta nya marknader och
användarbehov, blir det vanligare för organisationer att
samarbeta utifrån sina kärnkompetenser. Vi lär oss hur
man som ledare kan möjliggöra tillit, kreativitet och mer
framgångsrikt samskapande och samverkan.

Digitalt mindset, kontinuerligt lärande och verktyg
för att förflytta en organisationskultur.
Som ledare i en digital värld blir det viktigt att kunna
stötta medarbetare i att odla ett digitalt mindset där
kontinuerligt lärande utgör en hörnsten och möjliggör
en förflyttning av organisationskulturen. Vi utforskar
ansatser för att odla ett digitalt mindset genom det egna
ledarskapet.

Disruptivt ledarskap & förändringsledning.
I etablerade organisationer behövs ofta ett disruptivt
ledarskap som utmanar, ifrågasätter och förändrar. I
programmet lär vi oss om disruptiva affärs- och
verksamhetsmodeller och det ledarskap som möjliggör
förändringen.
Digital förändring ur ett internationellt perspektiv.
Genom digitalisering är alla länder och organisationer
sammankopplade. För ledare som vill ligga ett steg före är
även programmets andra modul av stor vikt då vi går
igenom viktiga globala och digitala trender och skeenden.

Programmets innehåll är av högsta klass. Fokus är på
organisatorisk best-practice, med stöd i den senaste forskningen
som levereras av sakkunnig och engagerad fakultet! 

Karin Gustafsson, Portfolio Manager
Digital Transformation, Scania

Ett digitalt och nätverkande ledarskap handlar om hur man utvecklar sitt personliga ledarskap för att med
kunskap om den senaste digitala utvecklingen och verktyg för moderna arbetsätt och ledarskap kunna
bli än mer framgångsrik i att nå sina och organisationens mål.

Man bör definitivt söka till detta program om man är nyfiken
på att lära sig om ny teknik och dess inverkan på
organisationer samt om man bättre vill förstå hur man som
ledare kan spela en nyckelroll i att driva denna förändring!
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Interaktivt och nätverkat lärande

Interaktivt lärande genom föreläsningar och workshops
Under programmet varvas interaktiva och engagerande workshops
med föreläsningar och kreativa lärandemoment. Genom praktisk
träning och föreläsningar från ledande experter inom varje
respektive områden skapas ett inspirerande lärandeklimat.

Kunskapsdelning mellan deltagare
Kunskapsöverföringen i programmet sker både från fakultet men
även mellan deltagarna som uppmuntras att dela egna erfarenheter
och insikter. Genom det nätverk som skapas genom programmet
fortgår även kunskapsdelandet och samarbetet efter programmet.

Neuro-smart förankring av kunskap
Stellar Executive Program är aktivt utformat för att den kunskap
som inhämtas under programmet ska kunna omsättas till konkreta
färdigheter efter programmets avslut. För det är det pedagogiska
upplägget skapat så att kunskapen förankras på både kort och lång
sikt.

Programmet som katalysator
Programmet är utformat för att möjliggöra för programdeltagarna
att kunna dela och implementera kunskapen vidare i den egna
organisationen. Programmet ger ringar på vattnet genom
deltagarnas aktiva ledarskap och digitala förändringsledning.

Chefer, beslutsfattare och informella
ledare som vill bli mer framgångsrika
i att leda i en digital värld och i
organisationer som genomgår en
digital transformation.

För att kunna blir mer effektiv
och genomslagskraftig i det
personliga ledarskapet  i en
digital värld.

Två programtillfällen under
totalt fyra dagar i Stockholm.
Modul 1: 6-7 april
Modul 2: 4-5 maj

Vem? Varför? När?

En stor insikt var kraften i att
arbeta med nätverkat ledarskap,
att inte underskatta potentialen i
hur ditt nätverk kan hjälpa dig
att nå dina mål och syften.
Många organisationer och
"experter" talar om digital
transformation i breda termer
men Stellar Executive Program är
baserat på vetenskapliga studier,
case och best practice. Att lära
från faktiska erfarenheter, inte
åsikter, gör en enorm skillnad.
Jag tycker att alla människor i
verkställande roller bör höra och
ta till sig vad jag har lärt mig
under detta program.

Roger Centervall, CIO
Stellar Executive Program
Deltagare 2019



Robin Teigland
Ledarskap i nätverk,

digital strategi

Stefan Ekwall
Ledarskap av

självorganiserande team

Maria Rankka
Kommunikation för

förändring

Claudia Olsson
Teknikutveckling och

ledarskap

Oscar Petersson
AI och maskininlärning

David Bauman
 Blockchain

Björn Thuresson
Datavisualisering

Amer Mohammed
Automatiserade organisationer

och disruptivt ledarskap

Jakob Loven
Digitala Kina

Programfakultet
Programmets interdisciplinära fakultet från akademi,
näringsliv, offentlig sektor samt start-up världen
delar forskning, praktiska exempel samt egna
erfarenheter som hjälper deltagarna i programmet
att relatera kunskapen till den egna organisationen.

Bland föreläsarna återfinns några av Sveriges
ledande röster inom digitalisering, däribland
Sveriges främsta forskare inom digital
transformation samt erfarna och kunniga
förändringsledare som delar med sig av sina främsta
insikter.

Programmet är för dig som vill utöka din förmåga att
driva digital förändring! Fakulteten gav oss konkreta
insikter om hur man kan driva förändring genom
självorganisering, co-creation och nätverkat ledarskap. Vi
lärde oss också hur man skapar engagerande miljöer för
experimentering, kontinuerligt lärande och innovation -
centrala element för att människor ska kunna
åstadkomma fantastiska saker tillsammans.

Emelie Falk, Program Manager, Vinnova
Stellar Executive Program Deltagare 2019

Kunskap om den senaste teknikutvecklingen – grundförståelse för bland annat Artificiell
Intelligens och maskininlärning, datavisualisering och blockkedjan (blockchain) och dess
möjliga tillämpningar.
Insikt i hur man driver kulturell förändring och hur man odlar ett mer digitalt mindset i
en organisation.
Förståelse för hur man formar, utvecklar och leder självorganiserande team.
Kunskap om digital utveckling internationellt, exempelvis från Kina, och dess påverkan
på den egna verksamheten.
Kunnande om hur kommunikation kan användas i organisationsförändring och
utveckling.
Förståelse för vad digitalisering innebär för samhället i stort och dess påverkan på
företag och individer.
Ett unikt nätverk av tidigare alumner, fakultet och andra deltagare från en bredd av
industrier och verksamheter för utbyte av erfarenheter under och efter programmet.

Förståelse för hur du blir mer effektiv i ditt ledarskap i en digital värld
konkreta exempel på framgångsrika förändringsinitiativ.
kunskap för att engagera och få med sig ledning och team i förändring.

Programmet ger:
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Under tidigare program har bland annat följande föreläsare medverkat:

Kathryn Myronuk
Strategier för beslutsfattande

i en digital värld



Programfakta
Anmäl dig genom att maila vår Program Advisor Erik Sundberg: erik@stellarcapacity.com, eller via vår hemsida
www.stellarcapacity.com/stellar-executive-program.

Programavgift 47 500 kr ex. moms. Måltider under programmets fyra dagar ingår i priset. Kostnader i övrigt,
såsom resor och boende tillkommer.

Faculty Director och Initiativtagare till Stellar Executive Program är Claudia Olsson med
bland annat bakgrund som:

Aktuell information och eventuella uppdateringar om programinnehåll, kontaktperson och anmälan hittar du alltid på
www.stellarcapacity.com. Här kan du även boka personlig rådgivning och läsa mer om Stellar Capacity och våra skräddarsydda
program. Programinnehåll kan komma att ändras och anpassas vidare utifrån deltagare och fakultet. Vi förbehåller oss rätten att
ställa in programmet vid för få anmälningar.

Vi är en organisation som redan ligger i framkant i och med den digitala undervisningen
av kodning som vi bedriver. Ändå lyckades programmet utmana mitt sätt att tänka och
mina idéer kring effektivitet och ledarskap i en digital värld. Det har gett mig mod att få
nya saker att hända och visat hur fler värden inom digital förändring kan frigöras. Jag
skulle uppmuntra andra digitala ledare att delta i programmet, för att förstå hur de
ytterligare kan dra nytta av sin expertis genom rätt attityd och ledarskap.

Disa Jernudd, Secretary General, Kodcentrum
Stellar Executive Program Deltagare 2019

Expert för Industri 2030 frågor för Europeiska Kommissionen
Advisory Board medlem vid Digital@Idag
Styrgruppsmedlem KTH Software Development Academy
Medlem av Future Council on Values, Ethics and Innovation, World Economic Forum
Young Global Leader World Economic Forum
Associate Faculty Singularity University
Medlem, Trilateral Commission
Författare Sverige 2030 för Digitaliseringskommissionen vid Regeringskansliet.

Ta steget idag! Utveckla ditt digitala ledarskap med oss!
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Frågor besvaras gärna av vår Programrådgivare Erik Sundberg som nås på +46 760 20 32 40
eller via email erik@stellarcapacity.com.

https://www.stellarcapacity.com/stellar-executive-program

