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Föreläsare 

  

Stephan Rantala, konsult och vd 

Stephen Rantala är filosofie magister och psykolog från Åbo Akademi och håller nu på med doktorstudier vid 

Tekniska Högskolan.  Stephan har jobbat över 38 år med företagsledning och organisations utveckling. Han 

har erfarenhet från företags affärer och HR strategi i globala företag samt ledande av förändring och 

kvalitetsprogram i SME företag. En bred kunskap av affärslogik och ledarskapsmodeller i över femton olika 

affärsområden förser honom med en förståelse av värdeskapare inom olika branscher. Stephan Rantala är 

aktiv inom styrelser i både företag och föreningar, bla Finlands företagare. Hemsida: www.proactive.fi 

 

 

Henrik Höglund, ED 

Henrik Höglund fungerar som forskardoktor på Hanken i Vasa och är en återkommande föreläsare på 

Hanken Fortbildning Vasas ekonomi- och redovisningskurser. Henrik har en bakgrund som ingenjör inom 

automationsteknik från Svenska yrkeshögskolan och han har tidigare arbetat med kundutbildnings- och 

controllerfrågor inom ABB:s organisation i Vasa. Inom sin forskning har Henrik fokuserat på extern 

redovisning och resultatstyrning. Hemsida: www.hanken.fi  

 

Björn West, konsult, forskare, vd 

Björn West är Ekonomie Magister från Hanken i Vasa inriktad på marknadsföring, även inskriven på 

Hanken som doktorand med ett forskningsintresse i strategiska förändringar. Styrkeområden är strategisk 

utveckling inkluderande strategiska förändringsprocesser samt marknadsföring och personlig försäljning.  

Mångårig arbetslivserfarenhet via chefsbefattningar i olika branscher ex båt & motorförsäljning, försäkring,  

franchising och utbildning. Mångårig utbildarerfarenhet på såväl högskolenivå samt företagsutbildningar. 

Aktiv styrelsemedlem  i ett flertal företag bl.a  OK Indrivning, Kvevlax Sparbank, Oy Loftet Ab samt medlem 

av externa ledningsgrupper i ett flertal företag. Hemsida: www.inedco.fi  

 

Ben Bergman och Marcus Granfors, företagare och musiker 

Låtskrivaren Marcus Granfors och musikproducenten Ben Bergman har jobbat som professionella 

musiker sen de var i tonåren. År 2010 bildade de tillsammans musikproduktionsbolaget Unit 65 på 

Replot. Företaget har inriktat sig på musikproduktion under sloganen "We know your sound" där 

de bygger upp en image med hjälp av ljuddesign och musik. Denna inriktning har förverkligats 

genom att ta den audiotiva upplevelsen i beaktande i okonventionella samanhang. Unit 65 har 

ljuddesignat radiokanaler, webbsidor, företag, band, artister osv. I sitt arbete jobbar de mycket 

med team och att få människor att arbeta tillsammans mot ett mål.     

 Hemsida: www.unit65.fi samt www.midasproductions.fi 
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Margareta Ivarsson, konsult och författare 

Margareta Ivarsson är konsult och författare, men också processledare och inspiratör. Hon är en flitigt 

anlitad föreläsare, särskilt inom personlig utveckling, ledarskap och organisationsutveckling. Arbetet har 

fokus på förändringsledning och arbetsplatslärande samt att hitta nya perspektiv och infallsvinklar och 

därmed skapa fler utvecklingsmöjligheter för organisationer, företag deras ledare och anställda.  

Hemsida: www.margaretaivarsson.se  

 

 

Max Lindholm, företagare och jurist   

Max Lindholm är jur kand från Helsingfors Universitet med specialisering på arbetsrätt och avtalsjuridik. 
Han har i drygt tio års tid jobbat med affärsjuridiska frågor på Förbundet för Finsk Handel och Företagarna 
i Finland samt som Personalchef för Varner Retail AS i Finland. Sedan 2009 har han en egen juridisk byrå. 
Han är en van utbildare och har bl.a. undervisat i Hanken Fortbildning Vasas ekonomi- och tillväxtprogram 
kring avtals- och arbetsrätt samt familje- och kvarlåtenskapsrätt.  
Hemsida: www.laborex.fi  

 

 

Kerstin Lillhannus-Wikman, företagspsykolog 

Kerstin Lillhannus-Wikman är en erfaren företagspsykolog med insikt i personalens välmående i både stora 

och små företag. Hurudana krav ställer dagens arbetsliv med ett korstryck av visioner, strategier, krav och 

motsättningarna samt ständiga förändringar? Hur kan vi bevara vår hälsa och vår arbetsförmåga? Hur kan vi 

tillsammans skapa en fungerande och stimulerande arbetsgemenskap?       

Hemsida: www.vaasanaluetyoterveys.fi 

 

 

 

 

Anmälningsbanketten och broschyr hittar du även på: www.hanken.fi/public/forman   

 

 

 

 VÄLKOMMEN PÅ PROFESSIONELL UTVECKLING!  
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