
Håkan	  är	  världens	  första	  sjukgymnast	  med	  CP-‐	  skada.	  Han	  gick	  
från	  för<dspensionär	  <ll	  framgångsrik	  företagare.	  Under	  sin	  
uppväxt	  blev	  han	  bara	  förstådd	  av	  sin	  mamma,	  idag	  står	  
Håkan	  på	  scenen	  för	  aD	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  som	  
professionell	  talare.	  Det	  enda	  handikappet	  Håkan	  har	  -‐	  	  är	  15	  i	  
golf.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Stort	  tack	  för	  en	  inspirerande	  och	  tänkvärd	  
föreläsning.	  Det	  var	  precis	  vad	  vi	  behövde!	  
-‐	  Gabriella	  Nilsson,	  Swedbank	  
	  
"Tack	  än	  en	  gång	  för	  aE	  du	  kom	  Hll	  oss	  på	  GB-‐	  
Glace	  och	  levererade	  en	  fantasHsk	  föreläsning	  Hll	  
våra	  anställda.	  Det	  var	  väldigt	  uppskaEat”	  
	  -‐	  CharloDa	  Rayner-‐Johansson,	  HR	  GB-‐Glace	  
	  
”Stort	  tack	  Hll	  dig	  Håkan!	  De	  som	  lyssnade	  på	  dig	  
både	  skraEade	  och	  grät.	  Du	  fick	  högsta	  betyg	  av	  
besökarna”	  
-‐	  Annelie	  Blomqvist,	  Eventansvarig	  på	  Cura	  
Ins<tutet	  Compro	  AB	  
	  
”Tack	  Håkan	  för	  en	  fantasHsk	  kväll	  i	  måndags.	  
AE	  få	  den	  stämningen	  som	  var	  i	  Folkets	  hus	  i	  
Hofors	  kräver	  sin	  föreläsare	  och	  du	  lyckades!	  Har	  
inte	  hört	  så	  många	  skraE	  och	  så	  mycket	  applåder	  
där	  Hdigare.	  Så	  eE	  stort	  Tack”	  
-‐	  Eva	  Olausson,	  Ovako	  

MER	  TROVÄRDIG	  ÄN	  DE	  FLESTA	  
	  	  	  

INGEN	  HAR	  DÅ	  ÅNGRAT	  SIG	  ÄN	  HÅKAN	  TALAR	  OM	  
	  	  	  Håkan	  ger	  i	  grunden	  en	  allmänmänsklig	  inspirerande	  
föreläsning	  som	  anpassas	  eOer	  kundens	  behov.	  Hans	  starka	  
historia	  innefaDar	  ämnen	  som	  t	  ex.	  moHvaHon,	  förmågor,	  
eget	  ansvar,	  arbetsglädje,	  bemötande,	  normer,	  mångfald,	  
Hllgänglighet.	  	  	  	  

NÄR	  DET	  BARA	  MÅSTE	  BLI	  BRA!	  

NÄR	  DAGEN	  ÄR	  SLUT	  KOMMER	  DU	  ATT..	  
	  Se	  poten<al	  som	  andra	  missar.	  Kunna	  ge	  eD	  bemötande	  i	  
världsklass.	  AD	  känna	  känsla	  av	  ”jävlaanamma”	  IfrågasäDa	  
gamla	  sanningar.	  Vända	  nackdelar	  <ll	  fördelar.	  Bli	  en	  
bäDre	  förälder.	  Tro	  mer	  om	  dig	  själv	  och	  andra.	  

Håkan	  har	  ståD	  på	  många	  scener.	  Från	  Göteborgsteatern	  <ll	  
matsalen	  på	  det	  lokala	  företaget	  har	  han	  fängslat	  sina	  åhörare.	  
Med	  en	  ständigt	  växande	  lyssnarskara,	  fler	  och	  fler	  företag	  och	  
organisa<oner,	  både	  na<onella	  och	  interna<onella,	  vill	  aD	  Håkan	  
ska	  komma	  <ll	  dem	  och	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  tankar	  och	  
erfarenheter.	  
	  
AD	  Håkan	  <llhör	  den	  yDersta	  toppen	  av	  Sveriges	  talare	  råder	  
ingen	  tvekan	  om	  då	  han	  ständigt	  får	  högsta	  betyg	  i	  kundernas	  
utvärderingar	  hos	  de	  stora	  talarförmedlingarna.	  	  

Det	  blir	  det	  med	  stark	  och	  välgrundad	  historia	  
	  -‐	  oavseL	  sammankomst.	  
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