
”Vi har anlitat Håkan vid medlemsaktiviteter ett 
flertal tillfällen. Håkan föreläsning är otroligt 
inspirerande. Med en fantastisk energi och glädje 
berättar han sin historia. I publiken blir det både 
skratt, tårar men framför allt många tankeställare. 
Får Ni chansen att lyssna på Håkan – ta den!”
- Eva Wallin, Finansförbundet.

”Stort tack till dig Håkan! De som lyssnade på dig 
både skrattade och grät. Du fick högsta betyg av 
besökarna”
- Annelie Blomqvist, Compro Cura, LSS-dagarna. 

”Vi anlitade Håkan som en inspirationsföreläsning 
till våra pedagoger inom förskolan. Det var en 
tankeväckande föreläsning med en humoristiskt 
vinkling. Vi påmindes om att vi ofta sätter oss själva 
och andra i fack och sätter stämpel på varandra och 
att vi ofta i och med det begränsar oss 
själva. Håkan motbevisar detta starkt genom sin 
målmedvetenhet. Kan verkligen rekommendera 
Håkan som Er föreläsare!”
- Anna Björk Rektor, Förskolan i Borås

Håkan har referenser i många olika branscher:

info@hakansvensson.com 070 – 571 75 83 www.hakansvensson.com

Från banktjänstemän till vårdgivare, från industriarbetare till 
mäklare, från säljare till socialarbetare. Alla har de lyssnat på 
Håkan.

Sedan år 2009 har kommuner, regioner, företag föreningar och 
utbildningar anlitat Håkan i många olika sammanhang.
Håkan ger i grunden en allmänmänsklig, inspirerande, under-
hållande och berörande föreläsning, det vittnar hans referenser 
om. Självklart anpassas upplägget utifrån kundens behov.

Några exempel på vad Håkan ger Er:
Få motivation | Ta eget ansvar | Ge ett bemötande i världsklass|
Få mod göra annorlunda | Respektfull kommunikation |
Se förmågor som andra missar | Vad är rätt förutsättningar 
egentligen | Ifrågasätta normer | Gynnsam inställning| Ta Initiativ| 
Hitta arbetsglädjen| Förhållningssätt till dig själv och andra|
Hantera förändring | Se att mångfalden skapar unika möjligheter |

Föreläsningsrubriker:
• Född med ett skrynkligt ess i rockärmen – Har du hittat ditt?
• Bemöt individen – det vinner vi alla på.
• Från färdtjänst till förarsätet - en resa i personligt ledarskap.

Därför är Håkan rätt för Er:
Med stort eget ansvar och med ett personligt ledarskap utöver det 
vanliga bestämde sig Håkan för att bli chef över sitt liv. Det är inte 
det som sker i livet som är det avgörande utan hur jag förhåller mig 
till det. Med de orden som ledstjärna och med välriktad handlings-
kraft har Håkan uppnått mål ingen trodde var möjligt.

Håkan gick från förtidspensionär till framgångsrik företagare. 
Under sin uppväxt blev han bara förstådd av sin mamma, idag står 
Håkan på scenen för att dela med sig av sina erfarenheter som 
professionell talare i många olika sammanhang. Håkan är en av 
världens första sjukgymnaster med CP- skada. Han dricker sitt kaffe 
med sugrör för att inte spilla, men behandlar ändå patienternas 
nackar. Det enda handikappet Håkan har - är 15 i golf.

Håkan är ingen supermänniska, tvärtom så hade nog sämre 
förutsättningar och mer okunskap än de flesta av oss. Det han dock 
har är ett förhållningsätt till sig själv och andra som leder honom 
framåt även när vägen består av många hinder.

Oavsett vem du är eller vad du arbetar med kan du ta till dig av 
Håkans ständigt aktuella budskap. Han har stått på många scener 
genom åren, från Göteborgsteatern till matsalen på det lokala 
företaget. Håkan har en unik förmåga att inspirera med sin trygga, 
humoristiska och karismatiska scennärvaro. Med en orubblig 
trovärdighet får dig att inse att du kan bli chaufför i ditt eget liv och 
hjälpa andra längs med vägen. Välj Håkan som din föreläsare när 
det måste bli bra.

Håkan Svensson Föreläsare


