”Att höra honom är oerhört inspirerande. Det får oss att inse vilken
enorm potential vi människor har och hur lite av dem de flesta av
oss utnyttjar” - Cari Hildebrand, VD Millimedia
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 legitimerade fysioterapeuter som
dricker sitt kaffe med sugrör för att inte spilla, men behandlar ändå
patienternas nackar. Det enda handikappet Håkan har - är 15 i golf. Med alla
sina kunskaper och erfarenheter är han nu redo för att arbeta tillsammans med
Er mot nya mål.
Hej.
Referensen du läste ovan kommer från en av de hundratals kunder som jag träffat
som professionell föreläsare. Under de senaste elva åren har jag föreläst bland annat
för företag, kommuner och regioner. Utgångpunkten i föreläsningarna har alltid varit
att ta eget ansvar, se potential, samt att ha ett respektfull bemötande som lyfter dina
medmänniskor. Dessa ämnen är inget jag bara läst om utan de har varit ledstjärnor
genom mitt liv. Jag vet hur dessa ämnen kan göra skillnad hos kollegor och utveckla
arbetsplatser och är och har varit de största faktorerna till att jag nått långt över
förväntningarna.
En av det egenskaper som har tagit mig långt är att jag aldrig avstår att genomföra
det jag åtagit mig. Jag vet av erfarenhet att jag klarar av utmanande och stressiga
situationer. Detta har jag alltid burit mig sen barnsben men utvecklat genom att
utbildat mig och arbetat som fysioterapeut trots att många inte trodde att jag skulle
lyckas. Som föreläsare ställs jag ständigt inför situationer där jag måste prestera
oavsett lokal eller vilka som sitter i publiken, där har jag bokstavligen allas ögon på
mig. Med detta sagt så förstår du även att jag kan tala inför stora och små grupper,
att hålla presentationer etc. Att representera min arbetsgivare är något jag gärna gör
vid behov.
Stress upplever jag sällan av att ha mycket att göra när jag vet vad som ska göras för
att nå fram. Visst kan jag ha många verifikationer som väntar på mig i bokföringen
eller patientjournaler att skriva, men så länge det är upp till mig så vet jag att det är
rätt lugnt. Stress har jag upplevt då jag först måste hitta ett nytt arbetssätt och
hoppas på att detta leder till att någon annan ska fatta ett beslut som leder till
inkomst och försörjning av mig, min fru och vår snart 3-årige son. Jag är trots detta
tålmodig och kan jobba länge och kan testa många tillvägagångsätt för att nå önskat
resultat.
I fikarummet är jag den som kommer med någon inflikande kommentar när det talas
om altanbyggen eller kommande semesterresor. Jag sitter gladeligen med utan att
för den skull vara drivande i samtalet. Klart, talas det om fiske blir tonen någon helt
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annan. Jag är den som mer uppskattar det goda samtalet, med det menar jag
diskussioner med reflektion och eftertanke. Ingenting är för mig längre konstigt och
jag har lätt att möta människor i olika situationer eftersom jag ena dagen kan träffa
mina patienter med multiproblematik till för att nästa dag skriva avtal med VD:n på
det multiinternationella företaget. Faktum är att en av det för mig finaste
kommentarer jag har fått av en kollega är att jag inte dömer någon utifrån det som de
berättat eller upplevt. Tro för denna skull inte att jag är svår och tungsint, långtifrån.
Självdistans och humor har alltid varit en väg framåt. På mötet passar jag bra in i
ordföranderollen då jag är trygg nog att föra samtalet i den tänkta riktningen med
fokus på lösningar när problemet har tydliggjorts.
Jag är kollegan du anställer vars erfarenheter, personliga egenskaper och
livserfarenheter kommer att vara en värdefull tillgång på Er arbetsplats. Jag har en
stark förmåga att se lösningar hur jag och vi tillsammans når det tänkta målet. Ge
mig bara några timmar att optimera min arbetsplats med de eventuella instrument
och verktyg Ni använder, så kommer du som jag också inse att min s.k.
funktionsvariation inte längre är något att lägga vikt vid i det kommande arbetet.
Med förhoppning om återhörande.
Med vänliga hälsningar
Håkan Svensson
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