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Framtidens ledare korade
Framtidens ledare korades i torsdags i samband med seminariet Framtidsdagen som
hölls på Berns i Stockholm. Vinnare blev Jonas Ridderstråle i kategorin
Forskning/Akademiskt ledarskap, Elisabet Ström i kategorin Näringsliv, Kent Härstedt
inom Politik samt Christer Sturmark inom Samhällsengagemang.

Bakom arrangemanget står Juniorhandelskammaren i Sverige och huvudsponsor är
chefsorganisationen Ledarna

- I en tid då det sker stora förändringar både inom näringsliv och offentlig förvaltning – inte
minst på grund av den nya ekonomin - ställs det allt högre krav på våra svenska ledare och
chefer. Därför känns det viktigt för Ledarna att stimulera och synliggöra goda föredömen i
samhälle och näringsliv, säger Björn Bergman, förbundsordförande för Ledarna.

I november är vinnarna med och tävlar i den världsomspännande finalen som hålls i japanska
Sapporo.

Bland tidigare svenska vinnare återfinns exempelvis Framfabs Jonas Birgersson, OS-
medaljören Bengt Baron och EU-parlamentarikern Gunilla Carlsson. Tidigare internationella
vinnare är exempelvis Bill Clinton och Arthur Ashe.

Ledarna som i år sände evenemanget live på internet (www.ledarna.se) delade i samband med
prisceremonin ut ett ledarskapsstipendium på 15 000 kronor vardera.

- De fyra vinnarna är samtliga lysande exempel på ungt, progressivt ledarskap. Därför är jag
övertygad om att vi kommer att hålla oss väl framme vid den stora finalen, senare i år i Japan.
Jag önskar samtliga svenska finalister ett stort lycka till, säger Björn Bergman.
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