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KONSULTPRESENTATION  
Angeli Sjöström Hederberg, samhällsentreprenör 
 
Fokusområden: 

• Affärsutveckling & socialt entreprenörskap 
• Medlems- & medborgarstyrda verksamheter 
• Förändringsledning & motstånd 
• Värderingsstyrt ledarskap & storytelling 
• Medlemsrekrytering & engagemang 

 
Arbetslivserfarenhet: 
2006-- Egen företagare/Utvecklingskonsult, ProcessRum AB  

(www.processrum.se, www.medlemsutveckling.se) 
2010-- Aktiv i familjeföretaget Stora Säby Gård, en handelsplats & utflyktsmål i Österåker 
 (www.storasabygard.se) 
2006-2011  Delägare/Styrelseledamot, Minkarriär.se (www.minkarriar.se) 
2006-2007 Projektledare kvinnors entreprenörskap, Venture Cup Syd (www.venturecup.se) 
2003-2006 Projektledare/studentombudsman, Akademikerförbundet SSR 
 
Högskoleutbildning samt kurser: 
2016 Certifiering i mötesmetoden OPERA 
2012 Att leda som kvinna, ettårig ledarskapsutbildning med Barbro Dahlbom Hall 
2010 Certifierad i personlighets- och teamprofilen TalentQ 
2005-2009  Omvärldsanalys i politiskt styrda organisationer 5p 

Ettårigt utvecklingsprogram i Konsultativt förhållningssätt 
Ettårigt utvecklingsprogram och certifiering i Förändringens Fyra Rum 
Projektledning 10 p. Kurser i Diskrimineringslagarna, FIRO, Open Space, 
Coaching, ledarskap mm  

2001-2002 Retorik 10p, Etnologi 10p, Idéhistoria 10p, Statsvetenskap 10 p 
2000-2003  Fil kand Personalvetare inr organisationssociologi, Stockholms universitet 
 
Urval av moderatorsuppdrag: 

• Framtidens stall, bla HKH Prins Carl Philip på scenen, Jordbruksverket, 2018 
• Kooperativt forum, svensk kooperation, 2017  
• Hur kan kommunen stödja företagare med utländsk bakgrund, Tillväxtverket, 2016 
• Stämmor/kongresser hos bla ABF och Reumatikerförbundets, 2015  
• Handels, KFO mfl i Almedalen, 2015 och 2014 
• ESFs slutkonferens för Temagruppen för företagande, 2014 
• Tillväxtverket, Förebilder förändrar, panel med bla näringsministern, 2013 
• Regerings attraktionskraftsdag (spåret om lokalt näringslivsklimat), 2013 
• Näringsdepartementets förenkladagar, bla Annie Lööf på scen, 2012, 2013 
• Tillväxtverkets Främja kvinnors företagande träff för 600 ambassadörer, 2013 
• Volvo cars temadagar om att leva sitt varumärke, Sverige och Belgien, 2011, 2012 
• Kompetensplattformar & regional utv., Region Sörmland, Västernorrland 2011, 2012 
• Skoopis nationella konferens för sociala arbetsintegrerande företag, 2012 
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Urval av program och utbildningar som jag skapat och genomfört: 
• Designat styrelseutvecklingsprojekt medfinansierat av Tillväxtverket ihop med 

Coompanion Stockholm och Roslagen, leder utbildningar, utbildar affärscoacherna i 
projektet mm (2015-2017) 

• Skapat och utbildar på en ettårig ledarskapsutbildning, Jakobsbergs folkhögskola,  
(halvfart distans) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

• 3 ledarskapsutbildningar för fackliga ledare inom bla offentlig sektor, Jusek  
(4 dagar/utbildning) 2012, 2014, 2016 

• EU-projekt kring affärsutveckling och mångfald, coaching av 85 individer 
(5 dagar samt coaching 85 tim av deltagarna) 2010-2011 

• Affärsutveckling av företagsledare inom de gröna näringarna, LRF  
(3 halvdagar samt coachning/handledning av 12 ledare) 2014 

• 3 Processledarutbildningar för chefer och verksamhetsutvecklare,  
Coompanion Sverige (4 dagar/utbildning) 2012, 2013, 2016 

• Ledarskapsprogram för Tjetjens fredsorganisation 5 träffar under 6 år i Istanbul,  
Svenska Freds/finansierat av SIDA (5 dagar/utbildning) 2006-2011 

 
Urval av uppdrag kopplade till processledning och metodutveckling:  

• Processledare under ett år för att ta fram en ny samverkansmodell för främjandesystemet 
och afrikansvenskar, i samverkan med Coompanion åt Länsstyrelsen Stockholm.  

• Lett hundratals utbildningsdagar och seminarier för närmare 10 000 personer i Sverige 
och Europa på teman som gruppdynamik, värderingar, feedback, verksamhetsutveckling, 
att leda sig själv och andra, personlig utveckling och att skapa sin egen karriär.  

• Jobbar som affärsutvecklare på inkubatorn Brewhouse. Coachar och utbildar nya och 
unga företagare inom Kreativa och kulturella näringar.  

• Internationella uppdrag som utbildning av Volvo cars personal och chefer i Sverige och 
Belgien kring att leva företagets värderingar, deltagit i EU-projekt med seminarier i 
Sverige, Holland, Slovenien, lett seminarium på samhällsentreprenörskonferens i Paris.  

• Tagit fram metodmaterial på uppdrag för nyföretagarcenter Syd, studieförbund och 
fackförbund in form av skrifter, webbutbildningar och filmer mm 

• Varit nyföretagarrådgivare på Nyföretagarcenter Syd i Malmö under 2 år.  
• I egen regi skapat, genomfört och utvärderat 8 affärsutvecklingsprogram för 

företagarkvinnor, finansierat av Tillväxtverket (3-6 dagar/utbildning) 2008-2012  
 
Strategistöd och utredningar: 
Lett processer då exempelvis en kommun tagit fram en ny näringslivsstrategi, när en a-kassa tagit 
fram en ny strategi för hela organisationen och när en patientorganisation genomfört ett 
omfattande strategiskt förändringsarbete. Arbetet innefattar workshops, ledarstöd och 
dokumentation. Även genomfört organisationsutredning för medlemsorganisation med fokus på 
nya engagemangsformer.  
 
Beprövad teknik för upplevelsebaserad inlärning: 
Behärskar interaktiva och effektiva verktyg som värderingsövningar, rollspel, dilemmacoaching 
och forumteater. Arbetar gärna med metoder som Open space, cafémetodik, Framtidsverkstad, 
Idégenerering, OPERA och Påverkanstorg. Exempel på uppdrag är att processleda Amnesty 
Swedens, Diabetesförbundets och LRF Värmlands årsmöten i form av Påverkanstorg.  
Vana av allt från 10 till 400 deltagare i rummet.  
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Talarförmedlingar: 
Kvinnliga talare  
 
Böcker och publikationer: 
Medlemsmodellen -rekrytera, aktivera och behålla medlemmar  
Företagare&Förälder -visioner, vinst och vardagsliv 
Mångfaldsrådgiving för ökad affärsnytta – metodstöd till företagsrådgivare  
(se publikationen på processrum.se/Maangfaldsraadgivning_slutversion-2.pdf) 
Annalisa och födelsedagspresenten, Annalisa och skräpmonstret (barnböcker) 
 
Övrigt: 

• Ledamot i Talarföreningen Sverige. 
• Dokumenterad tid med coaching av privatpersoner och småföretagare ca 100 timmar.  
• I insatserna finns alltid ett genus-, mångfalds- och hållbarhetsperspektiv.  
• Har blivit intervjuad av bla DI, Veckans Affärer, Metro, Akademikern, Aftonbladet och 

City. Medverkat i Sveriges Radio och LokalTV.  
• Utvald till Veckans Affärers mentorprogram för morgondagens kvinnliga ledare.  
• Deltagit i boken Beautiful Business, en bok om driftiga företagarkvinnor.  
• Driver och deltar i ett flertal nätverk för ledare, styrelseledamöter, medlemsansvariga mm. 
• Femton års erfarenhet av olika förtroendeuppdrag inom ideella organisationer. 

 
Referenser: 
”Stort varmt tack för en fantastisk föreläsning. Alla jag pratat med säger att det här är det bästa vi 
anordnat. Kul! Jag blir glad för min, din och mina medarbetares skull och det överträffade alla 
förväntningar." Kristina Alsér, Landshövding, Länsstyrelsen Kronoberg om workshopen ”Öka det 
entreprenöriella förhållningssättet på Länsstyrelsen” 
 
”Som moderator ledde Angeli Sjöström Hederberg oss genom våra personaldagar på ett 
kompetent och engagerat sätt. Angeli var påläst och ställde rätt frågor för att skapa delaktighet 
hos medarbetarna. Vi kan varmt rekommendera Angeli Sjöström Hederberg för denna typ av 
uppdrag.” Lena Jönsson, Generaldirektör Fortifikationsverket 

”Malmö Nyföretagarcenter har anlitat Angeli för att ta fram en metod för mångfaldsrådgivning i 
vårt ESF-projekt Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling. Angeli har utvecklat och testat 
metoden på 85 soloföretagare. Angeli har också varit processledare på utbildningen Tandemskap 
där hon föreläste och utmanade deltagarna i affärsutveckling och mångfaldsperspektiv. Vi är 
supernöjda med Angelis insats och det är en fröjd att samarbeta med henne. Hon är tydlig, 
strukturerad, lösningsfokuserad och positiv. Hon har fått mycket högt betyg av deltagarna i både 
utbildningen och i mångfaldsrådgivningen.” 
Sara Årestad, projektledare, Malmö Nyföretagarcenter 

”Angeli är energisk, slagfärdig och har stor kompetens inom området entreprenörskap. Angeli är 
en person med stor integritet som gärna bjuder på sig själv samt delar med sig av sitt kunnande. 
En verklig tillgång i sammanhang som kräver nytänkande, mod och skratt.” Camilla Littorin, 
Förbundssekreterare FöretagarFörbundet om projektledningen för ”Inspirationsturné för småföretagare” 
 
Läs gärna mer på www.processrum.se  
 


