
   

 
 

Ett ledarskapsprogram för dig som är uppvuxen som flicka och ny som chef  

- Är du i början av din chefskarriär? 
- Vill du öka din genomslagskraft?   
- Vill du forma din egen och andras framtid? 

 
Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA OCH NY CHEF är ett ledarskapsprogram som 
inspirerats av ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Halls nyutkomna bok ”Att vara kvinna 
över sitt liv – 10 budord för dig som vill framåt”. Under sex månader får du under ledning 
av erfarna, genusmedvetna och riktigt vassa ledarutvecklare möjligheten att växa som 
chef och ledare genom att ta mer makt över ditt yrkesliv. Ambitionen är att du ska kliva ut 
från programmet med en tydligare riktning för ditt eget ledarskap. 
 
SYFTE & MÅL 
Syftet med programmet är ge förutsättningar, kunskaper och insikter som hjälper dig att 
hållbart och verkningsfullt leda dig själv och andra.  
 
UR INNEHÅLLET 
- självkännedom 
- drivkrafter 
- personligt varumärke 
- känslor som vägledare 
- skuld och skam 
- rollfällor (morsan, tjejen och flickan) 
- aktivt lyssnande och feedback 
- hjälproller (coaching, rådgivning, handledning osv.) 
- kön och makt 
- härskartekniker 
- min ledningsfilosofi (”mitt eget bästa sätt att leda”) 
 
MÅLGRUPP 
Programmet vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna och är uppvuxen med en 
flickas prägling. Du är i början av din chefskarriär (chef sedan maximalt fem år tillbaka). 
Vi välkomnar deltagare från alla branscher och sektorer, då en mix av deltagare gör det 
lättare att få perspektiv på sin egen ledarsituation. För att uppnå syfte och målsättning 
är antalet deltagare begränsat till max 20. 



   

UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE 
Programmets upplägg är upplevelsebaserat och utgörs av en blandning av 
erfarenhetsgrundad teori, övningar, egna uppgifter, erfarenhetsutbyten och reflektion.  
 
Modul 1: 2 heldagar – 15-16 september  
Modul 2: 1 kväll och 1 heldag – 25-26 november 
Programdagarna genomförs på Åkeshofs slott, Bromma, Stockholm. 
 
PROGRAMLEDNING 
Angeli Sjöström Hederberg är samhällsentreprenör, sociolog och författare. Hon står 
fast förankrad med ett ben i civilsamhället och ett ben hos de sociala och kooperativa 
företagen. Hon har de senaste femton åren startat flera egna verksamheter, skrivit 
böcker om föreningsutveckling och entreprenörskap samt utbildat och coachat tusentals 
ledare inom huvudsakligen offentlig sektor och medlemsorganisationer. Det 
intersektionella perspektivet genomsyrar allt Angeli gör och hon har i många år arbetat 
med att stötta företag i affärsnyttan med mångfald och inkludering. Läs mer om Angelis 
företag och koncept på www.processrum.se och www.medlemsutveckling.se  
 
Anna Kowalska Lindberg är egenföretagare och jobbar idag uteslutande med 
ledarutveckling och affärs- och organisationsutveckling. Hon har arbetat i olika 
chefspositioner i 20 år bland annat som affärsområdeschef och affärsutvecklingschef och 
har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor. 
Som civilingenjör har hon huvudsakligen arbetat inom olika teknikområden som 
vatten/avlopp, massa/papper, kraft/värme. Anna har också i flera år arbetat väldigt nära 
Barbro Dahlbom-Hall och därigenom fått djupa insikter om ledarskap kopplat till kön. Läs 
mer om Annas företag och verksamhet på: www.dahlbom-hall.se & www.anima.se  
 
DELTAGARAVGIFT & BETALNING 
Deltagaravgift för programmet är 17 000 ex moms. Kostnad för resa samt kost och logi 
tillkommer för båda modulerna. Avgiften förskottsbetalas mot faktura. Helpension 
betalas på plats. 
 
ANSÖKAN 
Vill du utveckla dig själv och ditt ledarskap i en trygg och utvecklande miljö?  
Ansök till vårt program genom att mejla till info@anima.se. Skriv några rader om din 
nuvarande roll och varför du vill gå programmet. Vi gör ett urval bland de sökande och 
kontaktar dig för en kortare intervju innan antagning. Ansökningar tas emot löpande.  
 
 

 

VARMT VÄLKOMMEN MED FRÅGOR ELLER ANSÖKAN! 
 
Angeli S Hederberg  Anna K Lindberg   
ProcessRum AB  Anima Ledarskap   
0763- 13 44 32  0704-406 88 90  
angeli@processrum.se anna.lindberg@anima.se  
 


