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ANGELI SJÖSTRÖM HEDERBERG   
Samhällsentreprenör & sociolog 
* UTBILDARE * PROCESSLEDARE * MODERATOR 
 
Fokusområden: 

• Ledarskap i förändring 
• Morgondagens ideella engagemang 
• Socialt och kooperativt entreprenörskap 

 
Arbetslivserfarenhet i korthet: 
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 (akademssr.se) 
 
Högskoleutbildning och urval av kurser: 
2016 Certifiering i mötesmetoden OPERA 
2012 Att leda som kvinna, ettårig ledarskapsutbildning med Barbro Dahlbom Hall 
2005-2009  Omvärldsanalys i politiskt styrda organisationer 5p 

Ettårigt utvecklingsprogram i Konsultativt förhållningssätt 
Ettårigt utvecklingsprogram och certifiering i Förändringens Fyra Rum 
Projektledning 10 p. Retorik 10p, Etnologi 10p, Idéhistoria 10p, Statsvetens. 10 p 

2000-2003  Fil kand Personalvetare inr organisationssociologi, Stockholms universitet 
 
Urval av program och utbildningar jag skapat och lett: 

• Mitt bästa sätt att leda som kvinna, ettårigt program med genusperspektiv, Anima, pågår 
• Skapat och utbildar på en ettårig utbildning för idéburna ledare ihop med Coompanion 

och Jakobsbergs folkhögskola, (halvfart distans) 2014-pågående 
• Tagit fram konceptet och processleder REACT-ett affärsutvecklingsprogram med fokus 

på affärsnyttan med digitalisering och hållbarhet, 2021-2023, Coompanion Stockholm  
• Utbildare av ca 35 sociala företag i ASF-akademin kring sälj, storytelling, ledarskap, 

affärsnytta och sälj, Coompanion Sverige, 2019-2020 
• Skapar och genomför affärsutvecklingsprogram (ca 24 dagar) för småföretagare inom de 

gröna näringarna, LRF och länsstyrelser, 2014-2020 
• 3 ledarskapsutbildningar för fackliga ledare inom bla offentlig sektor, Jusek  

(4 dagar/utbildning) 2012, 2014, 2016, 2018  
• Designat styrelseutvecklingsprojekt medfinansierat av Tillväxtverket ihop med 

Coompanion Stockholm och Roslagen, utbildar coacher för sociala företag (2015-2017) 
• EU-projekt kring affärsutveckling och mångfald, coaching av 85 individer 

(5 dagar samt coaching 85 tim av deltagarna) 2010-2011 
• 3 Processledarutbildningar för chefer och verksamhetsutvecklare, Coompanion Sverige  

(4 dagar/utbildning) 2012, 2013, 2016 
• Ledarskapsprogram för Tjetjens fredsorganisation 5 utbildningar under 6 år i Istanbul,  

Svenska Freds/finansierat av SIDA (5 dagar/utbildning) 2006-2010 
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Urval ledarstöd, processledning och metodutveckling:  
• Strategistöd till kooperativen OK västerbotten och SKB kring engagemang, 2022-24  
• Tar fram Akavias ledarprogram för fackliga ledare i samtliga sektorer, Akavia, 2022 
• Förstudie för Svenska röda korset kring medlemskapets roll, 2022 
• Tagit fram Ledarnas aspirantprogram med målet att förnya demokratin (2021-22) 
• Processlett Lärarförbundet och Lärarnas a-kassa i arbetet med att hitta en 

samverkansmodell för digital medlemsrekrytering (2020)  
• Stöttat BOSSE kunskapscenter i att ta fram sin varumärkesplattform (2020) 
• Verksamhetsutvecklare och ledarstöd till ordförande och verksamhetsledare samt säljande 

insatser och konceptutveckling, Le mat bed & breakfast kooperativ (2020)  
• Strategiskt stöd till Ledarna i tvåårigt projekt för att förnya demokratin (2020) 
• Utvecklat Medlemsresan, ett arbetssätt för ideell sektor att behålla medlemmar (2019) 
• Utbildning på Ledarnas fackförbund med fokus på retorik och härskartekniker (2018)  
• Ledde nationell verksamhetsutveckling för Rädda barnen Sverige i deras strategiska 

förflyttning till att bli med medskapande, inkluderande och en större samhällsaktör (2018) 
• Processledare under ett år för att ta fram en ny samverkansmodell för främjandesystemet 

och afrikansvenskar, i samverkan med Coompanion åt Länsstyrelsen Stockholm (2018).  
• Affärsutvecklare, inkubatorn Brewhouse. Coachat/utbildat företagare inom KKN. 
• 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.  

• Varit företagsrådgivare i ett inkluderings- och jämställdhetsprojekt inom ESF. Ledde till 
metoden ”Mångfaldsrådgiving för ökad affärsnytta – metodstöd till företagsrådgivare” 
som testades på 85 småföretagare, Nyföretagarcenter Syd i Malmö. 

• I egen regi skapat, genomfört och utvärderat 8 affärsutvecklingsprogram för 
företagarkvinnor, finansierat av Tillväxtverket, ca 300 deltagare.  

 
Urval av moderatorsuppdrag: 

• Kooperativt affärsforum för Sveriges demokratiska näringsliv, Svensk kooperation, 2022 
• Stockholms kooperativa bostäders fullmäktigedag, SKB, 2022 
• Moderator och projektledare för Samhällsnyttiga samtal om sociala innovationer, 

arrangörer Länsstyrelsen, MSI, Regionen och Coompanion Jönköpings län, 2022 
• Mötesplats Storsthlm, 600 deltagare från 25 kommuners ledning/politik, 2019, 2021 
• Invigningskonferens för Roslagens samordningsförbund, 2019 
• 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  
• Seminarier i Almedalen, Handels, KFO mfl, 2015 och 2014 
• ESFs slutkonferens för Temagruppen för företagande, 2014 
• Förebilder förändrar, panel med bla näringsministern, Tillväxtverket, 2013 
• Regerings attraktionskraftsdag (spår om lokalt näringslivsklimat), Regeringskansliet, 2013 
• Näringsdepartementets förenkladagar, (bla Annie Lööf på scen), Näringsdep., 2012, 2013 
• Främja kvinnors företagande, träff för 600 ambassadörer, Tillväxtverket, 2013 
• Volvo cars temadagar om att leva sitt varumärke, Sverige och Belgien, 2011, 2012 
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Digitalisering och livesändningar: 
Håller digitala utbildningar varje vecka, stor erfarenhet av livesändningar och videoföreläsningar.  
Har ihop med Learnify AB tagit fram www.foreningsportalen.se med kurser för föreningslivet.  
 
Exempel på strategistöd och utredningar: 
Lett processer då exempelvis Roslagens samordningsförbund tagit fram sin värdegrund, 
Österåkers kommun tagit fram en ny näringslivsstrategi, när Lärarnas a-kassa tagit fram en ny 
strategi för hela organisationen, genomfört en organisationsutredning för RFSU, Svenska Röda 
korset, genomfört en organisationöversyn på Neuro kring ett omfattande förändringsarbete.  
 
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 med upp till 500 deltagare i rummet.  
 
Böcker och publikationer: 

• Medlemsfokus i en hybrid tid 
• Delförfattare i antologi om entreprenörskap, Familjen Kamprads stiftelse 
• Delförfattare i antologi om meningsfulla möten 
• Medlemsmodellen -rekrytera, aktivera och behålla medlemmar  
• Företagare&Förälder -visioner, vinst och vardagsliv 
• Annalisa och födelsedagspresenten, Annalisa och skräpmonstret, Annalisa och trollkarlsryktet  
(barnböcker utgivna på Idus förlag på teman som fattigdom, klimatoro och källkritik med förordsskrivarna 
Alexandra Pascalidou, Maria Wetterstrand och Emma Frans) 

 
Exempel på kunder:  
Regeringskansliet, Jordbruksverket, Näringsdepartementet, Företagarna, Svensk kooperation,  
OK Västerbotten, Kommunal, IF Metall, Vårdförbundet, Akavia, Finansförbundet, 
Diabetesförbundet, Hörselskadades förbund, Ledarna, ABF, Sensus, Akademikerförbundet SSR,  
Reumatikerförbundet, Korpen, Mötesplats social innovation, Österåkers kommun, Svensk 
näringsliv, Saco, Ledarna, Brewhouse incubator, Jönköping university och Coompanion Sverige.  
Har jobbat med över 100 medlemsstyrda kunder och kooperativ de senaste 12 åren.  
 
Övrigt: 

• Ordförande för Talarföreningen Sverige. 
• Dokumenterad tid med coaching av ledare och småföretagare ca 300 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. 
• Lett hundratals utbildningsdagar och seminarier för närmare 10 000 personer i Sverige 

och Europa på teman som engagemang, styrelsearbete, gruppdynamik, värderingar, 
feedback, verksamhetsutveckling samt att leda sig själv och andra.  

• Tjugo års erfarenhet av olika förtroendeuppdrag inom ideella organisationer. 
För referenser, filmer och beskrivningar av uppdrag se www.processrum.se och www.medlemsutveckling.se 


