
Ett utvecklingsprogram för kvinnliga ledare 

 Det talas mycket om lagstiftning och kvotering när det gäller kvinnor 

till styrelser och ledande befattningar. Bygg inte din framtid på sådana  

löften. Satsa den hellre på en oskriven lag: att den bäst lämpade  

personen får jobbet. Och gör sen det som krävs för att den personen 

ska vara du. 

 

FEW handlar om att skapa medvetenhet kring det omedvetna och 

att utveckla handlingskraftiga ledare. 

Utgångspunkten är alltid du själv! 

• Vad är min personliga vision? 

• Vilka är mina drivkrafter? 

• Hur påverkar jag? 

• Hur använder jag mina nätverk? 

• Vilka är mina motivationsfaktorer? 

• Hur agerar jag handlingskraftigt? 

• Hur säkerställer jag min genomslagskraft  

även när jag är osäker? 

 

Syfte 

• Fler kvinnor rekryteras till högre chefs-

befattningar och/eller till styrelser. 

• Utveckla ditt personliga ledarskap. 

• Utveckla dina kunskaper och förmåga inom 

strategiskt och professionellt ledarskap. 

• Utveckla dina kunskaper och förmåga att kunna 

ta ett styrelseuppdrag. 

• Utveckla dina kunskaper och skapa medveten-

het om maktstrukturer i organisationer. 

 

FOR EXECUTIVE WOMEN 



Deltagare 

16 kvinnliga ledare som vill utvecklas, utmanas och 

stärka sin roll som ledare. 

FEW drivs i både Stockholm och Malmö. 

INNEHÅLL 

Programmet innehåller 20 utbildningsdagar upp-

delat på 9 olika delar med en programansvarig, 

föreläsare och seniora konsulter.  

Förankring med chef och mentor ingår var för sig 

via trepartssamtal, både när programmet påbörjas 

och avslutas, för att säkerställa att utvecklingsmål 

uppnås.  

För att kartlägga och säkerställa utvecklingsmålen 

använder vi oss av FARAX 360⁰. En metod som 

utvecklar de viktigaste dimensionerna i ett fram-
gångsrikt ledarskap. 

Dagarna kompletteras med 5 coachingtillfällen 

samt 10 mentor-adept-träffar. 

Vi arbetar med workshops, interaktiva föreläs-

ningar, gästföreläsare och ett styrt mentor-

program. 

Ett kraftfullt nätverk utvecklas som också lever 

vidare efter programmet.  

Ledarskapslitteratur och dokumentation. 

- Personligt mästerskap 

Fokus på personlig reflektion och styrka.  

Ledarskapsanalys, personliga mål och visioner.  

Att skapa medvetenhet om det omedvetna.  

- Förståelsebaserat ledarskap 

Kommunikationsträning och konfliktlösning.  

Assertionsträning – effektiv kommunikation. 

Hur leder jag med ett coachande förhållningssätt? 

- Ledarskap - struktur - makt  

Organisation, ledarskap och genus. 

Ledarens villkor, mönster och strukturella  

betingelser. 

Ökad normmedvetenhet. 

Leda genom makt och tillit. 

- Ledare som förändrare 

Förändringar som ett tillstånd.  

Att leda med förändring.  

Change management. 

- Balans 

Hur blir jag effektiv utan att tappa bort mig själv? 

Hur kan jag använda min tid bättre? 

Hur kan jag uppnå så mycket som möjligt med minsta 

möjliga ansträngning? 

- A brand called me 

Att bygga ditt personliga varumärke och ditt  

professionella rykte avgör din synlighet och trovär-

dighet som ledare. 

- Handlingskraftiga ledare 

Hur skapar jag högpresterande team? 

Vad ställer framtidens medarbetare för krav på  

ledarskapet?  

Hur leder jag effektivt med ett situationsanpassat  

ledarskap? 

- Styrelseutbildning 

Grundläggande kunskaper om vad och hur du ska 

agera i en styrelse. 

Mentorer 

Våra mentorer är kvinnor och män från näringslivet. 

Hedersutmärkelse 

Varje år delas en hedersutmärkelse ut till en av  

kvinnorna inom nätverket FEW som skapat värde för 

sig själv, i sitt ledarskap och inom sin organisation. 

Var? 

Internaten genomförs i Stockholms respektive  

Malmös närområden i en genuin miljö som befrämjar  

lärandet. 

Föreläsare 

Programmets olika moduler leds och koordineras  

av Trust med egna konsulter och andra välkända 

konsultföretag. I samband med olika specifika teman 

anlitas gästföreläsare. 

Investering 

FEW omfattas av 20 utbildningsdagar med bl.a.  

5 coachingtillfällen, 10 mentor-adept-träffar och  

trepartssamtal. För mer information se ”Innehåll”.  

Investeringen per deltagare är 180.000 SEK exkl. 

moms och internatkostnader. 

 

www.trustpartner.se 

www.forexecutivewomen.se 


