
Chefsutvecklings- och mentorprogram 
för kvinnliga seniora ledare 2021

PROGRAMINNEHÅLL, SEMINARIER I 6 MODULER (20 DAGAR)
ÖVERGRIPANDE ÄMNEN:

Modul 1: Omvärldsbevakning och fördjupning i Svenskt Näringsliv, 
Det personliga ledarskapet
Modul 2: Digital transformation, innovation och strategiskt ledarskap
Modul 3: Perspektiv på makt och genusmedvetet ledarskap
Modul 4: Krishantering och att leda i svåra situationer, Styrelsearbete
Modul 5: Global utblick – hot och möjligheter 
Smärre förändringar kan förekomma.

AFFÄRSNÄTVERK
Ett starkt Affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under 
karriären.  Ruter Dam lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i 
den egna årskursen. Efter Ruter Dam-året erbjuds deltagarna medlemskap i Ruter 
Dams stora  Affärsnätverk, öppet endast för dem som gått Ruter Dam. 
Detta proffessionella  nätverk med fokus ”affär” genomför ca 40 aktiviteter 
om året och finns i Stockholm,  Göteborg och Malmö.

MENTORSKAP 
En intern och en extern företagsledare på högsta nivå mentorerar och utmanar 
 deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag. 

URVALSKRITERIER OCH NOMINERING
En kvinnlig chef på hög nivå i karriären. Linjechefer med resultatansvar har 
företräde. Ruter Dam ansvarar för gruppsammansättningen där målsättningen är 
att skapa en dynamisk grupp för maximalt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 
Att det blir spridning mellan branscher och olika befattningar.  
Antalet platser är begränsat.
Ansökan sker genom nominering via koncernledning / HR.

Ruter Dam har funnits i 33 år, över 1300 kvinnliga chefer  har genomgått det ettåriga 
Chefsutvecklings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på ledande 
positioner i svenskt näringsliv. Programmet har ett stort affärsfokus och deltagarna 
representerar hela Sveriges näringsliv. Erfarenhetsutbyte och det affärsnätverk delt-
agarna bygger upp under året är unikt. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög 
nivå i näringslivet. Genom programmet, mentorskap och nätverk blir deltagarna  
stärkta i sitt ledarskap och redo att  ta nästa steg i sina karriärer.

DATUM 2021: 
Uppstart: januari
1 modul: februari
2 modul: mars
3 modul: maj
4 modul: sep
5 modul: nov

ANSÖKAN OSS TILLHANDA 
SENAST: 
17 juni 2020

KOSTNAD: 
179 000 kronor per deltagare 
exklusive moms. Kostnad för  
kost och logi tillkommer.

Seminarierna genomförs på 
svenska. Chefer från andra  
länder är välkomna men 
förutsätts behärska det svenska 
språket.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? 
Kontakta oss gärna:
vd Marika Lundsten,
ml@ruterdam.com

RUTER DAM  
CHEFSUTVECKLING AB
C/O A HOUSE
ÖSTERMALMSGATAN 26 A
114 26 STOCKHOLM
WWW.RUTERDAM.COM 
info@ruterdam.com



»Sagt om Ruter Dam:
”Ruter Dam har genom mentorskapen och utvecklingsmodulerna 
hjälp mig att vidga mina perspektiv och växa i mitt självledarskap 
och ledarskap - jag känner mig stärkt i min roll och som person. 
Dessutom är det starka och stöttande nätverk som vi byggt upp 
tillsammans under året inget annat än en superkraft. Alla ut-
maningar tycks plötsligt mycket enklare!” 

NINA ÅXMAN, RUTER DAM 2019, SANDVIK MINING AND ROCK TECHNOLOGY

”Det är inspirerande och roligt att vara mentor i Ruter Dam.  
Därför har jag varit det i flera år. Jag träffar kompetenta kvinnliga 
chefer - adepter. Vi talar om Ruter Dams program som är viktigt 
för deras utveckling; om ledarskap, hållbarhet, lönsam tillväxt,  
hur de som chefer ska tänka framåt och utvecklas vidare i sina 
företag. Det är stimulerande. Jag lär också nytt och får anledning 
att reflektera över hur vi kan förbättra i ABB.”  

JOHAN SÖDERSTRÖM, MÅNGÅRIG EXTERN MENTOR, EUROPA- OCH SVERIGECHEF POWER GRIDS

”Ruter Dams teoretiska innehåll kombinerat med mentordelen  
var enormt givande för min personliga utveckling. Den tillit och  
det erfarenhetsutbyte som skapades bland oss deltagare gav 
mersmak. Efter 25 år träffas vi fortfarande varje år och utbyter 
livskunskap. Affärsnätverket och vd-gruppen är också fantastiska 
inspirationskällor att fortsätta ösa ur. Det är en ynnest att ha fått gå 
programmet och jag rekommenderar det varmt.” 

ÅSA HEDENBERG, RUTER DAM 1994, VD SPECIALFASTIGHETER

“Att få följa deltagarnas utveckling under deras Ruter Dam år är 
fantastiskt. Den tillit och det erfarenhetsutbyte som sker under 
året lägger grunden till ett livslångt affärsnätverk som finns där 
i både med- och motgång. Det är jag glad och stolt över att Ruter 
Dam lägger grunden till.” Marika Lundsten, VD Ruter Dam
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