
Ledarskaps- och mentorprogram 
för kvinnliga ledare i början av karriären

MÅLGRUPP
Kvinnor i början av sin chefskarriär ca 28-38 år. Med ambition att utvecklas som 
chefer eller i andra nyckelpositioner inom företaget

UPPLÄGG
Uppstartsmöten med fokus på matchning med mentor
10 heldagar uppdelade i fem moduler 
Det är program dagtid på konferensanläggning i centrala Stockholm
Grupparbete kvällstid under modulerna
Månadsvisa samtal med mentor

INNEHÅLL
Värderingar, motivation och drivkrafter
Fördjupad inblick i svenskt näringsliv                     
Organisation, kultur och strukturer
Gruppen och jag                                                   
Kommunikation, relationer, nätverk och krishantering
Kvinnligt – manligt och maktstrukturer
Karriärplanering och råd
Mentorskap
Pondus och strategi
Personlig utveckling
Ledarskap- med bland annat:
* Hållbart ledarskap
* Team och organisation
* Att leda i förändring

PROGRAMMETS SYFTE ÄR ATT BIDRA TILL 
Yngre kvinnors professionella ledarutveckling               
Att bredda deltagarnas relationer och nätverk
Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet             
Att öka deltagarnas förståelse för ledarskap

Spader Ess grundades 2017 och är Ruter Dams systerprogram. Spader Ess är för kvinnor i början av karriären, 
målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen och 
får en stabil plattform. Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer. 

PROGRAMDAGAR 2021/2022
Uppstart: September 2021
Modul 1: September 2021
Modul 2: November 2021
Modul 3: Januari 2022
Modul 4: Mars 2022
Modul 5: Maj 2022 

ANSÖKAN OSS TILLHANDA 
SENAST: 
29 april 2021

KOSTNAD: 
55 000 kronor per deltagare 
exklusive moms

Ruter Dam ansvarar för att 
det ska bli en dynamisk grupp 
med ömsesidigt utbyte mellan 
deltagarna.  Antalet platser är 
begränsat

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? 
Kontakta oss gärna oss på: 
info@spaderess.com

SPADER ESS
Östermalmsgatan 26A
114 26 STOCKHOLM
info@spaderess.com



 

»Sagt om Spader Ess:

”Spader Ess – Ett program som har gett mig många insikter, personlig utveck-
ling och framförallt ett ovärderligt affärsnätverk. En fantastisk möjlighet för mig 
personligen men också en god investering för min arbetsgivare. Under mitt år 
med Spader Ess hade jag en fantastisk mentor, som med fin balans utmanade och 
vägledde mig genom tuffare beslut. Spader Ess är programmet som inspirerar, 
men som också sätter igång reflektion och eftertanke – tankar som kan delas i 
en trygg miljö med andra kvinnor som befinner sig i en liknande arbetssituation. 
Programmet kom till sitt slut, men resan tillsammans med mitt nya affärsnätverk 
har just börjat!” - Anna Boussard, Spader Ess 3, Market Communication Manager 
Communication Studio, SKF

”Jag har gått flera ledarskapsprogram men Spader Ess har tveklöst varit det som 
skapat störst värde för mig. Spader Ess har gett mig en chans att lära känna mig 
själv och förstå vad mina drivkrafter och mål är. Programmet har även gett mig 
verktyg för att realisera dessa mål samt kontakt med en fantastisk mentor som 
stöttat längs vägen. Men det bästa av allt har varit gemenskapen med alla kloka 
kvinnor som deltagit i programmet – jag är övertygad om att vi kommer hålla 
kontakten framåt i våra yrkesliv och hjälpa varandra lyckas.” -Sofia Svensson, 
Spader Ess 3, Product Quality Manager, Atlas Copco Industrial Technique

”Att vara ung, kvinna och chef i en mansdominerad bransch kan ibland kännas 
ensamt och nästan lite övermäktigt. Under mitt Spader Ess år har jag insett att 
det finns fler som mig- jag är långt ifrån ensam! Att få diskutera, skratta, gråta 
och reflektera över ledarskap, makt, strukturer och karriär har berikat mig något 
otroligt! Vilken utvecklingsresa vi har gjort tillsammans. Just ’tillsammans’ är 
verkligen ordet- under vårt år- men definitivt även nu, efteråt. Ett fantastiskt nät-
verk för livet!” - Emma Andersson Spader Ess 3, People Experience Corporate 
Functions, Volvo Cars

  

  SPADER ESS  
RUTER DAM

  Östermalmsgatan 26A
  114 26 STOCKHOLM
  info@spaderess.com


