
Ledarskap för bolagsjurister
E" skräddarsy" ledarskapsprogram för bolagsjurister, sy9ande ;ll a" utveckla 
deltagarnas förmåga a" leda, kommunicera med och påverka andra, och därigenom 
stärka deras roll och inflytande, allt ;ll organisa;onens bästa.

Programmet ges digitalt under våren 2021 och erbjuds exklusivt ;ll medlemmar i 
föreningen Sveriges Bolagsjurister.
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Programmet syftar till att utveckla 
förmågan att leda och påverka andra och 
därigenom även stärka deltagarens 
inflytande och roll till organisationens 
fördel. Vi adresserar:

• Effektivt ledarskap; att påverka och 
leda andra, oavsett formell chefsroll

• Bolagsjuristens komplexa expertroll

• Kommunikativ skicklighet: nå fram 
när juridiska argument inte räcker till

• Att  leda experter; motivation, 
drivkrafter och att bygga 
högpresterande team

• Att leda framgångsrikt på distans

• Det personliga ledarskapet; 
självkännedom och självledarskap för 
en hållbar arbetssituation

Executive summary
Programmet utgår från bolagsjuristens vardagliga utmaningar och 
verksamhet och tillhandahåller en stabil teoretisk grund och praktisk träning 
för att uppnå relevanta och bestående resultat och effekter i ledarskapet.

Digitala kurstillfällen varvas med praktisk tillämpning i vardagen, samt 
egenledd handledning i mindre grupper där möjlighet ges till både 
nätverkande och adekvat erfarenhetsutbyte. 

Ett särskilt fokus läggs på distansledarskap, en naturlig följd av behovet 
därav och programmets digitala format. 

Programmet riktar sig till bolagsjurister som formellt eller informellt har, 
eller står inför, en roll som chef eller ledare inom ramen för uppdraget som 
bolagsjurist.

Programmet leds av Malin Nyman, ledarskapsutvecklare med bakgrund som 
hovrättsassessor och 15 års erfarenhet av att utveckla och utbilda jurister i 
ledarskap.

Programmet pågår från mars till juni 2021.                                                               
Pris: 22 900 SEK exkl. moms. 



Varför: 
Syftet med programmet är att ge dig som 
deltagare de bästa förutsättningarna att 
utveckla ett effektivt ledarskap i förhållande till 
dig själv och andra, och som förstärker ditt 
inflytande och roll inom organisationen. 

Vad: 
Programmets innehåll är anpassat för att kunna 
appliceras i bolagsjuristens verksamhet och 
vardag.

Vi adresserar bl.a. den komplexa bolagsjurist-
rollen, olika ledarskapsstilar och dess effekter, 
drivkrafter och motivation, att leda experter, 
juristledarens kommunikation och påverkan 
både i förhållande till dina juristkolleger och till 
övriga delar av organisationen. Vi adresserar 
även hur du bygger högpresterande team.

Hur:
Teori, övning och reflekRon är de tre ben som 
programmet står på. Du Rllägnar dig därmed 
inte bara kunskap, utan även erfarenhet och 
kompetens i ledarskapet och det blir naturligt aS 
använda programmets innehåll i diS vardagliga 
ledarskap. 

Handledning och erfarenhetsutbyte Rllsammans 
med kolleger ökar inlärningen och stöSar imple-
menteringen, samt bygger nätverk som du har 
nySa av långt eUer aS programmet är avslutat. 

Grunden i din ledarutveckling är din egen 
personlighet, dina erfarenheter från eget och 
andras ledarskap, liksom vad du vill utveckla i 
diS ledarskap, med hänsyn Rll din kontext och 
förutsäSningar. Personlig utveckling är en 
konsekvens av aS delta i deSa program. 

Skräddarsy8 för dig som är bolagsjurist



Integrerad praktisk träning
Det är i vardagen som det verkliga lärandet sker och 
därför är praktisk tillämpning integrerad i programmet. 
I handledningsgrupperna delar ni sedan löpande era 
erfarenheter och stöttar varandra i tillämpningen. Det 
första handledningstillfället leds av kursledaren och 
övriga tillfällen leder gruppen sig själv. 

En fördel med att programmet ges digitalt vid flera 
kortare kurstillfällen är att du som deltagare får  med dig 
en lagom mängd verktyg och modeller att öva mellan 
tillfällena. 

Steg för steg bygger vi sedan vidare därifrån. Din 
handledningsgrupp tjänar som ledstång i trappan och 
utgör stöd för implementeringen och lärandet. 

Tidigare deltagare beskriver handledningsgrupperna som 
mycket värdefulla för fördjupad förståelse och behållning 
av programmet och inte minst för nätverkandet de 
innebär. 



• Att navigera den komplexa rollen som bolags-
jurist, att sätta och hantera förväntningar

• Ledarrollen vs chefsrollen, olika ledarstilar och 
dess effekter, om ledarskap som fungerar

• Dig själv, ditt beteende och ditt ledarskap, samt 
hur du uppfattas av andra

• Hur du motiverar dig själv och andra och hur du 
leder experter

• Att leda på distans; vad som krävs för att 
framgångsrikt leda digitalt 

• Kommunikativ skicklighet; att undvika 
missuppfattningar och att nå fram, även när 
rationella och logiska argument inte biter. 

• Hjärnforskning; att leda med hjärnan i fokus och 
med vetskapen om vilket ledarskap som bäst bidrar 
till att hjärnan presterar på högsta möjliga nivå. 
Praktiskt tillämpning.

• Grupputvecklingens faser, att skapa hög-
presterande team med kollektiv intelligens. 

• Det coachande ledarskapets innebörd och dess 
effekter, samt hur du coachar för resultat.

• Feedback och återkoppling för kontinuerlig 
utveckling 

• Att åstadkomma och vara en del av ett 
värdeskapande strukturerat erfarenhetsutbyte med 
andra bolagsjurister

Programinnehåll



Tillfälle 1 Tillfälle 6Tillfälle 5Tillfälle 4Tillfälle 3Tillfälle 2Före

Förberedande 
uppgifter
Självstudier
(5 h)

Introduk=on
Rollen som 
bolagsjurist
Ledarskap
Självkännedom
(4 h)

Neuroledarskap:
aD leda u=från 
hjärnans behov
Stress och 
effek=v =ds-
hantering
(3 h)

Kommunika=v 
skicklighet; aD nå 
fram i olika lägen
Feedback
(3 h)

Motivation
Coachande 
förhållnings-
sätt, verktyget 
coaching 
(3 h)

Att leda team
Grupputveckling
Kollektiv intelligens
för komplexa 
frågor
(3 h)

Det personliga 
ledarskapet nu 
och i framtiden
Summering
(4 h)

Utvärdering
Uppföljning

Efter

Mars April Maj Juni 

Individuellt: ta del av rekommenderat material samt uXöra prakRska uppgiUer i vardagen (ca 2 h mellan varje Rllfälle)
Handledning: i mindre grupper, träffas en gång  (ca 2 h) mellan varje Rllfälle för erfarenhetsutbyte och handledning, varav det 
första Rllfället faciliteras av programledaren. 

Löpande under programmet

Översiktligt programupplägg



Programledare och föreläsare
Programledaren Malin Nyman, med bakgrund som hovräSsassessor, har gedigen 
erfarenhet som ledarskapsutvecklare bl.a. från egna konsultbolag och från 
Handelshögskolan i Stockholm, ExecuRve EducaRon. Malin har genomfört flera 
digitala ledarskapsprogram med mycket goda utvärderingar. Hon är idag 
programledare för bl.a. Advokatsamfundets ledarskapsprogram och forskar på hur 
juristledarskapet har påverkats i branschen under pandemin, Rllsammans med 
Jens Näsström (nedan).
Sagt av Rdigare deltagare i Ledarskap för Bolagsjurister:
- Malin var grym! Närvarande, precis/exakt, pedagogisk och engagerande! 
- Mycket bra med Malin och hennes bakgrund som jurist. Bra struktur i materialet 
och med hela Aden med pedagogiska återkopplingar All det som sagts. 

GäsIöreläsare
Under programmet kommer föreläsningar aF hållas av:
• arbetspsykologen Jens Näsström, specialiserad på jurister, med fokus på 

prestaRon samt 
• Lena Eriksson, independent senior advisor legal leadership & governance, 

former General Counsel Nordea. Hennes fokus i programmet är vikten av aS 
som juristledare hantera alla sina olika roller och hur man i en föränderlig värld 
säSer samman och leder eS effekRvt jurisSeam i prakRken.



Vad tidigare programdeltagare har sagt: 
Programmet i sin helhet: 9,3 av 10
Programinnehållets relevans för bolagsjurister:  9,5 av 10
Programledaren Malin Nyman: 9,5 av 10.

”Jag tycker det var eS väldigt bra program som gav mig nya 
insikter och en hel del verktyg aS jobba med i miS 
ledarskap. Rekommenderar programmet Rll andra 
bolagsjurister och särskilt dem i chefsroll.”

”Jag tar med mig insikter och verktyg som hänger med mig i 
vardagen, från mig själv och hemma Rll arbetet och mina 
kollegor.”

”Jag skulle rekommendera programmet Rll alla bolags-
jurister vare sig man har en formell ledarroll eller inte. Som 
jurist intar man allRd en ledarroll i rollen som specialist och 
för aS dels förstärka juristens roll på bolaget, dels förbäSra
sin egen juridiska skicklighet är ledarskapet en förutsäSning
för aS bli en bra jurist och en värdeskapande jurist på
bolaget.”

”Mycket lärorikt och bra med homogen grupp. Bra nätverk
och mkt bra kursledning.”

”Jag har många verktyg aS använda. Det skapade insikter 
som jag bär med mig som person. Många givande 
diskussioner. Utmanande övningar. Malin är väldigt klok, 
rolig aS lyssna på och hon är smart och väcker tankar och 
klokskaper. Intressant aS förstå hur juristens arbetssäS; aS 
ställa frågor, många frågor, och aS komma med förslag på
lösningar går lite sRck i stäv med vad som anses gälla för aS 
skapa trygghet, lärande och självkänsla.”

”Jag upplevde programmet som väldigt sRmulerande, 
lärorikt och trevligt. Jag blev dock mest överraskad eUer 
programmet när allt hade lagt sig och hur mycket jag då
processade det som tagits upp under programmet och aS 
jag fakRskt har haU väldigt stor nySa av deSa i miS jobb. 
Dvs jag har omedvetet och medvetet applicerat de verktyg 
jag fåS under programmet och fakRskt utvecklat miS 
ledarskap på rikRgt.”



OmfaNning 
• Självstudier 5 h
• 6 kursRllfällen om 3–4 h, ca varannan Rll var tredje 

vecka, från mars Rll och med juni 2021.
• Handledningsgrupp, fem Rllfällen ca 2 h, varannan Rll 

var tredje vecka.
• PrakRsk implementering och träning mellan 

kursRllfällena, ca 2 h mellan gångerna.

Datum och ansökan
Programmet, som är exklusivt för medlemmar i Sveriges 
bolagsjurister, pågår mars Rll juni 2021.
Första kursRllfälle är Osdag 23 mars kl. 13–17. 

Ansökan skickas Rll malin.nyman@catalyst.nu med en 
kort beskrivning av din roll och varför du vill anmäla dig 
Rll programmet. 

Ansök senast den 28 februari 2021.

Plats:
Kurstillfällena äger rum på Zoom. 

Handledningstillfällena väljer ni i gruppen själva hur ni vill 
göra. Lättar det upp med restriktioner kan handledning 
äga rum IRL om geografin så tillåter. 

Pris: 
22 900 kr exkl moms.

Kurslitteratur (2 böcker) beställes av deltagaren själv och 
ingår inte i priset. 

Fakturering av programmet sker i sin helhet minst två 
veckor innan programstart. 

För att säkerställa en bra dynamik i gruppen för 
nätverkande och erfarenhetsutbyte, genomförs med ett 
minimum av 12 deltagare är anmälda och inte fler än 20.

Programfakta och villkor

mailto:malin.nyman@catalyst.nu


Välkommen a* kontakta mig.

Maila: malin.nyman@catalyst.nu

Ring: 0708-88 66 76

Vill du veta mer?


