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Bortom glastaket är ett unikt porträtt av 26 ledande kvinnor som
berättar om sin väg till toppen. I öppenhjärtiga intervjuer delar de
med sig av sina livsresor och erfarenheter. Vad driver dem? Varför
lyckades just de? Hur hanterar de motstånd och framgång? Hur ser

de på ledarskap?

Läs mer
I boken presenteras Elisabeth Massi Fritz, Kristina Axén-Olin,
Helena Källerman, Véronique Lönnerblad, Ann Carlsson, Maria
Rankka, Torborg Chetkovich, Anna-Karin Crutze, Cecilia Nyberg,
Marie Säll, Ulrica Messing, Ebba Lindsö, Helene Hasselskog, Marie
Wiksborg, Sofia Gedeon, Louise Sander, Monika K. Samuelsson,
Birgitta Reinfeldt, Carina Björkefors, Soki Choi, Gunilla Malm,

Camilla Littorin, Eva Hamilton, Maria Hamrefors, Lena Olving och
Caroline Ottosson.

Bortom glastaket är en annorlunda bok om karriär och ledarskap som
ger nya perspektiv. Intervjuporträtten varvas med resonemang och
tips kring karriär och ledarskap. En inspirerande och självklar bok,



för kvinnor och män, som vill leda till framgång.
Sagt om boken

Den här boken är inspirerande läsning, men ger mycket mer än så.
Författarna har identifierat sju karriärnycklar för den som vill planera

sin yrkesmässiga framtid. Det kan behövas, för det verkar
fortfarande finnas ett glastak. Ett sätt att ändra på det är att ge den
här boken till dina döttrar, söner, vänner, kollegor och bekanta! /Åsa

Söderström Jerring, styrelseledamot
Bokens främsta förtjänst är att den genom ledande kvinnors ögon
låter läsaren se, inte vad som är fel, orättvist och trasigt, utan vad

som skapar rätt, rättvisa och helhet. Och det alldeles oavsett läsarens
kön, ambitioner eller ledarroll. Bortom glastaket är en bra titel, det
här är en ledarskapsbok som sträcker sig långt bortom. /Troed

Troedson, framtidsanalytiker, föreläsare & författare
Den här boken fyller ett tomrum - tänk om den funnits när jag var
yngre, vilket stöd den hade varit! Jag tror att boken också kan få

kvinnor att på allvar börja bygga nätverk som inte har utgångspunkt i
att vi ska lära oss männens spelregler. Den här boken har gett mig en
knuff i rätt riktning och förhoppningsvis kommer den också att läsas
av män i ledande positioner och öka deras kunskap om hur kvinnor
tänker, fungerar och agerar. /Gunilla Forsmark Karlsson, bloggare,

konsult & styrelseledamot
Bortom glastaket är utmärkt läsning för alla dem som vill vara med
och bygga det nya. För alla män som inte sett, inte känt eller inte
förstått. För alla kvinnor som ska ta mer plats. Men framförallt för
oss alla som har ansvaret att just idag ta vara på hela kompetensen i
det moderna Sverige. /Anders Källström, vd & koncernchef,

Lantbrukarnas Riksförbund
Bortom glastaket är en levande bok där kvinnor som leder generöst
bjuder på sina erfarenheter. Författarna har sammanställt karriär- och
ledarnycklar och jag kan intyga att de stämmer. Nätverkande har

varit en given framgångsfaktor för de flesta och social kompetens är
en verklig tillgång. /Meg Tiveus, styrelseledamot

Om författarna
Bakom boken står Lena Gustafsson, legitimerad KBT-terapeut och
relationsexpert, som under 20 år har hjälpt företag till framgångsrikt

ledarskap och goda affärer samt Ulrika Sedell, ledarskaps- och
organisationskonsult med 15 års erfarenhet av att skräddarsy

ledarskapsprogram och handleda chefer.
Poddtips: Krossa glastaket - om karriär och ledarskap med Ulrika

Sedell och Kristina Stutterheim
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