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Inbjudan till Self Management for Leadership, SML-kurs 

 
Hallberg & Carlbaum Ledarskap i samarbete med Oxford Leadership Academy genomför 
SML-kurser i Dalarna. Antalet platser är begränsat och kursen genomförs vid två tillfällen, 
ett 2,5 dagars seminarium i internatform samt en uppföljande halvdag.   
 
Programmet riktar sig till ledare/chefer med vilja och mandat att genomföra förändringar 
och skapa livskraftiga organisationer. Deltagarna får genom strategisk fokusering verktyg 
att identifiera sin inre kompass och ett livskraftigt nätverk att använda i sin arbetsvardag. 
Mer information om SML finns på www.oxfordleadership.com, där också Brian Bacon som 
utvecklat SML-programmet presenteras. 
 
Alla som genomfört SML-kursen inbjuds till särskilda Alumni-träffar, där man har möjlighet 
att fördjupa sina kunskaper och utöka sitt nätverk. 
 
Kursdagar: Ett 2,5 dagars internat, samt en halvdag med uppföljande 

nätverksträff efter tre månader, totalt 3 dagar. 
 
Plats: Kursen genomförs på ett konferenshotell i södra Dalarna/ 

Mälardalen.  
 
Kurskostnad:  18 000 SEK exkl moms. Kostnader för mat och logi tillkommer.  
 
Frågor/Anmälan: Till Klas Hallberg, mail: klas@carlbaum.se, telefon: 0705-38 00 79 

Deltagarantalet är begränsat till max 16 personer och vi förbehåller 
oss rätten att sätta samman en så givande grupp för deltagarna 
som möjligt. I övrigt gäller först till kvarn.  

 
Avbokningsregler: Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart debiteras hela 

kostnaden. 
 
 
Varmt välkommen! 
 
 
 
  
 
Victoria Carlbaum   Lasse Wrennmark 
Hallberg & Carlbaum AB   Oxford Leadership Academy  
 



 

 

OXFORD LEADERSHIP ACADEMY   

ALIGNING  PEOPLE  WITH  STRATEGY  

Oxford Leadership Academy är ett internationellt företag för managementutveckling  
och ledarträning. Vi är specialiserade på företagskultur, affärsstrategi och genomförande. 
Vår målsättning är att skapa en bättre värld genom ledarskap baserat på karaktär  
och inre övertygelse. 
 
Vi har internationell erfarenhet av att få människor på olika nivåer att arbeta mot 
gemensamma mål.  
Multinationella företag, liksom offentliga myndigheter, intresseorganisationer och  
mindre företag har vitaliserats med vår hjälp. Bland våra kunder finns McDonald’s,  
BP (som genomgår omvandling från British Petroleum till Beyond Petroleum),  
Ericsson, Sandvik, SEB, UD. 
 
 

Self Management Leadership - SML  
“för att leda andra måste jag först kunna leda mig själv” 
 
Över 100 000 deltagare från mer än 90 länder över hela världen har genomgått SML, 
vilket gör kursen till en av de mest framgångsrika koncepten för ledarskap och personlig 
utveckling. SML är ett kraftfullt verktyg för utveckling av den enskilda människan. Genom 
att bättre kunna hantera sitt inre blir man mer effektiv som ledare. 
 
SML  -  ledarutvecklingsprogram  i  två  delar  
 
• Ett internat där deltagarna genom strategisk fokusering får verktyg att identifiera  
sin inre kompass 
 
• Fortsatt arbete i nätverksgrupper där deltagarna får stöd att fördjupa och utveckla  
sitt ledarskap 
 
Varför  ska  du  gå  kursen? 
 
• För att förstå dynamiken i den globala ekonomin och hur den påverkar ditt liv och arbete. 

• För att finna din inre riktning och utveckla klart fokus för nästa steg i arbete och privatliv.  

• För att utveckla och bli mer medveten om dina styrkor, värderingar och ditt syfte. 

• För att identifiera de barriärer som hämmar din vidare utveckling. 

• För att lära dig hantera svåra situationer som uppstått genom rädsla, oro och stress. 

• För att utveckla en 90-dagars handlingsplan. 

 



 

 

Röster om SML i Dalarna 
 
”Utan några förutfattade meningar/förväntningar känner jag mig pånyttfödd” 
Annkatrin Sundelius, VD AB Samarkand2015 
 
”Helt annorlunda än tidigare ledarskapskurser jag gått… Kanon Tack!!!” 
Anders Clarström, Bankdirektör Nordea 
 

 
…fler röster om SML  
 
”Oxford Leadership Academy öppnar en värld av kunskap och visdom för den  
sorts förändringar som företag möter idag” 
Mats Lederhausen, Managing Director, McDonalds Ventures, USA 

 
 
”Den bästa ledarskapskurs jag deltagit i! Enkelt, tydligt verktyg som ger bra förutsättningar 
att lära känna sig själv” 
Helena Leufstadius, Chef SJ 

 

Mer om Oxford Leadership Academy 
 
Oxford Leadership Academy är ett internationellt top-management konsultföretag  
som erbjuder ledarskapsutveckling baserat på strategiskt och värdebaserat  
ledarskap. Vi riktar oss till företag och organisationer inom affärsvärlden, regeringar  
och internationella aktörer.  
Verksamheten startades 1998 av Brian Bacon, som idag bland annat är verksam  
som strateg och personlig rådgivare åt statsledare i tre länder. 
Brian har varit rådgivare vid moderniseringen av svenska Utrikesdepartementet,  
med utbildning av alla medarbetare i organisationskultur och värderingsfrågor och 
utveckling av organisationsstrukturer. Några viktiga uppdrag med djupgående 
förändringar av företagskulturer har varit Ford, Ericsson, Coca-Cola, McDonald´s,  
GE, Goodyear, Pharmacia, SAAB och Volvo.  
 
Oxford Leadership Academy har egna kontor i Oxford, Köpenhamn, Stockholm  
och Hong Kong. Tillsammans med samarbetespartners och certifierade tränare i  
15 länder erbjuder vi executive-management utvecklingsprogram och konsulttjänster. 
 
 
Läs mer på www.oxfordleadership.com 
 
Notera att i vissa länder kallas SML för Oxford Leadership Development Program, OLDP. 
 


