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Hela bilden av Azita Shariati – familj, karriär och 
viljan att förändra	

Azita Shariati har vunnit priser, blivit utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna, 
landets superkommunikatör och fått höga betyg för sitt ledarskap. Hon är chef för 
8000 personer och har drivit flera förändringsprocesser med lyckat resultat. Hennes 
arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor har ofta uppmärksammats. Azita 
Shariatis karriär är en framgångshistoria. I debutboken Hela bilden berättar hon om 
sin bakgrund, hur hon kom till Sverige som 20-åring – utan nätverk och utan att 
kunna språket – och hur hon har formats som ledare.  

– Idag är konkurrensen hårdare än någonsin, nästan oavsett vilken verksamhet vi befinner 
oss i. ”Förändring” är ett ledord och förändringen sker snabbt på alla fronter. Att få 
människor att hantera förändringar är kanske den viktigaste uppgiften för en chef, idag och 
i morgon, säger Azita Shariati. 
 
– Azita Shariati har skrivit en personlig ledarskapsbok som kommer att inspirera och hjälpa 
andra ledare och blivande chefer att hitta sitt ledarskap. Hennes målmedvetenhet och 
inställning att ”allt är möjligt” gör henne till en förbild för oss alla, säger Helga Laurin, 
förläggare på Liber. 
 
Om boken 
Hela bilden behandlar Azita Shariatis ledarskap i ett personligt porträtt. Hon är  
känd för sin goda förmåga att arbeta i förändringsprocesser. Boken berättar om  
hennes ledarskapsarbete och lyfter vikten av att ha ett helhetsperspektiv som ledare. I en 
tid där förändringstanken är ständigt närvarande är det en framgångsfaktor.   
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Hela bilden innehåller också personliga delar. Läsaren får ta del av Azita Shariatis liv i 
barndomens Iran, resan till ett nytt land och om att bygga en tillvaro och karriär i Sverige. 
Det är en spännande historia om kärlek, livsavgörande val och att lämna allt för att bygga 
något nytt.  
 
Boken vänder sig till dig som vill ta del av ett inspirerande ledarskap som lockar till att 
tänka nytt om jämställdhet, mångfald och förändringsarbete. Det är en engagerande 
berättelse av en självklar ledare. 
 
Om Azita Shariati 
Azita Shariati är född i Iran och kom till Sverige som 20-åring. Sedan 2014 är hon VD för 
Sodexo i Sverige. Hon började arbeta som restaurangchef inom företaget 1998 och har 
haft befattningar som försäljningsdirektör, affärsområdeschef, Sverigechef och VD.  Under 
hennes ledning har Sodexo gått från 14 till 50 procent kvinnor i ledningsgruppen på fem 
år. Azita Shariati brinner för samhällsfrågor och är helt övertygad om att jämställdhet och 
mångfald bidrar till ökad tillväxt och bättre resultat.  
 
Utmärkelser 
Årets direktör (2016) 
Årets Superkommunikatör (Resumé. 2016) 
Sveriges bästa chef (Chefstestet, tidningen Chef 2016) 
Årets mäktigaste affärskvinna (Veckans Affärer 2015)  
"European Role model of the year" (2015) 
Hamnat i toppen av "Top 20 Women in Business in Northern Europe" (2015) 
 

Azita Shariati har också ingått i en av regeringen tillsatt analysgrupp som arbetat med 
förslag på hur Sverige ska möta nya utmaningar på arbetsmarknaden (september 2016). 
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För intervju eller recensionsexemplar kontakta: Terri Herrera, presskontakt för Liber, 
0704-32 22 26, terri@editk.se eller Jonna Cornell, marknadschef på Liber,  
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Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera 
till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och 
utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. 
Besök www.liber.se 

 

 


