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SPECIALISTOMRÅDEN: 
Som konsult specialiserad på 
verksamhetsutveckling och att gå från 
strategi till genomförande via 
ledningsgrupps-arbete, ledarskap- , 
medarbetarskap och att skapa 
värderingsdrivna företagskulturer. 

LICENSER/CERTIFIERINGAR

• Culture Transformation Tools, Barrett 
Values Centre

• Grupp-, ledar- och beteendeanalyser: 
BelBin, CTT och Extended Disc

• Utbildad Coach enligt ICF

UTBILDNING
• Ekonomisk magister (MBA) inom 

affärsutveckling och en teknisk 
kandidatur (BSc) med inriktning på 
industriell ekonomi och informations-
teknik. 

• Jag har kompletterat mina 
universitetsstudier med utbildningar i 
beteendevetenskap, ledarskap, 
samtalsmetodik, diverse kultur-, 
person- och ledarskaps-inventorier

Jag brinner för att utveckla och tillgängliggöra den kraft som 
finns i varje människa och organisation. Jag drivs av nyfikenhet 
är en god lyssnare och utmanar dig som människa och 
uppdragsgivare med frågor som bjuder in till perspektivskiften 
och nya ögon. Det ger möjligheter att hitta  de nycklar, lösningar 
och utveckling som leder till era mål. Mångårig erfarenhet av 
organisations- och ledarutveckling. Specialistkompetens  i 
hållbarhets- och värdegrundsfrågor.

EXEMPEL PÅ OLIKA UPPDRAG
• Ericsson AB. Hållbart ledarskap som handlar om att stötta i 

och utveckla förståelsen för ledarrollen samt att leda utan att 
vara chef och att leda förändring i komplexa 
arbetssituationer. Insatserna blandar utbildning och 
stöd/coachning som ger förutsättningar för att skapa 
organisatorisk och personlig utveckling och hållbarhet. 

• SSAB: Utmanande ledarskap - Utbildningsprogram för 
chefer med tillhörande coachning. Fokus på att utveckla 
ledarskap och verksamhet med utgångspunkt i utmanande 
och krävande roller. Arbetet sker i föreläsningsform, 
workshops samt vid individuell coachning för deltagarna.

• Saint Gobain: Flerårigt uppdrag med fokus på kultur- och 
verksamhetsutveckling för de skandinaviska bolagen i en 
internationell koncern. Stöd på ledningsgrupps- och 
funktionschefsnivå med fokus på framgångsfaktorer och 
verksamhetsövergripande insatser för samtliga 
medarbetare. 

• Helmsley Fraser: Jag är underkonsult och utbildare för 
Helmsley Frasers program inom organisation-, kultur- och 
ledarutveckling i Skandinavien. Bland annat deras 
Performance Development Programme som kombinerar 
affärs- och ledarutveckling för seniora chefer där det ingår 
att coacha alla deltagarna kopplat till deras olika roller. 
Utbildningarna avropas internationellt och deltagare till de 
skandinaviska utbildningarna kommer från bolag i 
internationella koncerner. 

ANDRA UPPDRAGSGIVARE
Stockholm Stad, Stockholms Läns Landsting och Region 
Skåne. 
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