
Ledarskapsutveckling
Vi använder psykologi för att utveckla  ledare, 
grupper och organisationer. Vi utvecklar 
 individuella ledare, ledningsgrupper och kan 
genomföra ledarskapsprogram.

Vi kan också ge chefer stöd i form av grupp
utvecklingsinsatser, konfliktanalyser/konflikt  
l ösningar, svårigheter i grupper och/eller 
 arbetsrelationer, arbetsmiljöfrågor eller andra 
frågor som handlar om prestation och hälsa.
De modeller vi utgår ifrån är förankrade i 
 forskning, bl.a. Full Range Leadership och IMGD 
 (integrerad modell för group development).

Våra konsulter är samtliga utbildade inom 
 psyko logi, inom gestalt och/eller KBT. De flesta är 
även legitimerade psykologer/psykoterapeuter 

med vidareutbildningar inom bl.a. neuro
ledarskap, OBM (organisational behavioural 
management) och kognitiv psykologi. De 
är certifierade inom bl.a. Leadforward, TPI 
 (TeamProInventory), GDQ, CARQ och MBTi. 
Vi har ett eklektiskt förhållningssätt och 
 an passar  metoden efter uppdraget. Coaching, 
handledning, kunskapsöverföring och väg
ledning integreras i uppdragen. Konsulterna 
har även egen chefserfarenhet och kan lätt sätta 
sig in i ledarskapets många utmaningar.

Varje förfrågan inleds med ett kostnadsfritt 
samtal med vår kundansvarig. Syftet är att få 
förståelse för frågeställningen så att valet av 
insats och konsult blir optimalt utifrån önskade 
resultat.

Anna Rattigan
”Att leda sig själv och andra är en utmaning. Jag ger stöd, verktyg och kunskaper så att 
chefen/ledaren kan effektivare hantera de många olika utmaninganar i ledarskapet, 
kan arbeta tydligare i värderad riktning, och i enlighet med verksamhetens mål.”

Anna är legitimerad psykolog med erfarenhet och kompetens inom bland annat:
• ledningsgruppsutveckling, ledarskapsutveckling, grupputveckling
• medling, konflikthantering och samarbetssvårigheter
• organisationsfrågor, ledning, styrning
• svåra samtal, samtalsmetodik, kommunikation

VÅRA LEDARSKAPSKONSULTER:

Carina Gustafsson 
”Det är viktigt att chefen blir stärkt i sitt uppdrag och i sig själv, jag vill ge chefer nya perspektiv 
och tryggheten att kunna prova nya beteenden, alltid med ett tydligt mål i sikte.”

Carina har en 4årig utbildning från gestaltakademin och är ICFcertifierad coach. 
Carina har erfarenhet och kompetens inom bland annat:  
• grupputveckling; ledningsgrupper och arbetsgrupper
• samarbete och kommunikation, konfliktlösning, svåra samtal
• att skapa konstruktiva kulturer på arbetsplatsen
• verksamhetsutveckling

Maria Thorén-Karlström
 ”Jag är engagerad och lösningsorienterad, jag vill motivera och skapa resultat. Vägen dit är 
oftast självkännedom, ansvar och handling och ett tydligt mål. Jag eftersträvar att hitta de 
bästa utvecklingsmetoderna för varje ledare, ledningsgrupp och organisation.”

Maria är system och beteendevetare med lång och gedigen erfarenhet av  
organisations, ledarskaps och grupputveckling. Hon har särskilt arbetat med bland annat:
• Ledarutvecklingsprogram för; morgondagens chefer och ledare, nya och erfarna chefer
• Utveckling av ledningsgrupper för större effektivitet
• Individuell coaching till ledare på olika nivåer
• Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling, förändringsledning på olika nivåer 



Linda Nordin
” Jag vill hjälpa chefer att arbeta med positiv förstärkning av de beteenden som för 
organisationen framåt. Att ge stöd och verktyg för att hantera det som är svårt samt att 
utveckla medarbetare, grupp och verksamhet till måluppfyllelse och större effektivitet.”

Linda är legitimerad psykolog och fil dr psykologi med erfarenhet och kompetens 
inom bland annat:
• strategiskt ledarskap, verksamhetsutveckling, kultur/värdegrund
• föredrag/utbildning  stressreduktion, motivation, förändringar
• samarbetssvårigheter, konfliktanalys och konfliktlösning
• grupputveckling/ledningsgruppsutveckling

VÅRA LEDARSKAPSKONSULTER:

Cecilia Ärlemalm
”Ledare behöver skapa tillitsfulla relationer och kulturer. Jag vill stärka chefer och grupper 
så att de kan bli tydligare och tryggare i sina uppgifter och i sin roll.”

Cecilia är ICFcertifierad coach med en 4årig gestaltutbildning inom ledarskap och 
organisation. Cecilia har erfarenhet och kompetens inom bland annat:
• värderingsarbete/kultur, förändringsledning
• verksamhetsutveckling och ledarskapsprogram på global nivå
• samarbetssvårigheter, konfliktlösning
• grupputveckling/ledningsgruppsutveckling

Sara Lindhagen
”Genom reflektion över det egna ledarskapet och de utmaningar du möter i ditt arbete, 
kan vi tillsammans ringa in vad som kan vara hjälpsamma processer och verktyg för att 
ta dig framåt.”

Sara är socionom och legitimerad psykoterapeut med erfarenhet och kompetens 
inom bland annat:
• förändringar, motstånd, hos enskilda och grupper
• kunskap och verktyg för att hantera stress och press, svåra samtal
• konflikter, samarbetssvårigheter, svåra samtal
• samarbete, kommunikation, grupputveckling

Tomas Ärlemalm
” Jag ger chefer kunskaper och verktyg för att skapa ett effektivare ledarskap, bl.a. genom 
reflektion och träning avseende de förhållningssätt och beteenden som för människor och 
verksamheter framåt.”

Tomas har en 4årig gestaltutbildning inom ledarskap och organisation. Tomas har 
erfarenhet och kompetens inom bland annat:
• verksamhetsutveckling; kultur, värdegrund, spelregler
• omfattande ledarskapsprogram, ett strategiskt ledarskap
• grupputveckling/ledningsgruppsutveckling
• samarbete, kommunikation, konflikthantering

Martina Johansson
” Det är viktigt att skapa stabilitet och trygghet i ledarrollen. Jag vill ge chefer perspektiv, 
verktyg och strategier och stärka dem att kunna hantera alla de utmaningar som rollen 
oftast innebär, som t.ex. konflikter, svåra samtal, förändringar.”

Martina är socionom och leg psykoterapeut med erfarenhet och kompetens inom 
bland annat:
• konfliktanalyser, konfliktlösning, utredningar
• hantering av relations, samarbets/beteendesvårigheter 
• utveckling av grupper och team, förändringar
• svåra samtal, stress, press och påfrestning



Matti Kortelainen
”Chefer har ett stort personligt ansvar. Jag vill stärka chefer att både kunna visa omtanke 
men också att konfrontera vid behov. Att skapa en kultur som uppmuntrar feedback, 
delaktighet och engagemang .”

Matti är socionom och erfaren certifierad IL och UGLhandledare. 
Matti har erfarenhet och kompetens inom bland annat:
• grupputveckling/ledningsgruppsutveckling
• samarbete och kommunikation, feedback, kultur, värdegrund
• verksamhetsutveckling
• konfliktlösning

”Kontakta oss gärna 
för att diskutera 

era behov, för information 
eller beställning!”

Kay Sanderson 
VD/kundchef

0739135550  
kay.sanderson@lifewise.se
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