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Välkommen till KC Group

KC Group stödjer kompetensutveckling och förändringsprocesser inom offentlig sektor över hela Sverige. 
Vi har specialiserat oss på chefscoachning av individer, team och ledningsgrupper. KC Group designar och 
levererar även skräddarsydda chefsutbildningsprogram, workshops, seminarier och föreläsningar samt 
fungerar som stöd i arbete med värdegrundsarbete, organisationskultur och organisatoriskt lärande. 

Vi hjälper dig hitta rätt coach/konsult utifrån behov och önskemål
Framgångsrik chefscoachning förutsätter en relation av tillit, förtroende och ömsesidig respekt mellan 
chef(er) och coach(er). KC Group har tillsatt en heltidsanställd kartläggnings- och matchningsansvarig 
person, Annika Röckner, för att säkerställa optimal behovsanpassning och tillse att rätt konsult(er)  
kopplas till respektive uppdrag 

För avropsförfrågan, mer information eller för att boka in ett kostnads-
fritt och förutsättningslöst kartläggnings-/matchningssamtal kontakta:

Annika Röckner 
mobil: 070 560 03 24 
mail: info@kommuncoacherna.se

Kvalitetssäkrad coachningsprocess & mätbar team-/ledningsgruppsutveckling
Uppläggen på våra kvalitetssäkrade coachningsprocesser för individer, team och ledningsgrupper bygger 
på den arbetsmetodik och de paket som utarbetats och utvärderats tillsammans med kunder som t.ex. 
Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Migrationsverket, Högskolan Dalarna, Stockholm Stad och Västra 
Götalandsregionen.

Övergripande kvalitetsansvarig på KC Group är Annacarin Nilsson. Hon kopplar sitt arbete på KC Group 
till en pågående masterexamen med inriktning på hållbart ledarskap och organisatoriskt lärande.  
Annacarin återfinns bland erbjudna konsulter/coacher.

Digital lärplattform
Vi erbjuder möjligheten att stärka samtliga processer, både de individuella och i grupp, med den digitala  
lärplattformen ”Good2Great”. Plattformen innehåller fördjupnings- och inspirationsmaterial i olika  
format, samt möjlighet till individanpassat material, kontaktyta med sin coach, samt organisatoriskt  
lärande i grupp.

Konsult- / coachprofiler i urval
Här ges en översiktsmatris och kortfattad presentation av de elva (11) seniora konsulter/coacher som  
vi primärt erbjuder för coachninginsatser och ledarrelaterade workshops/seminarier/föreläsningar på  
Lunds Universitet. Samtliga konsulter är professionella chefscoacher, certifierade enligt branschorgani-
sationen International Coach Federation1. De har egen gedigen chefserfarenhet och kompletterande 
spetskompetenser som tillgodoser olika behov och önskemål för insatserna. Flera av konsulterna är  
även utbildade och certifierade i en internationell evidensbaserad och mätbar teamcoachningmetodik för 
team- och ledningsgruppsutveckling. Metodiken är validerad, bygger på systemteori och är utvecklad  
av Teamcoaching International i USA2.

1 https://coachfederation.org/ https://icfsverige.se/ 
2 https://teamcoachinginternational.com/
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Konsulter/Chefscoacher 
(certifieringsnivå*)

Individuell 
Coachning

Coachning av 
Lednings-

grupp

Spetskompetenser

Annacarin Nilsson 
(PCC)

X • Presentation/Retorik/Personligt uttryck 
• Kommunikation/Samtalsmetodik 
• Konflikthantering (NVC)

Anders Troedsson 
(ACC, CTPC)

X X • Teamutveckling/Ledningsgrupper 
• Strategiskt ledarskap/Verksamhetsutveckling 
• Affärsmannaskap

Camilla Granqvist Jönsson 
(PCC)

X X • Arbetspsykologi/Arbetsmiljö/Arbetsrätt 
• Konflikthantering 
• Kommunikation/Samtalsmetodik

Catharina Sjögren Froberg 
(MCC)

X X • Coachande Ledarskap/Samtalsmetodik 
• Teamutveckling 
• Personlig effektivitet

Eva Bonnevier 
(PCC, CTPC)

X X • Samtalsmetodik 
• Coachande förhållningssätt 
• Teamutveckling/Ledningsgrupper

Gertrud Elisabet Bohlin 
(PCC, CTPC)

X X • Teamutveckling/Ledningsgrupper 
• Konflikthantering 
• Verksamhetsutveckling/Förändringsledning

Karin Aspegren 
(PCC, CTPC)

X • Verksamhetsutveckling/Förändringsledning 
• Teamutveckling 
• Par- och DuoCoaching®

Karin Sundbro 
(MCC)

X • Transformerande Ledarskap 
• Kreativt Lagspel & Arbetsmiljö 
• Självledarskap

Katarina Callaghan 
(ACC)

X • Coachande Ledarskap 
• Mentorskap 
• Förändringsledning

Lena Sobel 
(ACC)

X X • UGL / UL 
• Mentorskap 
• Samtalsmetodik / Clean language

Peter Englén 
(ACC, CTPC)

X X • Teamutveckling/Ledningsgrupper 
• Utbildnings- och forskningsfrågor 
• Förändringsledning

* ACC = Accredited Certified Coach 
 PCC = Professional Certified Coach 
 MCC = Master Certified Coach 
 CTPC = Certified Team Performance Coach  
 www.icfsverige.se; www.teamcoachinginternational.com

ÖVERSIKT OCH KONSULTPROFILER
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ANNACARIN NILSSON, Individuell Chefscoachning

ANDERS TROEDSSON, Individuell Chefscoachning & Ledningsgrupper

Annacarin är ledarutvecklare och PCC-certifi erad coach. Hon har över 2000 timmar 
coachning för chefer på samtliga ledningsnivåer, bland annat på Högskolan Dalarna, 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Kriminalvården. Med pedagogik som 
huvudämne har hon djup kunskap inom lärande och pedagogiska metodiker som 
hon kopplar till neurovetenskap. Annacarin är kvalitetsansvarig på KC Group och 
läser för tillfället en Master med inriktning på hållbart ledarskap och organisatoriskt 
lärande.

Annacarin var ansvarig för att utveckla en framgångsrik kombinerad coachning- och 
utbildningsinsats i samtalsmetodik ”Fördjupade Samtalsfärdigheter” för över 100 chefer 
på Arbetsförmedlingen. Hon leder Chefsforum med inriktning på organisatoriskt lärande 
för Migrationsverkets enhetschefer, och under 2020 är hon huvudkursledare på Västra 
Götalandsregionens koncerngemensamma ledarprogram Chef i VGR steg 1 och steg 2.

Som examinerad logonom och dramapedagog har Annacarin också spetskunskaper inom 
personligt uttryck, retorik, röstteknik och framställning. Hon har sedan 2006 coachat i 
presentationsteknik på t. ex SVT, TRR, Ekonomistyrningsverket och Utrikesdepartementet.

Spetskompetenser:

•  Presentation/Retorik/Personligt uttryck
•  Kommunikation/Samtalsmetodik
•  Konfl ikthantering (NVC)

Anders är en uppskattad ledar- och organisationskonsult med lång erfarenhet av 
att jobba med ledningsgrupper och nyckelteam. Med över 10 års erfarenhet som 
konsult, mer än 20 år i ledande positioner i näringslivet och en civilingenjörsexamen 
från LTH-M’86 är Anders en skarp observatör, ledarcoach och organisationskonsult.

Som teamcoach skapar han engagemang, vilja och handling, och stödjer teamen hela 
vägen till slutmålet. Han har jobbat både i stora, internationella organisationer och i 
små entreprenörsledda verksamheter. På Migrationsverket genomför Anders fl ertalet 
coachningsinsatser för strategiska ledningsgrupper och föreläser kring teamutveckling och 
”Bedömningsorienterade vs. Utvecklingsorienterade organisationer”. Han är certifi erad 
Team Performance Coach (CTPC), ACC-certifi erad enligt ICF, samt associerad Team och 
Executive Coach hos Center for Creative Leadership i Bryssel.

I oktober 2018 publicerade Anders, tillsammans med Peter Englén, boken ”Att leda team – 
60 tips som höjer din systemintelligens”.

Spetskompetenser:

•  Teamutveckling/Ledningsgrupper
•  Strategiskt ledarskap/Verksamhetsutveckling
•  Affärsmannaskap
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CAMILLA GRANQVIST JÖNSSON, Individuell Chefscoachning & Ledningsgrupper

CATHARINA SJÖGREN FROBORG, Individuell Chefscoachning & Ledningsgrupper

Camilla är HR-konsult och ICF-certifi erad coach på PCC-nivå. Hon har över 3000 
timmar coachning för medarbetare, chefer på samtliga ledningsnivåer samt 
ledningsgrupper inom både privat och offentlig verksamhet. Med arbetspsykologi 
som huvudämne har hon djup kunskap om beteenden och grupprocesser.

Camilla har jobbat många år som ledare och chef både på statlig myndighet och inom 
näringslivet. Hon har en gedigen erfarenhet och kunskap om beteenden, konfl ikthantering 
samt olika samtalsmetodiker. Är certifi erad inom MBTI, en personlighetsanslys som är ett 
bra komplement vid personlig utveckling, ledarskapsutveckling och grupputveckling.

Som examinerad personalvetare sedan 18 år har Camilla också spetskompetens 
inom arbetsmiljö, arbetsrätt och gällande lagar inom arbetsmarknaden. Hon är en 
efterfrågad föreläsare och processledare inom områden som arbetsglädje, samarbete och 
värdegrundsarbete. Camilla utbildar potentiella ledare och lönekonsulter i kommunikation, 
mötesteknik, förhandlingsteknik, presentationsteknik och samtliga HR-processer på 
Yrkeshögskolan.

Spetskompetenser:

•  Arbetspsykologi, arbetsmiljö, arbetsrätt
•  Konfl ikthantering
•  Kommunikation/Samtalsmetodik

Catharina är en mycket efterfrågad executive coach och en av få som fått godkänd 
ICF-certifi ering på Masternivå (MCC) i Sverige. Hon har mer än 10 års erfarenhet som 
ledarskapskonsult från olika verksamheter och närmare 3000 timmar coachning för 
chefer på samtliga ledningsnivåer. Hon har även många års erfarenhet av att
coacha doktorander och disputerade från Lunds universitet.

Catharina har för KC Group ansvarat för och genomfört fl era ledar- och 
medarbetarprogram med fokus på förändring, medarbetarskap, personlig effektivitet, 
coachande förhållningssätt och svåra samtal. Hon är även Certifi ed Team Performance 
Coach (CTPC) och arbetar med ledningsgruppsutveckling enligt systemteoretisk och 
mätbar modell.

Hon kopplar utbildning och coachning till det senaste inom hjärnforskning, bl a kring hur vi
kan förhålla oss till fördelar och problem som fi nns med att alltid vara tillgänglig och 
uppkopplad.

Catharina har tidigare arbetat på ledande nivå med personalansvar och medverkan i
ledningsgrupp. Hon är utbildad civilekonom från Lunds universitet.

Spetskompetenser:

•  Coachande Ledarskap/Samtalsmetodik
•  Teamutveckling
•  Personlig effektivitet
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EVA BONNEVIER, Individuell Chefscoachning & Ledningsgrupper

GERTRUD ELISABET BOHLIN, Individuell Chefscoachning & Ledningsgrupper

Eva har arbetat med ledarskapsutveckling i över 25 år. Hon har mer än 4000 timmars 
erfarenhet av globalt arbete med att utveckla chefer, medarbetare och team, bl a på 
Malmö universitet. Eva är examinerad på Studie- och Yrkesorienterarlinjen
vid Lunds universitet och Malmö Lärarhögskola.

2003 började Eva sin coachutbildning vid CTI (Coaches Training Institute) där hon sedan 
2007 tillhör fakulteten. Som initiativtagare att starta CTI’s coachutbildningar i Sverige och 
Danmark har hon haft stort infl ytande i att höja kvaliteten på professionell coachning i 
Sverige. Hon har certifi eringar från ICF (PCC), CTI (CPCC), och TCI (CTPC). Hon är även 
tränad i teamcoachning vid CRR Global.

Vid sidan av arbetet i certifi eringsteamet på CTI har hon uppdrag för organisationer, 
myndigheter och företag. Hon har bland annat arbetat med chefer på Arbetsförmedlingen 
med inriktning på fördjupade samtalsfärdigheter, coachning för chefer på Migrationsverket 
och teamutveckling för ledningsgrupper på Kriminalvården. I det privata näringslivet har hon 
haft uppdrag hos bland annat JBT Foodtech för chefer i förändringsarbete samt coachning 
för chefer på Länsförsäkringar och PwC.

Spetskompetenser:

•  Samtalsmetodik
•  Coachande förhållningssätt
•  Teamutveckling/Ledningsgrupper

Gertrud är en av Sveriges mest erfarna chefscoacher och konsulter inom team- och 
grupputveckling. Sedan 2006 har hon över 2500 timmar coachning för chefer, ledare, 
forskare och team på bland annat Lunds Tekniska högskola, Jönköpings universitet 
och Högskolan Dalarna. Hon har även arbetat med ledarstöd, teamutveckling och 
utbildning inom RISE, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Kriminalvården 
samt inom privat näringsliv.

Gertrud har stor egen chefserfarenhet och vana vid att påverka och leda genom andra. 
Hon har startat, byggt och drivit företag samt varit anställd inom statliga och kommunala 
verksamheter. Hennes tid som VD för Forskningsbyn Ideon, som Näringslivschef i Eslöv, 
Regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne och ett 30-tal styrelseuppdrag, bl. a på Medicinska 
fakulteten i Lund, har gett ett brett kontaktnät och insyn i många olika verksamheter. Sedan 
2006 arbetar Gertrud som organisationskonsult, chefscoach och teamutvecklare med fokus 
på ledarskap och hållbar utveckling. Hon är även efterfrågad som mentor och rådgivare för 
individer och grupper i ledande position

Gertrud är beteendevetare och har gått Socialhögskolan i Umeå. På Lunds Universitet har 
hon studerat sociologi och psykologi samt tagit en Executive MBA vid Ekonomihögskolan. 
Hon är Certifi erad Team Performing Coach (CTPC) och certifi erad PCC-coach.

Spetskompetenser:

•  Teamutveckling/Ledningsgrupper
• Konfl ikthantering
•  Verksamhetsutveckling/Förändringsledning
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KARIN ASPEGREN, Individuell Chefscoachning

KARIN SUNDBRO, Individuell Chefscoachning

Karin är verksamhets- och ledarutvecklare, ICF-certifi erad coach på PCC-nivå och 
Certifi ed Team Performance Coach (CTPC). Hon har mer än 30 års erfarenhet av 
arbete i näringsliv och offentlig sektor, huvudsakligen i Öresundsregionen. De 
senaste 20 åren har Karin arbetat som professionellt stöd där hon dagligen mött 
ett brett spektrum av individer i olika utvecklingsfaser. Hon arbetar främst som 
ledarstöd och chefscoach vid förändring, nyanställning och omställning.

I botten har Karin en Ekonomie Magisterexamen från Lunds universitet med inriktning på 
marknadsföring och management. Som certifi erad coach har Karin tillgång till ett kraftfullt 
verktyg som hon kombinerar med sina kunskaper i marknadsföring, ekonomistyrning, 
ledarskap och strategiskt tänkande.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med offentlig verksamhet har Karin från uppdrag för 
Tillväxtverket, Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Hon har även arbetat som karriärcoach 
för Akademikerförbunden.

Spetskompetenser:

•  Verksamhetsutveckling/Förändringsledning
• Teamutveckling
•  Par- och DuoCoachning®

Karin är en synnerligen rutinerad och trygg coach, en av få i Sverige som godkänts 
som Master Certifi ed Coach (MCC) genom ICF. Hon är även certifi erad utbildare 
i Transformerande Ledarskap, genom Academy for Coachning Excellence (ACE) 
och ansluten till ACE-fakulteten. I uppdrag från bland annat Skolverket, 
Arbetsförmedlingen och TSL har Karin coachat chefer och medarbetare från ett 
vitt spektrum av befattningar, uppdrag och ansvarsområden.

Som utbildare i Transformerande Ledarskap och som MCC har Karin en verktygslåda 
med både teoretisk och praktisk kompetens för att skapa resultat inom Transformerande 
Ledarskap, Kreativt Lagspel & Arbetsmiljö samt Självledarskap.

Grunden till dessa spetskompetenser kommer från hennes anställningar som utbildad lärare i
Grundskolan och i Vuxenundervisning, samt från den ständigt pågående egna vidare-
utbildningen såväl teoretiskt som praktiskt. Karin har förutom lärarexamen från Karlstad 
studerat till Mentor och Handledare på Malmö universitet. Hon har även 160 poäng i
Metodik och Pedagogik från Stockholms universitet

Spetskompetenser:

•  Transformerande Ledarskap
•  Kreativt Lagspel & Arbetsmiljö
•  Självledarskap
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KATARINA CALLAGHAN, Individuell Chefscoachning

LENA SOBEL, Individuell Chefscoachning & Ledningsgrupper

Katarina har 30 års internationell erfarenhet som ledare och entreprenör inom 
offentlig och privat verksamhet i Storbritannien och i Sverige, främst inom medicinsk 
sektor. Med en gedigen utbildning i coachning, neuroledarskap och
förändringsledning, kombinerar hon sin chefserfarenhet med kraftfulla 
coachningsmetoder för utveckling av chefer.

Katarina har erfarenhet som mentor för studenter på Brighton University och som 
ledarskapscoach för lärare i Storbritannien för Teach First. Som företagsmentor arbetar 
Katarina med bl. a ledarskapsutveckling och strategiska frågeställningar.

Katarina har en sjuksköterskeutbildning i botten som hon byggt på med en Bachelor of 
Science på Halmstad Högskola och Hälso- och sjukvårdsadministration på Lunds universitet. 
Katarina är certifi erad av ICF på ACC-nivå, Certifi ed Business Communication
Master Practitioner (INLPTA) och Certifi ed Coach (INLPTA).

Spetskompetenser:

•  Coachande Ledarskap
•  Mentorskap
•  Förändringsledning

Lena har sedan 1994 arbetat som konsult med uppdrag att utveckla chefer,
grupper, medarbetare och arbetsfl öden inom såväl offentlig sektor som inom 
näringslivet. Hon är en av Sveriges mest anlitade och erfarna UGL-handledare. 
Lena är ICF-certifi erad coach med mer än 1000 timmar chefscoachning. Hon är 
suppleant i ICF Sveriges styrelse.

Lenas bakgrund som ingenjör (M.SC Teknisk Fysik) kommer väl till pass vid arbete med 
ingenjörer och tekniska specialister, som till exempel grupputveckling i större industri- och 
kommunala företag och i Expert 2020 – en ledarträning för Tekniska specialister (PhD med 
specialistutnämning). Lena är certifi erad i Förändringens Fyra Rum samt Utvecklande
Ledarskap (UL). Hon är Sveriges expert på sk. Clean Language, en kommunikationsmetod för 
precist och noggrant lyssnande. Lena har lett mentorprogram för 200 deltagare och utbildar 
ofta forskare i ledarskap.

Lena har även författat två bästsäljande böcker: ”Mentorn, en praktisk vägledning” 
tillsammans med Jöran Hultman, samt ”Chefen som Coach”, skriven tillsammans med Søren 
Holm. Boken fi ck Positions pris för bästa ledarskapsbok 2014 och har just kommit ut i sin 
andra upplaga, samt på engelska.

Spetskompetenser:

•  Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)/Utvecklande Ledarskap (UL)
•  Samtalsmetodik / Clean Language
•  Mentorskap
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PETER ENGLÉN, Individuell Chefscoachning & Ledningsgrupper

Peter är team-, organisations- och ledarskapsutvecklare med över 30 års 
erfarenhet av att stötta chefer att utveckla sig själva, sina ledningsgrupper och 
sina organisationer. En stor del av sitt yrkesverksamma liv har han arbetet med 
utbildnings- och forskningsfrågor, och har erfarenheter från bl.a Styrelsen för
u-landsforskning, Försvarets forskningsanstalt, Läkarförbundet samt som en del 
av den politiska ledningen på utbildningsdepartementet. Peter har en fi l.kand 
i Statsvetenskap, Nationalekonomi och Internationella relationer, samt studier i 
U-landskunskap, Freds- och konfl ikthantering på Uppsala universitet.

Peter är certifi erad ICF-coach och Certifi ed Team Performance Coach (CTPC). Idag arbetar 
han huvudsakligen med att utveckla chefer och nyckelteam inom offentlig sektor, bl.a på
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården, Totalförsvarets Forskningsanstalt och
kommunala bolag.

Tillsammans med Anders Troedsson har han skrivit boken ”Att leda team – 60 tips som höjer
din systemintelligens”. Peter är också en uppskattad föreläsare om hur man skapar effektiva
team, teamcoachande ledarskap och systemintelligens.

Spetskompetenser:

•  Teamutveckling/Ledningsgrupper
•  Utbildnings- och forskningsfrågor
•  Förändringsledning


