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Redan i ungdomsåren började jag intressera mig för ledares egenskaper. Vad är det som gör en
ledare till ledare? Samtidigt önskade jag att när människor träffas skulle de lyfta varandra snarare än
trycka ner.
När jag i mitten av 80‐talet kom i kontakt med coaching insåg jag snart att här är ett
kompetensområde med stor kraft och som både är okänt och saknas i svenska företag. Jag förutsåg
att den kompetensen skulle framöver kunna få stor betydelse för ledare, medarbetare och deras
verksamheter då den visade sig ha kraften att skapa genombrott i agerande och resultat.
Efter omfattande utbildning och träning i ämnet har jag de senaste 30 åren bedrivit coachande
samverkan med enskilda ledare, ledningsgrupper och medarbetare till nya stabila nivåer i deras
agerande och resultat samt till att bygga upp nya företagskulturer.
Uppdragen har mera specifikt handlat om att
 klara mycket utmanande produktionsmål,
 förkorta ledtider i projekt,
 utbilda förändringsledare,
 utbilda i coachande ledarskap,
 bygga team av ledningsgrupper,
 bredda ansvarstagandet,
 implementera nya företagskulturer,
 utveckla effektivare samverkansformer inom och mellan produktionsenheter,
 öka stresståligheten hos ledare,
 utveckla kommunikationen mellan chefer och medarbetare och
 utbilda andra coacher.
Från slutet av 80‐talet och flera år framåt gick jag i bräschen för att introducera coaching i det
svenska näringslivet.
Uppdragsgivarna har främst varit kunskapsintensiva och mycket konkurrensutsatta verksamheter
inom olika branscher. Ellemtel och Ericsson har varit de största kunderna. Samverkansformerna har
ofta varit kundanpassade coaching‐program över flera månader med workshops varvade med
individuell coaching. Programmen har innehållit nydanande metodiker för att skapa genombrott i
agerande och resultat. Upplägget har också varit serier av individuella coaching‐möten med ledare i
att utveckla deras personliga ledarskap.
Tidigare med en bakgrund som kemiingenjör arbetade jag på IVL Konsult med miljöförbättrande
åtgärder inom cellulosaindustrin, rustade upp och drev Centralbadets Tennishallar i Stockholm city,
medverkade i olika programproduktioner och med ekonomi på SR, SVT och UR samt startade och
drev en kursgård, Skeppsgården, i Valdemarsvik.

