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"Jag är en målfokuserad, engagerad, visionär ledare med en gedigen och djup kunskap
inom ekonomi. Jag är sedan 1997 ledarskapscoach till många framgångsrika ledare och
politiker i Europa och USA."

Utbildningar
1989-1994 Lunds Universitet 240 hp-k (160 poäng gamla beräkningen)

Filosofie Kandidatexamen, Civilekonom 217,5 hp-k (145 poäng)
Huvudämne företagsekonomi, redovisning och finansiering inkl. koncernredovisning
Uppsats Miljöredovisning
Pedagogik 30 hp-k (20 poäng)
Ekonomisk historia 60 hp-k (40 poäng)
Företagsekonomi 90 hp-k (60 poäng)
Miljövård för tekniker och ekonomer 7,5 hp-k (5 poäng)
Nationalekonomi 30 hp-k (20 poäng)

Övriga kurser 22,5 hp-k (15 poäng):
Ekonomisk historia, Latinamerikas ekonomiska historia, extrakurs: 7,5 hp-k (5 poäng)
Media och kommunikationsvetenskap: 15 hp-k (10 poäng)

1987-1988 Universität Wien, Österrike
Tyska motsvarande 20 poäng

1984-1987 Tessinskolan Nyköping
Treårig ekonomisk linje
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Erfarenhet
2000 - CoachPower Sweden AB, Delägare och VD
Jag driver CoachPower Sweden AB tillsammans med min kompanjon och man Örjan Strindlund. Vi är något av
pionjärer inom coachbranschen i Sverige då ingen visste vad coaching var när vi startade 1997.
Vi har under årens lopp coachat tiotusentals ledare, egna företagare, politiker och medarbetare i Norden, delar
av Europa och USA. Vi fokuserar på resultat och får detta genom att jobba inom områdena business, ledarskap
och välmående. Då businessen är en viktig del går vi in och sätter ekonomiska mål för våra kunder och får därmed
en bred överblick och kunskap inom ekonomin i olika företag och olika branscher. CoachPower omsätter runt 4
miljoner årligen.

2007 - GrowthPower Holding AB, Delägare
GrowthPower bedriver verksamhet genom investering och aktivt ägande i andra Aktiebolag.
GrowthPower är delägare i Sizes Works AB.
Tidigare var bolaget ett förlag och hette då CoachPower Publishing Sweden AB där vi gav ut vår ledarskapsbok
"Tuff Kärlek - För Ledare" som har sålt över 2300 exemplar och omsatt ca 750.000 sek.
Dessförinnan hette bolaget HealthPower Sweden AB. I det bolaget arbetade jag med att få tillbaka utbrända och
sjukskrivna till arbetsplatsen på kort tid. Det tog några veckor från att mina kunder var sängliggande till att de var
tillbaka på arbetsplatsen till 50% och ytterligare max 4 månader innan de var helt friskskrivna. Mina uppdragsgivare var HR avdelningar på nytänkande företag. Vissa företag gick från 8-9% sjukskrivna till 2% på ett år. I dessa
uppdrag arbetade jag med underkonsulter i form av terapeuter, sjukgymnaster och företagsläkare vilket bildade
en ny form av företagshälsovård som hade mottagning på företagen en gång per vecka.

2018 - Sizes Works AB, Delägare och ledarskapscoach
Sizes Works skapar flexibla, moderna och miljövänliga bostäder – på kortare tid och till en lägre kostnad. Vi
bygger industriella moduler i fabrik vilket gör att kostnaderna hålls nere då det är mer effektivt än att platsbygga.
Dessa hyres- och bostadsrätter byggs i miljövänligt trä, är energieffektiva och drar till sig koldioxid dvs skapar
minusutsläpp. I fabriken har vi anställt uteslutande nyanlända som bygger och monterar modulerna vilket bidrar
till integrationen i Sverige.
Utöver delägarskapet arbetar jag som ledarskapscoach i koncernen We Are Tomorrow där Sizes ingår vilket
innebär att jag går in och coachar nyckelmedarbetare och VD:ar närhelst de behöver coaching. Resultatet blir att
verksamheten aldrig fastnar utan utvecklas i en enorm fart. Sizes värderas i dagarna till 100 miljoner kronor.

1998 - 2000 Resurshuset EF, Delägare och konsult
Vårt första coachföretag tillsammans med 6 st konsulter i coachingens begynnelse i Sverige.

1997-2000 MBD Konsult
Mitt första egna företag som var en enskild firma som marknadsförde och sålde ledarskapsutbildningar.

1995-1997 Teleperormance Sweden AB
Marknadskommunikation och telefonförsäljning. Jag var projektledare vilket innebar att jag sålde in och satte upp
säljkampanjer samt ledde teamledare och telefonförsäljare att nå kundernas önskade resultat.

1994-1995 EF Språkresor, ekonomiassistent
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Exempel på coachuppdrag
Making Waves - Digital, innovativ markandsföringsbyrå.
Jag coachar VD till hållbara resultat både ekonomiska och att medarbetarna ska ha ett högt välmående, trivas och
därigenom prestera ännu bättre. Under 2018 har bolaget ökat både omsättningen och vinstmarginalen med 17%
som är högst i koncernen NOA samtidigt som de har anställt och omstrukturerat affären och delar av företaget.

Nice One - Contensbyrå
Efter ett år med coaching av VD 2017 ökade bolaget över 30% från 32 miljoner till 43 miljoner i omsättning samtidigt som vinstmarginalen var över 7%. Under året hade den då 30 årige VD:n även att hantera tuffa metoo processer. Hon fick högsta betyg i den interna ledarskapsundersökningen och en mycket hög trivsel i medarbetarundersökningen.

Företag inom datalagring
VD tog över ett mycket styvmoderligt behandlat företag i miljardklassen där medarbetare vantrivdes och saknade
struktur. Hon inkluderade medarbetarna och satte tydliga mål vilket gjorde att de som inte kände att de ville vara
med och uppnå målen sökte nya jobb medan de som ville vara med på resan verkligen började trivas. Nu har VD
börjat få rätt person på rätt plats och har uppmärksammats som en lysande stjärna inom koncernen. Extra kul att
hon är den enda kvinnliga VD:n inom en mansdominerade koncern och bransch.

Choice Hotels
Vi har sedan 2007 samarbetat med Choice Hotels. Vi började med hela Clarion kedjan som insåg att hur mycket
de än jobbade med service så lyfte det inte riktigt. De tog in CoachPower då de insåg att de inte hade rätt person på rätt plats. Vi jobbade med alla medarbetare på alla hotell i Skandinavien från VD, till strategiska ledningsgruppen till avdelningschefer samt alla medarbetare. Vi genomförde under flera år vår ledarskapsutbildning som
genererade mellan 50 till 70 miljoner per år för de 12-14 deltagarna i nya projekt som inte hade hänt annars. Idag
coachar jag några utvalda VD:ar och strategiska ledningsgrupper inom Clarion och Quality.

Centerpariets riksdagsgrupp
År 2006 bestämde Maud Olofsson att partiet skulle ta in coacher i riksdagsgruppen efter valet 2006. Valet föll på
CoachPower och vi coachade initialt alla riksdagsledamöter. Efter några år skar partiet ner på coaching men några
nyckelpersoner fick ha mig kvar, bl a Annie Lööf. Vi har sedan dess haft ett nära och framgångsrikt samarbete i
ledarskap och målsättning som har tagit Centerpartiet från Sveriges otydligaste parti till ett av de tydligaste. Vi har
jobbat i tuffa tider och framgång vilket har lett till att Centerpartiet gjorde sitt bästa val på 30 år 2018. Vi är inte klara utan nästa mål är att blir största borgerliga parti år 2022. Jag fortsätter även att coacha andra riksdagsledamöter
kontinuerligt och har coachat tjänstemän på riksdagskansliet periodvis vid behov.

Förtroendeuppdrag
Värmdöcentern kretsordförande.
Ledamot i kommunfullmäktige Värmdö Kommun.
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Övriga utbildningar
Terapier och egen utveckling

Kontinuerligt

1996-2018

Hoffman Institute

Hoffman

1203

Institutet för personlig utveckling

IPU Drivkraftsanalys, Trimetrix

1004

Peak Potentials

MMI intensive in turbulent times

0904

Hjuletmetoden AB

Introduktionsutbildning

0903-0906

MV Hansen & Associates Inc

Mega Book Marketing University

0803

The Sedona Method, Sedona AZ

The Sedona Method

0710

Evidentagruppen

UGL del 2, The Human Eliment

0703

The Strategic Coach, London UK

The Strategic Coach Program

0701-0710

Warrior Sage, Vancover, Kanada

Warrior Sage

0607

Peak Potentials, LA

MMI Intensive

0312

Dale Carnegie, Sverige

Professionell försäljning

0309-0311

LEC Sverige

Forum

0307

Institutet för personlig utveckling

IPU Profilanalys Utbildning

0209

Futures Unlimited, Sverige

Futuring

0005-0008

Joruun Sjööbacken, Truls Fleiner

NLP, TMK Kommunikation

0003

LEC Sverige

Forum

9810
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