Henrik Segerlund
Erfarenhet som verksamhetschef och
konceptutvecklare inom Malmö Stad, Omvida AB och
Davsjö Vård AB…m.fl. Spetskunskap inom
konflikthantering och socialt arbete, och sedan 11 år
sakkunnig gentemot Kommunförbundet Skåne.
Mångårig erfarenhet av personalhandledning, samt
en van och uppskattad föreläsare om kommunikation
och gruppsykologi.
Styrkor inom kvalitetssäkring, utvärdering samt
konceptutveckling av tjänster.
Henrik är socionom, språkvetare, medförfattare till
boken ”Psykologiska Spel”, och samtalsterapeut
verksam inom både kommunal och privat
verksamhet sedan 1998.
Tjänster i urval:
• Interim som projektledare, projektcontroller och
bemanningskoordinator.
• Utbildningar i kommunikation och gruppsykologi.
• Proaktivt och reaktiv konfliktbearbetning.
• Fortbildning och ledningsstöd.
• Personalhandledning.
• Kort- och långtidsterapi.
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Kalle Nyhlén
Erfarenhet av ledande befattningar inom ett flertal
branscher. Styrkor inom projektledning, försäljning
och all typ av kundbemötande. Vana att leda och
coacha arbetsgrupper och leda
förändringsprocesser på en både teoretisk och
praktisk nivå. Spetskunskap inom service, sälj och
kundbemötande.
Har en IHM examen i botten och med studier vid
såväl Södertörns högskola och Stockholms
Universitet bakom sig. Certifierad coach samt
utbildad inom MI (Motiverande Samtal).
Tjänster i urval:
• Interimledare med operativt ansvar för

arbetsgrupper inom sälj eller service.
• Skapa effektiva processer och rutiner genom
organisatorisk genomlysning och
behovsinventering.
• Projektledning.
• Facilitera förändringsprocesser.
• Fortbildning kring utbrändhet, dess konsekvenser
och prevention.
• Coachning.
Referenser:
Elite Hotels, Moment Hotels, Accus, MiWell, Holy
Greens AB.
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Michael Högberg
Erfarenhet av ledande befattning såsom VD och
personalchef inom privat sektor såväl som kommunal
förvaltning. Personalhandledare åt ett 40 tal arbetsgrupper.
Styrkor inom personal- och projektledning, bemanning,
konflikthantering, implementering av proaktiv psykosocial
arbetsmiljö, företagshälsovård, employer branding samt
ledningsstöd.
KBT terapeut och personalhandledare med studier inom
psykologi och pedagogik vid Lunds- och Linköpings
Universitet. Förändringsledarutbildning på KTH i Sthlm, samt
Steg 1 Psykoterapiutbildning via Psykologpartners. Har
undervisat i konflikthantering och pedagogik vid Malmösamt Kristianstad Högskola.
Certifierad i Talent Q personlighetsformulär, rekryteringsoch färdighetstester:
• Dimensions. För kvalitativa personlighets-, sälj- och
teamprofiler av befintliga eller nya medarbetare.
• Elements. Det optimala vetenskapliga begåvningstest som
mäter verbal, numerisk och logisk förmåga - används
oavsett tjänst.
• Drives. Omfattande mätning av individens värderingar och
motivationsfaktorer på arbetsplatsen.
Tjänster i urval:
• Interim som personal- och projektledare, HR,
projektcontroller och bemanningskoordinator.
• Kvalitativ skattning och analys av medarbetare vid intern
succession eller omorganisation.
• Proaktivt och reaktiv konfliktbearbetning.
• Fortbildning inom MI, SDT och Konflikthantering.
• Ledningsstöd.
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Jonna Rex
15 års erfarenhet av arbete med människor och
organisationer i utveckling, både i ledande befattningar och
som coachoch konsult.
5 års erfarenhet av att bedriva myndighetsutövning i en
offentlig politiskt styrd organisation.
5 års erfarenhet av att arbeta som konsult med
ledarskaps- och organisationsutveckling.
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och
likabehandlingsplaner (innefattar ESF:s horisontella
principer).
Erfarenhet från ledande befattningar och från att utbilda
och utveckla medarbetare och ledare. Drivit
värderingsprocesser, förändringsarbeten,
omställningsarbete, verksamhetsutveckling och
rekryteringsprocesser.
Ett professionellt, positivt och engagerat förhållningssätt
gentemot kollegor, medarbetare,kunder och andra aktörer.

Utbildning

Arbetspsykologi
Projektledning inom information & medieteknik
Medie- & kommunikationsvetenskap
OBM - OrganizationalBehavior Management
Systematiskt arbetsmiljöarbete
UGL-utbildning
Lösningsinriktad arbetsmodell
Tjänster i urval
Arbetspsykologiska utredningar och förändringsarbete
Samtalsmetodik
Coaching
Mediehantering
Projektledning.

Certifiering

Everything DiSC®
Personprofileringsverktyg
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Bo Svingstedt
Bo har gedigen erfarenhet av att arbeta
ledarutvecklingsprogram med fokus på
med
utveckling i ledarskapet. Bo är legitimerad
personlig
familjeterapeut och organisationskonsult
psykolog,
gestaltterapeutisk och systemisk
med
grund.
Bo har mångårig erfarenhet som konsult
handledare i organisationer och tidigare även
och
socialtjänst, familjebehandling och psykiatri.
inom
början av 90-talet arbetar han framförallt
Sedan
ledarskap och organisationsutveckling och har
med
med konflikthantering som familjeterapeut sedan
arbetat
tillbak
25
år
a.
Idag arbetar Bo framförallt
ledarutvecklingsprogram,
med
chefscoaching samt kris- och konfliktuppdrag
teamutveckling,
Bo är idag också pedagogisk ledare och
uppdrag.
Nordiskt
lärare vidGestalt Institut i Danmark. Bo har ett
engagemang för att stödja chefer att se sin
särskilt
som en spegel på sig själv och utifrån det hitta
omgivning
för hur de skall agera i sitt
vägar
ledarskap
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Beate Andersson
.

Arbetar med samtalsterapi och handledning samt
coaching och mindfullness för grupp, par och enskilda
personer.
Arbetar bl.a. med stressrelaterande problem och
relationer. Jag använder mig främst av
Transaktionsanalysens verktyg för att fånga upp
bakomliggande orsaker till stress, utbrändhet, konflikter,
ångest, dålig självkänsla m.m.
Beate har 15 års erfarenhet inom vården och psykiatrin.
Stor kunskap kring hur personalgrupper inom vården
arbetar och mår samt insikt kring kommunikationen
mellan ledare och arbetare.
Föreläsare på arbetsplatser kring personalhälsa,
konflikthantering och hur vi fungerar i grupp. På Beates .
workshops ger hon deltagarna gruppövningar både för
igenkänning men även där syftet kan vara att gå ur sin
comfortzon för att främja utveckling och reflektion.
Beate har förläst för kommuner, däribland för
värdegrundsledarna i Kävlinge kommun samt otaliga
personalgrupper inom vården.
Styrkor: Stressrelaterade problem och konflikthantering
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André Sten Rigedahl
.

André är flerspråkig civilingenjör med tre MBA
(Master of Business Administration) examen, och
besitter tjugo års erfarenhet som strategisk konsult
inom affärsutveckling och affärsinnovation.
Han besitter omfattande internationell erfarenhet inom
flertalet sektorer och branscher, inklusive energi,
finansiella tjänster, FMCG, telekom, transport och
detaljhandel.
André utför kommersiell due diligence, CDD och har
rådgivit i M&A deals, fusioner och förvärv. hjälpa företag
att utveckla nya serviceerbjudanden, komma in på nya
marknader, benchmarka och använda best practice för
att förbättra serviceprestanda.
Klienter och företag som André har arbetat med: Arriva,
BAA, Coca-Cola, Coutts & Co., Europeiska
kommissionen, Macquarie Bank, Microsoft,
Utbildningsdepartementet (Sverige),
Transportministeriet (Israel), Samsung, Sony Japan,
Telenor, Tetra Pak, Transport för London, Volkswagen.
m.fl.
André är KAHEMI´s repressentant i London, men
hans verksamhetsområde är över hela Europa,
och är ofta i Sverige för kortare uppdrag.
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