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Profil i korthet 
 Mer än 15 års erfarenhet att arbeta med chef- och ledarutveckling i en internationell kontext 

o erfarenhet av att arbeta med komplexa kompetens- och verksamhetsutvecklings-

uppdrag, i dialog med seniora chefer och ledare i olika sektorer 

o coachat chefer och ledare individuellt som i grupp 

 5 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete, strategiskt som operativt 

 5 år med chefsansvar, lönesättning, utvecklingssamtal, uppföljning, budget 

 Lett verksamhetsutvecklingsprojekt i akademisk miljö och affärsdriven verksamhet 

 

Övergripande konsultprofil: Bred erfarenhet av att föra dialoger kring företags- och 

verksamhetsledningsfrågor; strategi, ekonomi, värdeskapande, innovation, marknadsföring och 

förändring och utifrån dessa skapa och leda olika utvecklingsinsatser. Jobbat direkt med 

ledarutveckling, individuellt som grupper. Coaching av individer och grupper mot individuella som 

organisatoriska mål. Diplomerad coach enligt ICFs riktlinjer. Facilitering av och utbildning i 

förändringsledning. Organisations – och verksamhetsutveckling med fokus på att stödja process och 

transformation from nuläge till önskat läge. 

 

Akademisk examen 

1999 Ekonomie Doktor, Handelshögskolan i Stockholm, Information Management. Avhandlingstitel: 

Ledtider för Ledningsinformation. Avhandlingen tittade på förklaringar bakom den tid det tog 

innan ledningen i stora företag/organisationer fick tillgång till den återkommande ekonomiska 

rapporteringen kring verksamhetens utfall.   

1991 Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Inriktning Information Management.  

 

Arbetslivs-, chef och ledarerfarenhet 

Arbetar sedan januari 2015 i egen verksamhet. Leder och designar utvecklingsinsatser, handleder och 

coachar chefer och ledare inom privat och offentlig verksamhet. Planerar och följer upp 

utbildningsinsatser. Föreläser inom förändringsledning, ledarskap och grupputveckling, strategi,  

affärsutveckling och affärsmannaskap. 

 

Kristina var heltidsanställd vid Handelshögskolan i Stockholm Executive Education (tidigare IFL) 

under perioden 2008-2014. HHS Executive Education omsätter ca 180 miljoner kronor årligen och ca 

3000 chefer och ledare deltar i program per år. Under anställningstiden var Kristina chef och del av 

ledningsgrupp under 5 år. Kristina fördelade tiden mellan att sälja, utveckla, leda och genomföra olika 

typer av utvecklingsprogram (som programledare), i öppna som skräddarsydda lösningar samt 

chefsuppdraget som under perioden omfattat, ansvar för resursnätverket som helhet och tillsättning av 
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programledare. Det har också omfattat affärsansvar för en grupp program. Under senare delen av 2014 

var Kristina ansvarig för företagets totala erbjudanden och utveckling av dessa (chef för Innovation & 

Development). Programledaruppdragen har omfattat olika sektorer och branscher, affärsdrivet som 

offentligt. Kristina har varit programledare för de stora internationella programmen som MBA, EMBA 

som mindre skräddarsydda för chefer inom t ex försäkringsbranschen. Deltagarna har omfattat en brett 

spektrum från chefer, ”talanger”, civilingenjörer, läkare, förändringsledare inom privat eller offentlig 

verksamhet, ideella som politisk driva organisationer. Deltagarna omfattar allt från specialister, nya 

chefer, affärsutvecklare, ledningsgruppsmedlemmar och VDs.  Kristina var också styrelseledamot i IFL 

Kämpasten AB, helägd konferensanläggning under åren 2010-2014. Kristina håller också i 

simuleringar som del av ett programinnehåll, det ena har fokus på förändringsledning och det andra är 

en affärssimulering ”Tango” som har fokus på kunskapsföretags utmaningar och väver ihop strategi, 

ekonomi, resurstillsättning och rekrytering av kunder. 

 

Under 2007 arbetade Kristina 100 % som egen konsult med uppdrag att utveckla nya erbjudanden åt 

IFL vid HHS, det omfattade också att leda program. 

 

1990-1999, innehade Kristina doktorand- och lärartjänst på Handelshögskolan. 1999-2000 arbetade 

Kristina på Handelshögskolan BI, i Oslo, Norge och innehade en så kallad post-doc. tjänst. 

 

1984-1987 arbetade Kristina heltid som redovisningsekonom inom Kuwait Petroleum Svenska AB. 

Detta arbete fortsatte på deltid och uppdragsbasis under civilekonomstudierna. 

 

Kristina arbetar också ideellt och har varit styrelseledamot i Svenska Budo och Kampsportsförbundet 

(numera Svenska Karateförbundet) och är sedan 2015 medlem i Solna Vikings (basket) styrelse. 

 

Övrig utbildning och kurser 

2015 Psykodrama, Scenario & Grupp och individutveckling, Jörgen Krantz 

IDI certifiering, (Interpersonal Dynamics Inventory), IDI Profiling AB, 

GDQ certifiering (Group Development Questionnaire, Susan Wheelan) Sandahl & Partners AB 

2014 Kärnkvaliteter, Certifieringsutbildning, Daniel Ofman, Holland & GRO Utvecklingskonsulter & 

IFL vid HHS. 

2012 Value Based Selling, Mercuri Urval, Sverige 

2011 Licensierad ChangeStyleIndicator, Discovery Learning, USA 

2011 Developing the Strategic Leader, Center for Creative Leadership, Colorado Springs, USA 

2011 Licensierad processhandledare: ChangePro – Förändringsledning, Learningways, Schweiz 

2010 Ledarskapsutveckling - THE (The Human Element), steg 1 – Schneede AB 

2008 Licensierad processledare Tango affärssimulering (Celemi AB) 

2008 Diplomerad coach enligt ICF riktlinjer (Coachcompanion AB) 

2006 Ackreditering Belbin Team Roles (Belbin Svenska AB) 

2003 Lärarhögskolan, Vuxenpedagogik 5p. 

2003 Ledarskap - Utveckling av ledarskap genom drama, 10p, Lärarhögskolan. 

2002

2003 

Coachutbildning, Umeå Universitet – Idrottshögskolan, Idrottsmedicin 10p, Pedagogik – 

Coaching 5p, Pedagogik – Individanpassad träning 5p 

2001 Ledarskap - UGL, Utveckling Grupp Ledare, 5 dgr heltid, Nordkompetens AB, Tällberg. 

2001 Pedagogikkurs för disputerade, HHS, 5p. 

1993 International Teachers Programme, Insead, Fontainebleau, Frankrike, 5 veckor. 
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Exempeluppdrag 2012-2016 
 

 Landstinget Västmanland, pågående, 2ggr/år, Ledarskapsutbildning för ST läkare. 

Programledare och lärare. 

 

 Ledningsgruppsutveckling, onkologisk klinik, Lasarettet Ryhov, Region Jönköping. I 

samarbete med Helseplan AB. 

 

 RAMP – Rapid Acceleration Management Program, programledare, ansvarig för design och 

utveckling av program för nyanlända högutbildade flyktningar, planerad programstart hösten 

2016. Uppdrag från Handelshögskolan i Stockholm, 

 

 Vinnova, utvecklingsprogram för projektledare för programmet Utmaningsdriven Innovation 

(UDI) med fokus till att stödja deras roll i att hantera och leda satsningsområdena. Delat 

programledarskap, med Framship AB. 

 

 Strategic Business Management, International Training Program, SIDA genom SIPU och 

Jarskog Konsulter, Affärsprogram riktat mot affärsledande entreprenörer i utvalda afrikanska 

samt östeuropeiska länder. Lärare och processledare, Strategy Formulation 

 

 Göteborgs Universitet, Chefsutvecklingsprogram, Gruppcoachning av ledare inom olika 

institutioner och avdelningar. 

 

 FBN Sweden, uppdrag från styrelse och VD - genomlysning och utvecklingsförslag av 

programportfölj med program riktade till ägare och ledare av familjeföretag.  

 

 Förändringsledning, pågående, bank, för chefer och ledare i verksamheten 

 

 2012 -, pågående, 2 omgångar per år, pågående, individuell och gruppcoaching av seniora 

ledare som deltar i HHS Exeds öppna program: Offentliga Sektorns Management Program 

 

 2012-2016, Strategisk förändringsledarskap, Handelshögskolan Exectuive Education, öppet 

program, programledare, lärare och process- och handledare för deltagare från olika sektorer 

och branscher med skarpa förändringsprojekt. 

 

 Ledningsgruppsutveckling – Transportföretagen, uppdrag från VD Peter Jeppsson. 

 

 Individuell Coaching, chefer och ledningsgruppsmedlemmar, Tranportföretagen. 

 

 2013 och 2014 - Praktiskt ledarskap, Individuell och grupputveckling, Campus Bommersvik, 

unga socialdemokratiska och fackliga ledare. 

 

 Vattenfall AB, Förändringsledning, utveckling av grupp och individ, projektorganisation för 

förändring inom finansfunktion. 

 

 Danske Bank, teamutveckling med fokus på affärsutveckling och förändring för grupp av 

affärsutvecklingsansvariga. 
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 Folksam, Grundläggande Ledarträning, ny som chef program, individuell chefs- och 

ledarutveckling. 

 

 Executive Coaching, individuell chefscoaching av personer från Trafikverket, Stockholms läns 

landsting, och affärsdrivande konsultverksamhet. 

 

 Coachande förhållningssätt, 1 gång per år, kompetensutveckling nyanställda coacher på 

konsultföretag inriktat på process och förändringsledning inom landsting och sjukvård. 

 

 

Öppna program – programledare, Handelshögskolan Executive Education 
 

 Chef och Ledare 

 Civilingenjörsprogrammet 

 EDGE – Strategisk Förändringsledning 

 Executive MBA – Affärsutveckling & IT 

 SSE MBA – Fulltime MBA 

 


