
FÖRÄNDRINGSARBETE
Förändring är ett normaltillstånd. I en snabbt föränderlig, uppkopplad värld sker 
ständiga förändringar och i en allt snabbare takt. Men det är en sak att genomföra 
förändringar på papperet, en helt annan att få med sig en grupp eller en hel orga-
nisation på förändringarna. Då hela 70–75 % av alla utvecklingsprojekt misslyckas, 
kan det finnas goda skäl att ta hjälp utifrån för stöd i förändringsprocessen. 

Förändringar i verkligheten kan sägas vara mer mentala än att det står på pappe-
ret när en förändringsprocess ska vara färdig. Det kräver en stor förståelse för hur 
människor fungerar i en förändringsprocess, och hur avgörande organisationskul-
turen och ledarnas förmåga att ”leva vision och mål” till det nya önskade läget är. 
Samtliga delar är förutsättningar som kan bidra till lyckade förändringsprojekt. 
Ett annat säkert kort i förändringen är hur väl du som ledare lyckas inspirera dina 
medarbetare till ett självledarskap i den nya riktningen.

Vi hjälper dig att utveckla din förmåga:

• Att leva vision och mål – agera trovärdigt i ditt personliga varumärke.
• Att förstå och utveckla er organisationskultur – vad leder oss framåt?
• Att förstå och få verktyg till konflikthantering – Förändringsvilja? Förluster? 
• Att skapa förutsättningar till självledarskap – motivation och drivkrafter.

Lind Coaching & Consulting erbjuder rådgivning, utbildningar och workshops för 
att genomföra en förändring, stöd vid implementeringsprocessen samt utvärde-
ringsprocessen för nya lärdomar inför nästkommande förändringar. 

LOUISE LIND
Louise är egenföretagare och konsult med fokus på förändringsarbete inom kommu-
nikation och ledarskap. Louise har tidigare arbetat många år som kommunikationschef 
inom offentliga och ideella sektorn samt näringslivet. Hennes inriktning är mellan-
mänsklig kommunikation och ledarskap. Hon har bland annat studerat 65 hp Ledar-
skap, Chef och ledarskap vid Handelshögskolan, Brand management  vid IHM Business 
School, Strategisk Kommunikation vid Berghs School of Communication. Hon är även 
certifierad Kommunikolog samt certifierad DISC-handledare.

KONTAKT FÖR OFFERT OCH RÅDGIVNING via mejl: kontakt@louiselind.se eller mobil: 070-779 88 22.
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