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UTBILDNINGAR 
 Rutger v. Schéele 

• Styrgruppsutbildningar (för projekt) 

• Projektledarutbildningar 

• Projektmedarbetarutbildningar 

• Projektmetoder och planeringsverktyg 

• Projektkultur 

• Ledarutveckling, (bl.a. Action Leadership och 
visionärt ledarskap) 

• Performance Management och Performance 
Culture 

• Förändringsledning 

• Mentorskap och affärscoaching 

 
 

 
KOMPETENS OCH ERFARENHETER 

Utveckling av individer, team och organisationer har varit min huvudsakliga arbetsfokus de 
senaste 20 åren. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med företag i förändring, för att 
skapa ny företagskultur (t.ex. implementera ”Performance Culture” i Royal and Sun Alliance). 
Mina starka sidor är analys, att se helheten och därmed också förmågan att spänna över 
flera områden. Min personliga styrka är mitt starka engagemang för ämnesområdet och min 
pedagogiska förmåga att anpassa programmen efter deltagarnas faktiska och vardagliga 
verklighet.  
Jag har utvecklat och anpassat modeller, verktyg och träningsprogram för ledare, train-the-
trainer, och medarbetare i bl.a. Telia, Electrolux, Tele2 och Trygg-Hansa. Många av dessa 
träningsprogram har jag genomfört i Europa, USA, Ryssland och Kina. 
Jag har medverkat i olika ledningsaktiviteter med syfte att stödja nya krav på ledarskap och 
samarbete utifrån ny affärsorganisation. Har också medverkat i kultur- och värderingsprojekt 
med inriktning på gemensamma värderingar och en gemensam företagskultur.  
Utgångspunkten i arbetet är deltagarnas erfarenheter, kunskaper och aktuella situation för 
att få till en lärprocess där var och en tar eget ansvar och är delaktiga. Fokus för mig har 
alltid varit utveckling, lärande, resultat och välbefinnande. Som person är jag drivande, har 
hög integritet, är glad, positiv och målinriktad med en stark vilja att skapa delaktighet i det 
jag gör. 
ÖVRIGA KONCEPT  UTBILDNING OCH YRKESERFARENHET 

 

 

• Civ.ing KTH 
• DIHR, (marknadsföring och 

organisationspsykologi) 
• Diplomerad International Business Coach 
• The Human Element (organisationspsykologi) 
• Säljare på Hewlett Packard 
• Konsult och projektledare Enator 
• Ansv. för implementera Performance Culture i 

R&SA, Skandinavien (TryggHansa, Codan) 
• Pedagog och tränare i Electrolux University 
 

 


