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Presentation	
Marie Quennerstedt är en erfaren utbildare, ledarutvecklare och organisationskonsult. 
Hon har ett starkt verksamhetssfokus kombinerat med ett genuint intresse för 
människor. Marie har en genuin tro på människors förmåga och vilja att bidra, ta ansvar och kombinerar detta med 
helhetssyn och affärsfokus. Upplevelsebaserad metodik bidrar till ökad medvetenhet om nuläge och mål. Dialog och 
feedback tydliggör ansvar och stödjer lärande. 
	
Praktisk	erfarenhet	av	avtalsområdet	
Samhällsvetare och organisationskonsult med lång chefs- och ledarerfarenhet inom en nordisk 
kommunikations- och logistikkoncern i ständig förändring. Dessa erfarenheter har givit Marie praktiska 
kunskaper och färdigheter på individ- grupp och organisationsnivå kring vad förändringsarbete handlar om. 
Till exempel att hantera (ibland) otydliga, föränderliga mål, människors motstånd, oro, konflikter mellan 
särintressen etc. Marie arbetade på 80-talet som personalutbildare med grupprocesser, svåra samtal och 
muntlig kommunikation som specialitet och verkade de sista 17 åren i sin anställning inom ekonomi och IT, 
där hon i olika ledarroller bland annat jobbade med komplexa förändringsprojekt, integration, fusion samt 
avveckling av verksamhet. Sin egen verksamhet som organisationskonsult startade hon 2017. 
Sedan 2014 handleder hon grupper med chefer och ledare vid Gestaltakademins ”Organisationslinje” 
samt  ”Praktiskt Förändringsledning” vid Gestaltakademin i Skandinavien. Marie  arbetar  också individuellt 
med både chefer och medarbetare. 

	
Övrig	dokumenterad	konsulterfarenhet	och	anställningar 

Handldningsgrupper	 Leder handledningsgrupper i utbildning för chefer, ledare och blivande 
organisationskonsulter samt förändringsledare vid Gestaltakademin i 
Skandinavien. 2014 - pågående  

Individuell coaching	 Med inriktning på ledarskap, förändring och karriär. 2017 - pågående 

Förändringsarbete 	 Ledning av komplexa projekt inom ekonomi och verksamhetsstyrning i samband 
med införande av affärssystem. Såväl förändring av arbetssätt, processer samt 
systemstöd. Flera avslutade uppdrag under perioden 2001–16. 

Företagsomställning 	 Arbetat med att outsourca verksamhet. Chefsansvar som bl.a.  innefattade 
förändringsledning, kompetenskartläggning samt karriärscoaching, 2008–2010. 

Merger & Acquisition	 Deltagit i förvärvsprocesser och efterföljande integrationsprojekt. Värdering 
och utveckling av arbetssätt, processer samt systemstöd 2010 – 2016.	

Företagsfusion	 Deltog och ledde delar inom IT i Dansk - Svenskt fusionsarbete. Lång erfarenhet 
att arbeta med fusion av processer och IT-stöd. Van att arbeta i nordisk miljö 
2009–2016 
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Relevant	akademisk	examen/utbildning	
 Fortbildning i Gestaltmetodik; Hjärnforskning och Nervsystem     2018 
 Innehåll/inriktning: Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan   
och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden.  
 

 Coach Utbildning,  ICF certifiering (ACC) (International Coach Federation), Coach Companion 2017- 2018 
Innehåll/inriktning: Individuell coaching. 
 
Diplomerad organisationskonsult, Gestaltakademin i Skandinavien, Stockholm   2007 - 2011 
Innehåll/inriktning: Verksamhets-/organisationsutveckling, handledning/coaching, 
Lednings-/grupputveckling, ledarskaps-/chefsutveckling, konflikthantering, kulturutveckling, etc.  
 
Ledarskap genom personlig utveckling (LPU), IFL      2006 - 2007 

Högre Företagsekonomisk utbildning (HFU), TBV       2000 - 2001 

Samhällsvetare med inriktning på Sociologi, Uppsala Universitet     1979 - 1983 
Sociologi 75 p 
Personaladministration 20 p 
Ekonomisk Historia 20 p 
Litteraturvetenskap 40 p 
 

 


