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Sommaren står inför dörren och det är dags att
packa resväskan för semesteräventyr. Jag vill
med detta nyhetesbrev informera vad som skett
sedan starten av Valence Consulting i februari
förra året.
Många tidigare och nya kollegor och kunder
har tagit kontakt och det har bidragit till ett
givande första år i egen regi. Uppdragen har
varit varierande och intressanta. Generella
teman och trender under året i företag och
organisationer har varit fokus på de enskilda
befattningshavarnas arbete i sina yrkesroller.
Samarbetet ”horisontellt” (team, arbetslag,
avdelning och motsvarande) har haft stor
betydelse för arbetsklimatatet. Den ”vertikala”
dimensionen, det vill säga hur frågan om hur
man tolkar sitt uppdrag, har inte varit så
framträdande. Detta stämmer väl överens med
de iakttagelser jag mött vid arbete i europeiska
konferenser, där människor idag tycks
hängivna sina uppgifter och mindre
intresserade av sina ledare och organisationer.
Det finns utrymme till hösten för nya uppdrag.
Under sommaren kan jag nås på följande
adress:

Nedan finns några av de uppdrag jag haft
senaste åren. Kontakta mig gärna för vidare
befordran av adresser och telefonnummer om
du vill söka någon av dem för referenser.
Verksamhetschef Inger Blennow
NV Skånes sjukvårdsdistrikt, psyk. klinik
• Organisationsutveckling av och till sedan
1989.
• Team utveckling
• Ledningsutveckling

Apotekschef Sune Pettersson
Sjukhusapoteket i Eskilstuna
• Ledningsgruppskonsultation (1997 - )
Psykolog Ingrid Wiman
Barn- och utbildningsförvaltningen, Ljungby
• Organisationspsykologisk konsultation till
konsulter inom skolan (1999 - )
Stadsdelschef Tomas Kollberg
Örgryte stadsdelsförvaltning
• Ledar- och ledningsutveckling (1993-94)
Se artikel Boalt Boëthius, Jern (red.)
(1996), ”Den svårfångade organisationen”.
Stockholm: Natur och Kultur

Valence Consulting
Västerskogen 2
185 94 Vaxholm
Telefon och fax: 08-541 373 90
Under tjänsteuppdrag övriga tider på året och
under semester kopplas telefon och fax vidare
till:

Sjukhusdirektör Lars-Åke Bergman
• Ledningsgrupps- och ledningsutveckling
(1998-99)

Kontribera administrativ service
Ugglevägen 8c
147 34 Tumba
Telefon och fax: 08-530 203 80.
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På Kontribera arbetar Kristina Taremark. Hon
är väl informerad om mina uppdrag och
förmedlar kontakt om hon inte kan ge svar
direkt.

hälsningar
Lars Gustafsson
Leg. psykolog
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