
– Som bas för vårt arbete är äktheten fundamental. Att hänga 
ord, citat eller värderingar på väggarna leder ingenvart om man 
inte arbetar med det på riktigt. I.AM.SJÖSTRAND arbetar för att 
belysa vikten av saker som är på riktigt, att både ha och vilja ha 
en djupare kunskap om hur vi fungerar och hur saker hänger 
ihop för att verkligen ändra tankesätt, då vi måste ha rätt 
tankesätt nu för att behålla fokus och energi, säger hon.

Cecilia utvecklar sitt resonemang:
– Genom att skapa förundran i form av affärsutveckling och 
design hjälper inte om det man gör inte är genuint och kommer 
från hjärtat - det har fler större företag redan bevisat. Man 
tappar kunder direkt oavsett hur snyggt det än må vara. Att vara 
genuint intresserad av sina anställda och kunder samt på vad 
som sker bakom det man ser kräver en enorm nyfikenhet. Idag 
ser man ganska snabbt vad och vem som är ”på riktigt”. Resan 
kräver att vi arbetar effektivare och det fungerar bara om det 
finns ledare som vågar prata om det som är relevant här och nu.

Vidare skapar Cecilia just nu samhällets morgondag runt 
hela världen genom att med sina unika metoder förflytta 
organisationer och individer parallellt in i framtiden på riktigt.

Hur kan du som VD påverka morgondagens samhälle?
– Omställningstiden måste förkortas och vi behöver ha fler 
orädda ledare som kan släppa taget om sina egna blockeringar 
och ego. Att vara dristig nog att våga släppa taget om den gamla 
påtagliga verkligheten som är rädslostyrd baserad på minnen 
kräver självmedvetenhet. Man måste ha kunskap om vad som 
händer i rummet. Att fler och fler kan arbeta förtroendefullt 
med lust och passion, för att behålla den energin det krävs.

Bolagets arbetsmetoder bygger på helheten, vilket också 
är den enda vägen mot långsiktig förändring och framgång. 
Däremellan stöttar man med coaching och dialoger som hjälper 
individer att inte falla tillbaka utan att hålla den förändring som 
krävs avgränsad och stegvis.

– Att kunna skärskåda sig själv och sin organisation ger ett 
oberoende vilket kommer att bli av allt större vikt i framtiden. 
Hela tiden ökar speeden och kraven ur ett konkurrensperspektiv 
i alla branscher, vilket kräver att kropp, själ, hjärna och hjärta 
samspelar. Cecilia Sjöstrand tillhandahåller verktygen för att 
klara av och hantera både professionell och framgångsrik 
bolagsstyrning med ett inre välmående, menar Cecilia.

– Vårt arbete har påverkat samhället i snart fem år genom att 
gå till vitt skilda organisationers kärna för att hitta och lösa 
problem. Framtiden är i behov av förståelse och kunskap om 
helheten hos den enskilde liksom hos företaget. Det går hand i 
hand. Vi, I.AM.SJÖSTRAND i samarbete med partners arbetar för 
att hjälpa dig utforma morgondagens samhälle. Just nu arbetar 
I.AM.SJÖSTRAND helt digitalt runt om i hela världen vilket är en 
spännande och utvecklande resa för bolaget, avslutar hon.

FÖRETAGET SOM PÅVERKAR 
MÄNNISKOR RUNT HELA VÄRLDEN

Hur skapar man då resultat och utvecklar organisationer 
genom människor? Vi ringde upp Cecilia Sjöstrand som 
driver företaget I.AM.SJÖSTRAND för ett långt samtal 

om ledarskap, förändringsarbete och kommunikation. Cecilia 
har mer än tjugo års arbete globalt, flera ledarskaps– och 
ledningscertifieringar, vilket har kommit att definiera hennes 
passion för kommunikation över gränserna, oavsett om det rör 
sig om kultur eller person. 

Cecilia berättar att hon trivs i förändringsmiljöer och menar att 
genom en upplevelsebaserad resa där man interagerar i kunders 
affärer, med dess ledare och team, så kan helhetsperspektivet 
utforskas. Att man helt enkelt tar reda på vad som behövs 
för att förflytta hela organisationen samtidigt. Ett dynamiskt 
arbete där saker enklare faller på plats. Förändring kräver mod, 
motivation och insikt av varje medarbetare.

Vad ser du för behov just nu?
– Det finns ett väldigt stort behov av att hjälpa ledare ur krisen, 
ett behov som även kommer att kvarstå längre fram. Framtiden 
kommer att behöva fler och fler ledare som har ett rörligt 
ledarskap, med mod till att skapa både energi och ljus när det 

känns som mörkast. Att inte gå in i ett rädslotillstånd av allt 
som händer och kan hända, utan istället försöka stanna kvar i 
möjligheter och lust är självklart en stor utmaning för många 
just nu. I kristider behöver vi rätt inställning, rätt tankesätt 
och inte minst arbeta tillsammans för att orka. Modet att göra 
det möjliga av allt som sker är oftast svårt att göra ensam, här 
behöver vi varandra och stöd för att kunna bryta igenom.

Varför just I.AM.SJÖSTRAND?
Cecilia utvecklar sina tankegångar genom att berätta att vi 
behöver arbeta tillsammans på riktigt utan att vara rädda. Vi 
måste snabbt kunna koppla upp oss till varandra. Det räcker 
inte med att säga: ”jag är som jag är eller vi är så här”: Varje 
individ behöver veta vad som krävs av dem själva när dom 
vaknar på morgonen för att inte hamna i sitt eget ego och rädsla 
av att inte känna sig kompetent eller omtyckt. När var och en 
känner sig betydelsefulla nog i rummet är det lättare att skapa 
en nyfikenhet och samhörighet med de andra i teamet.

Hon menar att ett initiativrikt och företagsamt arbete med 
en helhetssyn kräver en bred kunskapsbank som berör både 
utsida och insida, där vi stödjer hela företaget samtidigt, 
både människan och affären. Utsidan där bland annat 
affärsutveckling och kompetensutveckling ingår, och insidan 
med individ och teamutveckling. 

”Traditionellt har affärsanalyser fokuserat på affärssidan, främst 
på frågor om vad ska vi göra?  Och hur kan vi göra det bättre, 
snabbare och effektivare.  Men det visar sig att den inre sidan av 
verksamheten är där den största möjligheten till radikal förbättring 
ligger.  För att avslöja de dolda hindren inom organisationerna 
måste du vara uppmärksam på relationer, inte bara strategier, den 
inre sidan av verksamheten innehåller företagets hjärta och själ.  
Det är själva livsnerven i organisationen där du har passionen och 
energin som ger verksamheten dess djupa livskraft, mening och 
långsiktig lönsamhet. Det är här där engagemang, kreativitet och 
innovation lever”.

Cecilia menar att man måste våga se och prata om hela 
verkligheten för att kunna tydliggöra de förändringar som 
kommer att krävas hos varje individ om man vill och kan vara 
kvar i organisationens nya framtagna framtidsbild. Vi startar 
alltid varje resa med att arbeta med affärsutvecklingen innan 
vi arbetar med förtroendefulla samarbeten i teamen och 
ledarskapsutvecklingen som krävs, detta är väl beprövat och 
genomfört många gånger.

I sitt arbete möter Cecilia dagligen ledare som efterfrågar 
”äkthet och enkelhet”. Det är dessa faktorer som efterfrågas och 
det är det de vill se i sina organisationer just nu. Läs mer på iamsjostrand.se

”En stolt smålänning med mycket viljekraft och empati”, så beskriver Cecilia Sjöstrand sig själv 
på ett lättsamt men ändå självsäkert sätt. Cecilia har en stark vilja att skapa resultat och utveckla 
organisationer genom människor. Egenskaper som tidigt fick henne att utforska delar av världen 
såsom Norge, Nederländerna, och Kina, där hon studerade, bodde och arbetade under många år. 
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