
om att lära sig vilka försvarsmekanismer 
vi använder för att skydda oss själva 
mot det vi inte vill känna, och att bli mer 
medvetna om andra, så även verktyg 
för att lösa problem som uppstår 
likaväl som att lära sig att sätta gränser 
för det som inte för saker framåt i en 
organisation. Detta leder till att fler kan 
arbeta förtroendefullt med lust och 
passion, för att behålla den energi det 
krävs. 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.

I sitt arbete möter Cecilia dagligen ledare 
som efterfrågar ”äkthet och enkelhet”. 
Det är dessa faktorer man vill se i sina 
organisationer just nu. För att uppnå 
detta måste du kunna hantera dig 
själv och dina egna blockeringar. 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, för att 
kunna få den fokus och energi som en 
förändring kräver om man ska uppnå 
extra ordinära affärsmål, säger Cecilia.

Aktuellt

Förtroendefulla samarbeten har aldrig varit så viktiga som 
just nu när vi öppnar upp efter en lockdown där människor 
igen kan ”connecta” på riktigt… Efterfrågan är stor men 
kunskapen väldigt liten.

I .AM.SJÖSTRAND kunde aldrig 
drömma om att resan skulle 
bli så här spännande när den 

påbörjades för 5 år sedan. Cecilia som 
är VD och ägare till den internationella 
konsultverksamheten, driver 
organisationsförändring och verkar just 
nu i över 30 länder. Resan började långt 
innan dess i de småländska skogarna. 
Med ett eget starkt driv blandat med 
mycket medkänsla, har hon tagit sin 
erfarenhet från åren i Norge, Kina, 
Holland och Danmark till det som 
I.AM.SJÖSTRAND är idag. Ett företag 
som skapar resultat och utvecklar 
organisationer genom människor runt 
om i världen. 

Hur skapar man då resultat och 
utvecklar organisationer genom 
människor? Vi kontaktade Cecilia 
Sjöstrand som driver I.AM.SJÖSTRAND 
för ett långt samtal om ledarskap, 
förändringsarbete och kommunikation. 
Cecilia har mer än tjugo års arbete 
internationellt, flera ledarskaps- och 
ledningscertifieringar i bakgrunden, 
vilket har kommit att definiera hennes 
passion för kommunikation över 
gränserna, oavsett om det rör sig om 
business, kultur eller person. 

Hon menar att ett initiativrikt och 
företagsamt arbete med en helhetssyn 
kräver en bred kunskapsbank som 
berör både in- och utsida, där man 
stödjer hela affärskonceptet samtidigt, 
både människan och affären. Utsidan 
där bland annat affärsutveckling och 
kompetensutveckling ingår, och insidan 
med individ och teamutveckling. Då allt 
sker parallellt kan man inte bara arbeta 
med en av delarna åt gången.
Vid en organisationsförändring ställs 

frågorna: Vilka behöver vi vara för att vi 
ska bli framgångsrika i det vi gör? Hur 
behöver företaget utvecklas och vilken 
kompetens behöver vi då? Vilka behöver 
vi vara som team och vilka drivkrafter 
krävs i framtiden? Det handlar inte om 
varje individs önskan utan att våga 
se hela framtiden ur ett extra ordinärt 
resultat för företagets bästa.
Det handlar om att kunna skapa en 
psykologisk trygghet där vi är mera 
nyfikna på andras intention än vårt eget 
ego, det är svårt att göra i en stressad 
miljö så först måste vi börja sakta ner 
och se vad som är viktigt här och nu för 
att kunna prioritera.

Sista året ställde I AM SJÖSTRAND 
om sin verksamhet till virtuellt vilket 
har varit en mycket spännande resa 
som har fungerat över förväntan. 
Cecilia bestämde tidigt att anpassa 
verksamheten till den verklighet vi 
befunnit oss i och det har fungerat 
väldigt bra. Behovet har varit stort på 
marknaden.

Det finns inget bättre tillfälle än just 
nu att få människor runt om i världen 
att samverka och skapa förtroendefulla 
samarbeten. Just nu längtar människor 
att samverka på ett djupare plan.
Vi behöver arbeta tillsammans på riktigt 
utan att vara rädda. I stället måste 
vi snabbt kunna koppla upp oss till 
varandra. 

I AM SJÖSTRAND har bland annat 
under senaste året stöttat organisationer 
i förändringsresor via programmet 
THE CHANGE JOURNEY vilket 
bygger på att förflytta businessen och 
människorna parallellt. Man har även 
stöttat länder i att skapa förtroendefulla 

samarbeten från utbildningen ”RADICAL 
COLLABORATION” som är baserat 
på James W Tamm och Ronald J Lyets 
mästerverk. Både genom att kunna 
connecta på riktigt och bygga långsiktiga 
samarbetsinriktade relationer men även 
att få verktyg till hur man löser problem 
och blockeringar i organisationer. Detta 
är en del av en upplevelsebaserad resa 
i er affärsverklighet. Fler och fler pratar 
om hur viktigt det är, men många har 
inte riktiga kunskaper eller mod till 
att bygga intressebaserade relationer 
med verktyg till exempel i fungerande 
problemlösningar. Utbildningen bygger 
på fem viktiga block som krävs för att för 
att kunna samarbeta, det handlar både 

Läs mer på iamsjostrand.se

@iamsjostrand

Cecilia Sjöstrand
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