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Executive coaching 
 
Executive coaching har som fokus att utveckla ditt ledarskap, både på ett professionellt och personligt plan 
utifrån organisationens och företagets mål. Executive coaching vänder sig till chefer och nyckelpersoner på 
strategisk nivå. Att vara ledare innebär ofta att vara ensam med svåra frågor och utmaningar. I ett sådant läge 
kan det vara avgörande att få reflektera och hitta nya perspektiv.  

Med en erfaren och professionell coach som erbjuder ett utvecklande partnerskap kan du få hjälp med att hitta 
nya sätt att tänka. Vi hjälper dig att öka din medvetenhet och överbrygga gap mellan nuvarande och önskat 
läge samt att på ett hållbart sätt frigöra din fulla potential. 

Som coach ställer vi frågor, kraftfulla frågor. Det är du som har svaren. Vår övertygelse är att förmågan att 
ställa relevanta och kraftfulla frågor kräver en förståelse för vad du som ledare på strategisk nivå står inför. 
Därför har samtliga coacher hos oss en gedigen erfarenhet från strategiska positioner i komplexa 
organisationer. Varmt välkommen att kontakta oss! 
 
 
 

Våra Coacher  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varför HR AB? 
HR AB People Management erbjuder dig inom företagsledning och HR/Personal att dra nytta av kompetensen 
hos en unik grupp konsulter. Samtliga har kvalificerad erfarenhet från strategiskt och operativt HR-arbete samt 
gedigen erfarenhet av rådgivning, coaching och konsultverksamhet. 
Vårt arbete kännetecknas av engagemang, erfarenhet, etik och effektivitet. 
 

Liselott Lange 
är civilekonom med vidareutbildning inom 
psykologi och coaching. Hon är certifierad 
ACC coach enligt ICF. 
Liselott har mer än 20 års erfarenhet av 
både ekonomi- och personalarbete på 
SKF. Liselott arbetar sedan 2011 som 
Executive Coach samt utbildar i coachande 
ledarskap. 
liselott.lange@hrabpeople.com   
Mobil: 0706 17 14 00 
 

Birgitta Dahte 
är civilingenjör med vidareutbildning 
inom psykologi, gestaltmetodik och 
coaching. Hon är diplomerad coach på 
ACC- och PCC-nivå, enligt ICF.  
Birgitta har mer än 20 års erfarenhet 
som chef inom kemi- och 
energibranschen, varav 12 år som HR-
chef. 
birgitta.dahte@hrabpeople.com 
Mobil: 0762 82 69 69 
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