
 Exempel på uppdrag |
• Samsyn och förankring i ledningsgrupper kring förändring  – 
bl a inom kommunala bolag, myndigheter, departement och 
organisationer
• Planering och facilitering av dialogmöten/seminarier för mellan 
50 - 900 deltagare med syfte att skapa insikt och utveckling  i 
förändring 
• Skräddarsydd ledarutveckling i olika program mellan 2 - 12 dagar
• Chefs/ledarutveckling - inom landsting och statliga myndigheter.
• Coachar/handleder ledare och chefer inom näringsliv, 
organisationer och myndigheter.
• Teamutveckling för lednings- och arbetsgrupper inom både 
privat och offentlig verksamhet.

Anställningar | 
Rektor och verksamhetsledare Gestaltakademin 
från aug 2013 - 2017 halvtidsuppdrag.
Gestaltakademin i Skandinavien (GA) är en ideell stiftelse, 
som bildades 1976. Stiftelsens syfte är att bedriva utbildning 
inom psykoterapi och lednings- och organisationsutveckling 
på gestaltteoretisk grund. Gestaltakademin ger i dag 
diplomutbildningar i psykoterapi, coachning, ledning och 
organisation, samt erbjuder även kortare kurser, seminarier, och 
internationella program.

Tf  VD och Rektor, 2000
Institutet för Internationell Utbildning – iiu. En ettårig 
internationell utbildning inom Information, PR och Marknads-
föring. Intensivt förändringsarbete under jan-aug 2000.

Projektledare Företagskulturprojekt 
Länsförsäkringar Wasa 1998 
I samband med fusionen mellan Länsförsäkringar och Wasa i mars 
–98 fick jag uppdraget att projektleda ett företagskulturprojekt 
under nio månader, direkt under VD. Under den perioden 
ansvarade jag för ett antal aktiviteter i syfte att ta fram det bästa 
ur de båda företagens kulturer. Bl a chefsseminarium för 180 

chefer, en heldag på Sollentunamässan för 900 medarbetare 
med seminarium på dagen och kickoff på kvällen, samt ett antal 
aktiviteter inom de olika divisionerna. 

Informationsdirektör Länsförsäkringsbolagens AB 
1992-1998 
Ansvarade och samordnade intern och extern information 
inom Länsförsäkringsgruppen – 24 lokala och självständiga 
länsförsäkringsbolag samt det gemensamt ägda 
Länsförsäkringsbolagens AB och Länsförsäkringar Bank - fram 
till fusionen med Wasa i maj 1998. Ingick i företagsledningen, 
min avdelning bestod av fem personer. Under min tid som 
informationsdirektör genomförde vi flera stora förändringar bl a 
startades  hemsida/intranät och bankverksamhet. Jag ansvarade 
tillsammans med en utvald skara för hela det förberedande 
informationsarbetet kring fusionen som tillkännagavs i februari 
1998. Arbetet resulterade i ett  positivt mottagande, både internt 
och externt. Jag höll även i flera stora seminarier, kickoffer och 
andra aktiviteter för chefer/medarbetare och samarbetade 
nära med marknads- och personalavdelningen för att skapa en 
helhetssyn i kommunikationen.

Informationschef Agria Försäkrings AB 
1988-1992 
Ur det ömsesidiga Jordbrukets Försäkringsbolag bildades 
1988 aktiebolaget Agria, som då ägdes av LRF och 
Länsförsäkringsbolagens AB. En viktig del av informationsarbetet 
var att skapa en ny gemensam kultur inom det nya bolaget där 
medarbetarna kom från olika kulturer.

Utbildningar |
1999-03 Diplomerad organisationskonsult vid 
 Gestaltakademin. www.gestaltakademin.se
1993-94 Ruter Dams chefsutvecklingsprogram
1993-94 Chefsutvecklingsprogram 1 år, Ledarskap i försäkring
1988 Informationskunskap, 20 poäng Journalisthögskolan
1975-77 Fritidsledarutbildning, 80 poäng, Linköping
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CV Lillemor Frenkel |

Organisationskonsult sedan 1999 med 30 års 
erfarenhet av chefs- och ledarskap inom inom 
kommunikation.
Jag vill bidra till hållbara människor och hållbara 
organisationer. Arbetar utifrån ett gestaltiskt 
förhållningssätt på både individ/grupp och 
organisationsnivå. Begrepp som helhet, kontakt 
i möten, självinsikt och medvetna val är viktiga 


