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Mitt namn är Lars Gustafsson och jag har haft förmånen att få arbeta med människor för människor i hela mitt 

yrkesliv. I olika chefsroller, som konsult och utbildare har jag arbetat med jagets, lagets och verksamhetens 

förbättringsresa från nuläge till önskat läge. 

Drivkraft 

”Att byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möten borde vara så.” Hjalmar Gullbergs ord är 
drivkraften i mitt arbete med människor för människor.  

Några olika roller och erfarenheter 

Som lärare 
Lärarrollen har gett många olika erfarenheter och insikter om mig själv, andra och samhället. En bättre ledarskaps-
skola än att få arbeta med barn och ungdomar i olika utbildningssammanhang är svår att finna. Idag är jag åter 
lärare men numera för chefer och medarbetare. 
 
Som chef 
Rektor med uppdrag att bygga en skola i världsklass. Initiativtagare och projektansvarig i uppbyggandet av ett 
resurscenter i Bromma där skola, socialtjänst, fritid, polis och BUP samarbetar operativt och med metodutveckling. 
Produktionsdirektör med uppdrag att bygga upp en ny organisation för den kommunala välfärdsverksamheten med 
ansvar för förskola, skola, socialtjänst, kultur, fritid och äldreomsorg. Som chef har jag fått mycket uppmärksamhet 
för verksamhetens kvalitetsarbete och mitt ledarskap. Jag har erfarenheter av både upp- och nedgångar, vilket har 
gett mig många bra insikter inför kommande utmaningar.     
       
Som processledare och konsult  
Processledare och konsult på enhets och förvaltningsnivå i bla Uppsala kommun, Nacka kommun, Stockholm stad, 
Ulricehamns kommun, Enköpings kommun mfl och för flera olika privata aktörer såsom  Utvecklingspedagogik 
Sverige AB, Nova Montessori, Academedia mfl. De senaste 6 åren har jag arbetat som processledare, utbildare, 
föreläsare och handledare för Kosmonaut Events AB (www.kosmonaut.nu) 
 
Som föreläsare och utbildare 
Mångårig erfarenhet som föreläsare med kunder som exempelvis; CHEF, SIDA, Linköpings universitetsledning, 
Mittuniversitetet, Karlstads kommun, Uppsala kommun, Nacka kommun, Stockholm stad, Helsingborgs kommun, 
Skattemyndigheten, Riksbyggen, SPV, Svenskt Näringsliv, HR-dagarna, Äldreomsorgsdagarna, Skolforum, Ersta 
Sköndals Högskola, Lärarfortbildning, Gothia, Studentlitteratur, Kompetensgruppen, Talarforum, Conductive, 
Ability Partner. 
 
Chefsutbildningar i Stockholm stad, Uppsala kommun, Nacka kommun mfl samt för flera olika företag och 
organisationer och öppna utbildningar med kunder från alla möjliga branscher och verksamheter. 
 

 

 

 

 



Företagande och anställningar 

Strategistugan AB www.strategistugan.se  

Vd och grundare till Strategistugan AB 2014 ff 

Strategistugan erbjuder skräddarsydda föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster, men även tillgång till en 

unik miljö för utsikt, insikt och handling. 

 

Lars Gustafsson Stockholm AB www.larsgustafsson.se  

Vd och grundare till Lars Gustafsson Stockholm AB 2010 ff 

Föreläsningar, utbildningar, konsultstöd och processledning där fokus ligger på att inspirera, motivera och utmana 

mina kunder till att ta ett nytt steg i sin egen och i sin verksamhets utveckling.   

 

Upplands Väsby kommun, Väsby Välfärd, www.upplandsvasby.se 

Produktionsdirektör med ansvar för att bygga upp en ny kommunal organisation 2009 – 2010 

Väsby Välfärd driver och utvecklar förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, stöd till personer med 

funktionsnedsättning, vård, omsorg samt vissa verksamheter inom kultur och fritid. 

Stockholm stad, Nya Elementar, Bromma, www.nyaelementar.nu 

Rektor med uppdrag att bygga en grundskola F-9 och särskola åk 4-10 2002 – 2009 

”Utifrån elevens behov, med nytänkande, stor nyfikenhet och systematik, utvecklar ledare och medarbetare på Nya 

Elementar en skola som är ett mycket gott föredöme för andra skolor i Sverige. Inspirerande och engagerade ledare 

tar på ett medvetet sätt in samhället i skolan och utnyttjar sina resurser för att skapa aktiva världsmedborgare av 

sina elever. Såväl elever som föräldrar är mycket nöjda med skolans engagerade medarbetare som systematiskt 

utvärderar och förbättrar sin verksamhet mot allt högre höjder.” (Utmärkelsen Bättre Skola 2008) 

Biträdande rektor och SO-lärare åk 6-9 2000 – 2002 

Nacka kommun, Björknässkolan, SO-lärare 1998-2000 

Umeå kommun, Skärgårdsskolan, SO-lärare 1996-1998 

ICA Skrea Strand, Falkenberg 1987-1995 

Övrigt 

 Arbetat i juryn med att utse årets chefer på Chefgalan www.chef.se  

 Byggt upp och genomfört konferenser och utbildningar gällande förskola, skola, äldreomsorg och 
elevhälsa tillsammans med flera olika utbildnings- och konferensföretag 

 Byggt upp och genomfört såväl öppna som företagsanpassade chefsutbildningar 

 Processledare för Uppsalas kommunala grundskolors kvalitetsarbete 2010-2014 

 Byggt upp och genomfört Conductives chefsutbildningar www.conductive.se  

 Mångårigt samarbete med professor Bengt Klefsjö gällande systematiskt kvalitetsarbete 

 Utsedd till Månadens stockholmare i januari 2009 

 Vinnare av Kompetensgalans pris Ung Chef 2007 www.chef.se  

 Finalist i Kompetensgalans pris Ung Chef 2006 www.chef.se  

 Erhållit kvalitetsutmärkelsen, Bättre Skola 2008 www.siq.se  

 Erhållit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005 och 2007 

Utbildning 

Förändringens fyra rum – certifieringsutbildning   2015 

Systematiskt kvalitetsarbete – samarbete med professor Bengt Klefsjö 2010-2014 
Att leda i förändring, en tvådagars chefsutbildning, Academic House 2010 

Handledning i strategiskt ledarskap, Strategihuset  2009-2010 

http://www.strategistugan.se/
http://www.larsgustafsson.se/
http://www.upplandsvasby.se/
http://www.chef.se/
http://www.conductive.se/
http://www.chef.se/
http://www.chef.se/
http://www.siq.se/


Den statliga rektorsutbildningen   2003-2005 
Diplomeringsutbildning i arbetsmiljö, Bromma stadsdel  2004 

C-kurs i religionshistoria 10 poäng, Umeå Universitet  1998 

Handledarutbildning 5 poäng, Umeå Universitet   1998 

Filosofie magisterexamen, Umeå Universitet   1997 

Datorer och multimedia i undervisningen 10 poäng, Umeå Universitet 1996 

SO 4-9, 180 poängs lärarutbildning, Umeå Universitet  1990 – 1995 

Om mig själv 

Medskapande leder till arbetsglädje och sätter vi dessutom fokus på att nå bästa resultat utifrån vårt uppdrag så 

bygger vi en prestationskultur och stolthet i organisationen. För mig handlar ledarskap om just detta, kultur och 

struktur med fokus på att nå bästa resultat utifrån uppdraget. Demokratiska beslutsprocesser och teamarbete är 

för mig mycket viktigt. Jag ser mig själv som en mycket engagerad och drivande person som tar ett stort ansvar och 

ser till att arbetsuppgifter blir genomförda. Jag är van att arbeta självständigt, tillsammans och i en verksamhets-

riktning. Inför svåra situationer och möten och har jag en förmåga att inge tillit och förtroende och när det är som 

mest att göra presterar jag som bäst. 

 

På min fritid vill jag vara med min familj och mina vänner och när jag får lite tid för mig själv så lyssnar jag på musik, 

sportar eller käkar chokladpraliner i soffan. 

 

Jag är gift med Caroline och tillsammans har vi barnen Clara, Hanna och Jacob i åldrarna 7, 11 och 13 år.  

Om jag skulle arbeta tillsammans med Er, vad skulle jag kunna erbjuda? 

Kompetens – jag har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap och kvalitet på alla nivåer i en organisation 

Engagemang – jag gör inget halvhjärtat utan väljer alltid uppdrag som kräver 100 % engagemang 

Glädje – jag har en förmåga att fånga upp människor där de befinner sig och ingjuta lite mod och glädje 

Utmaning – jag ser inga begränsningar utan tror alltid på succé i det jag gör tillsammans med andra 

Teamkänsla – jag är en lagspelare och medverkar till en god stämning och ett arbetsklimat som främjar 

arbetsglädje och högt i tak. 

Några referenser 

Lars Romanus  grundskolechef Uppsala kommun  018-727 67 14 

Niklas Ahlström  vd Utvecklingspedagogik Sverige AB                                                   073-985 65 57  

Peter Nilsson  vd Kosmonaut Events AB   070-315 25 38  

Susanne Weiner Ahlström konsultchef Lärarfortbildning   08-737 66 09 

Einar Fransson  produktionsdirektör Nacka kommun  070-431 75 90 

Mats Rosenkvist CEO Infomentor   070-957 47 80 

Bengt Klefsjö  professor i kvalitetsteknik Luleå Tekniska Universitet 070-313 51 92 

  


