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SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson.
Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du
välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se
Kontaktinformation: Eva Persson, 073-9624106, eva@clues.se
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Initiativ, handling och ansvar
genom respekt och öppna frågor.

CLUES – utveckling och välbefinnade som
går hand i hand
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I dagens organisationer ställs allt högre krav
på kunskap, effektivitet och utveckling.
Samtidigt uppmärksammas med all rätt
behovet av stimulans, arbetsglädje och en
god arbetsmiljö.
CLUES – enkla idéer i en komplex tillvaro
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Välkommen till SolutionCLUES – Din samarbetspartner när det gäller:
• Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet
eller ledningsgruppen.
• Effektiv och positiv coaching för individen eller gruppen.
• Handledning där arbetsgruppen förblir experterna på sitt arbete.
• Utbildningar i ledarskap, coaching och förändringsarbete som skräddarsys och
anpassas till Er unika situation, erfarenhet och tradition.
• Samarbetsinriktad och uppskattad rehabilitering av sjukskrivna, enskilt eller i grupp.
• Seminarier och konferenser som lockar fram inspiration, kreativitet och idéer.
Vi arbetar med att utveckla och lära mer om hur förändringar och samtalsformer
kan göras enklare, mer effektiva och engagerande. Sedan 2000 finns SolutionCLUES
center i Karlstad, en arena för möten, erfarenhet, inspiration och idéutveckling.
Vi är verksamma i hela Sverige och har ett brett internationellt engagemang.
SolutionCLUES har utbildat mer än 4  0 00 anställda och chefer inom både privata och
offentliga organisationer och är flitigt efterfrågade som konsulter, coacher, personalutbildare och föreläsare. Bland våra kunder finns organisationer inom Atlas Copco,
Seco Tools, Kraft Foods, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Orkla foods och
Lufthansa samt ett stort antal kommuner och landsting.
Med rötterna i arbetsmodeller som kännetecknas av samarbete, framtidsperspektiv
och engagemang, har företaget utvecklat positiva och framgångsrika tillvägagångssätt,
även för komplicerade situationer. Väl beprövade metoder som uppnår konkurrenskraftiga, kvalitativa och hållbara resultat med jämförelsevis begränsade insatser.
SolutionCLUES har en internationellt framskjuten position med framgångar i ett flertal
utvärderade projekt, varav tre legat till grund för kontrollerade studier.
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Vi skräddarsyr och anpassar uppdraget till er unika situation, era erfarenheter och er
tradition. I ett nära samarbete är vi öppna för att utveckla flerfaldiga syften inom ramen
för utbildningar, arbetsplats- och teamutveckling. Vi hjälper er att förbereda er organisation inför uppdraget och medverkar vid önskemål i såväl planering som uppföljning och
utvärdering av olika aktiviteter.
För organisationen
• Ledarskapsutveckling
• Coaching – individuell eller i grupp
• Riktade utbildningar i lösningsfokuserade arbetssätt
Öppna utbildningar arrangemang
• ICF*-ackrediterad ettårig
coachutbildning arrangerad genom
Solutionsurfers för möjlighet
till certifiering
• Ettårig team- och ledarskapsutbildning

• Arbetsplats – teamutveckling
• Handledning
• Seminarier och konferenser

• Internationella seminarier
• Rehabiliteringsgrupper
• Grund- och vidareutbildningar
i lösningsfokuserade arbetssätt
• Handledningsgrupper

Nyfikenhet driver oss i ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Sedan flera år tillbaka
samarbetar SolutionCLUES med institut och organisationer från olika länder. Några av
de arbeten som uppmärksammats genom forskning, utvärderingar, artiklar och utgiven
facklitteratur är ”Utveckling av gruppmetoder för sjukskrivna, beteende- och produktivitetseffekter genom ledarskapsutveckling inom industrin”, samt ”Regional samverkan
och metodutveckling inom rehabilitering och ohälsa”. Våra utbildningar, seminarier och
projekt har genererat ett stort intresse för dessa enkla och positiva arbetssätt.
* ICF – International Coach Federation
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När du tittar riktigt noga kommer du att
se att det du vill skall hända redan sker,
åtminstone till vissa delar. Ledtrådar du
direkt kan bygga vidare på!
CLUES – hur du kan konstruera lösningar
som gör att problemen alltmer försvinner
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SolutionCLUES, Box 4034,
SE-650 04 Karlstad
Tel: +46 73 962 41 06
www.clues.se, eva@clues.se

