
Författarporträtt: Stellan Nordahl 

 

Stellan Nordahl föddes 1973 i Helsingborg men bor numera vid den skånska kusten i Lomma med 

sin fru Emma, barnen Alvin och Tuva och hunden Smilla. I familjen finns också ängel-Isa. Med 

utgångspunkten i att allt är möjligt har han varit med om en mängd äventyr som utvecklat honom 

på både det personliga och yrkesmässiga planet. Han är utbildad civilingenjör och civilekonom 

med inriktning på finansiell ekonomi samt certifierad hypnotisör och hypnoterapeut. Han har även 

arbetat som kapten i luftvärnet.  

 

Enligt Stellan är framtiden något vi själva skapar. Han fascineras av mänskliga möten och brinner 

för att göra skillnad och förbättra världen. Drivkraften är att se organisationer och individer växa, 

lyfta och utvecklas och att han får vara en del i processen. Han menar att man med tankens kraft 

och det egna förhållningssättet kan förändra både hur man uppfattar och upplever saker men också 

hur sakförhållandena i sig kan förändras.  

 

I dag arbetar Stellan med att hjälpa företag och organisationer med teamutveckling, visionsarbete 

och förändringsledning. Han är även föreläsare och håller i workshops om förhållningssätt och 

bemötande. År 2007 startade han tillsammans med sin fru stiftelsen loveisabiblioteket som arbetar 

med livsbejakande strategier på barnsjukhusen i Sverige. 

  

Medvetna Val är Stellans debut, men det finns ytterligare ett bokmanus på lager och tankar för 

fler.  

 

Författarporträtt till flik: Stellan Nordahl  

 

Stellan Nordahl föddes 1973 i Helsingborg men är numera bosatt i Lomma. Med utgångspunkten i 

att allt är möjligt har han varit med om en mängd äventyr som utvecklat honom på både det 

personliga och yrkesmässiga planet. Han fascineras av mänskliga möten och brinner för att göra 

skillnad.  

 

Han är officeren, civilingenjören och civilekonomen som i dag arbetar med de mjuka delarna i 

ledarskapet. Medvetna Val är Stellans debutbok, men det finns ytterligare ett bokmanus på lager 

och tankar för fler. 


