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Jag arbetar idag med grupper som vill
utvecklas och förbättra sin interna
kommunikation och sin förändringskompetens. Det kan vara
• Företag som är under förändring,
antingen planerad, t.ex. en
omorganisation eller en påtvingad,
som vid neddragningar.
• Projektgrupper som behöver arbeta
effektivt tillsammans under en
begränsad tid, exempelvis
produktutvecklingsprojekt.
• Organisatoriska grupper som har
svårt att känna sig ”en grupp”, där
var och en kanske har andra
prioriteringar, t.ex.
projektledarkontor.

Att arbeta med och för förändring, har
varit en drivkraft för mig i hela mitt
yrkesliv. Både jag själv och min omvärld
förändras i allt snabbare takt. Jag tror att
människor som känner sig själva och sina
egna reaktioner i förändring, hanterar nya
okända situationer bättre.

Yrkeserfarenhet

Jag har arbetat som projektledare och
chef med produktutveckling av
medicintekniska och datorsystem i
många år. I alla år jobbade jag som
ledare av olika team och det har alltid
fascinerat mig hur grupper fungerar. Vad
händer i grupper i olika situationer och
varför arbetar vissa grupper effektivare
än andra? Hur kan grupper jobba mer
effektivt tillsammans?

Projektledare medicinsk teknik
Teknisk projektledare
Gruppchef, utvecklingsavdelning
Klinisk interaktionsdesigner
medicintekniska produkter
Produktchef, marknadsavdelning
Utvecklingsingenjör

Efter 15 år inom näringslivet läste jag
psykologi på universitet. Där hade jag ett
par fantastiska år med arbetspsykologi,
gruppsykologi och intervjumetodik. Med
den erfarenhet jag hade av arbetslivet,
var det intressant att få psykologiska
förklaringar och verktyg till situationer jag
upplevt i verkligheten. Jag såg ett behov
av ”mjuka” verktyg till ”hårda”situationer
och valde att starta eget företag.

Ledar- och grupputvecklingsppdrag för
bland andra: Sveriges Television,
Ergonomidesign, Glitnir, Salus Ansvar,
Arbetsmiljöverket, Tibnor, med flera.

Utbildning
Filosofie Kandidat Psykologi, Stockholms
Universitet.
Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga
Tekniska Högskolan.
Coachutbildning hos Coach Company
Europa AB, medlem av
International Coach Federation
Förändringens Fyra Rum, certifierad.
IPU profilanalys, behörig handledare.
Engelska flytande (andra modersmål).
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