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Min drivkraft som konsult är att kunna
bidra till att människor mår bra på sina
arbetsplatser. Det är min övertygelse att
de individer som känner sig inkluderade,
engagerade och ges utrymme att
använda sin potential gör det bästa
arbetet och bidrar mest till
organisationers utveckling och framgång.
Att skapa miljöer där medarbetarnas
kompetens tas tillvara fullt ut handlar ofta
om att öka kommunikationen om det som
är viktigt och om att medvetandegöra
vilka val vi gör och varför. Som konsult vill
jag finnas med som stöd i förändringsoch utvecklingsprocesser oavsett om det
handlar om grupper, organisationer eller
enskilda individer.
Som pedagog och beteendevetare har jag
arbetat med människors utveckling och
lärande i ca. tjugo år.
Arbetslivserfarenheten hämtar jag främst
från pedagogiskt arbete och psykosocialt
behandlingsarbete inom idéburna
organisationer, privat och offentlig
verksamhet. Privat har jag i många år
varit engagerad i idéella organisationer
där jag har haft ledaruppdrag och arbetat
aktivt med utbildning, verksamhets- och
ledarutveckling. Där grundlades mitt
intresse för ledarskap, grupprocesser och
hur man driver en organisation framåt.
Efter att jag under flera år haft tillfälliga

uppdrag inom grupp- och
ledarskapsutveckling upptäckte jag att
mitt jobbfokus låg mer och mer på
interna personal- och organisationsfrågor
än på verksamheten, och jag bestämde
mig för att vidareutbilda mig inom
psykologi och organistionspedagogik .
Min huvudsakliga inriktning idag är
grupputveckling, teamträning,
förändringsstöd och individ/ledarutveckling. Parallellt med
konsultyrket arbetar jag med konstnärligt
arbete, vilket jag också är utbildad inom,
och när det passar använder jag
bildskapande och bildterapeutiska
metoder i mina konsultativa uppdrag.

Yrkeserfarenhet
Egen företagare. Konsultation och
utbildning inom individ-, grupp- och
ledarskapsutveckling.
Miljöterapeut och Behandliare inom
psykosocial behandlingsverksamhet.
Lärare inom grundskolan
Konstnärligt arbete
Arbete inom olika former av skol- och
fritidsverksamheter för barn och
ungdomar.

Utbildning
Fil. kand. Pedagogik och Psykologi 150 p
Fritidsledarutbildning 80 p.
Konst- och konsthantverks utbildningar
sammanlagt 6 år
Certifiering Förändringens fyra rum,
Utvecklingsprogram värdebaserad
konsultation,
Ledarskap,
Metodutbildning Action Learning och UBL,
Mentorhandledarskap,
Krishantering,
UGL
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