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Vision och mission

Jag drivs av min övertygelse att vi kan lösa problem, hantera konflikter, få till bättre 
samförstånd och samarbeten om vi utvecklar våra mänskliga kvaliteter och vår förmåga att 
ta flera(s) perspektiv. I mitt arbete som coach och förändringsledare använder jag mig av 
metoder som främjar detta förhållningssätt.

Sammanfattande kompetens

Bred erfarenhet från näringslivet, turismbranschen, utbildningssektorn och Svenska kyrkan 
som chef, projektledare, skribent, utbildare och coach. Jag uppsnappar tidigt trender och 
strömningar, som jag integrerar med rådande normer och idéer för att inspirera till 
nödvändiga förändringar. Som coach når jag snabba och bestående resultat när jag guidar 
andra i deras, ofta omvälvande, livs- och yrkesprocesser.

Kommunikationsfärdigheter

Förmåga att kommunicera på alla nivåer i en organisation.
Van utbildare och seminariehållare (på svenska och engelska).
Engelska, flytande i tal och skrift. Okej kunskaper i franska, lite spanska och tyska.

Yrkeserfarenhet

Fri Agent! ! ! ! ! ! 2004 - 
Eget företag där jag är coach, konsult, projektledare, utbildare och föreläsare, med fokus 
på förändringsprocesser. Som coach arbetar jag framför allt med professionellt och 
personligt ledarskap. Mina senaste uppdrag, förutom rena coachinguppdrag är:

Anafora Institute, Egypten:
Enneagramkurs och coachutbildning för bland annat koptiska präster.

Svenska Kyrkan! ! ! ! !
• Två dagars personalkonferens, Orust Pastorat.
• Coaching, Orust Pastorat.
• Utvecklat pilgrimsvandringar och utbildat pilgrimsledare, Orust Pastorat.

Svenska Ekoturismföreningen/Naturens bästa! ! 2001 - 2004
· Framtagande av kvalitetsmärket för svensk ekoturism ”Naturens Bästa”.
· Föredragshållare, utbildare, kvalitetsgranskare och produktutvecklare. 
· Sekreterare i Svenska Ekoturismföreningen.
· Redaktör för Ekoturismföreningens nyhetsbrev Safari.
· Stora Turismpriset 2006 för Naturens Bästa.
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Utbildningscenter Tjörn (UCT)! ! ! ! 1999 - 2001
· Kursutvecklare och lärare i miljökunskap, ekoturism och livsstilsfrågor.
· Utarbetade en Kvalificerade Yrkesutbildning (KY) för projektledare. 

Nordiska Akvarellmuseet, Tjörn! ! ! ! 1997 - 2000 
· Projektassistent och pressansvarig.
· Konferencier under invigningen.

IKEA! ! ! ! ! ! 1989 - 1996
· Avdelningschef, IKEA Family, IKEA Kungens Kurva. 

Med i  ledningsgruppen. Personalansvar för sju personer, budget- och resultatansvar.
· Projektledare, Koncernstaben för Miljö, Älmhult.
    Utveckla IKEA: s miljöarbete och profil, utbildning och föreläsningar.

Utbildning 

Enneagrammet, en modell för personlighetsutveckling.! ! 2011-2013
Att utvecklas som vuxen, Högskolan Jönköping! ! 2011
Pilgrimsledarutbildning, Vadstena.! ! 2010
Lifecoach, Strandska Coaching Institutet AB, Kungälv.! ! 2007 
Ledarskap- och coachutbildning, PsykosyntesInstitutet, Göteborg.! ! 2002- 2007
Poppius Journalistskola, Göteborg.! ! 1998
Internationell ekonomlinje, fransk inriktning, Uppsala Universitet.! ! 1983-1987
High School, Michigan, USA.! ! 1978-1979

Övriga meriter

Retreatledare. 
Volontär under ett år på Pilgrimscentrum, Vadstena.
Frilansjournalist på bland annat tidningen Civilekonomen.
Styrelseuppdrag.
Diverse uppdrag på Göteborgs Nation i Uppsala.
Seglat över Atlanten och i Söderhavet.

Personligt

Jag spenderar gärna tid med att läsa, reflektera, skriva och umgås med familj och vänner. 
Är mycket ute i naturen, helst nära havet, men behöver staden som motvikt och 
inspirationskälla. Jag gläds åt den frihet och positiva livsinställning som arbetet med mitt 
personliga ledarskap har givit mig, och jag försöker leva närvarande och finna njutningar i 
stort som smått. Gillar mångfald och variation och prövar gärna på nya saker. Håller mig 
helst i form genom dans, qigong, kajakpaddling, rodd och goda samtal. 

Referenser

Lämnas gärna vid begäran.


