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Yrkeserfarenhet och utbildningar
2011-pågående

Magisterprogram vid Mälardalens högskola i Organisation
och ledarskap,
2 nätverk i Gävleborg och 1 i Östergötland startar

2010

Startade Chefnätverket, första nätverket i Södermanland
Startade ett samarbete mellan UHCF och MSC i
organisationsöversynsfrågor.

2006

Flyttade till Mariefred, medlem i Etiknätverket vid Institutet
för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndal
Högskola.

2005

Genomgick ett sex månader långt program för
organisationskonsulter på Uppsala universitet med inriktning
mot Etik i näringslivet.

2003

Startade Management Support Consultants (MSC)
tillsammans med sju andra konsulter i Göteborg. VD i MSC.

2000-2003

Genomgick treårig utbildning i psykosyntes vid Huma Nova i
Göteborg.

1999

Senior Partner i Management Support Partners AB i
Göteborg.

1997

Forskningsutbildning vid Handelshögskolan i Göteborg.

1994

Startade MBVV Consulting AB tillsammans med tolv andra
konsulter.

1993

R.O.D.P (Registered OD Professional at the OD Institute of
Ohio, USA)

1991

Senior Partner I ECS AB, Stockholm

1987

Anställd som management konsult vid ECS AB, Stockholm.

1985-1986

Sex
+
sex
månaders
utvecklingsprogram
för
organisationskonsulter anordnat av svenska försvaret för
nordisk statsförvaltning och de nordiska försvarsmakterna.

1983-1987

Avdelningsdirektör
vid
FRI
(Försvarets
Rationaliseringsinstitut), projektledare för ”Försvarets
samordning och sambruk mellan försvar, landsting och
kommuner”.
Ansvarig
för
översyn
av
försvarets
ekonomisystem, stöd till försvarets chefer v.g. ekonomi,
ledarskap och organisationsutveckling. Samarbete med
Militärhögskolan och Gällöfsta v g revidering och utveckling
av ledarskapsprogram för försvaret, bl.a. UGL, KLOK.

1969-1983
Studentexamen vid Ahlströmska skolan, Stockholm
Civilekonomexamen + MBA vid Handelshögskolan,
Stockholm
Svenska BP, Stockholm, allmänna ekonomifrågor,
finansiering, budgetering
MRF, Motorbranschens Riksförbund, Stockholm,
ekonomi och Informationsfrågor
SLK,
Riksförbundet
Sveriges
Lottakårer,
Informationschef med ansvar för centrala press- och
informationsenheten samt de 30 lokala press och
informationsenheterna.
SAAB, Linköping, organisationsutveckling och
ledarskap.

2

Exempel på genomförda konsultuppdrag 1986-2013

Organisationsutvecklings- och ledarutvecklingsprogram i banker,
försäkringsbolag, stålindustri, verkstadsindustri, byggföretag och övrig
servicesektor.
Organisationsutvecklings- och ledarutvecklingsprogram vid Länssjukhus,
Universitetssjukhus och inom Primärvården.
Genomfört avancerade tränings- och utvecklingsprogram för chefer och
organisationskonsulter.
Teambuilding och Strategisk Planering med ledningsgrupper i offentlig och
privat sektor.
Ledarutveckling och utveckling av interna och externa organisations/processkonsulter inom AMU Gruppen AB. 1989-1996.
Öppna utbildningar för organisations-/processkonsulter från olika
konsultföretag, i upp till treåriga program.
Föreläsare vid The O.D. Institute World Congress Maribor 1991, Berlin
1993, Oxford 1994, Vilnius 1998.
Coachning av ledare i industri- och tjänsteföretag i Sydney, Australien.
Coachning av ledare i industriföretag i Slovenien 1991.
Teambuilding och Strategisk Planering med ledningsgrupper i offentlig och
privat sektor.
Projektstyrning och projektledning för industri- och tjänsteföretag.
Läraruppdrag vid Handdelshögskolan i Göteborg och Högskolan i
Vänersborg.
Handlett ”Large Group Interventions” i privata företag och offentlig
verksamhet. 1999Konflikthanteringsuppdrag inom offentlig och privat sektor.
Skrivit, utvecklat och drivit utbildningsprogram för ca 600 VDar i
tillväxtföretag, 1997 -2007. Programmet skapades på uppdrag av
regeringen i samarbete mellan MBVV Consulting AB, Internationella
Högskolan i Jönköping, Ahrens & Partners och Almi Företagspartner AB.
Utvecklat och handlett organisations-/processkonsultutbildningar för
Amugruppen och ALMI Företagspartner.
Affärsutvecklingsuppdrag inom privata tjänsteföretag.
Klimat och organisationsanalyser inom offentlig och privat sektor.
Seminarier inom ett antal företag främst om Förändringsledning och
Framtidens ledarskap.
Under flera år återkommande uppdrag inom Kalmar länssjukhus. Alltifrån
organisationsöversyn med organisationsutveckling, ledarskapsutbildning,
Teambuilding, sammanslagning av specialiteter till ren konflikthantering.
Tagit initiativ till att i nätverksform knyta ihop företagsledare och
styrelsemedlemmar av olika bakgrund, i olika faser av karriären och med
olika drömmar för att skapa en bas av kunskap och utveckling.
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Språkkunskaper
Svenska

Modersmål

Norska

Halvtidsboende i Norge och gift med norrman sedan 20 år.

Engelska

Flytande i tal och skrift

Tyska

Bra i tal och hjälpligt i skrift

Franska

Kan göra mig förstådd i vardagssamtal

IT-kunskaper
Bra kunskaper i de vanligast förekommande Windowsprogrammen.

Referenser
Lämnas på begäran

Fritid
Hundar och fågeljakt
Islandshästar
Gamla gårdar och renovering av dem
Böcker i alla former, fortfarande i ”slukaråldern”
Studier och forskning
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