human
& heart
Konsultprofil - Karin Engström
Karin har arbetat som polis i 42 år, mesta tiden som brottsutredare. Karin har under lång tid arbetat
som utredare där barn och kvinnor utsatts för våld och sexualbrott av närstående. Karin har även
arbetat mera specifikt med brottsutsatta kvinnor som p g a våld, hot och förföljelse av närstående på
olika sätt behövt stöd och skydd av polisen.
Karin har arbetat på polisens HR-enhet med jämställdhet- och mångfald, rekrytering och varit
ansvarig för ledaskapsutbildning för kvinnliga poliser och civilanställda samt projektledare för
nätverk för kvinnliga poliser.

Aktuella uppdrag
- Utredningsuppdrag, kränkande särbehandling

Potentiella uppdrag
- Utredningsarbete kränkande särbehandling, sexuella trakasserier
- Projektledning Jämställdhet och mångfaldsfrågor

Coachning
Samtliga av Human&hearts konsulter har kompetens och erfarenhet att coacha utifrån det ämnesområde de utbildar inom. I samtliga utbildningsuppdrag ingår att bemöta deltagarna utifrån det
nuläge de befinner sig i och utifrån det coachas och stödjs deltagaren att nå sina, för utbildningen
uppsatta mål. Det kan också vara planerad coachning med individuella möten eller via Skype/telefon.
Coachningen kan även avse deltagares chef eller i vissa fall organisationen som helhet.

Före Human&heart:
Polisen yttre tjänst Stockholm och Falun.
Polisen, utredare ungdomsbrott (medverkat med lag och rättundervisning i skolor, samverkan soc etc)
allmän utredare, utredare brott mot barn, misshandel och sexualbrott (17 år) samt våld i nära relation.
Polisens representant i Länsgruppen i Dalarna gällande barnmisshandel och sexualbrott.
Karin har också varit polisens representant i en grupp på Länssstyrelsen i Dalarna. Gruppen har arbetat
för att motverka våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och människohandel för sexuella
ändamål och prostitution (Länsstyrelsen med Region Dalarna, Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten,
Kriminalvården, Migrationsverket, frivilligorganisationer, Brottsofferjouren, Rädda barnen m fl.
Polisens representant i lokala samrådsgrupper i flera kommuner
Jämställdhets- och mångfaldshandläggare.
Tagit fram jämställdhets- och mångfaldsplaner, projektledare mångfald, sexuella trakasserier
Arbete med brottsoffer samt hotade och förföljda kvinnor, närvaro rättegångar etc
Utbildning brottsofferkunskap Polishögskolan
POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid allvarliga händelser)
Projektutbildning av polismyndigheten, nätverk för kvinnliga poliser bl a för att öka andelen kvinnliga
ledare inom polisen
Ansvarig för ledarskapsutbildning för kvinnliga poliser och civilanställda vid polismyndigheten i Dalarna

Genomförda kurser och utbildningar (axplock):
Genusvetenskap, Högskolan Gävle
Ledarskaps- och organisationsutveckling, Örebro Universitet (uppdragsbaserad)
Polishögskolan

Övrigt:
-

Teckenspråksutbildad

