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KOMPETENSER 

Jag är en erfaren     

personalvetare, coach och                

organisationskonsult med en 

gedigen akademisk utbildning. 

Genom engagemang, nyfikenhet 

och kompetens vill jag bidra till 

att skapa förutsättningar för 

goda och kreativa arbetsmiljöer. 

 

TJÄNSTER 

Jag håller seminarier, 

föreläsningar och workshops 

som är både skräddarsydda och 

företagsanpassade. Jag är 

diplomerad coach och kan bidra 

till chefs-, lednings- och 

grupputveckling samt utvecklings 

och visionsarbete. Jag anlitas 

ofta för att lösa svårlösta 

konflikter, samarbetsproblem, 

och andra psykosociala 

arbetsmiljöfrågor på 

arbetsplatser. Med erfarenhet, 

trygghet och kompetens kan jag 

bidra med att lösa dessa 

utmaningar på arbetsplatser. 

ARBETSLIVSERFARENHET 

Företagare, personalvetare, organisationskonsult, coach   

2005-Chirgwin Consulting AB 

 

Beteendevetare, arbetslivskonsult och coach  

2002–2006 Kusthälsan AB, Sensia AB Norrköping 

 

Personalsekreterare 

1998–2002 Norrköpings kommun,  

 

Lärare 

1986–2000 Norrköpings kommun 

1986–1987 Fagersta kommun                                                              

1987–1988 Sjöviks folkhögskola                                             

1984–1990 Avesta kommun                                                                         

1983–1984 Sjöviks folkhögskola         

UTBILDNING 

GRUNDUTBILDNINGAR                                   

• Fil mag - Programmet för Personal och Arbetsvetenskap 

(Linköpings Universitet) 1996–2002                                

• Fristående kurser i pedagogik, engelska 

(Linköpings Universitet)1996–2002 

• Stockholms Musikpedagogiska Institut. (SMI) 1983–1986  

 

SPRÅKKUNSKAPER: Svenska och flytande engelska. Gör 

uppdrag även på engelska. 

 

YRKESSPECIFIKA KURSER 

2018 

• Faktaundersökning, Helge Hoel och Ståle Einarsen 

(Metodicum) 

2017 

• Mobbning på arbetet – förebygga, utreda och åtgärda, 

Stefan Blomberg och Richard Mårtenson (Metodicum) 

• Vuxenutveckling i arbetslivet, fördjupning, Thomas Jordan 

(Perspectus) 
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UPPDRAG 2015–2019 

KOMMUNER 

Utbildningar, coachning, ledar-

utveckling, arbetsmiljöarbete, 

konflikthantering, värdegrunds-

arbete, utvecklingsarbete, 

utredningar 

PREVENT 

Arbetsmiljöutbildningar, 

utformande av utbildningen 

”Stress i arbetet – utred och 

åtgärda” 
LANDSTINGET 

Ledarutveckling, grupp- och 

ledningsgruppsutveckling, 

konflikthantering 
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 

Psykosocial arbetsmiljö, 

föreläsningar, konflikthantering, 

utredningar, chefscoachning, 

grupputveckling, ledarutveckling. 

TJÄNSTE- OCH 

KUNSKAPSFÖRETAG 

Ledarutveckling, teamutveckling, 

coachning, konflikthantering, 

utbildningar 
BOSTADSBOLAG 

Ledarutveckling, coachning, 

utbildningar, konflikthantering, 

grupputveckling 

TILLVERKNINGSINDUSTRI 

Organisationsöversyn, 

utbildningar, grupp- och 

ledarutveckling, coachning och 

konflikthantering 

SVENSKA KYRKAN 

Ledarutveckling, coachning, 

organisationsöversyn, 

konflikthantering 
STATLIGA VERK OCH 

MYNDIGHETER 

Ledar- och grupputveckling, 

coachning, organisationsöversyn, 

konflikthantering, utredningar 

 

YRKESSPECIFIKA KURSER 

2015 

• Sixth International Course on Bullying and Harassment at 

Work, (NIVA education) 

2014 

• Vuxenutveckling i arbetslivet, Thomas Jordan (Perspectus) 

2012 

• SPGR Systematisere Person – Gruppe Relasjonen  

(Endre Sjövold) 

2011 

• Ledarskapsprofilen. SMC, Sven Setterlind (Winmar)  

• Konflikthantering, Thomas Jordan – fördjupningskurs 

(Perspectus) 

• Öppet kontor (Prevent)  

2010 

• Handledarutbildning Prevents Bättre arbetsmiljö (Prevent)  

• Konflikthantering Thomas Jordan (Perspectus)  

• SMC ArbetsmiljöProfilen, SMC Stressprofilen Sven 

Setterlind (Winmar) 

2009 

• Chefscoach, Antenns Kompetensväxlingsmetod     

(Antenn consulting)  

2008                                                

• The Human Element, seminarier (Aktiv utveckling)  

• Diplomerad coach (Coachcentrum)                            

2007 

• Vita Mia, kurs i personlig utveckling stresshantering (Aktiv 

utveckling) 

2006                                                  

• Teambuilding (Provins fem) 

• Licensierad i Metodas verktyg (Metoda) 

2005    

• CORE – utvecklingsprogram för kvinnliga företagare 

(Coreexperience) 

• Certifierad SLOT-konsult (SLOT) 

2004                          

• Handledar- och coachutbildning, Kreativa metoder och 

verktyg 

(Metoda) 

• Kris och krishantering (Prevent)  

 

 


