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Tre universitetsutbildningar samt certifieringar
Tre (3) Universitetsutbildningar, Stockholms universitet

Certifieringar relaterade till leda själv, leda medarbetare, leda grupper , leda team samt hela verksamheter
och hur man mäter effetkerna av det i konkreta termer

Ekonomie kandidatexamen 225 hk med företagskonomi (90 hk) som
huvudämne,

Certifierad affärs-, chefs- och ledarskapscoach. En av få utbildningar som är kvalitetssäkrad på högsta nivå
(practioner level) av ICC / ICF / EMCC (6 månaders utbildning, inklusive 250 timmars inloggad, godkänd utbildning,
träning och utvärdering)

Kandidatexamen med statistik (90 hk) som huvudämne

Certifierad och licensierad mental master coach. Den mest omfattande och avancerade i världen inom området
mental träning. Kvalitetssäkrad genom 50 års vetenskaplig forskning (4 000 timmars utbildning, träning övning,
utvärdering)

Kandidatexamen med psykologi (90 hk) som huvudämne

Certifierad ICC / ICF International Coach. Kvalitetssäkrad av ICC / ICF / EMCC (300 timmarloggad, godkänd
utbildning och träning)
Certifierad i hur man utvecklar grupper till högpresterande team och hur man mäter effekterna av det via
Group Development Questionnarie (GDQ) av Susan Wheelan (4 dagars utbildning och praktik). Kvalitetssäkrad
genom årtionden av forskning.

Totalt 405 högskolepoäng (hp) med väl godkänd i betyg

Certifierad i avancerade grupp- och teamcoachingsprocesser. Kvalitetssäkrad av ICF / ICC (15 timmars
utbildning och praktik)
Certifierad i förändringsledning (Change Management, ADKAR / Prosci) . Kvalitetssäkrad via över 20 års
vetenskaplig forskning. (3 dagars utbildning och praktik). Forskningsdata från 4 500 organisationer från 56 länder,
med 9 tidigare studier under de senaste 20 åren med liknande siffror.
Certifierad i arbetspsykologiska testet JobMatch Talent (JMT) för kompetensbaserade intervjuer samt
person, grupp och teamutveckling (3 dagars utbildning). Kvalitetssäkrad av vetenskapliga studier och European
Federation of Psychologists 'Associations (EFPA).
Certifierad i flera Everything DiSC-moduler för person, grupp-, team och innovationsutveckling (som skiljer
sig från DiSC). Totalt ca 16 dagar utbildning. Kvalitetssäkrad via 40 års vetenskaplig (psykometriska tester)
forskning. Certifierad i följande sex (6) moduler: Personlighetsprofiler, Arbetsprofiler, , Ledarskapsutveckling,
Grupp- och Team, Innovation & Teambuilding, Hög presterande team
Certifierad i nyttokalkyler, dvs hur man mäter effekterna (ROI, nyttokalkyler mm) av rätt saker (intangibles) på rätt
sätt (Applied Information Economics) genom att kombinera avancerad frågeteknik med statistiska metoder och
analyser. Kvalitetssäkrad på högsta nivå och bygger på väl beprövade matematiska, statistiska metoder

Övriga utbildningar och självstudier
Diplom

Självstudier inom Excellence för person, grupp, team och verksamhetsutveckling

Diplom Virtuell Facilitering Skills (15 timmar utbildning och praktik)

Mina självstudier bidrar enligt min mening mest till mitt lärande hittills. I över 25 år har jag haft
en brinnande önskan att lära mig mer om området Excellence/Peak Performance relaterade till
ledarskap, medarbetare, grupper, team samt verksamhets- och organisationsutveckling

Diplom i hur man gör professionella webinars (4 veckors utbildning) av Inspiro Academy

Dessa självstudier är starkt relaterade till varje länk i kedjan i mitt ordspråk ”Som chefer leder
sig själva leder de sina medarbetare. Som de leder sina medarbetare leder de sina grupper. Som
de leder grupper leder de team. Som de leder team leder de hela företag och organisationer. Det
är som länkarna i en kedja. Det hänger ihop. ”

Diplomför hur man gör professionella onlinekurser (8 veckors utbildning ) av Inspiro
Academy.
Diplom e-learning via Lectora Inspire & Camtesia (2 dagar).
Diplom DreamBroker (skapa, producera och kommunicera video).
Diploma Business Intelligence av Docere Intelligence (en månads utbildning och praktik),
Diplom speed reading and learning (4 veckor).

