E Xex E C U T I V E C O A C H
Karin Utbo har som socionom 20 års erfarenhet från arbete inom socialtjänstens hela område
varav 9 år som chef. Arbetar sedan 1998 som organisationskonsult och coach. Arbetar både
med stora organisationer, grupper och individer. Är specialiserad på att hantera komplicerade
och tillspetsade situationer där djup kunskap och respekt för hur vi människor fungerar
tillsammans är en förutsättning. Har ett genuint intresse för mänskligt förändringsarbete i alla
dess former. Drivs framåt av glädjen i att tillsammans med andra får vara delaktig i utveckling
och förändring

Karin Utbo 44 år
Lidköping
Coachar på
svenska och
engelska

”Karin är mycket analytisk och träffsäker i sitt konsultativa arbete. Med stöd av henne har vi
åstadkommit en slagkraftig och effektiv organisation. Karin har coachat oss i processen vilket
inneburit att vi i lagom takt kommit framåt vad gäller vår ledning, styrning och organisation.”
Ylva Sjögren, socialchef i Trosa kommun

Erfarenhet som professionell coach
Började 1998 arbeta som organisationskonsult och
coach på deltid
Styrkor
Tydlighet, kreativitet, och uthållighet. Specialiserad på
att hantera krissituationer.

Erfarenhet som ledare
Totalt 22 års yrkeslivserfarenhet varav 8 år som chef inom
Kommunal socialtjänst. Har som konsult haft ett flertal
uppdrag som inneburit ledningsstöd till organisationer i
frånvaro av chef
Arbetslivserfarenhet
Socialsekreterare
Områdeschef socialtjänst

7 år

Teambuildning/Reteaming

Organisationskonsult o coach

98-

Chefscoaching i grupp.

Övriga meriter
Socionomexamen 1983
Mastersexamen i socialt arbete 1990
Fil.kand. arbetsorganisation och arbetspsykologi 1997

Cochingsuppdrag:
Individuell coaching av ledare och medarbetar

Egen utveckling och träning
Har haft handledning under hela min yrkeskarriär
både i grupp och enskilt.

Individ o Familjeomsorgschef

1 år

8 år

Egen terapi i anslutning till utbildning
Har haft individuell chefscoaching som anställd.
Egen coach i dag.
Medlem i NCF

Erfarenhet
Individuell Coaching
(totalt)
Executive Coaching

Gruppcoaching

180 tim
140 tim

60 tim

Annan utbilding
Interaktionistiskt förändringsarbete 1992-1994,
Systemteoretisk familjeterapi 1995-1996
Utvecklingsarbete och förändringskunskap 1999-2000,
Lösningsinriktat arbete med individer och grupper 2000-2001
Licencierad Reteamingcoach
Konståkningsinstruktör steg 3 licens
Trampolininstruktör steg1 licens

Coaching for Executives

45 dgr
15 dgr
20 dgr
6 dgr

