Jarl Silfverberg
Jarl är utbildad beteendevetare och har företrädesvis arbetat inom
Försvarsmakten och med dess närliggande organisationer med utbildningar
inom ledarskap, grupp och teamutveckling. Jarl har varit anställd vid
Försvarshögskolan med ansvar för konceptet Utveckling av Grupp och Ledare,
UGL 2002-2014. Därutöver har Jarl arbetat med lag och organisationsutveckling
med bl. a. Gårdstensbostäder AB, Göteborg, 2000-2019. För Ystads kommun
har Jarl handlett och fungerat som coach för kulturchefen i Ystad kommun,
2013-2018, dessutom medverkat i värdegrundsarbete inom Ystad kommun,
2016-2018.
Anställningar
Kungliga Flottan som officer, teletekniker 1971-1973.
Huvudlärare i psykologi och handledare vid sjuksköterskeutbildningarna vid
Blekinge Vårdhögskola, 1978-1981.
Marinens Officershögskola som lärare i psykologi och
sociologi/samhällskunskap för blivande officerare 1981-1989.
Huvudlärare i psykologi och samhällsvetenskap vid Marinens Officershögskola
1989-2000, från 1998 huvudlärare i ledarskap i Marinen.
Chef för arbetsmiljösektionen vid sydkustens marinbas i Karlskrona 2000-2001.
Ansvarig för psykosociala frågor kring medarbetare, samt psykisk krisberedskap
vid marinbasen.
Försvarshögskolan som universitetsadjunkt i psykologi med ansvar för
konceptet Utveckling av Grupp och Ledare, UGL, under åren 2002-2014.
Därefter egen konsultverksamhet.
Utbildningar och erfarenhet
Filosofie kandidatexamen i Psykologi, med 60p psykologi, 60p pedagogik, och
20p sociologi enligt 1969 års studieordning vid Lunds Universitet. Studier 19741978.

Under anställningarna vid Marinens Officershögskola och vid
Försvarshögskolan har Jarl vidareutbildat sig inom ramen för dessa tjänster med
följande utbildningar:
Utveckling av grupp och ledare, UGL 1982
Fördjupad UGL och Handledarutbildning UGL, 1987
Handledare på FUGL och HUGL-utbildningar sedan 1996.
Genomgått Försvarets högre ledarskapsutbildning KLLOK, Kurs i ledarskap för
ledarskapslärare och krigsförbandschefer.
Personalchefsutbildningar för krigsbefattningar.
Utbildning till Handledare i Utvecklande Ledarskap, UL, 2005, och handledare
på handledarutbildning för blivande handledare i utvecklande Ledarskap.
Utbildad i GDQ, mätning av gruppers utvecklingsnivå.
Krishanteringsutbildningar på Räddningsverket, nu MSB, åren 1990-2000.
Vid anställningen vid Försvarshögskolan var konceptutveckling av UGL en stor
och betydelsefull del av tjänsten. Jarl har medverkat vid framtagandet och
utprovning och testande av UGL versionerna 2008, 2010 och den senaste
versionen 2012. Han har också tagit fram nya versioner av Fördjupad UGL,
FUGL, och Handledar UGL, HUGL. Vidare, låtit översätta UGL till engelska
och utprovat utbildningskonceptet i ett antal UGL- kurser på engelska både
inrikes som utrikes.
Erfarenhet av att handleda på UGL i olika versioner och uppgår till ca 250
kurser, varav 200 UGL-kurser och 50 kurser F och HUGL under åren 19872017.
I övrigt varit engagerad som handledare vid olika kurser på Försvarshögskolan,
främst kring ledarskap såsom mästarkursen i Ledarskap.

