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Financial Controller
Jag har arbetat som utredare, controller och ekonomilärare. Sista tiden som ekonom vid
Lunds Universitet.
Kort om mina ekonomroller:
Inom SCA:s arbetade jag som controller mycket med KPI:er, utveckling av styrkort.
Inom Katrineholm Energi så ansvarade jag för ekonomin för flera underliggande bolag.
Inom Statens institutionsstyrelse (SiS) så utvecklades den månatlig rapportering med QlikView.
Inom Trafikverket utvecklades förutom ekonomistyrningen även nyckeltalsuppföljningen
Inom Lunds Universitet ansvarar jag för forskares aktiviteter från kalkylstart till redovisning.
Alla inköp och fakturor hanteras med Proceedo, samt budget och prognos med Hypergene.
Under alla år som controller har jag utvecklat användningen av IT-systemen, arbetat nära
redovisning med bokslut i bokslutstider, samt använt Excel mycket.
Jag har även erfarenhet av att arbeta ideellt med ekonomi och revision i idéburna
organisationer som studentorganisation, föräldrakooperativ, samfällighet, Majblomman,
Skånes Vindkraftsakademi och Solar Region Skåne.
Kort om mina roller som ekonomlärare och utredare inom miljöekonomiområdet:
Som utredare och lärare inom ekonomi- och miljöområdet har jag arbetat med olika
energiföretag. Detta har jag gjort som student, forskare, lärare och konsult. Inom
Ångpanneföreningen har jag bland annat utrett: Förutsättningarna för kraftvärmeverk i
Borlänge, Förnyelsebar energi och Avfallsförbränning. Uppdragen har skett i nära samarbete
mellan mig som konsult, uppdragsgivaren och politiker/tjänstemän. Jag har vikarierat som
ekonomilärare på Thoren Business School i Malmö samt verkat som miljölärare, informatör,
inom Svalorna gentemot gymnasieskolor. Som ekonomilärare har jag låtit eleverna räkna på
lönsamheten för olika energi- och miljölösningar.
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2018- Ekonom
2015-2017 Controller
2013-2014 Lärare
2012-2013
2010-2011 vik Controller
2009-2010
2006-2008 Controller
2006
2001-2005 Controller
1999-2001 Lärare o doktorand
1998-1999 Miljöexpert
1995-1998 Doktorand
1990-1991 Ekonomiansvarig

1986-1994 Produktionsingenjör

1995-1998
1992-1994
1988-1992
1980-1984
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Anställningar
Lunds universitet Följer forskarnas projekt från kalkylstart till
ekonomisk slutredovisning.
Trafikverket Följer upp tidplan, underlag och rapportering för de vägar
och järnvägar som byggs i Småland.
Thoren Business School Praktiserade och vikarierade som
ekonomilärare, samt som miljölärare på andra skolor.
Arbetssökande och studier, påbörjade lärarutb hösten 2013
Statens institutionsstyrelse Ansvarig för ekonomin i södra regionen,
Skåne och Småland, vikariat, 2 800 anställda.
Föräldraledig (Elin) och studier
Katrineholm Energi AB Ansvarig för ekonomin i Katrineholm Energi,
90 anställda; rapporterade till Tekniska verken, 1 200 anställda.
Föräldraledig (Erik) och studier
SCA Packaging Sweden AB, division Display i Norrköping
Ansvarig för ekonomi och administrativ chef i Norrköping, 70
anställda; rapporterade till SCAs huvudkontor, 40 000 anställda.
Växjö Universitet Forskarstuderande och lärare inom företagsekonomi
(2000-2006 anställd som extra lärare fyra dagar per år)
ÅF-Energikonsult, Borlänge Miljöexpert på regionala kontoret i
Borlänge, 10 anställda.
Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi i Lund
Ansvarig för miljöekonomiska delen i ett tvärvetenskapligt projekt.
Tre institutioner var med och utredde bioenergins konkurrenskraft.
Kalmar nation i Lund Ansvarade för nationens ekonomi under ett års
tid, vilket ledde till vidare ekonomistudier mellan 92-94.
ABB Kalmar Train AB (senare Bombardier) Arbetade först som trainee
inom inköp och eftermarknad, sedan som produktionsingenjör med
tillverkning av snabbtåg, 500 anställda.
Arbetade på ABB under somrarna under studietiden.
Utbildningar
Teknologie licentiat i miljöekonomi, Internationella Miljöinst i Lund.
Civilekonom, magisterexamen (1999) - ledarskap/organisation och
kostnad/intäktsanalys, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
Civilingenjör, Maskinteknik, med inriktning mot logistik, ekonomi och
energi, Lunds Tekniska Högskola.
Tekniskt Gymnasium, maskinteknik, Lars Kagg, Kalmar.
Kurser

2017 - vt

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), LTH, 15 hp.

2011, 2012, 2013 - kvällskurser

2008 – 2009 - 130 timmar

Skånes geologi, m fl kurser vid Geologiska inst i Lund, 6*7,5 hp.
Digitala medier och lärande, Malmö högskola, 15 hp.
IT-teknik i nätverkssamhället, 15 hp.
Diplomerad coach enligt ICFs regelverk; Coachstjärnan AB.

2005, 2006 och 2009 - kvällskurser

Arbetslivets pedagogik; Linköpings Universitet, 15hp+15hp+15hp.

2014

Personligt
Född i Kalmar. Flyttade till Lund 1988 för att studera. Uppskattar Öland, segling, natur och kultur. Är sedan 2011
ledare inom Friluftsfrämjandet. Gift med sjukhusfysiker Lotta Lundgren. Två barn, Erik (2005) och Elin (2008).

