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Nyfiken och modig ekonom med intresse för utveckling  
 

Erfaren civilingenjör, civilekonom och coach som arbetat inom privat och offentlig 

verksamhet. Med utbildning inom teknik, ekonomi, miljö och pedagogik/coaching kan jag 

arbeta med flera funktioner inom en organisation. Drivs av ett engagemang för samhället, 

miljön och verksamheter som syftar till att tillföra något positivt för människan. Trivs av att 

befinna mig i en prestigelös miljö där det är utvecklande att arbeta. Kärnuppgiften för mig är 

att förstå och verka för att helheten når uppsatta mål. Jag har mod, nyfikenhet och pedagogisk 

skicklighet för att förstå verksamhetens behov. Nedan mer om mina olika roller 

 
 

Ekonomiansvarig och Controller 
Som ekonomiansvarig och business controller i såväl privata, kommunala som statliga organisationer, 

har jag bred erfarenhet av redovisning, ekonomistyrning, ekonomiska/ administrativa rutiner och arbete 

inom ledningsgrupp. Inom SCA:s ledningsgrupp tog vi fram ny verksamhetsidé, strategi, och utvecklade 

kvalitetsindikatorer. Har arbetat med kalkyl, affärsplaner, månadsbokslut, budget, prognos och 

efterkalkyl, ISO kvalitet- och miljöledningssystem, samt med jämförande analyser av konkurrenter.  

Systematiskt har jag sett till att uppföljning och återrapportering, som skett på engelska, har förfinats.  

Infört beslutsstödsystemet QlikView inom tio institutioner i södra Sverige. Är även van vid att arbeta 

ideellt med ekonomi och miljö i idéburna organisationer som studentorganisationer, föräldrakooperativ 

och bostadsrättsförenings styrelse. 

 

Lärare och Utredare inom energi- och miljöekonomiområdet 
Som utredare och lärare inom ekonomi- och miljöområdet så har jag arbetat med olika energiföretag. 

Detta har jag gjort som student, forskare, lärare och konsult. Det som har utretts är bl a: 

Förutsättningarna för kraftvärmeverk, Avbrottsfri el, Förnyelsebar energi och Avfallsförbränning. 

Uppdragen har skett i nära samarbete mellan mig som konsult, uppdragsgivaren och politiker/tjänstemän. 

Sista tiden har jag vikarierat som ekonomilärare på Thoren Business School i Malmö samt verkat som 

miljölärare, informatör, inom Svalorna gentemot gymnasieskolor. 

 

Ledare och Coach 
Som ekonomichef och administrativ chef över inköp och reception så arbetade jag för att gruppens arbete 

skulle ligga i linje med organisationens mål och värderingar. Har ett coachande, lösningsfokuserat, 

förhållningssätt och som diplomerad coach följer jag International Coach Federations (ICF:s) regelverk. 

Är övertygad om att jag har nytta av ett coachande förhållningssätt inom de flesta verksamheter. 
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Anställningar   

Thoren Business School  Praktiserande och vikarierande ekonomilärare med ikt-profil. 

Samt miljöinformatör på andra skolor. 

 

Statens institutionsstyrelse 
2010 – 2011 Controller 

 Ansvarig för ekonomin i södra regionen, Skåne och Småland, vikariat 

2 800 anställda. 

  Föräldraledig sommaren 2009 - sommaren 2010. 

Katrineholm Energi AB 

2006 – 2008 Controller 

 Ansvarig för ekonomin i Katrineholm Energi, 90 anställda;  

rapporterade till Tekniska verken, 1 200 anställda. 

SCA Packaging Sweden AB, 

division Display i Norrköping 

2001-2005 Controller  

 Ansvarig för ekonomi och administration i Norrköping, 70 anställda; 

rapporterade till SCAs huvudkontor, 40 000 anställda. 

 

Växjö Universitet, 

Ekonomihögskolan 

1999-2001 Lärare o doktorand 

 Forskarstuderande och lärare inom företagsekonomi  

(2000-2006 anställd som extra lärare fyra dagar per år) 

 

ÅF-Energikonsult, Borlänge 

1998-1999 Miljöexpert 

 Miljöexpert på regionala kontoret i Borlänge, 10 anställda;  

hade även uppdrag på ÅFs huvudkontor i Stockholm, 2000 anställda. 

 

Internationella Institutet för 

Industriell Miljöekonomi i Lund 

1995-1998 Doktorand 

 Ansvarig för miljöekonomiska delen i ett tvärvetenskapligt projekt. 

Tre intuitioner var med och utredde bioenergins konkurrenskraft. 

  

Kalmar nation i Lund 

1990-1991 Ekonomiansvarig 

 Ansvarade för nationens ekonomi under ett års tid,  

vilket ledde till vidare ekonomistudier mellan 92-94. 

ABB Kalmar Train AB  

(senare Bombardier) 

1986-1994 Produktionstekniker 

 

 Arbetade först som trainee inom inköp och eftermarknad, sedan som 

produktionstekniker med tillverkning av snabbtåg, 500 anställda. 

Arbetade på ABB under somrarna under studietiden. 

Utbildningar   

 

1998 

 

1992-1994 

 

 

1988-1992 

 

Ht 1985 

1984-1985 

1980-1984 

 

  

Teknologie licentiat i miljöekonomi, Internationella Miljöinst i Lund. 

 

Civilekonom, magisterexamen - ledarskap/organisation och 

kostnad/intäktsanalys, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. 

 

Civilingenjör, Maskinteknik, med inriktning mot export, ekonomi och 

energi, Lunds Tekniska Högskola. 

Företagsekonomisk post gym kurs för ingenjörer, Kalmar. 

Gruppbefäl, Infanteriet, I 11, Växjö. 

Tekniskt Gymnasium, maskinteknik, Lars Kagg, Kalmar. 

Kurser   

2012, 2013 - kvällskurser 

2011, en kväll i veckan 

2008 - 2009, 130 timmar 

2005, 2006 och 2009 - kvällskurser 

2005 

 

 Klimatförändringar ur ett geologiskt perspektiv, 6*5p. 

Ledarskap, projektledning; EFL i Lund (motsvarar 10p). 

Diplomerad coach enligt ICFs regelverk; Coachstjärnan AB. 

OU, ledarskap och lärande; Linköpings Universitet, 10p+10p+10p. 

Wenells kurs i praktisk projektledning, 4 dagar, Linköping. 

Personligt   

Född i Kalmar lärde jag mig älska Öland. Flyttade till Lund 1988 för att studera. Sambon Lotta arbetar 

som sjukhusfysiker. 2005 fick vi Erik och 2008 Elin. Barnen får nu mycket tid. Tycker om att träffa 

vänner, motionera (springa, yoga och spela tennis) och komma ut i naturen. Går kvällskurser för att lära 

mig mer om samhället, miljöekonomi, IT och pedagogik. Är mulleledare inom Friluftsfrämjandet.  
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