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FÖDD 1964-06-07 
 
SPRÅK Svenska, engelska (flytande) 
 
CIVILSTÅND Sammanboende med Lotta och  
 vår son Erik (2005) och dotter Elin (2008) 
 
KÖRKORT AB – tillgång till bil 
 
WWW www.kentlundgren.se 
                     Coaching: www.utvecklingnaradig.se 
   

   

Profil 
Ser mig själv som nyfiken, öppen, drivande, strukturerad och helhetsseende. Min styrka är att kunna växla 
från helhet till detaljer, mellan överblick och detaljerad analys. Arbetskamrater har sagt att jag tycker om 
att sätta mig in i frågor, är uppriktigt intresserad och har lätt för att inta ett coachande förhållningssätt. 
Dessa egenskaper tillsammans med att jag värdesätter snabb, rak, konstruktiv och ärlig kommunikation 
gör att jag nu inriktar min profil mot coaching. Officeprogrammen hanterar jag mycket väl. Genom mina 
olika roller har jag utvecklat goda kommunikationsfärdigheter, såväl muntligt som skriftligt. Min profil 
pekar på att jag presterar bäst i en roll där jag med ett coachande förhållningssätt får utveckla människor 
genom att utnyttja min breda bakgrund och erfarenhet. Nedan mer om mina olika roller: 
 

Coacherfarenheter 
Som ekonomiansvarig och controller arbetade jag för att gruppens arbete skulle ligga i linje med företagets 
mål och värderingar. Har en coachande förhållningssätt i min roll som ledare. Med detta menas bl a att 
medarbetarna får ta ansvar för vägen till målet. Jag som coach pekar på nya sätt se ett utvecklingsområde 
och uppmuntrar när steg tagits mot målet. På så sätt ökar motivationen och kreativiteten. Trivs med att både 
hantera relationer och uppgifter målmedvetet.  
 
Sedan okt 2008 har jag gått professionella coachkurser som lett fram till att jag sedan februari 2009 är 
diplomerad generell coach enligt International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Sedan jag börjat som 
jobbcoach på Arbetsförmedlingen har jag lärt mig mer om lösningsinriktat arbetssätt (något som, enl mig, 
mycket liknar coaching). 
 

Ekonomiansvarig och Controller 
Som ekonomiansvarig i mindre tillverkande företag och controller i större tillverkande företag har jag 
bred erfarenhet av ekonomiska och administrativa rutiner och arbete inom ledningsgrupp. 
I ledningsgruppen fokuseras både på nuvarande och framtida affärsmöjligheter. Vi tog fram ny affärsidé, 
strategi och balanserat styrkort. 
 

Utredare och Lärare 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. 
Exempelvis har jag arbetat nära energiföretag i Dalarna, t ex Borlänge Energi. Som utredare och lärare 
har jag intagit ett coachande förhållningssätt, dvs har genom aktiva frågor uppmuntrat till reflektion och 
lärande. 
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ANSTÄLLNINGAR 
Arbetsförmedlingen 
2009 

  
Jobbcoach 
Är under hösten föräldraledig med vår dotter Elin 

Katrineholm Energi AB 
2006 – 2008  (1200/100 anställda) 

 Controller 

SCA Packaging Sweden AB, 
division Display i Norrköping 
2001-2005 (40000/100/70 anst) 

 Controller och administrativ chef/coach (för inköp och reception) 
 

Växjö Universitet, 
Ekonomihögskolan 
1999-(2001)- 

 Lärare och doktorand (fr o m 2001 anställd på timma) 
 

ÅF-Energikonsult Stockholm 
AB, Borlänge 
1998-1999  (2000/10 anst) 

 Miljöexpert 
 

Internationella Institutet för 
Industriell Miljöekonomi i Lund 
1995-1998 (20 anst) 

 Utredare och lärare  
  

ABB Kalmar Train AB  
(senare Bombardier) 
1986-1994 stud fr o m 1988 (500 anst) 
 

 Produktionstekniker (som trainee även inom inköp och eftermarknad) 
 
 

   
UTBILDNING 
1998 
 
1992-1994 
 
 
1988-1992 
 
 
Ht 1985 
 
1984-1995 
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 senaste tiden 
juni 2005 
våren 2005, 2006 och 2009 
 
okt 2008- juni 2009, 130 timmar 

  
Wenells kurs i praktisk projektledning, 4 dagar, Linköping. 
Beteendevetenskapliga kurser: Organisationsutveckling, Ledarskap och  
Lärande - Linköpings Universitet, 10p+10p+10p. 
Diplomerad coach, kurser hos Coachstjärnan AB 

   
PERSONLIGT 
Född i Kalmar. Under gymnasietiden sommararbetade jag i olika affärer och kiosker på Öland. 
Turistar fortfarande på Öland, har tillgång till en stuga utanför Borgholm. Flyttade till Lund 1988. 
I Skåne bodde jag tio år och i Lund träffade jag 1994 Lotta Jonsson. Lotta arbetar i Linköping som 
sjukhusfysiker med att få rätt strålning vid cancerbehandling. 2005 fick vi Erik och 2008 Elin. 
Tycker om att träffa vänner, motionera och gå på Friskis & Svettis. Tillsammans med våra barn tycker 
vi om att gå i naturen och på somrarna seglar vi gärna med vår Birdie 24 som ligger i Stegeborg.  


