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Business controller med intresse för teknik och verksamhetsutveckling
Har arbetat som ingenjör, lärare och ekonom/controller. Är som controller van vid att på ett strukturerat
och engagerat sätt föra dialog med chefer och medarbetare på olika nivåer. Har arbetat med ekonomi
och administration inom såväl privata som statliga organisationer sedan 2001. I dessa roller har jag fått
erfarenhet av att såväl analysera data, som att presentera strategiskt material pedagogiskt. För att än mer
utveckla mig har jag sista åren läst kvälls-/nätkurser inom om ledarskap, pedagogik och digitala medier.

Ekonomiansvarig och Controller
Som ekonomiansvarig och business controller i såväl privata, kommunala som statliga organisationer,
har jag bred erfarenhet av ekonomiska och administrativa rutiner och arbete inom ledningsgrupp.
Inom SCA:s ledningsgrupp var jag delaktig i att ta fram ny verksamhetsidé, strategi och
kvalitetsindikatorer. Systematiskt har jag arbetat med att uppföljning och återrapportering, som skett via
olika affärssystem, har förfinats. Jag har arbetat med MS Office sedan 1993, och olika ekonomisystem
som Agresso och IFS sedan 2001. Det kraftfulla beslutsstödsystemet QlikView införde jag inom Statens
institutionsstyrelses södra region. Jag försöker ofta ha ett helikopterperspektiv för att kunna jämföra det
egna arbetet med andras, och på så sätt ta lärdom av erfarenheter från andra personer/grupper. Har ett
coachande, lösningsfokuserat, förhållningssätt och som diplomerad coach följer jag International Coach
Federations (ICF:s) regelverk. Jag är även van vid att arbeta ideellt med i idéburna organisationer som
studentorganisationer, föräldrakooperativ och bostadsrättsförenings styrelse.

Lärare och Utredare inom energi- och 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. 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. Jag har vikarierat som
ekonomilärare på Thoren Business School i Malmö samt verkat som miljölärare, informatör, inom
Svalorna gentemot gymnasieskolor. Som lärare har jag sedan år 2000 arbetat med internet/IT (IKT) för att
strukturera och följa upp undervisningen.

Ingenjör- produktionstekniker
Arbetade mellan 1986-1994 (arbetade på somrarna under studietiden) på Kalmar Verkstad (senare
ABB Kalmar Train AB), där snabbtåget X2000 byggdes. Första året som elevingenjör (på fyra olika
avdelningar), därefter som produktionstekniker på korg- (plåt/stål) avdelningen. Enligt arbetsbetyget
så: arbetade jag självständigt, tog initiativ och visade stort intresse för arbetsuppgifter som utfördes
med noggrannhet och ansvarskänsla. Mitt lugna sätt gjorde att jag kunde agera med bestämdhet och
målmedvetet. Samtidigt var jag en uppskattad och trevlig arbetskamrat
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Anställningar
2015 -- Controller
2014

2013 Lärare
2012-2013

2010 – 2011 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

Trafikverket Följer upp tidplan, underlag och rapportering för de
vägar och järnvägar som byggs i Småland.
Arbetssökande och studier
Thoren Business School Praktiserade och vikarierade som
ekonomilärare, med ikt-profil. Samt miljöinformatör på andra skolor.
Arbetssökande och studier, påbörjade bl a 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; hade även uppdrag på ÅFs huvudkontor i
Stockholm, 2000 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
1995-1998

Teknologie licentiat i miljöekonomi, Internationella Miljöinst i Lund.

1992-1994

1985 - hösttermin

Civilekonom, magisterexamen (1999) - ledarskap/organisation och
kostnad/intäktsanalys, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
Civilingenjör, Maskinteknik, med inriktning mot logistik, ekonomi
och energi, Lunds Tekniska Högskola.
Företagsekonomisk post gym kurs för ingenjörer, Kalmar.

1984-1985

Gruppbefäl, Infanteriet, I 11, Växjö.

1980-1984

Tekniskt Gymnasium, maskinteknik, Lars Kagg, Kalmar.

1988-1992

Kurser
2011, 2012, 2013 - kvällskurser

Digitala medier och lärande, Malmö högskola, 15 hp.
Bibliotek i nätverkssamhället, Lunds universitet, 15 hp.
Skånes geologi, m fl kurser vid Geologiska inst i Lund, 6*7,5 hp.

2011- kvällskurs under våren

Ledarskap, projektledning; Executive Foundation Lund (EFL).

2008 – 2009 - 130 timmar

Diplomerad coach enligt ICFs regelverk; Coachstjärnan AB.

2005, 2006 och 2009 - kvällskurser

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

2005 - 4 dagar

Wenells kurs i praktisk projektledning, Linköping.

2014

Personligt
Född i Kalmar, flyttade till Lund 1988 för att studera. Uppskattar Öland, segling, natur och kultur. Är sedan 2012
ledare inom Friluftsfrämjandet. Gift med Lotta som arbetar som sjukhusfysiker. 2005 fick vi Erik och 2008 Elin.

