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FÖDD 1964-06-07 
 
SPRÅK Svenska, engelska (flytande) 
 
CIVILSTÅND Sammanboende med Lotta och  
 vår son Erik och dotter Elin 
 
KÖRKORT AB – tillgång till bil 
 
WWW lundgren.kent@gmail.com 
 www.kentlundgren.se 
  

   

Profil – att verka för och arbeta med miljöanpassning 
Ser mig själv som vetgirig, öppen, målfokuserad, drivande och strukturerad. 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 samarbeta. Värdesätter snabb, rak, 
konstruktiv och ärlig kommunikation. 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 får arbeta med miljöanpassning genom att utnyttja min breda 
bakgrund och erfarenhet av såväl kommersiella, organisatoriska som tekniska villkor. Nedan mer om 
mina olika roller: 
 

Ekonomiansvarig och Controller med miljöstrategiskt tänkande 
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 och mitt miljökunnande 
tar jag tillvara på så sätt att jag för in ett miljöstrategiskt tänkande. Har arbetat med redovisning av 
utsläppsrätter. Inom ledningsgruppen tog vi fram ny affärsidé, strategi och balanserat styrkort. Har arbetat 
med hela förädlingskedjan: kalkyl, affärsplaner, månadsbokslut, budget, prognos, styrkort, order, material 
och produktionsstyrning och efterkalkyl, samt med jämförande analyser av konkurrenter. Systematiskt har 
jag sett till att uppföljning och återrapportering, som skett på engelska, har förfinats.  
 

Miljöexpert och Lärare inom energi och miljöekonomiområdet 
Arbetat som utredare och miljöexpert inom Ångpanneföreningen och lärare inom ekonomi- och 
miljöområdet. Arbetat mot olika industriföretag, främst med energiföretag. 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. Har vidare arbetat i ett 
tvärvetenskapligt projekt, rörande förnyelsebara energi, inom Internationella miljöinstitutet för industriell 

miljöekonomi där jag 1998 licentierade inom ämnet miljöekonomi. 
 
Coachande förhållningssätt för att få veta mer hur andra tänker om miljö 
Som administrativ chef över ekonomi, inköp och reception så arbetade jag för att gruppens arbete skulle 
ligga i linje med företagets mål och värderingar. Är diplomerad professionell coach och jag tror allt 
samarbete kan utvecklas genom ett coachande förhållningssätt.  
 
Produktionstekniker inom energieffektiv transportindustri 
Som produktionstekniker inom tågindustrin utvecklade jag nya rutiner inom produktionsteknik stål. 
Svarade för optimal planering av hela produktionsflödet, från plåt till färdig tågvagn. 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 
Katrineholm Energi AB 
2007 – 2008  (1200/100 anställda) 

  
Controller (erfarenhet av bl a utsläppsrätter) 

Proffice – (Katrineholm Energi) 
2006-2007  (10 000 medarbetare) 

 Konsult / Controller 

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

 Controller och administrativ chef (för inköp och reception) 
 

Växjö Universitet, 
Ekonomihögskolan 
1999-(2001)- 

 Lärare och doktorand inom naturekonomiområdet (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 inom miljöekonomiområdet 
  

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, våren 2006 
okt 2008 –feb 2009 
 

  
Wenells kurs i praktisk projektledning, 4 dagar, Linköping. 
Organisationsutveckling, Ledarskap, Linköpings Universitet, 10+10p. 
Diplomerad coach enl internationellt (ICF) regelverk, 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.  


