
Kent Lundgren

Född i Kalmar mitten av 60 talet
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.

Drivande, prestigelös, ärlig. 

Noggrann och strukturerad i enrum, 

helhetsseende tillsammans med andra.

Vill ha kul, engagemang och möten som 
leder till förnyelse och utveckling

ENFP, Disc
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Efter gymnasium: 1986-1988/1994

Banktjänsteman Sparbanken i Kalmar 1986

Gymnasieingenjör, produktionstekniker, på
Kalmar Verkstad
1986-1988/1994 
(studieledig 88-94)
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Läste en del ekonomi på LTH 88-92
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Genom kurser som

● företagsorganisation 2,5p, 
● internationell ekonomi och handel 3p, 
● samhällsekonomi för tekniker 3p, 
● arbetsorganisation 3p, 
● materialadministration 4p, 
● material och produktionsstyrning 3p, 
● internationell distributionsteknik 4p, 
● produktionsledning 3,5p, 
● industriell marknadsföring och inköp 3p, 
● juridisk översiktskurs 10p.

Och..

http://kentlundgren.se/profil/ 5



.

Ekonomiansvar på Kalmar nation 90/91 

ledde till ekonomistudier på ekonomihögskolan 92-94

http://kentlundgren.se/profil/ 6



Ekonomi 92-94, 1999, 2005-2011

● Kandidatkurser (examen 1994)  ekonomisk historia 25p, 
nationalekonomi  20p, företagsekonomi allmän kurs 1-20p 
(med bl a ekonomistyrning),                                           
Inriktning mot organisation och ledning (VG 21-40p, 40-60p).

● Magisterkurser (examen 1999): Organisation 20p, 
kostnad och intäktsanalys 5p och strategisk ledning 5p.

● Lärande, ledning och organisationsutv 2005-2001, 4*10p

Intresserad av organisationers utveckling 
genom effektiv ekonomistyrning och ledning
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Familjen, 1994, 2005, 2008
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1995-2001 
Miljöekonomiutredningar, lärare

●Forskning och utredningar på
Internationella Miljöinstitutet 95-98

●Utredningar ÅF/DFR i Borlänge 98/99

●Lärare/doktorand/utredning
Ekonomihögskolan i Växjö 99-01
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2001- Controlling

● SCA Display i Norrköping 01-05, 
dessutom medlem i LG, gruppansvar,

● Katrineholm Energi 06-08, dessutom mkt 
projektredovisning,

● Statens institutionsstyrelse regionkontor i 
Lund 10-11, dessutom införande av BI 
systemet QlikView och ny budgetmodell.
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Analyserande och extrovert

Analytisk och strukturerad i enrum

och

Helhetsseende, social, engagerad 
tillsammans med andra.

Humor, möten, engagemang och ärligheten 
leder till utveckling
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Vad har jag lärt mig av 
tre olika controllerroller?

● Att controllerrollen, siffermässigt, är rätt så lik, 
oavsett om man jobbar privat, kommunalt eller 
statligt.

● Kulturen och struktur kan skilja: hur engagerad 
man kan/ska vara i verksamheten, om 
controllerrollen ingår i LG, arbetar strategiskt.

● ”ekonomdetaljer” kan skilja, i vilken grad man 
arbetar med: redovisning, lagerredovisning, gör 
ombokningar, projekt(redovisning), andra nyckeltal 
än rent ekonomiska (kvalitetsindikatorer, t ex i 
form av balanserat styrkort)
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Siktar på:

● Arbeta med såväl verksamhetsutveckling, 
grupputveckling som individuell utv.

● Organisationen/företaget arbetar inom ett 
intressant område med miljöprofil.

● Helhetsansvar varvas med analys.

● Ha kul på jobbet.
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Avslutningsvis

Bred bakgrund, helhetsseende

Strukturerad i enrum

och

Engagemang vid möten

Med ärlighet, tydlighet, 

prestigelöshet och humor 

utvecklar vi organisationen mot 

nya höjder.
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