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ARBETSLIVSERFARENHET 

Hazika AB 
2008-

Ägare och VD 
Hazikas verksamhetsområde är hållbar affärsutveckling. 
Uppdragen omfattar rådgivning, direkta insatser, coachning 
och facilitering av grupprocesser samt föredrag. 

Trofast Veterinärt  
IT-stöd AB 
2008-2013

VD 
Trofast Veterinärt IT-stöd AB är den ledande leverantören i 
Sverige av veterinärmedicinska affärs- och 
verksamhetssystem. Trofastsystemet skapades av veterinärer 
för veterinärer då ett 20-tal djurkliniker och –sjukhus 
bestämde sig för att göra gemensam sak. 2001 bildades 
Trofast Veterinärt IT-stöd AB.  

Mellan 2007 och 2012 växte bolaget kraftigt med en 
fördubbling av omsättning och antal kunder samtidigt som 
bolaget genererade ett stabilt positivt resultat. Under perioden 
utvecklades också en ny version av produkten i samarbete 
med nordiska partners. 

Biblo 
Enskild firma 
2007-2008

Egen företagare 
Mellan juni 2007 och oktober 2008 var jag verksam som “fri 
agent”. Mina kunder var främst små och medelstora företag 
under tillväxt, men jag hade också uppdrag hos stora 
koncerner. Jag har anlitats som föredragshållare, 
workshopledare, coach och “spökskrivande specialist”.  
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Agera 
Djurägandeutveckling 
Stockholm 
2004-2007

VD och styrelseledamot 
Agera Djurägandeutveckling AB var ett helägt dotterbolag till 
Agria Djurförsäkring som bildades 2000. Bolagets 
verksamhet omfattade affärs- och verksamhetsutveckling. Den 
viktigaste uppgiften var att utveckla djurägandet genom att 
investera i nya affärsverksamheter.  

2004 startade en omstrukturering och utveckling av 
verksamhetens system och processer. Fr o m 2005 omfattade 
Agera två koncept: Agera Entreprenör för affärsutveckling 
respektive Agera Excellent för verksamhetsutveckling för 
såväl stora som små organisationer.  

Mellan 2004 och 2007 lanserades tre nya verksamheter och 
affärsvolymen fördubblades. Ageras portfölj omfattade 2007 
fem etablerade affärsidéer, två i pilotfas och ytterligare en 
handfull idéer under utvärdering. 

Agria Djurförsäkring  
Stockholm 
2001-2004 

Controller 
Controllern ingick i VD-staben och hade relativt få löpande 
arbetsuppgifter. Ansvaret omfattade områden som strategisk 
utveckling, affärsplanering, övergripande verksamhetsanalys 
och kvalitetsarbete. Controllern ingick i Agrias ledningsgrupp. 
Vid sidan om controlleruppgiften jobbade jag i process-
organisationen bland annat som processägare och ordförande i 
processledningen. 

Cap Gemini Ernst & Young 
2000-2001 

Affärskonsult 
Uppdrag inom internet-, läkemedels- och 
försäkringsbranschen. Uppdragen omfattade i huvudsak 
projektlednings- och utredningsuppdrag med tyngdpunkt på 
kvalitets- och processutveckling. I arbetet ingick också 
försäljning. 
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Popwire.com 
Stockholm 
2000

Administrativ chef 
Ansvarig för ekonomi-, inköps- och personalfunktionerna 
inom Popwirekoncernen samt medlem i ledningsgruppen. 
Det första bolaget inom Popwirekoncernen bildades i maj 
1999 och verksamheten växte därefter mycket kraftigt. 2000 
hade Popwire verksamhet i fem länder och ca 50 anställda.  

Bolaget befann sig då i en tillväxtfas och mitt bidrag bestod 
framför allt i att skapa de interna strukturer och rutiner som 
krävdes för att verksamheten skulle kunna bli långsiktigt 
framgångsrik.  

Agria Djurförsäkring  
Stockholm 
1991-2000 

Försäkringsekonom (1991-1995) 
Ansvarig för området statistik, risk- och affärsanalys som 
utgör en del av ekonomiavdelningen. 
Arbetet omfattade, förutom löpande arbete med analyser och 
framtagande av beslutsunderlag, design av databaser och 
utveckling analysmetoder. 
Som försäkringsekonom arbetade jag också aktivt tillsammans 
med Agrias Affärsområdeschefer med budget och uppföljning 
av försäkringsaffären. 

Ekonomichef (1995-2000) 
Sedvanligt ansvar för ekonomifunktionen och dess processer 
samt deltagande i företagets ledning. Utvecklingsarbete inom 
olika områden: Ny redovisningslagstiftning, Omvärldsanalys, 
Affärsplanering och budget, Agria-lyftet (verksamhets-
utveckling), ISO-certifiering, Utmärkelsen svensk Kvalitet. 
Erfarenhet från Due Diligence vid sammanslagningen mellan 
Länsförsäkringar och Wasa. 

Projektledare 
Projektledning i ett flertal projekt av olika slag. 
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FinansSkandic  
Stockholm 
1988-1991 

Ekonom Redovisningsgruppen (1988) 
Analys av områdena Factoring och Kortkrediter. Intern och 
extern rapportering. Bokslutsarbete. 

Gruppchef Bokslutsgruppen (1988-1990) 
Ansvarig för granskning och analys av resultat, budget- och 
prognosarbete, sedvanligt bokslutsarbete, extern och intern 
rapportering. 

Controller Investeringsfinansiering (1991) 
Ansvar för framtagande av resultat inom Investeringsfinan-
siering innebärande granskning och analys av resultat, input 
till produktkalkyler, stöd åt affärsområde 
Investeringsfinansiering, fördelning av omkostnader, 
periodisering manuella kontrakt samt budget och prognoser 

Nationalekonomiska 
Institutionen 
Uppsala Universitet 
1986-1987

Lärare 
Undervisat på A-kursen i makroteori 8 poäng. Tjänsten 
omfattade 175 timmars lektorsundervisning inkl examination, 
dels på timarvode och dels som vikarierande högskoleadjunkt. 

UPPDRAG 

Solarwave AB 
2012-2015 

Styrelseledamot 
SolarWave AB erbjuder vattenrenings-och avsaltningssystem 
som drivs med solenergi. Systemen säljs till såväl aktörer i 
utvecklingsländer som myndigheter och organisationer som 
genomför akuta hjälpinsatser vid katastrofer och i krig. 
SolarWave skapar miljövänliga energilösningar utan behov av 
extern ström eller användning av fossila bränslen. 

Företagarna 
Lokalföreningen i Gävle-
Sandviken 
2009-2011 

Ordförande 
Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för 
företagande i Sverige. Föreningen arbetar med 
opinionsbildning, nätverk och medlemstjänster. Företagarnas 
lokalförening i Gälve-Sandviken har ca 700 medlemmar.  

Rädda Barnen  
Lokalföreningen i 
Sandviken-Hofors 
2007-2019 

Ordförande och ledamot 
Rädda Barnen verkar för barns rättigheter, dels genom att 
väcka opinion och dels genom projekt som stödjer barn i 
utsatta situationer. Rädda Barnens lokalförening i Sandviken-
Hofors har knappt 300 medlemmar.  
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MIPS AB 
2006-2007

Styrelseledamot 
MIPS AB grundades 2001 och har sina rötter i KTH i 
Stockholm. MIPS står för Multi-directional Impact Protection 
System och är ett system som reducerar skallskador vid fall 
med sneda islag mot huvudet. Företagets verksamhet utgörs 
av produktutveckling och konsultuppdrag. 

Trofast Veterinärt IT-stöd 
AB 
2005-2008

Styrelseledamot 
Trofast Veterinärt IT-stöd AB är den ledande leverantören i 
Sverige av veterinärmedicinska affärs- och 
verksamhetssystem. Trofast AB bildades 2001. 

Institutet för 
kvalitetsutveckling (SIQ) 
2003

Examinator  
Examinator i Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) omfattade 
bedömning av ett företags verksamhetsbeskrivning samt att 
tillsammans med övriga examinatorer enas om en samlad 
bedömning och dokumentation som samlas i en 
återföringsrapport. 

UTBILDNING 

Stockholms Universitet 
2000

MBA Executive Program 
Business Intelligence 10 p 
International Business Strategy 10 p 
Imaginära Organisationer/Relationsmarknadsföring 10 p 
Master uppsats: Lärandet i det öppna kontoret 10 p 

Uppsala Universitet 
1990

Ekonomexamen 

SPRÅK Svenska (modersmål) 
Mycket goda kunskaper i engelska (skriven och talad) 
Vissa kunskaper i franska och tyska (skriven och talad) 
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EXEMPEL PÅ 
UPPDRAGSGIVARE 

Nedanstående lista är exempel på företag som anlitat mig:

∗ Universeum 
∗ Rädda Barnen 
∗ Barnkedjan 
∗ Evidensia 
∗ Svensk Djursjukvård 
∗ Omställning Gästrikland 
∗ Trofast Veterinärt IT-stöd 
∗ Regiondjursjukhuset Strömsholm 
∗ Svenska Elitskon 
∗ Sandvik 
∗ Agria International 
∗ Agria Djurförsäkring 
∗ Sandholm Associates 
∗ Coor Service Management 
∗ SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling 
∗ AFA Försäkring 
∗ Trafikförsäkringsföreningen 
∗ Skatteverket (västra regionen) 
∗ Pharmacia 
∗ Länsförsäkringar 
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