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ARBETSLIVSERFARENHET
2017 -

Grundare och VD, Actinate AB
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Verksamhets- och affärsutveckling
Nätverksutveckling för kunskapsdelning inom stadsutveckling
Utbildning och rådgivning inom hållbar samhällsutveckling
Utbildning och stöd för att implementera Agenda 2030 hos företag,
kommuner och statliga organisationer
Projektstöd avseende hållbar stadsutveckling
Hållbarhetsanalyser med stöd av globala målen
Expert i forsknings- och utvecklingsprojekt
Utveckling och utbildning inom Citylab
Bedömare av forskningsprojekt hos Vinnova
Internationell omvärldsbevakning
Föredrag om framtidsspaning och globala målen

2014 - 2017

Director Citylab, Building Green in Sweden AB
(Sweden Green Building Council)
● Verksamhetsområdeschef Citylab
● Utvecklingsansvar tjänster inom Citylab (guide, certifieringssystem,
program, nätverk och utbildningar inom hållbar stadsutveckling)
● Projektledning och expert i forsknings- och utvecklingsprojekt
● Internationellt samarbete med Green Building Councils och städer
● Utveckling och genomförande av utbildningar
● Utveckling av nätverket Citylab Network

2011 – 2013

Director Sustainable Cities, WSP Sverige
●
●
●
●
●

2002 – 2011

Nationellt ansvar för affärsutveckling inom hållbara städer
Utveckling och genomförande av utbildningar, nätverk, seminarier etc.
Internationell samverkan avseende hållbar stadsutveckling
Projektledare utvecklingsprojekt om hållbar stadsutveckling
Projektledning i EU-projekt om ”smart cities”

Konsult, WSP Environmental
● Expert och uppdragsansvarig inom förorenade områden
● Projektledare utvecklingsprojekt hållbar stadsutveckling
● Utveckling och genomförande av utbildningar
● Utveckling och drift av konceptet Säljinspiration
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2001 – 2002

Utredningsingenjör, Uppsala kommun, Tekniska kontoret
●
●

2000 – 2001

Ansvar för dricksvattenkvalitet i Uppsala kommun
Drift- och underhållssystem för vattenverk m.m.

Miljöhandläggare, J&W Energi & Miljö
●
●

Miljöstatusinventeringar
Utredningar förorenad mark

UTBILDNING
1996 – 2000

Civilingenjör, Miljö- och vattenteknik
Uppsala Universitet och SLU, Uppsala

1991 – 1995

Gymnasieingenjör, Byggteknik, Internationell linje
Ebersteinska skolan, Norrköping

ÖVRIGA MERITER
2018

Certifierad Citylabsamordnare

2018

Initiativtagare till Tillsammans 2030 – ett samarbetsforum där kunskap,
lärdomar och metoder delas i syfte att underlätta genomförandet av
Agenda 2030 på lokal nivå.

ÖVRIGA KOMPETENSER
Föredrag – lång erfarenhet av att hålla presentationer på konferenser, seminarier och möten
Workshopledning – mycket goda kunskaper i att planera och arrangera workshops
Utbildning – mycket goda kunskaper i att planera och genomföra utbildningar
Försäljning – mycket goda kunskaper inom relationsbaserad försäljning och säljprogram
Affärsutveckling – mycket goda kunskaper inom affärsutveckling
Nätverksutveckling – mycket goda kunskaper inom att utveckla nätverk för kunskapsdelning m.m.
Officepaketet – mycket goda kunskaper, framförallt i Excel, Word och Powerpoint
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SPRÅKKUNSKAPER
Svenska – modersmål
Engelska – flytande

REFERENSER
Lämnas gärna vid förfrågan.

KUNDER 2018-2020
Domstolsverket / Mark- och miljödomstolen
Fabege
Finansdepartementet
Hemfosa
Jernhusen
Kungliga Tekniska Högskolan
Kävlinge kommun
Malmö stad
Näringsdepartementet
Skanska Kommersiell Utveckling Norden
Skanska Öresund
Studia
Sweden Green Building Council
Södertälje kommun
Tengbom
The New Division
Vinnova
WSP

