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Frilansjournalist
Skriver, gör pod och radio. Gjorde bland annat Split Vision – en pod om fotboll
inför VM i Kanada (damer) med landslaget (www.splitvisionpod.se). Mycket fotboll
för damfotboll.com, även artiklar för allt från Historiskan till Kamratposten och mer
tekniska och vetenskapliga texter.

Sveriges Radio P4,
Göteborg, 2014-2015

Producent och nyhetsreporter, vikarie.
Blir inringd löpande med ojämna mellanrum till jobb som nyhetsreporter, men
främst som producent för bl.a. ”P4 Förmiddag” och ”Morgon i P4”.

Sveriges Radio P4,
Göteborg, 2014

Två veckors praktik på P4 Göteborg.
Jag var på nyheterna där jag gjorde ett antal inslag, varav ett sedan även sändes i
Ekot. Jag var med Radiosporten på hockey och jag var med i P4 morgon en
morgon.

Koucky & Partners AB
2012 - 2013

Miljökonsult, hållbara transporter
Exempel på uppdrag inom miljöanpassade transporter och miljöanpassat resande:
Hållbara transporter vid stora evenemang, uppdrag för Energikontoret
Regionförbundet Örebro. Kunskapsöversikt och beräkningsmodell för
transportåtgärder. Studier av framtida lösningar och strategier för hållbar
transport.
Avtalsuppföljning, uppdrag för Västtrafik. Effektberäkningar och analys av olika
alternativa bränslen.
CyCity -från bilstad till Cykelstad, forskningsprojekt (Delprojekt 3, 4 och
folder). Interkommunal cykelplanering. Studie av verktyg för cykelplanering.
Uppdaterat projektets folder med delresultat etc. CyCity är ett det hittills största
svenska forskningsprojekt om cykelplanering i städer med en budget på 14 MKr.
Modellkörning Trafikverket
Omfattande dataanalys i Excel.
Supercykelvägar i Öresundsregionen
På uppdrag av Öresund som cykelregion och Trafikverket görs omvärldsanalys,
framtagande av definitioner, utformning, intervjustudie, work shop samt en
kunskapsbas om supercykelvägar.

Volvo Personvagnar (PV),
2009 – 2012
Metod- och verksamhetsutvecklare Miljöskyddsavdelningen
- Inventering enligt Sevesodirektivet av alla Volvo PV:s fabriker i Sverige
- Ansvarig för miljöledningssystemet
- Revisionskoordinator för miljörevisionen för hela Volvo PV
- Miljörevisor
- Ansvarig för metod- och verksamhetsutveckling för miljöskyddsfrågor inom Volvo
Personvagnar globalt
- Framtagning och årlig uppdatering av Volvo PV:s miljöstrategi
- Utveckling av lagkravsprocessen inom Volvo PV
- Skapat en verksamhetsplattform för miljöskyddsavd. i Sharepoint

-

Volvo PV,
2002 – 2009

Allt om Miljö,
2007 – 2008

Volvo PV,
2001 – 2002

Road Safety Unit,
Kingston Jamaica
2000 – 2000

Vägverket,
Borlänge
1999 – 1999

2011 även Miljösamordnare & miljöingenjör för Torslandafabriken
Var utöver rollen som verksamhetsutvecklare även under en tid ansvarig
miljösamordnare och miljöingenjör för hela Torslandafabriken.
KU/SU på produktutveckling och Black Belt, Six Sigma projektledare för
förbättringsprojekt
Ansvarig för tid, teknik och ekonomi för stora projekt (10 – 12 miljoner) för
utveckling av ett antal olika komponenter (bl.a. avgassystem, värmeskyddsplåtar,
backspeglar, BLIS, dörrpaneler)
Ansvarig för tid, teknik och ekonomi för kvalitetsrelaterade förbättringsprojekt
drivna enligt Six Sigma-metodiken. Dessa projekt bygger på att finna
grundorsaken med hjälp av noggrann mätning och analys för att sedan förbättra
produkten och processen.

Startar och driver miljöportalen (företaget) Allt om Miljö, på webben.
Startade, utvecklade och drev miljöportalen Allt om Miljö som ett företag. Den
innehöll en miljö-wiki-del, ett kartregister över företag som sålde miljömärkta och
rättvisa varor inom en uppsjö kategorier, löpande nyhetsuppdatering, bloggar,
artiklar, community etc. Utifrån denna blev jag sedan ombedd att skriva artiklar i
tidskrifter i olika miljörelaterade ämnen.

Verksamhetsutveckling miljö och kvalitet
Ansvarig för verksamhetsutvecklingssystemet på Chassiutvecklingen (ca 500
anställda) samt ansvarig för att utveckla nya arbetssätt m.a.p. miljö.

Examensarbete, Road Safety Unit, Kingston Jamaica
Sida-projekt på Jamaica. Skapade åtgärdshandbok för trafiksäkerhetsförbättrande
åtgärder i flera steg. Djupanalys med förbättringsförslag för tre särskilt
olycksdrabbade platser. Denna åtgärdsmanual har senare även använts av
SweRoad på Sri Lanka.

Miljö och Naturresursavdelningen
Kvalitetsgranskning av Miljökonsekvensbeskrivningar för vägprojekt.
Granskningsrapport. Deltog i utvecklingsgrupper tvärs Vägverket inom området för
Miljö- och Naturresurser.

Utbildningar
JMG, Göteborgs Universitet
2013 – 2015
Journalistutbildning, kandidatexamen
Luleå Tekniska Universitet,
1994 – 2000
Civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik (MSc. Environmental Engineering),
Luleå, 180p
Göteborgs Universitet
1993

Litteraturvetenskap, Göteborg 20p (en termin)

Burgårdens Gymnasium,
1990 – 1993
Naturvetenskaplig gymnasieutbildning, Göteborg

Kurser
ISO 14001, ISO 9001 & revisionsteknik,
Farligt Gods,
Miljöjuridik,
Certifiering Black Belt Six Sigma,
Six Sigma, Black Belt utbildning, 6 månader,
Graduate Development Program på Volvo, blev utvald av företaget ur en talent pool att medverka under en tvåårs-period,
14001 & ISO 9001, 1 vecka

Datakunskaper
Digas
ENPS
Isidor
Avid
InDesign
Microsoft Office
Sharepoint

Språk
Svenska, modersmål
Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift

Övriga meriter
Har körkort (B).
Jag har i flera år varit ungdomsledare inom fotboll och friidrott. Jag är även engagerad i samhällsfrågor.

Referenser
Lämnas på begäran

