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Yrkeslivserfarenhet  
 
2015- Biträdande kanslichef Lärarförbundet 

Som biträdande kanslichef på Lärarförbundet har jag tillsammans med Kanslichefen 
varit högsta ansvariga tjänsteman för Lärarförbundets totala verksamhet och svarar 
direkt mot styrelse och ordförande/presidiet. Jag är också Säkerhetschef och därigenom 
ansvarig bl a för krisledning och krishantering i organisationen. Jag är också ledamot i 
Lärarförbundets Ledningsgrupp och sitter som styrelseledamot i ett antal 
fastighetsbolag kopplade till Lärarförbundet. 

 
2013-2015 Enhetschef Medlem och förhandling och Förhandlingschef 

Finansförbundet 
Finansförbundet genomgick 2012 en kanslimässig organisationsförändring med fokus 
på samordning och utveckling av verksamheten. Det innebar bl a nya enheter och nya 
chefer. Jag var chef över den största enheten (20 medarbetare) som ansvarade för 
Finansförbundets hela fackliga verksamhet. Allt från utbildningar, medlemsrekrytering, 
förhandlingar, juridik till medlemsaktiviteter och styrelseutveckling mm. Mitt uppdrag 
var att få de olika verksamheterna att samverka och att coacha medarbetarna i detta. 
Jag hade också uppdraget att vara Finansförbundets förhandlingschef.  

 
2010- 2013 Utredare Verksamhets- och organisationsutveckling, Lärarförbundet 
 Här var jag en bidragande kraft till en kanslimässig organisationsförändring. 

Förändring av verksamhetsplanerings- och verksamhetsuppföljningsprocessen och 
därmed också verksamhetsstyrningen till att än tydligare fokusera på Lärarförbundets 
stora framtida utmaningar.  

 
2009-2010 Förbundssekreterare på SKTF (numera Vision) 

SKTF/Vision är en facklig organisation med ca 160 000 medlemmar inom bl a 
kommuner och landsting. Här ansvarade jag bl a för att arrangera och genomföra 
Förbundsmötet (kongressen), SKTFs/Visions högsta beslutande organ, med ett antal 
arbetsgrupper under mig. Fungerade också som strategiskt stöd till förbundsstyrelse, 
ordförande och kanslichef samt som sekreterare i förbundsstyrelsen. 

 
2008-2009 Verksamhetschef (regionchef) på SKTF/Vision region Stockholm 

Totalansvar (budget, verksamhet, personal) för SKTFs/Visions verksamhet i 
Stockholmsregionen, med personalansvar för ett 20 tal personer. Som verksamhetschef 
i SKTF/Vision är du medlem i ledningsgruppen och har ett gemensamt ansvar för hela 
SKTFs/Visions verksamhet. 

 
2004-2008 Chef Samordning och Stöd/Buisness controller på Sif Stockholm  

Sif var en facklig organisation som organiserade ca 350 00 medlemmar inom det 
privata näringslivet (Sif har sedan dess gått samman med HTF och bildat Unionen). 
Här hade jag verksamhets-, budget- och personalansvar för en grupp på 10 personer 
och satt i Sif Stockholms ledningsgrupp. Mitt ansvar innefattade, förutom ovan nämnda 
också, verksamhetsplanering, -uppföljning, ekonomi, personalutveckling för hela 
avdelningen (ca 60 personer). I mångt och mycket det ett arbete regionchefen gör och 
fungerade därför som regionchefens högra hand/biträdande regionchef.  
 

2000-2004 Sif – Buisness controller (verksamhetsutveckling) på Staben 
Som direkt underställd kanslichef och stabschef ansvarade jag bl a för 
verksamhetsutveckling för hela förbundet, innefattande ex verksamhetsplanering och – 
uppföljning/utvärdering (=lärande) samt införandet av ett nytt 
verksamhetsstyrningssystem. Jag var drivande i många strategiska projekt såsom 
införandet av processorganisation, utveckling av Sifs kvalitetsarbete inte minst med 
betoning på ständiga förbättringar och att arbeta på nya sätt samt införandet av helt nya 
demokratiska arbetsformer. Många underlag för strategiska beslut i Ledningsgrupp och 
Förbundsstyrelse producerades också under den här tiden.  

 
1998-2000 Sif – Medlemsrekryteringsansvarig och marknadsföring 



Min roll var att utveckla Sifs arbete med medlemsrekrytering. Att hitta nya 
infallsvinklar, nya arbetsformer, sprida goda exempel – samordna verksamheter och 
kampanjer, att utbilda, ta fram material för förtroendevalda som hjälp i deras arbete på 
företagen mm mm. Ett arbete som innebar såväl strategisk planering och 
projektledning som rent operativa arbetsuppgifter som att hålla utbildningar, rekrytera 
på arbetsplatser och mässor mm. Sälja den fackliga idén helt enkelt. 
 

1996-1998 Sif – Studerandeombudsman i södra högskoleregionen 
Som studerandeombudsman ansvarade jag självständigt för all verksamhet riktat 
gentemot studenter och högskolor/universitet inom min region. Det handlade om 
medlemsrekrytering, utbildningar, aktiviteter mm, men också att samordna 
regionkontorens verksamhet riktat till studenterna. I detta uppdrag ingick också 
arbetsledning av studentinformatörerna på respektive skola. 
 

1994-1996 Vice studentkårsordförande, Jönköpings Studentkår 
Som förtroendevald vice kårordförande ansvarade jag för de studiesociala frågorna för 
studenterna vid Högskolan i Jönköping. Det handlade om allt ifrån samtalsstöd via 
kuratorer och präster, studiemedel och bostäder till att vara styrelseledamot i 
Högskoleservice AB och personalansvarig för ett antal heltidsanställda och en 
betydande andel tim-/projektanställda. En mycket intressant tid då Högskolan i 
Jönköping omvandlades till en stiftelsehögskola, ett förändringsarbete jag var mycket 
delaktig i.  
 

1989-1990 Klassföreståndare för 9A Cederbergsskolan, Föllinge  
Jag kommer från en lärarfamilj och hade länge ambitionen att bli just lärare. Som 18-
åring var jag så klassföreståndare för en 9:e klass under ett års tid med ansvar för 
samtliga SO-ämnen, svenska och ett ekonomiskt hemkunskapstillval.  

 
 

Utbildningar 
 

Grundutbildning 
1990-1994 Fil. Kand.företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
 
1990-1994 Dataekonomisk linje, Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
 
1986-1989 Ekonomisk linje (gymnasiet), Wargentinskolan Östersund 
 

Kurser – ett urval 
2004 & 2007 Förändringsledarutbildning grundkurs och fördjupning via IFLW (Institutet för liv och 

arbete) med Bo Ahrenfelt (bägge utbildningarna var på 1 år), se gärna 
http://www.iflw.com 

 
2007 Ledarinstitutets IRMA-program, ett mentorprogram för kvinnliga ledare 
 
2002 UGL 
 
1999 Projektledarutbildning, Wenell, Stockholm 
 
1998 Ledarinstitutets ombudsmannautbildning  
 

http://www.iflw.com/

