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BAKGRUND

Jag har 12 års erfarenhet av leda och stödja förändringsprocesser i roller som processledare eller projektledare 
både som anställd och frilansande. Jag har en treårig utbildning inom dessa områden från privata 
ledarskapsskolan Kaospiloterna i Danmark/Malmö och även akademisk utbildning i retorik och kulturstudier vid 
Uppsala och Göteborg universitet. Områden jag har har drivit utvecklingsprojekt inom är hållbar utveckling, 
landsbygd och ”communitybaserat” lärande och jämställdhetsintegrering. Jag drivs av att skapa goda 
förutsättningar för delaktighet, kapacitetsbyggande och samhandling. Jag är en person som tycker om att driva, 
utbilda och samskapa med andra. Min senaste erfarenhet av jämställdhetsintegrering är för Region Kronoberg och 
projektet Jämställd regional tillväxt inom områdena kompetensutveckling och kommunikation. 
 
Min kompetens: Process - och projektdesign, Ledarskap, Kollektiv lärande, Systemisk tänkande, Engagemang, 
Strategisk planering, Grafisk Facilitering, Communitydevelopment, Kreativitet, Pedagogik, Graphic recording.  
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UPPDRAG & ANSTÄLLNINGAR  
 
REGION KRONOBERG  
JÄMSTÄLLD REGIONAL T ILLVÄXT 
Projektledare och processledning                                              Januari 2017 - September 2018 

▪ Arbetar både intern och externt med jämställdhetsintegrering. Projektledare för en prioritering som  
handlar om att motverka den könssegrerade arbetsmarknaden inom vård och omsorg och 
teknikbranschen i länet. Bland annat har många utbildningsinsatser, konferenser, metodutveckling 
mellan samarbetsaktörerna och deras målgrupper gjorts. Delansvarar för prioritering som handlar om 
jämställdhetsintegrering av Region Kronoberg. Ansvar för processedesign och undervisning av ett 
interna utbildningsprogram för Regional utvecklingskontoret där verktyg som intressentanalys, 
förändringslogik, samhandlingstrappa och 8 andetaget (involvering) fördjupas med horisontella 
perspektiv (ca 15 tim undervisning).  Jag leder arbete med Region Kronobergs 
kommunikationsavdelning för att ta fram en handbok för jämställda bilder och texter, med utgångspunkt i 
diskrimineringsgrunderna, för medarbetare inom organisationen och samarbetande organisationer så 
som fotografer och designbyråer.  

LEADER LINNÈ SMÅLAND  
RURAL-  AKTIVA BYAR 
Projektledare och processledning                                              Januari 2018 - November 2018 

▪ Här arbetar tillsammans med två digitala utvecklare/storytellers med ett projekt där vi tillsammans med 
aktiva utvecklingsgrupper på landsbygden prövar att på olika sätt organisera och skapa förutsättningar 
för lärande mellan olika byar nationellt. Förstudien har tre målområden: utveckla digital prototyp för 
erfarenhetsutbyte, stödja föreningar/utvecklingsgrupper att dokumentera erfarenheter med olika digitala 
kommunikationskanaler, bygga nätverk genom att arrangera erfarenhetsutbyten i olika delar av landet.  
Förstudien bygger på öppen data, samskapande och engagmang. 

 
                            
FRiLANSANDE PROCESSLEDARE & GRAPIC RECORDER  
ENSKILD FIRMA - MÖTESTECKNARE.SE 
Föreläsare, utbildare, processdesigner                                                 2007 - pågående 

▪ Frilansande konsult med processdesign och projekt- och processledning som huvudfokus inom 
områden som landsbygd, miljö, cirkulär ekonomi och innovation/kreativitet. Arbetat både med 
undervisning, facilitering av möten, projektutveckling (se några av dem under övriga uppdrag). Har 
senaste två åren haft fokus på att utveckla min kompetens inom grafisk facilitering och graphic 
recording. Då visuella verktyg och bilder används för att skapa förutsättningar för jämlikt deltagandet, 
engagemang och lärande i grupper av mångfald. 

Växjö Kommun  
INNOVATION OCH IDÈUTVECKLINGSUTBILDNING 
Föreläsare, utbildare, processdesigner                                                 Maj - September 2015 

▪ Omfattning, ca 70 tim, maj -sept 2015. Utbildning i idéutveckling för innovativa projekt i Växjö Kommun. 
Sjutton personer med anställning som projektledare och utvecklare i Växjö kommun fick vid 3 tillfällen 
(2,5 dag) utbildas inom olika utvecklingsverktyg och mötesmetoder som passar för grupper i olika faser i 
projektutveckling och lära sig att stödja generering och implementering av idéer. Min roll: utveckla 
utbildning utifrån djupintervjuer med anställda, undervisa och följa upp resultatet. 

Macken & Växjö kommun  
ÅTERBRUKSBYN: CENTRUM FÖR ÅTERBRUK OCH CIRKULÄR EKONOMI  
Processledning och ansvarig för verksamhetsutveckling    
                                                                                                         Augusti 2014 -Mars 2015  

▪ Planeringsprojekt Återbruksbyn; centrum för återbruk och cirkulär ekonomi (Kooperativet Macken och 
Växjö kommun). Min roll: Arbetspaketledare/projektledare för Verksamhetsutveckling. Det innebar även 
facilitering & planläggning av intressentmöten (företagare/akademin/offentlig 25 deltagare och 
allmänheten ca 50 deltagare) samt utvecklingsarbetet i arbetsgrupp och omvärldsanalys. Uppdraget 
omfattade ca 180 tim. 



St Sigfrid folkhögskola & Macken  
ÅTERBRUKS KURSEN  
Kursansvarig, processdesign, undervisning, teamleader  

▪ Initiativtagare till kursen Återbruk: En praktisk byggkurs där 
deltagarna lär sig bygga hus med återvunnet material. Kursen 
innehåller också utbildning inom hållbara material, miljöfrågor och 
grupprocesser för att bygga kunskap om hållbar leverne och 
byggande. Det är en folkhögskolekurs på 50% med deltagare ifrån 
hela Sverige mellan åldrarna 18 -65 år, majoriteten är kvinnor mellan 
30 -45 år. Min roll: Kursutveckling, planera undervisning, 
budgetering, boka föreläsare, marknadsföring och leda gruppens 
läroprocess. Under de tre första åren av kursen var jag kursansvarig, 
idag är jag gästande undervisare.

2014 mars - mars 2017

Leader Linné 
PERMAPILOT  
Projektledare och facilitator

2012 maj — 2013 dec

▪ Permapilot var ett regionalt landsbygdsutvecklingprojekt med syfte att kompetensutveckla inom fältet för 
permakultur och stärka nätverk med intresse för hållbar landsbygdsutveckling, omställning och 
permakultur i regionen. Min roll var projektledning, kursplanering, ekonomisk planering, marknadsföring 
och spridning av resultat. Genomförde konferensen Synvända med ca 250 deltagare, certifieringskurs 
för 20 personer (10 dagar) och affärsutvecklingsworkshops med inriktning mot permakultur. 
Mina uppgifter var projektledning, kursplanering, ekonomisk planering, marknadsföring och spridning av 
resultat. 

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka mfl ideella föreningar  
Leader Linnéprojektet LÄRANDE BYGD 
Projektledare

2010 nov— 2012 nov

▪ Lärande Bygd är ett 2 årigt hållbarhetsprojektet som arbetar med lärande som en grundsten för hållbar 
lokal utveckling för föreningar/utvecklingsgrupper.  Projektet tar sin utgångspunkt i Lilla Björka i Bergs 
socken och att utveckla en mötesplats i Elin Wägners anda utifrån teman fred, jämställdhet och miljö. 
Projektet uppmuntra engagemang för den lokala miljön och byn, skapa mötesplatser, kunskapsutbyten 
och även ta fasta på möjligheter och vård av natur - och kulturvärden i området. Appreciative inquiry, 
participatory design  och andra systemiska metoder användes. Mina uppgifter: projektledning, 
projektutveckling, utveckling av mötesplatser, facilitering av workshops och leda arbetet i arbetsgruppen 
och coaching av systerprojekten. Resultat: Kunskapsfestivalen, Utställningen "Jag är en kvinna", 
Feministisk stallbiograf, tematiska Middagsbjudningar.

Ängsbacka 
Ledarskapsutbildning: Ängsbacka leadership intensive  
Processdesigner och utbildare/Educational Designer

2011 jan— 2011 sept

▪ Kursledare och kursutveckling tillsammans med kollega Martin Jonsson. Utveckling av ledarskapskurs 
och genomförande av den för ca 40 ledare på Ängsbacka kursgård som under sommaren har många 
tusen besökare till sina evenemang. Kursen pågick under 4 helger. Därefter fyra veckors ledarcoaching 
under sommaren med en grupp på 7 personer.

Länstyrelsen i Kronoberg  
KREATIVA OCH EFFEKTIVA MÖTEN 
Föreläsare och facilitator

2011



▪ En föreläsningsturné i 8 mindre byar  för föreningar med temat kreativa och effektiva möten för att 
långsiktigt stödja förnyelser i styrelser och minska rädsla för förändring och stärka gemensamt 
ledarskap för nya intiativ i föreningslivet.  

Övriga uppdrag 
 

▪ Visualisering av Regionala Utvecklingsplanen, Region Kronoberg  dec, 2018 

▪ Grafisk inspelning av Regionala utvecklingsplanen för involvering, dec 2018 

▪ Visualisering av metodverktyg,  Kontigo, dec 2018 

▪ Grafisk faciliterings kurs, Linneuniversitetet, designstudenter master, 2017 

▪ Uppsala universitet, CEMUS, kurs om visuella projektledningsverktyg, Sustainable Development – 
Project Management and Communication project design course 2017.  

▪ Grafisk recording (inspelning av konferens i bild) Art of Hosting 3 dagars kurs, 2017 

▪ Graphic recording (inspelning av konferens i bild), Earth Right conference 2017 

▪ Illustationer av AGENDA 2030 i vardagen, Landets Fria ETC (8 st) .  

▪ SLU, Uppsala, dynamisk projektledning (2 dagskurs), landskapsarkitekter, 2016 

▪ Facilitering/Processledning av möten under konferensen Resilient and Ecological Approaches for Living 
Sustainably (finansierat av svenska institutet).  2016 

▪ Projekt/Förstudie, KNUFF,  Projektledare, Leader Linné 2010 

▪ Workshop, KRED - projekt (REthink Design), Regionförbundet Södra Småland & Almi,   

▪ Byutveckling & projektutveckling - Rottne, Tolg Berg, Öhr, 2011 

▪ Kursarrangör tillsammans med Daniel Larsson två 10 dagars certifieringskurs i permakulturdesign 

▪ Kurs Dynamisk projekt - och processledning, Samhällsentreprenörerna och Nätverket SIP, 2010 

▪ Arrangör, The conference - Kreate Shanghai, konferens för kreativa industrin i Shanghai (200 deltagare) 

▪ Kurs Ledarskap för samhällsentreprenörer, Samhällsentreprenörerna och Nätverket SIP, 2011 

▪ Workshop, MAT2010 , kunskapsdelning för offentliga kök, 2010 

▪ Workshop Vision Lammhult, föreningar i Lammhultområdet, 2011 

▪ Workshop, Årets Landsbygdskommun 2011, Växjö kommun. 2011 

▪ Workshop och utvärdering, av Media Evolutions konferens The Conference. 2009 

▪ Workshop, Byutveckling Tolg, Rottne och Berg, Ör- Ormesberga, lokala föreningar.  

▪ Workshop, Ramböll (aarhus danmark). 2007 

▪ Utbildning (1 vecka), Belarus, för International Media Support 2007.  

▪ Workshop, Borealis, scenarioplanering, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UTBILDNINGAR

▪ The Kaospilots, 2 år, Aarhus Denmark 2007-2009 
 
The Kaospilots, Aarhus, Danmark, 2 år (motsvarar 120 akademiska poäng) .Privat internationellt 
business school med fokus på process design (leadership and process facilitation, change 
management), projekt design, business design. Utbildningen bygger på action learning och 
teambasedat lärande med olika uppdrag ifrån näringsliv/ ideella sektorn. Tre månader arbetade mitt 
team i Shanghai med uppdrag inom den kreativa industrin, för att också undersöka hur den påverkar 
den demokratiska utvecklingen i Kina.  

▪ Kaospiloterna, 1 år, Malmö högskola. 2006 -2007 

▪ Retorik A & B, Uppsala universitet, 2005 -2006 

▪ Kulturvetenskap A, Lunds universitet 2000 
• Kulturvetenskap B, C (Cultural studies) Göteborgs Universitet 2001- 2002 
• Genusvetenskap, Malmö högskola, 2000 

▪ Certifierad permakultur designer, 2013. 

▪ Coactive Coaching, steg 1, 2006 

▪ ALIA  Europe (Authenic leadership in action) utbildningstipendium till Holland, 2013

ÖVRIGA KUNSKAPER OCH ERFARENHETER

▪ B-körkort 

▪ Språk: flytande skrift och tal engelska och tyska.  

▪ Ordf. Richter simsek Johansson ekonomiska förening, sommarkaféverksamhet för unga på 
landsbygden.  

▪ Styrelsemedlem, Macken Ekonomiska förening, socialt kooperativ 2010 -2015 

▪ Ordförande i Svartrotens inköpsförening, medlemsförening för att göra tillgängligt ekologisk matinköp 
(pågående). 

REFERENSER

Lena Eriksson,  
Regional utveckling Region Kronoberg (Ekonomichef tf chef verksamhetsstöd) 
lena.b.eriksson@kronoberg.se, 0470-58 30 53, 0767-20 77 26 
 
Elsa Andermann, Regional utveckling, Projektledare  
elsa.anderman@kronoberg.se, 0470-58 30 86 

Annika Nilsson 
Verksamhetsledare, Leader Linné Småland 
070-5600206, annika.nilsson@leaderlinne.se 

Stephan Hruza 

Återbrukskursen ,  
0709229581 stephan.hruza@macken.com  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