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Fokusområde 

Bidra till effektivitet i organisationer på gränsen mellan förening och företag. Kunskap 
om samband mellan organisationsform och effekter.  
 

Bakgrund  
Konsult i egen firma sedan 2012. Medlem i Context Ek. För. sedan september 2013. 
Över 25 års erfarenhet av arbete med frågor i skärningsfältet mellan politik, 
civilsamhälle och företagande.  
Bred erfarenhet som utredare samt av enkätundersökningar och statistikutveckling. 
Medverkat i utformning av nationell politik för social ekonomi/idéburna 
organisationer/civilsamhälle. 
Lett och samordnat organisations- och verksamhetsutveckling.  
Medverkat i och ansvarat för särskilda studier på uppdrag av departement, 
myndigheter och statliga utredningar i frågor rörande företagande, driftformer, vård och 
omsorg, boende och lokal utveckling. 
 

Roller 
Utredare, omvärlds-, organisations- och verksamhetsanalytiker, utvärderare. 
Metodutvecklare. Samordnare och projektledare. Konsultation till styrelse och ledning. 
 

Metoder 
Kvalitativa intervjuer, observation, enkäter, dokument- och registerstudier. Kvalitativ 
och statistisk analys. 
 

Uppdrag 
OneWorld, maj – juni 2017, målrelaterad utvärdering av projektet Act Now 2014-2017 
som syftade till att hjälpa journalister i låg- och medelinkomstländer att bli publicerade i 
svenska medier. Samarbete inom Context.  
 
IHCO-Euricse, mars – maj 2017, svenskt bidrag till internationellt forskningsprojekt om 
kooperativa och ömsesidiga företag inom olika länders system för hälsa, vård och 
omsorg. 
 
Globalportalen/Forum Syd, februari – mars 2017, målrelaterad utvärdering av 
Globalportalen (gemensam webbsida för 55 svenska biståndsorganisationer).  
Samarbete inom Context. 
 
Arbetsgivarföreningen KFO, januari – februari 2017, kartläggning och analys av 
styrelser och ledningar i svenska kooperativa företag med avseende på kön och ålder. 
 
Sensus studieförbund och Svenska Kyrkan, november 2016 – april 2017, utvärdering 
av lärandeplattformen Världens kurs som verktyg för Svenska kyrkans arbete med 
globala frågor. 
 
Arbetsgivareföreningen KFO, april 2015 – mars 2016 samt september 2016 – maj 
2017, kartläggning och analys av de 100 största ekonomiska föreningarnas ekonomi, 
organisation och verksamhet 2014 respektive 2015. 
 
Arena Idé, september 2014 – februari 2016. Tre idéskrifter om kooperation, 
sammanställning av befintligt material, intervjuer och analys. Samarbete inom Context. 
 
Svenska Uppfinnareföreningen, november 2014. Diskussionsunderlag samt 
processledning inom föreningskansliet kring utveckling av relationen mellan SUF och 
lokalföreningarna. 
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RFSU, maj 2014. Underlag till styrelsen med olika tänkbara modeller för att organisera 
samtliga nivåer inom RFSU som riksorganisation samt fördelar och nackdelar med 
olika organisatoriska lösningar. 
 
Svenska Kyrkan Västerås stift, april 2012 – augusti 2014. Lärande 
utvärdering/följeforskning gällande projektet Aktör för Välfärd, med medel från 
Europeiska Socialfonden. Samarbete med Handelshögskolan Stockholm. 
 
Coompanion Sverige, okt 2013 – jan 2014. Organisatoriska värden och utmaningar 
hos företag i gränslandet mellan bolag och förening. Studie baserad på enkätmaterial 
samt intervjuer med 19 företag i olika juridiska former.  
 
Temagruppen Entreprenörskap och företagande inom Europeiska Socialfonden, nov – 
dec 2013. Kartläggning av EU:s syn på hur sociala företag kan bidra i kampen mot 
ungdomsarbetslösheten. Samarbete inom Context. 
 
Arbetsgivareföreningen KFO, maj – aug 2013. Uppdatering av statistik över 
kooperativa företag i Sverige, med data från årsredovisningar, berättelser, SCB och 
Bolagsverket. 
 
Stockholms universitet, maj – jun 2013. Genomförande av kvalitativa besöksintervjuer 
angående ägarstyrning inom Lantmännen och Södra Skogsägarna, inom treårigt 
forskningsprojekt med finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning. 

 
Djurskyddet Sverige, sep 2012 – mars 2013. Utvärdering av spridning och användande 
av skolmaterialet REDE. Tydliggöra målbilden, förutsättningarna och resultaten hittills. 
Formulera underlag till beslut om REDE:s ställning i organisation och verksamhet. 
 
Coompanion Kronoberg, okt 2012 – feb 2013. Förstudie över möjligheter att med hjälp 
av kooperativa lösningar utveckla lokal förnybar energiproduktion och -försörjning i 
Kronobergs län. Finansiering från Länsstyrelsen i Kronoberg och Regionförbundet 
Södra Småland.  

 
Yrkeserfarenhet 
 
Konsult, Värdefullt Vetande och Context, 2012 – . Utrednings-, analys-, 
undersöknings- och utvärderingstjänster, metodutveckling, process- och 
projektledning, med inriktning på idéburna organisationers samhällsroll. 

Organisationssekreterare, Coompanion Sverige, 2002– 2011. Förbereda och 
verkställa styrelsebeslut. Utredningar. Företräda organisationen. Politisk påverkan. 
Utarbeta mål och riktlinjer, planera, följa upp verksamheten. Samordna och rapportera 
projekt. Dialog, stöd och information till medlemmar. Kansliansvarig. Budgetering och 
ekonomiuppföljning. 

Ämnessakkunnig/ departementssekreterare, Regeringskansliet, 1998–2002. 
Sekreterare i interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att ta fram underlag för ett 
nytt politikområde, utredningsarbete. Implementering av arbetsgruppens slutsatser 
och förslag inom flera olika politikområden, bl.a. folkrörelsepolitik. 

Utredare/projektledare, Koopi, Kooperativa institutet, 1987–88 samt 1989–98. 
Initiering och genomförande av utredningar och undersökningar. Uppbyggnad och 
kontinuerlig aktualisering av företagsdatabas, statistisk bearbetning. Upprättande av 
remissvar. Kontakter med forskare. Ledningsgruppsmedlem. 

Forskningsassistent/ forskare, Stockholms universitet, sociologiska inst., 1988–
89. Planering och genomförande av utvärderingsstudie med intervjuer, enkäter, 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

Andra relevanta erfarenheter 
JAM Context Ek. För., maj 2017 – pågående, styrelseordförande. 
 
Mikrofonden Öst Ek. För., mars 2017 – pågående, styrelseledamot. 
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Frivillig Väntjänst Id. För., oktober 2016 – pågående, valberedare. 
 
Coompanion Stockholm id. För., april 2015 – pågående, valberedare. 
 
2011 – 2016 ledamot i juryn för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, på 
uppdrag av PwC och Swedbank. 
 
2010-2011 Medverkat i referensgrupp till SCB:s regeringsuppdrag angående statistik 
om det civila samhället. 
 
2010 Medverkat i arbetsgrupper inom uppföljningen av Överenskommelsen mellan 
regeringen, idéburna organisationer på det sociala området och SKL, angående 
Näringspolitik för idéburet företagande samt Kvalitetsfrågor.  
 

Tidigare publicerat 
Fyra rapporter i Coompanions faktarapportserie om det nya kooperativa företagandet 
med fokus på branscher, kvinnors företagande, överlevnad, ökningstakt och unga 
entreprenörer. 2006-2008. 
 
Ett antal artiklar och skrifter på ämnet social ekonomi, utgivna av Regeringskansliet 
m.fl. 1998-2002. 
 
Rapporter från arbetsgruppen för den sociala ekonomin och dess utveckling: Social 
ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? samt Social ekonomi i 
EU-landet Sverige – tradition och förnyelse i samma begrepp [sekr. Curt-Olof Mann]. 
Kulturdepartementet 1999 resp. Ds 1998:48.  
  
Rapport tillsammans med Ulla Loord-Gynne: Vad blev det av de enskilda alternativen? 
en kartläggning av verksamheten inom skolan, vården och omsorgen : rapport till 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. 1995.  
 
Redaktör och/eller författare till rapporter om kooperativ verksamhet inom service och 
boende m.m. på uppdrag av Storstadskommittén, Boendeservicedelegationen och 
Byggforskningsrådet. 1990-96 
 
Redaktör och författare till ett antal rapporter utgivna av Kooperativa institutet, Koopi, 
om bl.a. personalägande i kunskapsföretag, medlemmarnas roll i kooperativa företag, 
Konsum i lokalsamhället. 1988-90. 
 

Utbildning 
Beteendevetenskaplig utredarlinje, 140 p, Stockholms universitet, 1983-87. 
Inriktning mot utredningssociologi. Kvalitativa och kvantitativa metoder för utredning 
och utvärdering. Sociologisk teori. Statistik. Offentlig förvaltning. Praktiska 
tillämpningar och praktik. Avbrott för föräldraledighet ht 1984. 

 

Kurser 
Organisationsanalys, 7,5 p avancerad nivå, Karlstads universitet, 2014. 
Organisering, organisationsegenskaper och -processer, organisatoriskt beteende, 
teoretiska perspektiv och modeller, genomförande av organisationsanalys som 
tillämpning i befintlig organisation. 
 
Konsultakademin, Vascaia AB, 2012. Teori och praktisk träning med fokus på 
kundnytta, konsultativt förhållningssätt och säljresultat. 

Fenixprogrammet - strategiskt ledarskap för ideella organisationer, Ideell Arena, 
2008–09. Utifrån forskning om organisering, reglering, globalisering och demokratins 
begränsningar utveckla tänkandet kring den egna organisationens utmaningar och 
strategiska kärnfrågor och förmågan att ta sig an dessa. 

Övriga kurser, bl.a. kommunikation, fackboksskrivande, företagsekonomi, utbildningar 
i Regeringskansliet, statistikprogrammet SPSS, facklig förhandlingsutbildning. 


