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Min teoretiska bakgrund: Jag har postgymnasial utbildning i ekonomi och har genom åren läst
kurser och utbildningar på högskolenivå inom administration och personalutveckling, kommunikation
och mediekunskap, lärande i arbetslivet och interkulturell kompetens, trender i nutidens arbetsliv,
genusperspektiv och innovation. Jag deltog i en processledarutbildning 2008 vid Lantbruksuniversitet i
Skara inom ramen för expertkompetensprogrammet MeNY. Den senaste kursen ”Lärande
utvärdering”, genomgick jag vid högskolan i Malmö 2011-12 (7,5 högskolepoäng).
Internationell kompetens AB startades 1995 av mig och min kollega Kicki Stridh och vi drev
företaget gemensamt fram till 2009. Sedan dess driver jag ensam företaget och har fortsatt att arbeta
med utvecklingsprojekt, både genom att driva egna projekt och genom insatser i andras. Dessförinnan
har jag arbetat i offentlig förvaltning, landsting och kommun inom dåvarande särskolan med personaloch administrativa uppgifter och under åren 1990-95 med arbetslivsutveckling inom den statliga
organisationen Arbetslivsfonden.
Projekt- och projektutveckling lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt inom EU-program
och nationella program har varit i fokus i många av mina uppdrag. Projekt som har riktat sig till
individers utveckling likaväl som till organisationers utveckling. Jag har arbetat med strukturpåverkan
inom offentlig sektor och med uppdrag och projekt i gränssnittet mellan högskola och samhälle. De
små företagens utveckling har ofta varit i fokus liksom kvinnors företagande och mångfaldsfrågor.
Ibland har jag drivit projekt i egen regi, ibland har uppdragen varit att stötta andra med
projektorganisation och projektutveckling, processledning samt med utvärderingar. Uppdragsgivare
har varit EU genom EU-finansierade projekt, oftast drivna av offentliga aktörer, t ex kommuner och
högskolor. Jag har också arbetat i nationellt finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt för t ex.
Vinnova, Tillväxtverket och KK-stiftelsen.
Jag har medverkat i seminarier, konferenser och workshops och tagit fram papers inom forskningsoch utvecklingsområdet. Jag har dokumenterat och sammanställt information och rapporter från
projekt och projektutvärderingar mm.
Jag talar och skriver engelska och behärskar, tyska, franska, spanska och italienska i tal.
Kort om de senaste uppdragen:
2013. Region Skåne – processledning jämställd regional tillväxt
Processledning av workshopar för jämställd regional tillväxt där deltagarna ska identifiera mätbara
förslag för jämställd regional tillväxt utifrån att bättra använda humankapitalet, fördjupa demokratin,
öka det sociala kapitalet och höja den regionala attraktiviteten och förbättra den regionala
innovationsförmågan. Projektet pågår.
2012-2014 Processledning i projekten Omvänt mentorskap och Entreprenörsskolan,
Kristianstads kommun. Genomförande av sammanlagt tio dialogmöten, med metoden sökkonferens,
fem i respektive projekt under 2012-2014. Projekten arbetar med inkluderande metoder och syftet

med sökkonferenserna är att underlätta för projekten att spegla jämställdhet, mångfald och
likabehandling så att projekten kan lägga upp handlingsplaner där de deltagande aktörernas olika
perspektiv tillvaratas. I arbetet samarbetar Internationell kompetens AB med Brohuset FoU.
2013-2014. Tillväxtverket – utbildningsinsats jämställt företagsstöd
Underleverantör till utförare av projektet ”Ta täten”, en nationell utbildningsinsats med fokus på
företagande och tillväxt där målet är att ”stimulera till förändringsprocesser för att
jämställdhetsintegrera det företagsfrämjande systemet och bidrag till ett system på lika villkor”.
Uppdraget utförs i namngivna regioner med start 2014.
2012-Smaka på Skåne: Kulinarisk Turism och Mikroföretag.
Projekt inom livsmedels- och upplevelsenäring med stöd från Landsbygdsutvecklingsprogrammet.
Projekten verkar med insatser för att stötta och utveckla livsmedelsnäringen i Skåne. Jag är ansvarig
för projektredovisningen. Livsmedelsakademin driver projektet.
2013 Sofielund Agency, Glokala folkhögskolan, Malmö. Ett projekt inom Socialfonden som stöttar
unga i deras förmåga att hantera sin livssituation i samhället. Jag stöttade projektledaren med
projektredovisning.
2013 Winnet Sverige
Utvärderingsenkät och sammanställning av enkätundersökning till Winnet Sveriges
medlemsreferensgrupp.
2013 Winnet Jönköping – pilotprojekt Landsbygd på lika villkor
Dokumentation och processtöd i pilotprojekt Landsbygd på lika villkor – ur ett regionalt perspektiv, ett
pilotprojekt som samlade aktörer från regionala och nationella organisationer för att diskutera och
komma med förslag på hur man kan arbeta med att säkerställa jämställdhet i LBP 2014-2020.
Genomfördes i mars-juni 2013.
2012 Utvärdering av Winnet Sverige, NRC, Svenska Riksförbundet Nationell ResursCentrum för
kvinnor. Uppdraget innebär en extern utvärdering som består av en processinriktad del där
utvärderaren följer verksamheten och bidrar med stöd till lärande och styrning. Utvärderingen stöttar
projektledningen och lyfter problemställningar. Resultatdelen studerar hur projektets mål, metoder
och indikatorer samt lärande följs under utvärderingsperioden, 2012. Utvärderingen utförs tillsammans
med konsulten Cecilia Boström, Cecilia Boström Konsult.
2009-2012 Baltfood är ett internationellt projekt (Baltic Sea Region) kring Östersjön som arbetar
med kunskapsöverföring och FoU kring Östersjön. Jag stöttar med ekonomisk- och organisatorisk
kompetens för Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och för Skånes Livsmedelsakademi.
2009-2013 Innovativa livsmedel i innovativa förpackningar. Ett projekt inom med stöd från bl
a Regionala utvecklingsfonden, ERUF som verkar med insatser för att stötta och utveckla
livsmedelsnäringen i Skåne. Jag är ansvarig för projektredovisningen. Skånes livsmedelsakademi
driver projektet.
2009-2012 Makten över maten
Inom ramen för innovationsplattformen Innovation i Gränsland och Skånes Livsmedelsakademi har
Internationell kompetens AB (nedan kallat IK) inlett ett arbete genom att föra in ett genusperspektiv
skapa plattformar för och utveckla ett dynamiskt klimat för livsmedelsklustret i Skåne. I samarbete
med forskare från bl a högskolan i Malmö ingår IK i projektledningen och arbetar med
utvecklingsinsatser, planering, administration och ekonomistyrning. Projektet avslutas i mars 2012.
Internationell kompetens har uppdrag i ESFs processtöd SPeL, Strategisk påverkan och lärande
som syftar till att öka projektens genomslag. Uppdragen innebär att vara stöd till projekten i deras
arbete med implementering och spridning av erfarenheter och resultat.
Expertområden: projektutveckling och projektadministration, organisationsutveckling, lärande
organisationer och lärande utvärdering, entreprenörskap, affärsutveckling och innovation med fokus
på kvinnors företagande och mångfald, utveckling av verktyg och metoder, dokumentation samt
informations- och kommunikationsinsatser.
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