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Jag är entreprenör och konsult inom hållbar konsumtion, med gedigna utbildningar inom både
affärer och miljö. Mänsklighetens största påverkan på miljön sker via boendet, transporterna
och maten, och det är också inom dessa områden jag verkar.

ECOPROFILE KONSULT
Verksamhetsansvarig
2009-01-01 – idag

Ecoprofile konsult erbjuder konsulttjänster kring hållbar konsumtion. Större uppdrag:
2012



Miljöcoach i Sveriges Radio P4 Extra Helg
Ledning av visionsarbete i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

2009-2012


Planering och ledning av ett antal större och mindre workshops i projektet
Ekologisk stadsdel Majorna, på uppdrag av Hyresgästföreningen.

2011



Kontakter med finansiärer av projekt om velomobiler på uppdrag av
Cykelfrämjandet
Workshopledning med byggherrarna i Kvillebäcken, på uppdrag av Älvstranden
Utveckling AB

Övriga uppdragsgivare, mest workshops: Iona-nätverket, Frölunda Kulturhus, Utblick
(Göteborgs Universitet), CREED, Studiefrämjandet, Föreningen Framtidens Företag och
Copenhagen Resource Institute.

ECOPROFILE FORUM
Verksamhetsansvarig
2004-01-01 – idag
Ecoprofile är Sveriges största diskussionsforum för miljöforum, och har hållit hög nivå sedan
2004 tack vara duktiga och engagerade moderatorer och medlemmar. Vem som helst som har
något intressant/inspirerande att berätta eller debattera är välkommen att starta en ny tråd.
Idag finns också ett affärsnätverk och köpguider kopplade till Ecoprofile forum.

AGAIN NUTRIENT RECOVERY AB
Styrelsemedlem. Inriktning på affärsutveckling och finansiering.
2011-05-01 – idag
Again Nutrient Recovery erbjuder en metod för näringsåtervinning av toalettavlopp där
näringen tas vid källan och ett hygieniserat och luktfritt gödsel med mycket låga halter av
tungmetaller, läkemedel, hormoner och bakterier produceras. Gödslet lämpar sig mycket väl
för växtodling.

VELOVE
Medgrundare. Inriktning på affärsutveckling och finansiering.
2011-09-01 -idag
Velove erbjuder praktiska, tilltalande och komfortabla cyklar och kärror med mycket goda
lastegenskaper och väderskydd. Detta möjliggör bekväm, snabb och hållbar individuell
transport av både människor och gods i staden året om.

KVARTERSLIV
Medgrundare. Inriktning affärsutveckling, redaktionsarbete och sälj.
2011-05-01 – idag
Kvartersliv ger konkreta råd och inspiration om hållbart boende i flerbostadshus. Vi riktar oss
till dig som bor i och förvaltar flerbostadshus i alla upplåtelseformer, bostadsrätt, ägarlägenhet
och hyresrätt. På Kvartersliv samverkar rådgivare, företag, boende och styrelsemedlemmar åt
att skapa intressant innehåll genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och
erbjudanden. Redaktionen säkerställer att artiklar från företag har ett läsvärde.

CHALMERS, AVDELNINGEN FÖR MILJÖSYSTEMANALYS
Forskarstudier
2004-09-01- 2008-12-31
Mitt forskningsämne var påverkansfaktorer på insamling, hantering och kommunikation av
miljöinformation i produktkedjor. Jag har avlagt teknologie licentiatexamen i Energi och miljö
med inriktning miljösystemanalys. Utvalda publikationer:
Erlandsson, J and Tillman, A-M (2009). 'Analysing influencing factors of corporate environmental information
collection, management and communication.' Journal of Cleaner Production,Vol. 17 No. 9: 800-810.
Erlandsson, J (2007). Determinants of corporate environmental information management -analytical framework and
case studies. Environmental Systems Analysis. Göteborg, Chalmers University of Technology, Lic. Eng. Thesis.

20 % av anställningen gick till undervisning, och jag var bland annat administrativt ansvarig samt
lektionsassistent och projekthandledare i kursen Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling,
med drygt 100 studenter, under tre läsår.

FRONTEC (IDAG ACANDO)
IT- och managementkonsult
2000-02-15 - 2004-08-13
Managementuppdrag i huvudsak inom processkartläggning på det då nyligen sammanslagna
AstraZeneca. IT-konsulting i huvudsak inom Business Intelligence, främst med verktyget
BusinessObjects. Uppdrag främst hos AstraZeneca och Volvo Personvagnar. Jag genomförde
ett 30-tal utbildningar inom BusinessObjects. Jag var under i princip hela perioden miljöansvarig
på Frontec och fick med företaget, som första IT-bolag, med på Det naturliga stegets lista över
miljögodkända börsföretag.

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kurser tillhörande doktorandtjänst
2004-09-01- 2008-12-31
Informationssökning och informationshantering
Livscykelanalys
Ethics, science and society
Miljö- och energisystem analys –rötter och förgreningar
Teknisk rapportering på engelska
Kvalitativ metodlära och metod

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Miljökunskap, 10 p
Våren 2003

UNIVERSIDAD ANTONIO NEBRIJA, MADRID
Språk- och kulturstudier
Hösten 1999

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA
Civilingenjör Industriell Ekonomi, inriktning mot ekonomiska informationssystem
1992 –1994 samt 1996 – 1999

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, SAN SEBASTIAN
Språkstudier
Sommaren 1998

DE LA GARDIEGYMNASIET, LIDKÖPING
Teknisk linje
1989-1992

Ordförande/kassör i bostadsrättsföreningen Pionen nr. 31 och Åkermyntan nr. 7.
Climate Advocate inom British Councils klimatprojekt Challenge Europe 2009-2010
Förbundsstyrelseledamot i Koloniträdgårdsförbundet 2009-2010
Anställningar som lagerarbetare och skiftesledare
Militärtjänstgöring som kompanibefäl på T2/P10 1994-1995

