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Jag har haft förmånen att ägna mig åt en intressant bredd i mitt arbetsliv. När jag ser 
tillbaka har ekonomi gått som en röd tråd genom allt. Grunderna fick jag som 
produktionsledare och orderchef i verkstadsindustrin. På högskolan i Borås blev det 
intern- och externredovisning. Min verksamhetsbakgrund gjorde att bokföring, 
ekonomistyrning samt lager- och produktionsekonomi förankrades i verkligheten. Det 
mynnade ut i en magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation och 
ledarskap. 
 
Åren som konsult har gett mig en stor erfarenhet av olika branscher och deras 
verksamhet. Detta hjälper mig att kunna förstå, göra analyser, hjälpa till med 
digitaliseringen och att använda systemen effektivt så att de stödjer processerna hos mina 
kunder. 
 

Började 2009 jobba med löpande bokföring, lön, bokslut och deklaration, fick några 
kunder under vägen. 2019 startade jag min redovisningsbyrå, AmaviTech AB. Jag jobbar 
med K1, K2 och K3, gör bokslut, avstämningar och analyser, samt budget och prognos. Jag 
är van att ta fram underlag till, och ta diskussioner med revisorer. Excel hanterar jag vant 
och skapar snabbt en Pivot. 
 
Min gedigna systemkunskap inom affärssystem, har jobbat i många olika system, gör att 
jag lätt tar till mig nya system. 

 

Av min omgivning upplevs jag som positiv, social, strukturerad, ordningsam och lojal. 
 
Flexibel när det gäller att ta uppdrag, kan även gå in som interimsresurs om det behövs. 
Har två tjejer som stöttar upp mig om det blir för mycket, samt att jag samarbetar med 
en annan redovisningsbyrå för att hela tiden kunna leverera till mina kunder. 
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CV 

Utbildning 
Ekonomie  Magisterexamen 
Företagsekonomi / Organisation och ledarskap 

Högskoleingenjörsexamen 
Maskinteknik / Industriella system 

Språk  
Engelska - Flytande 
Svenska - Modersmål  

Ekonomisystemserfarenhet 
Jeeves 
Visma Administration 
Visma Lön 
Visma Skatt  
Visma Bokslut 
Visma Business 
Visma eEkonomi, Period&År 
Fortnox 
Agresso 
Hypergene – Budget och prognos 

Verktyg och metoder  
MS Project  
Office paketet 
Excel – avancerad nivå 
Databaser och kuber 
Microsoft TFS (Team Foundation Server) 
GDPR 

Allmänkunskaper och färdigheter 
Projektledning   
Verksamhetsanalys / förändring   
IT och teknik 
Affärssystem  
Ledarskap 
Ekonomi / bokföring 
Lager- och produktionsekonomi 
Logistik 
Upphandling myndighet 
Bouppteckningar 
Rapportera och uppföljning korttidspermittering 

Kurser och certifieringar i urval 
Redovisning 2 dagar/år 
GDPR / Datainspektionen 2018 
Projektledning och PROPS/XLPM / Acando 2013 
Lyckas med Scum och Agile / Cedur 2012 

Styrelseuppdrag 
Västra Sannegårdshamnens Båtklubb Ek. För,  
2010-pågående 
 
Saronförsamlingen (Saron Seconhand), 2009-2019 
 
M Fredriksson Entreprenad AB, 2012-pågående 
 
Vice Ordförande St Lukas Göteborg,  
2020-pågående 
 
 

Branscherfarenhet 
Åkeri 
IT-konsult / Programmerare 
Frisör 
Musiker 
Båtklubb 
Jurist 
Kommunikation, marknadsföring och försäljning 
Försäkringsbolag 
Tillverkningsindustri 
Grossister 

Bolagsformer 
Aktiebolag 
Enskild näringsverksamhet  
Handelsbolag 
Ideell förening 
Ekonomisk förening 
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Arbetslivserfarenhet 
Redovisningsekonom 50%-projektanställning  2019 juni  –  2020 mars 

Försäkrings AB Göta Lejon | Göteborg 

Göteborg kommuns försäkringsbolag där jag var extra resurs vid byte av ekonomisystem 
från Visma Business till kommungemensamma Unit4 Agresso. Löpande redovisning, 
bokslut, analyser, projektdeltagare, integration med försäkringssystem, digitalisering, ta 
fram nya rutiner som passade det nya kommungemensamma systemet och skriva 
rutinbeskrivningar. 
 

Redovisningsbyrå 2019 

AmaviTech AB 

Redovisningsbyrå i egen regi. Löpande redovisning, lön, rådgivning, årsbokslut, 
årsredovisning och deklarationer. 

Verksamhetsutvecklare och senior projektledare 2016  

M Fredriksson Konsult | Göteborg 

Olika uppdrag inom GDPR, systemstöd, ledarskap och organisation. 
 
Konsultuppdrag på Transportstyrelsen som projektledare 2016-2018. 

• Kundreskontra för trängselskatt 

• Microsoft SharePoint plattform för nytt intranät och säker dokumenthantering 

• System för rapportering av luftfartshändelser 

• Lokalprojekt Norrköping: IT, nätverk, arbetsplats och konferensrum 

 

Senior projektledare 2012-2014 

Acando Consulting AB | Göteborg 

Affärssystemsprojekt Microsoft Dynamics och integrationer. 

Konsultchef, senior projektledare 2009-2012 

EVRY One MS Solutions Göteborg AB | Göteborg fd SYSteam 

Affärssystemsprojekt Microsoft Dynamics och integrationer. 

Verksamhetskonsult,  konsultchef, projektledare, applikationskonsult  2005-2009 

SYSteam Applications AB | Göteborg 

Senior Business System Analyst  2001-2005 

Parker Hannifin AB | Borås 

 


