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Anställningar
Nuvarande

Utredningssekreterare, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03).
Januari 2019 – juli 2020

Sekreterare i Jämlikhetskommissionen, Fi 2018:07.
Juni 2016 – ( f n tjänstledig)

Revisionsdirektör, Riksrevisionen. Utformar, leder, och följer upp
effektivitetsrevisionsgranskningar. Jag har arbetat inom följande områden: integration och
etablering, arbetsmarknad, jämställdhet, transportinfrastruktur, socialförsäkringar, offentliga
finanser (särskilt skatteområdet). Jag har också haft uppdrag som intern kvalitetssäkrare.
Juni 2015 – juni 2016

Kommittésekreterare, Regeringskansliet. Sekreterare i Välfärdsutredningen (Fi2015:01).
Delvis 2014 och februari 2015 – maj 2015

Kommittésekreterare, Regeringskansliet. Sekreterare i Delegationen för jämställdhet i
arbetslivet (JA-delegationen, A2011:05). Ansvarig för beräkningar, konsekvensanalyser mm.
November 2009 – januari 2014

Revisionsdirektör, Riksrevisionen (se ovan).
December 2008 – oktober 2009

Ämnessakkunnig, Regeringskansliet. Rapporterade om jämställdhet som tillväxtmotor till
informellt ministermöte i Stockholm under Sveriges ordförandeskap i EU 2009.

April 2005 – november 2008

Revisionsdirektör, Riksrevisionen (se ovan).
Augusti 2000 - mars 2005

Departementssekreterare, Finansdepartementet. Arbetade med Långtidsutredningen
2003/04, författade också bilaga 13 till denna: ”Tid och pengar - dela lika?”, SOU 2004:70.
Ledde ett interdepartementalt projekt om tillväxt och rättvisa, myndighetshandläggning,
arbete i samband med Sveriges första ordförandeskap i EU 2001, referensgrupp till
Föräldraförsäkringsutredningen mm.
Februari 2000 – juli 2000

Departementssekreterare, Näringsdepartementet. Ekonomisk analys, internationellt arbete
mm.

Utbildning
Maj 2000

Filosofie doktor i nationalekonomi, Uppsala universitet. Sammanläggningsavhandling om
skattepolitik och ekonomisk tillväxt, samt hushållens fördelning av betalt och obetalt arbete,
fritid och resurser. Utbildningen omfattade att undervisa på grundnivå.
1996

Filosofie licentiatexamen i nationalekonomi, Uppsala universitet. Kurser på
forskarutbildningen, licentiatavhandling om skattepolitik och ekonomisk tillväxt samt egen
undervisning på grundnivå.
1994

Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet. Huvudämnen: Nationalekonomi, statistik och
engelska. Omfattar även 20 poäng företagsekonomi.
1984

Naturvetenskaplig-teknisk gymnasieexamen, Katedralskolan, Uppsala.

Förtroendeuppdrag
April 2012 – april 2014 samt maj 2017 – december 2018

Styrelseledamot, Saco-S/RiR
April 2015 –

Kassör brf Fenja.

April 2012 – april 2015

Ordförande brf Fenja.

Språkkunskaper
Svenska, flytande, uttrycker mig mycket väl både i tal och i skrift.
Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift (40 ”gamla” högskolepoäng, varav 20 p från
Göteborgs universitet vid University of Sussex, Storbritannien)
Franska, gymnasienivå, förstår enklare samtal och texter.

Övrigt
Rapport

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting skrev jag 2013 rapporten ”Vinsten med
kvinnors utbildning – jämställdhet som smart ekonomi i Botkyrka”. Rapporten visar med tre
typfallsberäkningar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på utbildning även för
relativt gamla utrikes födda med svag utbildningsbakgrund från hemlandet.
Offentlig debatt

29 april 2014, ”Konkurrens är ingen universallösning”, genmäle på DN-debatt (webbupplagan).
19 april 2014 ”Välfärden undermineras av vårt fokus på utvärderingar, artikel på DN-debatt,
författad tillsammans med Thomas Persson och Sten Widmalm.
17 april 2013, ”Vårdens kontrollsystem bättre för andra områden” artikel på DN-debatt,
författad tillsammans med Shirin Ahlbäck-Öberg och Sten Widmalm.
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2012: Teamledarutbildning, Gällöfsta Utbildning AB.
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