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YRKESERFARENHET 
 

 2011-09-27 – tillsvidare. Driver enskild firma, BrizaNatur, med fokus på 
naturinformation. Ramavtal med Länsstyrelsen Skåne för skyltproduktion, 
framför allt naturreservatsskyltar. 

 2007-09-10 – 2011-08-31. Naturinformatör, illustratör, projektledare och ansvarig 
för grafisk produktion.  
Exempel på uppdrag: 

- Strategiskt arbete med Stiftelsen Skånska Landskaps strövområdesskyltar 
- Naturreservatsskyltar och/eller foldrar till Österåker, Nacka, Nykvarn och 

Botkyrka kommuner 
- Naturreservatsskyltar, Sporrakulla, Dalshult, Grävlingabackarna – Länsstyrelsen 

Skåne 
- Skyltar och ledmarkeringar till Lunds kommun 
- Parkskyltar till Stockholm Entreprenad 
- Naturknutar: 6 skyltar och folder - Malmö stad 
- Naturpunkt Strandäng: 12 skyltar och folder – Malmö stad, Burlöv och Lomma 

kommun 
- Naturpunkt Fågelssjö: 6 skyltar till fågeltorn – Helsingborgs stad 
- Tullstorpsåprojekt: 12 skyltar som informerar om restaureringsåtgärderna 
- Skyltar Svaneholm – Skurups kommun 
- Naturkul i Stan: 6 skyltar – Kristanstads kommun 
- Folder Värendsleden (kanotled) – Alvesta, Växjö, Tingsryd kommuner 
- Revidering av Skåneledskartan Österlenleden 
- Revidering av foldrar för Stiftelsen Skånska Landskap 
- Broschyr Sagostigen i Torup – Malmö stad 
- Broschyr Kulturstigen i Torup – Malmö stad 

 

 2007 Projektanställning Lunds kommun (4 mån) för att skapa Naturguiden 
”Natur för alla – i och omkring Lund”. 

 2005 Undervisning, Lunds universitet, Ekologiska institutionen. 

 1998-2005 Doktorandtjänst, Lunds universitet, Ekologiska institutionen, avd. 
Växtekologi och Systematik 
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 Forskarutbildningen har gett erfarenhet av att: 
 

- hämta in, analysera och strukturera stora mängder information  
- hitta nya infallsvinklar och frågeställningar samt att lösa problem 
- använda mikrobiologiska analysmetoder för jordprover och markkemiska 

analysmetoder 
- arbeta med 15N-, 14C- och 13C-isotoper för att studera mark-växt ekologi 
- undervisa på engelska och svenska – föreläsa, handleda, utforma 

laborationsövningar, leda seminarier  
- presentera forskning på internationella konferenser och som gäst på annat 

universitet 
- arbeta i beredningsgrupp och forskarutbildningsråd 
- initiera och planera två forskarutbildningskurser 
- utvärdera artiklar för internationella vetenskapliga tidskrifter 
- ta fram och analysera resultat som lett till artiklar publicerade i internationella, 

vetenskapliga tidskrifter 
 

 

 1996 (1 mån) vegetationsinventering, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 

 1989-1990 Vårdbiträde i hemtjänsten, Lunds kommun  

 1988-1989 Ekonomibiträde på förskola, Lunds kommun 

 1988 (4 mån) Praktikplats på reklambyrån Lindelöf & Co, Malmö 
  Gav god kunskap om hur man på ett effektivt sätt förmedlar information 

 1987-1988 Städare på förskola, Lunds kommun 

 1986-1987 Lärarassisten, låg- och mellanstadium, Lomma kommun 

 1986 Fabriksarbetare, SWEDBOX AB 
 
 
 

UTBILDNINGAR 
 

 1998-2005 Fil. Dr. i Biologi (inriktning Växtekologi), Lunds universitet 

 1992-1998 Fil. Mag. i Biologi (inriktning Ekologi), Lunds universitet 
Kurser utöver Fil.Mag. examen: 

 Terrester naturvård, Lunds universitet 

 Skogslandskapets ekologi; naturvård i skogslandskapet - Umeå universitet 

 Miljörätt, Lunds universitet 

 Naturgeografi - landskap bebyggelse människa, Lunds universitet 

 1992 Idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet 

 1990-1991 Komplettering med de naturvetenskapliga ämnena, KOMVUX i Lund 

 1984-1986 Social linje med estetisk inriktning, Katedralskolan i Lund 
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KURSER 

 

 Engelska 3, KOMVUX i Lomma 

 Konstutbildning 1 år, Kursverksamheten i Lund 

 Konst- och krokikurs, Vuxenutbildningen i Lund 

 Oljemålningskurs, landskap 
 
 

DATORKUNSKAP 
 

 Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint 

 Statistik: SPSS 11 

 Bildbehandling: Adobe Photoshop,  

 Design- och layout: Adobe Indesign och Illustrator 

 Internet: Netscape, Internet Explorer 
 
 

ÖVRIGA MERITER 
 

 Föräldraledig fr o m 2001-08-09  t o m 2002-06-30 samt fr o m 2006-04-02 t o m 
2007-05-10 

 Utmärkelser: Bästa poster av 300 bidrag på The International Congress - 
Rhizosphere 2004. 

 Ideella uppdrag: Planerat och arbetat med den pedagogiska verksamheten vid 
Zoologiska Museet i Lund 

 
 

REFERENSER 
 

Referenser finns om så önskas. 


