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Potential Candidate Name and Designation(s): Therese Eriksson 

Preferred E-mail address: therese.eriksson@pmi-se.org  
Current Professional Employer: Sweco Management AB 
Current Professional Title: Projektledare 
 
Responses to all questions and the answers should not exceed 250 words per response.  
 

1. Personal presentation 

Jag beskriver mig som en utåtriktad person som är social, nyfiken och mycket kreativ. 

Jag är född och uppvuxen i Uppsala, fast jag har även bott och arbetat utomlands i 

Norge och Australien. Har varit aktiv och jobbat med olika jobb och prövat på flera 

yrken sedan jag var 16 år och genom dem har jag fått många nyttiga erfarenheter och 

lärt mig hur jag är som person. Utmaningar trivs jag med. Att kunna få mäta mina 

resultat driver mig och genom utmaningarna känner jag verkligen att jag får visa vad 

jag är kapabel till.  

 
2. My professional career and current work position 

Karriären som projektledare startade med ett intresse för byggnader och genom en examen som 

byggnadsingenjör vid Uppsala universitet. Mitt examensarbete skrev jag på plats i Edinburgh, 

Skottland och det handlade om hur man kunde energieffektivisera kulturmärkta byggnader. 

Mycket spännande! Forsmarks kärnkraftverk blev nästa anhalt. Dit sökte jag mig efter min 

utbildning till projektkontoret för bygg och fick jobba som projektingenjör. Det var en bra väg 

att gå för möjligheten att utvecklas som projektledare genom att gå utbildningar och jobba i 

team med erfarna projektledare. Det blev många spännande projekt jag fick delta i. Sedan 2013 

jobbar jag som projektledare på Sweco Management, Uppsala. På Sweco använder vi PMI som 

en gemensam arbetsmetodik för hur vi leder projekt. Sommaren 2014 certifierade jag mig till 

PMP. Jag är sedan ett år tillbaka ansvarig för min regions kompetensutveckling kring PMI på 

Sweco. Jag håller utbildningar och planerar för hur vi ska få fler medarbetare att certifiera sig 

till PMP. 
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3. Family and what I do on my spare time:  

Min fritid spenderar jag gärna med vänner och min sambo Fredrik, ofta över en bit mat och ett 

gott glas vin. Spelar gärna sällskapsspel och kort. Inredning tycker jag är kul och det har jag 

fått öva mycket på nu när vi precis har sålt lägenhet och flyttat in i en helt nyproducerad 

lägenhet. Favoritfärgen är turkos. Hästar är en viktig del av mitt liv, väldigt rogivande och 

avkopplande att vara i stallet, det är där jag laddar mina batterier. Rider både på ridskola och är 

medryttare till en härlig tinkerhäst som heter Boris. Resa är även ett av mina största intressen, 

mina vänner förundras alltid över hur mina semesterdagar räcker till. Åker ofta på en långresa 

under de mörka vintermånaderna. Senaste resorna gick till USA och Australien. 

 
4. Value that I bring to PMI 

Jag kan bidra med min positiva energi och kreativa idéer till organisationen. Min ambition är 

att de som är volontärer ska känna sig delaktiga i organisationen och PMI:s utveckling och att 

det bidrar till att de får något positivt tillbaka i form av viktiga lärdomar och gemenskap. Jag är 

bra på att inspirera mitt team. Enligt mig går allt att fixa, ingenting är omöjligt. 

 
 

5. Why volunteering for PMI is important for me 

Sedan februari 2015 är jag volontär i PMI SE och har rollen som volontärskoordinator i HR 

gruppen. Mitt volontärsarbete startade med att jag fick möjligheten att åka till Göteborg och 

delta i Passion for Projects. Det var en mycket trevlig upplevelse med ett väldigt väl 

mottagande och kontaktknytande med såväl volontärer som besökare. Glädje var stor när jag 

fick vetskap om att 2016 års Passion for Projects skulle arrangeras i Uppsala och bestämde mig 

då att gärna ville vara med i arbetet att arrangera detta stora event. Detta har resulterat i att jag 

utöver min HR-roll även är med i teamet för Passion for Projects som projektledare för 

operations. 

 

Att känna mig delaktig i utvecklingen av PMI SE känns viktigt för mig då jag har ett stort 

intresse för projektledarrollen. För mig är utmaningar snarare möjligheter att utvecklas och att 

nätverka med likasinnade. Detta passar mig otroligt bra då jag som person är mycket social 

samt så anser jag att det är mycket givande för min personliga utveckling. 

 

 


