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UTBILDNINGSPROGRAM   
Förvaltningsprogram 206 p kandidat, Lunds universitet       1984-1987   

Statskunskap 30 p, Lunds universitet  1983   

Juridik15 p, Lunds universitet          1983   

Ekonomiskt program, Söderportskolan, Kristianstad       1979-1982  

      

ETT URVAL AV ÖVRIGA UTBILDNINGAR  
Hälsocoach, Coach Companion AB  2020 

Teamcoach, Coach Companion AB        2018  

Cert. handledare i BALANSA, Balansa AB        2018  

Coachande ledarskap I praktiken, Coach Companion AB    2018  

ICF Cert. ACC Coach, Coach Companion AB        2018, 2022    

Cert. Bättre Fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademin     2018   

Cert. IDI-handledare, IDI Profiling AB        2018   

Dipl. Coachande Ledarskap, Hexanova        2017  

Diplomkurs i styrelsearbete, Handelskammaren      2014  

Dipl. Toppledarprogram, SKL/IPF         2012-2013   

Mentor-Mentorprogram, Linköpings kommun       2005   

Situationsanpassad chefsutveckling, Mentorius    2004  

Dipl. Kommunikativt Ledarskap, SKL         2003  

Dipl. Ledarskap i kommuner, Linköpings Universitet      2001-2002   

Att leda utveckling, Linköpings kommun        1999   

Därutöver kompetensutveckling i medborgardialog,  2008-2017   

sociala medier, varumärkesutveckling, kriskommunikation,  

PR, kommunikationsstrategi mm  

     

NUVARANDE ANSTÄLLNING   
VD/Konsult, Catma AB   2017-10-01--  

Driver och äger Catma AB med konsultuppdrag inom coachning, 

mentorskap, ledarskaps- och medarbetarutveckling samt 

kommunikationsstrategi och ägarstyrning. Arbetar både med 

ledningsgrupper, team och enskilda personer. Den röda tråden i 

uppdragen är att utveckla en god arbetskultur och ett hållbart arbetsliv 

samt självledarskap. Därutöver håller jag utbildningar inom projektledning 

samt kommunikation och ledarskap.  

Mina uppdragsgivare kommer huvudsakligen från näringslivet. 

Därutöver har jag flera förtroendeuppdrag, se ”övriga uppdrag” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hertig Karlsgatan 11b  

582 21 Linköping  

070-320 28 63  

catarina@catma.se 

www.catma.se  

www.linkedin.com/in/

catarina-thuning 

 

UPPFATTAS SOM EN 

ENGAGERAD, DRIVEN 

OCH KREATIV PERSON 

MED ETT LEENDE PÅ 

LÄPPARNA OCH ETT 

POSITIVT 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Kompetenser: 

-Ledarskap 

-Team-utveckling 

-Värdegrundsarbete 

-Ägarstyrning 

-Kommunikations-    

strategi 

 

”Årets mentor 2022” 

utnämnd av ALMI 

Företagspartner 

Östergötland 
 

CATARINA 

THUNING 

http://www.linkedin.com/in/catarina-thuning
http://www.linkedin.com/in/catarina-thuning


 

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR   
Kommunikationsdirektör, Linköpings kommun     2008-01-01—2017-09-30  

Ingick i kommundirektörens stab och kommunens ledningsgrupp. Strategiska uppdrag både 

ur ett koncern- och kommunövergripande perspektiv i syfte att bidra till tillväxt i Linköping och 

regionen. I uppdraget ingick strategiskt ansvar för extern och intern kommunikation, 

arbetsgivarkommunikation, värdegrundsarbete, marknadsföring samt kriskommunikation och 

mediakommunikation. Uppdraget omfattade även strategisk utveckling av 

besöksnäring/event samt ägarstyrning av kommunägda bolag samt relationsskapande 

aktiviteter med Linköpings universitet. 

 

Ansvar för framtagandet av kommunens Varumärkesplattform, Kommunikationspolicy, 

Eventstrategi, Studentstrategi och Ägarpolicy inkluderat strategiskt ansvar för implementering 

och uppföljning.  

 

I uppdraget har jag haft ett nära och konstruktivt samarbete med övriga kommunala 

förvaltningar, kommunägda bolag, andra kommuner, regionorganisation, universitet, 

näringsliv och civilsamhälle. 

   

Avdelningschef Kommunikation och samhällsutveckling   2016-04-01--2017-03-31  

Utöver uppdraget som kommunikationsdirektör (se ovan) leda en interimsavdelning 

bestående av strateger inom social (folkhälsa, demokrati, trygghet) och ekologisk hållbarhet 

samt internationella relationer. Därutöver ansvar för initial flyktingmottagning inkluderat 

bostadsförsörjning för nyanlända enligt Anvisningslagen.    

 

Organisations- och bolagsstrateg, Linköpings kommun   2007-01-01--2007-12-31   

Strategiskt uppdrag under ledning av kommundirektören, att genomföra en omfattande 

organisationsöversyn för hela kommunens organisation. Därutöver uppdrag att utveckla 

besöksnäringen i Linköping med framtagande av bl a en vision och underlag för ny 

organisation. I uppdraget ingick också att utveckla ägarstyrningen av kommunägda bolag.  

  

Kultur- och fritidschef, Linköpings kommun    1998-01-01--2006-12-31  

Under mina år som kultur- och fritidschef ledde jag arbetet med bl a att utveckla kulturskola-, 

teater och museiverksamhet, nytt Stifts- och landsbibliotek, ny konsthall, nya hockeyarenor, ny 

friidrottsarena och skatehall. Ett uppdrag som präglas av extremt mycket kontaktytor med 

näringsliv, föreningsliv och kommuninvånare samt inte minst med personer från olika 

professioner. Kultur- och fritidsområdet har också ett stort massmedialt intresse vilket gav 

värdefulla erfarenhet att arbeta med media.  

 

Ekonom, Linköpings kommun,    1992-01-01--1997-12-31  

Traditionellt ekonomarbete och upphandlingar 

 

Ekonom, Linköpings kommun, socialkontoret        1990-06-01–1991-12-31   

Traditionellt ekonomarbete och arbetsledaransvar     

  

Ekonom, Norrköpings kommun,    1989-06-01–1990-05-31   

Traditionellt ekonomarbete   

 

Socialkamrer, Höörs kommun       1988-01-01–1989-05-31   

 

Ekonom (projektuppdrag), Kristianstads kommun  1987-06-30–1987-12-31   

   

 

 

 



 

ÖVRIGA UPPDRAG   
  
Mentorsuppdrag   

Under årens lopp har jag haft olika mentorsuppdrag, bl a för studenter  

på mastersutbildningar och nya chefer   

 

Mentor inom Nyföretagarcentrum/ALMI Mentorsprogram  2019— 

 

Ledamot i valberedningen till styrelsen Campushallen/LSIF  2019— 

 

Ledamot i valberedningen Norrgårdens bostadsrättsförening  2022— 

 

Ledamot i Affärshögskolans ledningsgrupp, Linköping   2019—2022 

 

Ordförande Catma AB     2017— 

 

Medlem I Advisory Board JOHOC investment group       2018  

        

Kontaktperson inom ramen för LSS          2013— 

 

Styrelseledamot i Kårservice ägarförening       2010--2018   

Kårservice i Östergötland AB är ett affärsdrivande bolag med tre  

studentkårer som ägare (Kårservice ägarförening).  

   

Ersättare i Fjärde Storstadsregionens Marknadsbolag AB     2015—2019 

  

Vigselförrättare förordnad av Länsstyrelsen Östergötland  2019--- 

 

 

 


