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Erick Thunström 
Finans, risk- & treasurykonsult  

Mobil: 0709-581474 
E-mail: erick@activare.se  
Hemsida: www.activare.se   
 
Jag är en driven person som är van att leda stora, komplexa samt mer specialistinriktade projekt och arbeten. Jag 
drivs av att förändra och utveckla organisationer utifrån riskhantering, internkontroll och styrning. Jag har mer än 10 
års erfarenhet av att arbeta som konsult, projektledare och specialist med fokus på finansiella risker inom privat och 
offentlig sektor, framförallt på bank, corporate treasury och kapitalförvaltning. Jag är van att arbeta med olika typer 
av specialister inom en organisation och har stor förståelse för hur organisationer driver förändringsarbete utifrån 
ett helhetsperspektiv, oftast regelverksdrivet men även organisatoriska. Jag har även en djup förståelse kring de 
finansiella marknaderna och dess aktörer. Jag har lätt för att samarbeta och leda mot tydliga mål med en positiv 
inställning och förmåga att förstå mig på människor.  
 

Anställningar/Arbetslivserfarenhet 

April 2020-  VD, Interimskonsult inom finans, riskhantering och treasury 
Activare Consulting AB, Göteborg 

Egenföretagare med fokus på interimsmarknaden inom finans i Västsverige. Är 
delaktig i diverse nätverk som exempelvis Finanskompetenscentrum som drivs av 
Business Region Göteborg.  

Exempel på projekt/uppdrag: 

 December 2020-: Interimskonsult inom kapitalförvaltning. Arbete med 
den löpande riskhanteringen, resultarrapportering etc. Involverad i olika 
typer av projekt inom gruppen samt i investeringsprocessen.  

o Arbete i Excel med kopplingar till Bloomberg, Morningstar och 
PowerBi  

o Värdering av noterade och onoterade innehav framförallt 
noterade fonder men även PE  

o Riskanalys exempelvis likviditetsrisk, ESG risk, marknadrisk etc  
o Kontakt med revisorer, fondbolag, banker, redovisningsbyrå etc  

 Löpande stöd i diskussioner med olika bolag kring riskhanteringsfrågor 
kopplade till CFO roller, framförallt valuta och likviditet samt Cash Pools.  

 Apr 2020- Sept 2020: Interimskonsult på en kapitalförvaltningsenhet i 
Göteborg. I arbetet ingick daglig kontakt med banker, investerare, 
redovisning mm.  Ansvarade för att sammanställa riskrapportering, 
hantera valutarisk och sammanställa värdering av fonden som bestått av 
hedgefonder samt dagsnoterade innehav som ETFer. Vidare pågick en 
del förändringsarbete vilket jag var del i då organisationen var liten. 
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Augusti 2016 – mars 2020 
 

Riskkonsult 
PwC, Risk Advisory Göteborg  
Jag arbetade som specialist inom finansiell riskhantering med fokus på valuta- 
likviditet- och ränterisker men även operativa risker och utveckling av 
organisationers interna kontroll ramverk. Mina främsta kunder var stora och 
medelstora corporate treasurys men även banker och andra finansiella 
organisationer som exempelvis sparbanker. I huvudsak gick mina arbetsuppgifter 
ut på att driva och leda olika typer av projekt och förändringsarbeten hos våra 
kunder. Utöver min roll som specialist var jag även gruppchef för cirka 20 
konsulter under ett drygt halvår och ingått i avdelningens ledningsgrupp.  

Exempel på projekt/Uppdrag: 

 Operativt stöd på medelstort treasury i Göteborg. Utförde daglig 
likviditetssammanställning, valutariskexponering samt handlade med 
finansiella instrument för att täcka risk. Uppdraget varierade i omfattning 
under cirka 1,5 år 

 Djupgående analys kring ett bolags valutaexponering för att skapa 
förståelse för dess effekter i bokföringen och resultat 

 Värderingsspecialist av finansiella instrument inom ramen för revision på 
bl.a. en av de fyra storbankerna 

 Projektledare på en medelstor bank i Västsverige där vi identifierade 
operativa risker, samt kontroller för dessa i de av banken bedömda som 
väsentliga processer i enlighet med FFFS 2014:4 

 Intern- och externrevision på ett flertal sparbanker med fokus på 
finansiella risker, likviditetshantering samt i viss mån kreditrisker  

 Processkartläggning kring kontroller, system och risker inom en 
storbanks process för IFRS9 och kreditreserveringar   

 Löpande marknadsarbete genom att delta på föreläsningar samt arbeta 
strukturerat med kundrelationer 

April 2012 - maj 2016 
 

Värderingsspecialist/Projektledare  
Swedbank, Valuationgruppen, Stockholm 
Jag arbetade som projektledare och värderingsspecialist på gruppen Valuation. 
Valuation gruppen ansvarade för Swedbanks oberoende värdering och resultat 
gällande finansiella instrument. Mina arbetsuppgifter innebar att driva projekt 
som syftade till att effektivisera, utveckla och anpassa värderingsprocessen samt 
att vara ett specialiststöd inom banken kring värderingsfrågor. Jag arbetade ofta i 
nära samarbete med olika delar i organisationen, framförallt inom Front Office, 
Risk och Finance. Min specialistkompetens låg framförallt kring värdering av olika 
typer av produkter, värderingsprocessen generellt samt de regelverk som styr 
värdering, exempelvis IFRS och CRDIV. Jag arbetade såväl med ränte-, valuta-, 
kredit- och aktieprodukter. Utöver min roll på Valuation var jag även sekreterare 
och medlem i Swedbanks högsta instans gällande värdering, Valuation Steering 
Group (VSG). 

Exempel på projekt/Uppdrag: 
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 Specialiststöd inom värderingsfrågor i banken, exempelvis kring 
bedömning av likviditet på olika marknader samt värdering av 
säkerställda obligationer 

 Löpande arbete med att förbättra den interna kontroll processen för 
värdering av finansiella instrument 

 Utveckla nya direktiv för Swedbanks oberoende värdering 

Augusti 2011 - april 2012 
 

Finansiell Rådgivare 
PwC, Ideell Sektor, Stockholm 
Rådgivning inom kapitalförvaltning framförallt mot icke vinstdrivande företag 
men även mot den finansiella sektorn. Rollen innebar att bedöma och utveckla 
kapitalförvaltningsenheter inom områden som portföljstrategier, 
tillgångsallokering, riskhantering, värdering, intern kontroll och styrning etc. Jag 
ansvarade även för att bygga upp långsiktiga relationer med kunder och bistå 
dem med specialistkompetens inom finansområdet. 

Exempel på projekt/Uppdrag: 

 Medelstor kapitalförvaltningsenhet: Utvärdering av placeringsriktlinjer 
samt granskning av dess efterlevnad, granskning av kredit- och 
likviditetsriskhanteringen med fokus på större exponeringar 

 Ett flertal små och medelstora kapitalförvaltningsenheter: Granskning av 
placeringsriktlinjer med fokus på relevans inom exempelvis 
riskhantering, placeringar och intern kontroll. Extra fokus på tydlighet i 
risktolerans, avkastningskrav och investeringshorisont 

 Medelstor kapitalförvaltningsenhet: Specialgranskning av transaktioner 
för att undersöka att inga oegentligheter begåtts  

April 2006 - Augusti 2011 
 

Riskkonsult 
KPMG, Financial Risk Management, Stockholm 
Jag arbetade med riskhanterings- och managementfrågor, främst inom bank, 
finans och corporate treasury. Kärnkompetens inom mätning och hantering av 
marknads- och likviditetsrisker samt hantering och värdering av finansiella 
instrument. Mycket av arbetet utfördes mot KPMGs revisorer där jag analyserade 
processer och rutiner kring värdering samt kontrollvärderade finansiella 
instrument. Ett flertal internationella uppdrag, framförallt i Latinamerika, på 
uppdrag av Sida och världsbanken. Undervisning på svenska, spanska och 
engelska i områdena marknadsrisk & finansiella instrument, likviditetsrisk och 
mikrofinans. Ansvarig för KPMGs värderingsgrupp som stöttade revisorerna i 
deras arbete på banker, finansinstitut och treasuryavdelningar med 
kvalitetskontroll kring värderingsprocesser samt med kontrollvärdering av 
finansiella instrument. 

Exempel på projekt/Uppdrag: 

 Medelstor svensk bank: Rådgivning kring bankens interna processer för 
hantering av likviditetsrisk. I arbetet ingick att utifrån 
Finansinspektionens krav genomlysa likviditetspolicy och processer för 
att bedöma huruvida banken uppfyllde de nya kraven 
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 Ett flertal större industribolags treasuryenheter: Oberoende granskning 
för att bedöma enheternas implementering av processer gällande 
riskhantering, rapportering, redovisning, riskhantering mm.  

 Granskning av värderingsprocesser på svenska banker, finansiella institut 
och försäkringsbolag: Ingår som expert på KPMGs revisionsteam för att 
säkerställa att kundernas värdering av finansiella instrument är korrekt. 
Exempel på kunder är Nordea Markets och Treasury, Svenska 
Handelsbanken Markets, Investor, Folksam Kapitalförvaltning, LF 
Kapitalförvaltning m.fl.  

 Swedsecs licensieringsutbildning: Föreläsare i områdena: Pengars 
tidsvärde, Risk och Avkastning, Portföljteorier, samt värdering av aktier, 
obligationer, terminer och optioner 

Kurser och certifieringar 

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument), HRA Finansiell Utbildning 

Tvådelad kurs där en dag hanterade valutainstrument, hur dessa handlas samt 
används inom riskhantering. Dag två fokuserade på ränteinstrument och 
framförallt användandet inom skuldförvaltning.  

2019 

PwC Ledarskaps utbildning LAS 2                                                                                              

2017 genomförde jag en 6 dagars utbildning med fokus på ledarskap och 
skapandet av effektiva grupper. Kursen riktar sig till senior managers med 
potential att bli chefer.  

2017 

Valuation of financial instruments, Infoline, London 

2 dagars seminarium som behandlade värdering av finansiella instrument ur ett 
regelverksperspektiv men även ur ett tekniskt. Seminariet behandlade även de 
senaste trenderna inom värdering och vilka krav det ställer på banker och 
avdelningar som ansvarar för värdering. 

2013 & 2014 

Värdering, riskhantering och trading med ränteswpar och swaptions. Financial 
Training Partners, Stockholm 

2 dagars kurs som behandlade värdering av ränteswapar och swaptioner, hur 
dessa instrument kan användas i riskhanteringssyfte samt olika tradingstrategier  

2010 

Measuring fair value for illiquid financial instruments. Incisive training, London 

2 dagars kurs som behandlade värdering av illikvida finansiella instrument. 
Föreläsare var olika personer från finanssektorn samt tillsynsmyndigheter.  

2010 

Advisory II. KPMG, Budapest 

Internationell, fem dagars internutbildning, som riktade sig till nyutnämnda 
Managers på KPMG. Kursen fokuserade på ledarskapsutveckling, problemlösning, 
rollen som manager, konsult och uppdragsledare. 

2010 

Utbildning 

Civilekonom Internationella Ekonomprogrammet 
Linköpings universitet  

2000-2005 

Burgårdens Gymnasium  
Samhällsvetenskapliga programmet 

1993-1996 
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Språk 

Svenska Flytande 
Engelska Flytande 
Spanska Flytande 

 


