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Carina Wång ny ekonomidirektör på SJ
Carina Wång, 47, med erfarenhet från Vattenfall, Boliden och Investor, blir
SJs nya ekonomidirektör och medlem av koncernledningen.
– Carina får en ledande roll i vårt interna förändringsarbete för att bli
effektivare och lönsammare när konkurrensen på spåren nu skärps, säger SJs
vd Crister Fritzson.
Under 2014 kommer SJ för första gången att möta stark konkurrens på den
viktiga sträckan Stockholm-Göteborg.

– Konkurrenssituationen kräver en snabb förändring och effektivisering av
hela SJ. Vi har valt att rekrytera Carina Wång av främst två skäl. Dels för att
hon kommer från Business Control, dels för att hon har erfarenhet av statliga
bolag som gått från monopol till en avreglerad marknad, säger Crister
Fritzson.
Carina Wång blir nu ekonomiansvarig i ett av Sveriges mest
uppmärksammade företag.
– SJ är ett bolag med en viktig uppgift och ett varumärke som berör. Det
finns stora utmaningar att ta tag i och det ser jag fram emot. I min yrkesroll
brinner jag för att vara nära verksamheten för att förstå och lyfta fram vad
som driver intäkter och kostnader i företaget.
Hon ser som en viktig erfarenhet att hon varit med om att utveckla
verksamhetsstyrning och affärsanalys i sina tidigare arbeten.
– Vi ska bygga vidare på den grund som redan finns i SJ. Min roll i
koncernledningen blir bland annat att bistå med styrinformation och
beslutsunderlag för att vi ska kunna fatta värdeskapande beslut, säger Carina
Wång.
Under sin karriär har hon tidigare bland annat arbetat inom Vattenfall, Telia,
Boliden och Investor. Senast kommer hon från teknikföretaget Micronic
Mydata och därefter mammaledighet.
– Inte minst från Vattenfalltiden har jag lärt mig mycket om hur det är att
anpassa sig till en avreglerad marknad. En viktig lärdom är att en sådan
process tar tid och kräver mycket arbete, säger Carina Wång.
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Faktaruta
Namn: Carina Wång
Ålder: 47

Född: Linköping
Bor: Vasastan i Stockholm
Familj: Man och ett barn
Intressen: Familj, skidåkning utför och att hinna med den egna träningen
Senaste lästa bok: Det måste vara någon sagobok, ha ha
Bästa tågminne: Jag dagpendlade mellan Linköping och Norrköping på mitt
första arbete. Det fungerade väldigt bra.
Förebilder: När det gäller ledarskap Jan Johansson och Johan Bygge
För mera information, kontakta SJ Pressavdelning, 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för
att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 1
430 avgångar, varav cirka 400 i egen regi och ytterligare cirka 1 030
avgångar i upphandlad trafik. SJ trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn
och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2012
omsatte SJ 8,5 miljarder kronor.

Kontaktpersoner
SJ Kundservice
Presskontakt
www.sj.se/kontakt

SJs pressavdelning (enbart för journalister)
Presskontakt
press@sj.se
010-751 51 84
Tobbe Lundell
Presskontakt
Presschef
tobbe.lundell@sj.se
010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén
Presskontakt
Presskommunikatör
anton.almqvist-kallen@sj.se
010-751 51 84
Mikael Grinbaum
Presskontakt
Presskommunikatör
mikael.grinbaum@sj.se
010-751 51 84
Jernhusens huvudkontor växel
Presskontakt
08-410 626 00
Trafikverkets presstjänst
Presskontakt
0771-31 15 00

