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Anställningar/uppdrag 

Civilingenjörsförbundet – ekonomichef 1984-2005 
Fackförbund och Intresseorganisation för civil- och högskoleingenjörer. 
Utöver typiska ekonomichefsuppgifter som budget, redovisning, rapportering, 
värdepappersförvaltning, skatter, årsredovisning, personaladministration etc. har 
jag svarat för IT, konferensverksamhet och fastighet. CF har ca 100 000 
medlemmar, omsätter 300 Mkr och förvaltar en stor värdepappersportfölj. Jag har 
samtidigt också varit uthyrd som ekonomichef åt CIVILEKONOMERNA 
 
Som IT-ansvarig fram till år 2000 ledde jag många utvecklingsprojekt och 
installationer av PC-nätverk, affärssystem, medlemsregister, telefonisystem samt 
webb.  Jag har även ansvarat för konferensverksamheten Citykonferensen med 
restaurang som omsätter 15 Mkr samt haft hand om CF:s fastighet Ingenjörshuset. 
Antalet underställd personal har varierat mellan 20 och 35 personer. Ingick i 
ledningsgruppen och rapporterade till Förbundsdirektören. 
 
Jag fortsätter mina styrelseuppdrag inom CF-sfären i STF Ingenjörsutbildning AB, 
Ekonomi & Teknik Förlag AB, SACO Salus inkomstförsäkring AB och Bjurfors 
Konferens AB. Likaså fortsätter mitt uppdrag som revisor i PTK med Djurönäsets 
kursgård. 

Sevenco AB 1965-1984- konsult 1965-1984 
Konsulter i företagsledning 
Anställd som konsult utförde jag många uppdrag som chef att hyra. Några exempel  
i nedanstående förteckning. 
 

STF Ingenjörsutbildning AB  
STF är Sveriges ledande utbildningsföretag inom teknikområdet.  
Som VD vände jag resultatet från stor förlust till uthållig lönsamhet bla  genom 
att analysera existerande kursprogram och fastställa ett optimalt kursprogram, 
en affärsplan och en  plan för nyutveckling. Jag reorganiserade data- och 
ekonomisystem samt rekryterade en permanent VD. 
Sodastream Svenska AB.  
Marknadsför utrustning för tillverkning av kolsyrade drycker i hemmet. 
Som VD åstadkom jag en kraftig lönsamhetsförbättring genom radikala 
förändringar av verksamheten i Sverige och Finland. 
 
Nilsjohan AB.  
Tillverkning och marknadsföring av hushållsredskap. 
Medverkade som konsult vid försäljning av rörelse och fastighet. Som VD i 
den nye ägarens regi upphandlades och inreddes nytt mekaniserat höglager 
och nya kontorslokaler samt datasystem för logistik. Svenska fabriker lades 
ner och tillverkningen flyttades till Asien. 
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Shipman AB.  
Tillverkning och marknadsföring av segelbåtar. 
Som vice VD lade jag ner olönsamma enheter och koncentrerade 
produktionen till ett nybyggt varav. Genom aggressiv marknadsföring och 
riktig prissättning erövrades så stora markandsandelar att störste 
konkurrenten  köpte företaget vilket var ägarens målsättning. 
 
Siporex International  
Tillverkning av lättbetong i bla Frankrike och Belgien 
Uppdraget att som fabrikschef dels få fart på en nyuppförd fabrik med 
barnsjukdomar och en gammal fabrik med eftersatt underhåll. I båda fall 
åstadkom jag kraftiga produktionsökningar och kunde lämna över till 
nyrekryterade fabrikschefer.             
  
Mabelpap SA: 
Ttillverkar och markandsför mjukpappersprodukter i Belgien och Frankrike 
 Att som vice VD och ekonomichef i Mabelpap SA (då db till MoDo 
konsumentprodukter) organisera ekonomirapportering, produktkalkyler och 
datastöd enligt MoDos rutiner. Flytt av ekonomiadministration från Bruxelles 
till Stembert.  
 

Utbildningar 
 
MBA, Master of Business Administration.  
Inriktining: Ekonomi och allmän företagsledning vid INSEAD i Fontinebleau i 
Frankrike. 
 
Franska 
En ettårig intensivkurs i franska vid Sorbonne i Paris 
 
Företagsekonomi 40 poäng (2 betyg) Stockholms Universitet 
  
Nationalekonomi 20 poäng (1 betyg) Stockholms Universitet 
 
Civilingenjör  
Väg och Vattenbyggnad KTH Stockholm 
 
Språk 
Svenska är mitt modersmål. 
Engelska – flytande i tal och skrift. 
Franska – talar och läser obehindrat – skriver halvbra. Har studera/arbetat i 
franskspråkiga länder i 5 år. 
Tyska – kan tala halvbra - har jobbat som VD i tyskt bolag i Tyskland 6 månader. 
 
Övrigt 
Jag är gift och har en vuxen dotter och ett barnbarn.  
Jag gillar att motionera – numera mest i form av jympa på Friskis & Svettis. Jag är 
”långtidsfrisk” – senaste 4 år har jag haft 2 (två) sjukdagar. 
Bland övriga fritidintressen märks umgänge med familj och vänner, böcker, foto, 
data, arkitektur och segling mm. 


