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RESUMÉ  

Jag heter Rolf Sandberg och är en allmänt tekniskt begåvad, kreativ, pragmatisk och nyfiken person. 

Jag har en stark entreprenöriell ådra, och sätter mig in i komplexa sammanhang snabbt. Min 

huvudinriktning i arbetslivet är ingenjörsarbete, ledarskap/projektledning, förändringsarbete och 

försäljning.  

På det personliga planet är jag pappa till två tämligen vuxna pojkar och bonuspappa till två flickor 

med samma status. Sambo med Elisabeth och bonusmorfar sedan den 10/6 2016. Jag är genuint 

teknikintresserad och gillar att pyssla med hantverk i olika former som avkoppling. Min omgivning 

säger att jag är social, ärlig och rättfram utan att för den skull vara svår att ha att göra med. 

ALLMÄNKUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER 

Nyckelorden är: Ledarskap, personalledning, projektledning - Försäljning & Kundarbete - 

Dokumentation & Informationsstrukturer - Mjukvarukonstruktion & Systemutveckling, test & 

verifiering – Kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling & förändring  

UTBILDNING 

1994: Datavetare (MSc) 

1989: Maskiningenjör  

1981: Plåt- & Svetsmekaniker  

1976: Fordonsmekaniker  

ANSTÄLLNINGAR  KURSER 

2014: Hybricon Bus Systems AB, 

kvalitetsledare, inköpare, allmän 

koordinering 

2013: ÅF Industry AB, Gruppchef, säljare, 

konsult  

2012: Epsilon AB, Platschef, säljare, konsult  

2010: Anchor Management BPM AB, 

Managementkonsult, säljare  

2009: Hybricon AB, VD  

2008: Logica Sweden AB, Affärsutveckling, 

management  

2007: Egen verksamhet, Drev egen 

konsultfirma inom management  

2005: Fält Communications AB, VD  

2000: Teleca Software Solutions, Platschef, 

affärsområdeschef  

1996: Ericsson, Teamledare, projektledare, 

mjukvaruingenjör  

1988: ScandiaConsult Nord AB, Konstruktör  

 1999: Chefsutb, Personalledning, Ericsson  

1999: CMM Continued, SEI  

1998: CMM Basics, SEI  

1998: Props Project Model, Ericsson  

1998: Chefsutbildninig, Ledarstil, Ericsson  

1998: WCDMA Radio Network Topology, KTH  

1997: Real Time Programming, ENEA OSE AB  

1997: Java Fundamentals, Cap Gemini  

1996: Producing error free C code, Ericsson  

1996: Chefsutbildning, Grund, Ericsson Leadership 

Academy  

1996: WCDMA Fundamentals, Telia 

SPRÅK  PUBLICERINGAR / AKADEMI 

Svenska - Modersmål  

Engelska - Flytande   

Spanska - Goda kunskaper 

 1995: Paper (akademisk uppsats) om 

självsorterande strukturer använda vid 

analys av naturligt språk. 
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ERFARENHET   

 
2013 – 2015 Hybricon Bus Systems AB 

Arbete inom nystartat företag med att säkerställa en viss kvalitetsnivå i företagets arbetssätt och 

produkter. Dokumentation av utvecklings- och produktionsprocesser, arbetsmiljöhandbok, 

personalhandbok. Dokumentation i samband med börsnotering. Upprättande och förhandling av 

inköps- och leveransavtal, uppföljning av reservdelsbehov, hantering av reklamationer. 
 

2012– 2013 Epsilon AB / ÅF Consult 

Uppdrag att som platschef och säljare starta ett kontor i Umeå. I uppdraget ingick att skaffa lokaler, 

rekrytera medarbetare samt sälja in konsultuppdrag. Epsilon såldes under 2013 till ÅF Konsult. 
 

2011-2012 IGIS Innovationssystem 

Planeringsarbete, planerade upp verksamheten inom ett kommunalt innovationssystem i Lycksele. 

Var ordförande för den underliggande föreningen 2005 – 2015. IGIS genererade under perioden 

intäkter om ca 40 MKr och genererade ett trettiotal arbetstillfällen inom kommunen. 
 

2011 VITEC IT-Drift AB, HK 

Införde drifts- och utvecklingsprocess inom IT-driften. Resultatet uppskattat inom organisationen. 
 

2010 Hybricon AB, HK 

VD i krisande startupbolag. Det krävdes en hel del insatser såväl strukturellt som på andra sätt för att 

få företaget på fötter. Bolaget överlevde då, men konkursade 2013 på grund av en kombination av 

kapitalkrävande verksamhet och svårigheter att möta finansieringsbehoven. 
 

2008-2009 Logica Sweden AB, Umeåkontoret 

Diverse "business back-office"-arbete. Försäljning mot lokal marknad. Återvinning av konsultarvoden 

gentemot storkund, planering, utveckling av säljmaterial för ”inhouse assets”. Viss 

interrimsverksamhet i dysfunktionella projekt.  
 

2007-2008 TietoEnator AB, Radionät 

Affärsplanearbete inför en expansion från Tietos sida mot den asiatiska mobil- och mobilsystem-

tillverkarmarknaden. Utredde även möjligheterna mot den europeiska flygindustrin. Resultatet 

uppskattat av beställaren. 
 

2007 ABC System AB, HK 

Operativ chef i ett uppstartsföretag inom larmdistributionsområdet. Ansvarig för att designa samt 

bygga upp produktion och leverans av hårdvara för larmanläggningar inom jordbruksindustrin. 

Företaget nuvarande status okänd. 
 

2005-2006 Fält Communications AB, HK 

VD, blödande småföretag med 15 anställda som behövde omformas med avseende på marknadside 

och affärsmodell. Genomförde framgångsrikt förändringarbete, företaget nämns idag som ett av 

världens framgångsrikaste inom sitt område. 
 

2000-2005 Teleca Software Solutions AB 

Startade och byggde upp umeåverksamheten åt det som från början var AU-System, som sedan 

köptes upp av Teleca. Gick från 0 till 70 personer på fem år. Hade kundansvar för bl.a Philips 

Semiconductors, Arima Telecom och DBTel. Arbetade även mycket mot Samsung och Panasonic. 

Levererade mycket goda marginaler till HK. Rekrytering, personalledning, organisationsuppbyggnad, 

försäljning. 
 

1996-2000 Ericsson, Umeåkontoret 

Arbetade som mjukvaruingenjör, teamledare, projektledare inom utvecklingen av första 

generationens 3G-mobiltelefoni. Systemarbete, programmering, försäljning, ledning av team och 

projekt på upp till 15 personer. 
 

1988 – 1990 ScandiaConsult Nord AB 

Arbete som maskiningenjör, allmänt konstruktionsarbete, strukturdesign, med mera 
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Om ledarskap 

Jag har arbetat med ledarskap i olika former av och till sedan 1982. Byggplatschef, team- och 

projektledare, linjechef, operativ chef, VD. Jag är människokär och duktig på att arbeta med 

personalledning, både i tider av medgång och i motgång. Har ingenting emot att arbeta mot 

resultatansvar.  

Det är dock inte ett självändamål att arbeta med ledarskap, jag är precis lika förtjust att arbeta med all 

slags problemlösning, likväl som med strukturering av verksamheter. 

IT-kunskaper 

Trots att jag har arbetat med diverse sysslor inom ett ganska stort antal företag genom åren, så har jag 

aldrig släppt IT, programmering och systemuppbyggnad, då jag helt enkelt är väldigt intresserad av 

detta. Jag har därför mycket goda och breda kunskaper inom området som jag har varit noga med att 

förvalta – på hobbybasis och genom uppdrag som jag har tagit på mej fortlöpande.  

Jag har under åren arbetat rätt mycket med IT-relaterade processer. Att bygga mjukvara är inte så svårt 

egentligen – om man kan det – men däremot kan det vara rätt klurigt att komma fram till vilken 

mjukvara eller anpassning som krävs för att en viss organisation ska ha full hävstång på sin IT-

investering. Eller omvänt, vilken IT-investering som man bör göra för att få full hävstång på sin 

organisation. Angreppssätten varierar efter organisationens mognad.  

Jag har alltid varit en stor vän av väldokumenterade system, och skriver gärna dokumentation själv. 

Systemdokumentation, funktionsbeskrivningar, användarhandledningar, allt ska finnas på plats för att 

man ska kunna skapa ett välfungerande system som går att förvalta och utveckla, och som levererar 

den nytta som kunden förväntar sig. 

Office? 

Jag behärskar största delen av Officepaketet på expertnivå. Övrig förekommande programvara inom 

verksamhetsutövning är numera självförklarande. 


