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YLVA  
HAMBRAEUS 

BJÖRLING 
1955 09 20  

  

Klingsta Gård 18, 182 33 Danderyd 

arbete: 070/561 50 00 

privat: 08/622 64 62,  070/561 50 00 

mail: ylva@makarna.se 

 

Kompetens och Erfarenhet 

Ledarerfarenhet: 

styrelseordförande, ledamot och VD  

delaktig i ledning av både små och stora företag 

direkt personalansvar för ca 120 medarbetare och 
rapporterande mellanchefer 

resultatansvarig, såväl i linje som i projekt 

Allmän kompetens 
Omfattar hela kedjan från problemdefinition, 
analys, framtagning av lösning till genomförande 
hög kompetens inom internet, IT & Telekom 
bred teknisk kompetens (Civilingenjör) 
god verbal förmåga, både muntligt och skriftligt 
goda kunskaper i engelska, i tal såväl som i skrift 

Funktionell erfarenhet: 

styrelsearbete och företagsledning i medelstora och 
mindre företag samt myndigheter 

privat / offentlig samverkan 

program manager/projektledare för mycket stora 
förändringsprojekt 

krisberedskap 

Speciell kompetens: 
infrastruktur inom internet, tele, gas & IT 
strategiarbete på nationell samt företagsnivå 
strategiskt arbete hur IT kan bidra till 

veksamhetsnytta 
media-vana, van att framträda i TV, Radio och 

tidningar samt scenvana 
vana att bedriva attitydförändringsprojekt 

Personliga egenskaper och attribut 

Personligt nätverk: 

Företag inom IT & Telekombranschen 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 

Offentlig sektor: landsting o kommuner samt 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL   

Svenskt Näringsliv samt dess medlemsorg 

Regeringskansliet 

Myndigheter. 

Universitet & Högskolor: Linnéuniversitetet,  KTH 
och IT-universitetet i Göteborg 

 

Personliga egenskaper: 

drivande och förändringsorienterad 

beslutsför 

initiativrik och konstruktiv 

duktig på att leda och organisera 

genomförande / verkställande 

uthållig 

medial 

positiv 

engagerande 

Familj: 

Sverker och fyra ”barn” (33, 31, 27,5 och 24 år) 

Intressen: 

friluftsliv; skridskor, segling, golf  

släktställen i Tidaholm och Varberg  

Profil: 

Att genom kompetent styrelsearbete, på ett hållbart sätt, säkerställa ägarnas ambitioner med sina företag och 
verksamheter. 

Ambitioner: 

Att driva och utveckla affärsmanna- och ledarskap i stimulerande omgivning, i balans med familj och privatliv. 
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Styrelseerfarenhet, översiktligt 

Ordförande i   Almi Invest Stockholm (2017) 

 StyrelseAkademien Stockholm (2016) 

 Internetstiftelsen i Sverige, IIS f.d. .SE (2014) (en affärsdrivande stiftelse) 

 Företagsmakarna AB (eget bolag ihop med min man Sverker) (2004) 

 Nomineringskommittén till Polhemspriset (som delats ut sedan 1878!) 

Vice ordf. i 

 

 Shifo Foundation, NGO (2014) 

 Styrelsekraft i Stockholms Alumniförening (Statligt styrelseutbildningspgm) 

Ledamot av  Karolinska Universitetssjukhuset (2017) 

 StyrelseAkademien i Sverige (2016) 

 Alminia AB (2014) 

 Energimyndighetens Programråd inom FoU-programmet Energi, IT och 
Design. (2013) 

 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, Avdelningen för 
informationsteknik (2014) 

Tidigare 
styrelse-
uppdrag 

 Ordförande i Swedegas AB (E.ON. Ruhrgas, Statoil, Fortum och Dong)  
(sept 2006 – jan 2010) samt ordförande i Intercon AB (helägt dotterbolag till 
Swedegas AB) 

 Ordförande i IT Universitetet i Göteborg (2006-2009) 

 Ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, Avdelningen för 
informationsteknik (2014 tom 2016) 

 Ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins Framsyn för 
Krisberedskap (2006-2008) 

 Ordförande i Regeringens IT-politiska strategigrupp (2003 - 2006) 

 Svenskt Näringslivs valberedning (2008 - 2011)  

 Konsumenternas Tele- och Internet Byrå (ordförande under uppstarten)  

 Institutet för TillväxtPolitiska Studier, ITPS 

 Chalmers Innovation, CI  

 Närings- och Teknikutvecklingsverket, NUTEK 

 Kommunikationsforskningsberedningen, KFB  

 Telia Business Innovation AB  

 Sveriges Standardiseringsråd, SSR 

 Gemenskapen för Elektroniska Affärer, GEA 

 Telia Infomedia Respons AB samt 

 Slottsbacken Venture Capital AB 

 
  



 

 den 3 juli 2017  3(6) 
 

Styrelseerfarenhet, vissa kommenterade uppdrag 

Pågående 
Internetstiftelsen i Sverige Beslut är fattat att flytta till nya lokaler samt att starta 
ett växthus för idéer, en mindre investeringsverksamhet, och ett internetcampus. 
Vi har bytt namn. Från att tidigare ha hetat .SE så heter vi sedan 2015 IIS.  
StyrelseAkademien Stockholm Genomförande av VD-byte inklusive VD-
rekrytering. 
Stiftelsen Shifo Stiftelsen verkar nu  fyra regioner i Uganda samt i Afganistan. 
Fler än 120 000 barn är registrerade och har påbörjat sina vaccinationsserier. Fler 
än 12 000 barn har hunnit få ett fullgott vaccinationsskydd.  
Alminia har förvärvat och integrerat ett företag. Under 2016 har jag temporärt 
axlat verksamhetschefsrollen i Metropolitan Rehab AB, ett av Alminia ABs 
dotterbolag.  

2015 - Kursansvarig för Styrelsebalans Diplomutbildning i styrelsearbete. Skapat ett helt 
nytt kursmaterial samt genomfört flera kurstillfällen om två dagar. Utbildar ihop 
med min man Sverker.  

sep 2006 –  
jan 2010 

Ordförande i Swedegas AB, f.d. Svensk Naturgas AB, då det ägdes av fyra 
utländska energiföretag; E.ON. Ruhrgas, Statoil, Fortum och Dong. Jag rekryte-
rades till ordförandeposten av de fyra ägarna på rekommendation av VDn för 
Danmarks branschorganisation för IT & Telekom, IT Branchen. Under perioden 
fokuserade jag på att strama upp styrelsearbetet avsevärt då detta varit eftersatt 
och ingick i ägarnas direktiv. Affären förtydligades till ren infrastruktur, mycket tid 
ägnades åt att öka ägarnas förståelse för hur man kan verka på en svensk reglerad 
marknad och att förbättra relationen och förtroendet mellan företagets ledning, 
styrelse och ägare. Närheten till departementet och regleringsmyndigheten ökades, 
företaget bytte namn, vi hanterade ett par leverantörstvister samt den försäljning 
som ledde till att mitt uppdrag avslutades efter att ägarna enats om att sälja sina 
innehav till EQT. Jag var även ordförande i Intercon AB (ett helägt dotterbolag) 

juli 2006 –  
juni 2009 

 

Ordförande i IT Universitetet i Göteborg. IT-Universitetet är Chalmers och 
Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbild-
ning och samverkan inom IT och kommunikation. Verksamheten fokuserar på 
gränsöverskridande uppgifter och projekt som spänner över flera institutioner och 
fakulteter för att uppnå dynamik, nya tvärvetenskapliga landvinningar och synergi-
effekter. En nära samverkan med näringsliv och samhälle är en grundförutsättning 
för IT-universitetets verksamhet. Jag var ledamot redan i skedet då IT-universite-
tet etablerades och förordnades till ordförande i juli 2006. Den stora utmaningen 
bestod i att tydliggöra och etablera syftet med, styrning av och tillhörigheten för 
IT-universitetet. Man ville inte försöka bli en separat högskola med egen exami-
nationsrätt. Ägardirektiv fanns inte och man var ovan vid styrelsearbete.  

juni 2006 – 
mars 2008 

Ordf i Ingenjörsvetenskapsakademins Framsyn för Krisberedskap, 
Hur näringsliv och samhälle kan samverka för att hantera krisberedskapen var 
frågor som IVA-projektet Framsyn för krisberedskap tog sig an att besvara. 
Arbetet genomfördes av en syntespanel som till sin hjälp hade tre expertpaneler 
som täckte Kommunikations- och informationsflöden, Samhällskritiska tran-
sporter och Ett systemperspektiv på samhällets krishantering och krisberedskap. 
Totalt i de fyra panelerna deltog drygt 50 experter från näringsliv och samhälle. 
Framsynen presenterades på ett IVA-seminarium med Försvarsministern som 
huvudmottagare. Som ordförande drev jag tesen att denna ytterst kompetenta, 
och redan ”frälsta” församling i detta arbete måste lyfta ur de vanliga tankarna och 
komma till nya aggregerade slutsatser som måste leda till en övergripande 
förståelse för alla inblandade parter samt till ett praktiskt genomförande. 
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sept 2003- 
nov 2006 

 

Ordförande i Regeringens IT-politiska strategigrupp 
Under tiden som jag var VD på IT-Företagen startade dåvarande IT-ministern, 
Ulrica Messing, en IT-politisk strategigrupp. Gruppen var brett sammansatt, 
opolitisk och verkade som rådgivande till statsrådet. Jag utsågs till en av åtta leda-
möter men fick efter ett knappt år ta över ordförandeposten fram till förordnan-
dets slut. Strategigruppen arbetade intensivt med att få de olika  sakdepartementen 
att förstå hur IT skulle kunna stödja deras respektive områden. Gruppen hade 
också uppgiften att säkerställa en stark och konkurrenskraftig IT-sektor i Sverige. 
Vi var inom samtliga IT-politiska områden rådgivande inom hela Regeringskans-
liet. Fokusgrupper bildades och enades om nationella strategier för deras respek-
tive område. Vi bidrog också med idéer och underlag till IT-propositionen som 
kom i juli 2005 och hade titeln ”Från IT-politik för samhället till politik för IT-
samhället” Uppdraget som ordförande motsvarade mer än 25% av min arbetstid. 

Över tiden Företagsutveckling 
Under ett antal år före respektive efter millennieskiftet har jag arbetat i styrelser 
med fokus på innovation, kommersialisering och företagsutveckling. Det var en 
väldigt dynamisk period inte minst för IT-företag. Jag hann med att uppleva såväl 
haussen före som den krassa verkligheten som infann sig efter att bubblan 
spruckit. Jag var ledamot i följande företags styrelser; Chalmers Innovation, 
Gemenskapen för Elektroniska Affärer, Telia Business Innovation, Slottsbacken 
Venture Capital AB samt Telia Infomedia Respons AB. De tre sista bolagen 
ingick i Teliakoncernen. Jag var även VD på Telia Business Innovation, Telias 
riskkapitalbolag. 

Myndigheter 
Jag har genom åren arbetat i ett antal myndighetsstyrelser där jag känt att mina 
erfarenheter och egenskaper på ett bra sätt har kunnat komplettera övriga leda-
möters. De myndigheter jag har erfarenhet från är Närings- och Teknikutveck-
lingsverket (NUTEK), Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), Institutet 
för Tillväxtpolitiska studier (ITPS), Sveriges Standardiseringsråd (SSR) 

 

 

 

Styrelseutbildningar 

2016 Styrelseakademiens utbildning för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar 

2014 Styrelseakademiens Ordförandeutbildning 

2014 Styrelseakademiens diplomkurs ”Tillväxt genom förvärv” 

2012 - 2013 Certifierad i Styrelseakademiens kurs i Högre styrelseutbildning 

2012 - 2013 Adept i regeringens satsning Styrelsekraft 

2010 Certifierad i Styrelseakademiens kurs i styrelseutbildning ”Rätt fokus” 

 
  

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47411
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47411
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Arbetslivserfarenhet 

Nu från 2013 Idag. Jag beslutade mig för att inte söka en ny operativ roll på heltid efter min tid 
som VD för Apotekens Service utan i stället arbeta för att få styrelseuppdrag samt 
vara ”min egen” som Senior Advisor i min mans och mitt gemensamma företag 
Företagsmakarna AB. Jag är också partner i Styrelseinstitutet. 

Februari till och med december 2016 var jag interimistisk Verksamhetsansvarig på 
Metropolitan Rehab AB på halvtid/deltid. Metropolitan Rehab AB är ett 
dotterbolag till Alminia AB i vars styrelse jag arbetar sedan 2014.  
Förutom mina styrelseuppdrag så har jag under 2013/14 arbetat åt Swedish ICT 
med en Vinnova-agenda med titeln ”eHälsa i hemmet”. Under 2015 har jag 
projektlett arbetet med en annan Vinnova-agenda som har fått titeln ”Swedish 
Agenda for the Future Internet” och belyser behovet av att internets infrastruktur 
utvecklas i sig, för att svara mot det stora användarbehov som uppstår när digi-
talisering hamnat i fokus för allt fler branscher.  
Jag har även ett uppdrag som rådgivare till Svensk Bilprovnings ledning samt det 
tidigare nämnda uppdraget åt Styrelsebalans att ansvara för en diplomutbildning i 
styrelsearbete. Jag har varit mentor för en student i Styrelsebalans mentorprogram 
”Head start”. 
Företagsmakarna AB har under 2015 bildat ett dotterbolag, Tornmakarna AB, 
som förvärvat rättigheterna till ett jakttorn med tillbehör. Verksamheten är i en 
lärorik uppstartsfas. 

2013 från 2009 Apotekens Service AB, VD 
VD för infrastrukturtjänsteföretaget Apotekens Service AB. Apotekens Service 
AB är ett tämligen nybildat statligt bolag, bildades 2008, som efter omregleringen 
av apoteksmarknaden är en länk mellan hälso- och sjukvården och apoteks-
aktörerna.  
Företaget har vuxit från att ha mig som enda anställd i januari 2009 till dagens, ca 
120 anställda och totalt ca 180 sysselsatta (januari 2013). 
Bolaget ansvarar för de nationella infrastrukturtjänster som tidigare förvaltades av 
Apoteket AB och nu gjorts tillgängliga för alla andra apoteksaktörer på den, sedan 
1 juli  2009, avmonopoliserade marknaden. Informationsmängder som berörs är 
Läkemedelsförteckningen, Receptregistret, Högkostnadsdatabasen och det 
nationella artikelregistret för läkemedel med kringregister. Dessutom ska företaget 
främja en patientsäker och kostnadseffektiv användning och distribution av 
läkemedel samt ansvara för distributionen av Läkemedelsförmånen, som idag 
uppgår till drygt 21 miljarder kronor per år.  
Apotekens Service AB, med sin speciella situation som ett informationsnav, har 
intagit rollen som ett nationellt informationsinfrastrukturnav för hela hälso- och 
sjukvården. Tillgänglighet och tillförlitlighet är honnörsord för denna samhälls-
viktiga uppgift. Vi är Socialdepartementets strategiska partner och genomförare 
och från 1 januari 2014 ska vi som första företag någonsin ha omvandlats till 
myndighet. 

2008 från 2007 Sun Microsystems, Central and Northern Europe, Dir Sales Operations. 
Central och Nordeuroparegionen var Suns näst största försäljningsregion. Den 
bestod av Schweiz, Holland, Belgien/Luxemburg, MID (Österrike, Polen, 
Ungern, Slovakien, Tjeckien), Finland inklusive de Baltiska staterna samt Sverige, 
Norge och Danmark. Som Sales Operations Director ingick jag i regionchefens 
ledningsgrupp och ansvarade för allt som rörde försäljningsprocesserna. Jag ledde 
personal direkt på HK samt indirekt i åtta av länderna. 
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2007 från 2001 VD för IT-Företagen AB, branschorganisationen för Sveriges IT-Företag.  
IT-Företagen arbetade uteslutande med näringspolitiska frågor.  
IT-Företagen verkade för en växande IT-användning i Sverige och gav ett viktigt 
stöd till det enskilda medlemsföretagets utveckling genom att befrämja 
affärsmöjligheter, undanröja hinder och tillhandahålla medlemsservice. Bland IT-
Företagens ca. 500 medlemsföretag kan nämnas Ericsson, Telia, IBM, WM-data, 
Oracle, Cap Gemini etc. Branschorganisationen är medlem av Svenskt Näringsliv.  

Arbetsuppgifterna spände väldigt brett; från ren lobbying till medlemsrekrytering, 
från offentlig upphandling, informationssäkerhet, juridik, kompetensförsörjning 
till miljöfrågor, från nätverksbyggande, match-making, föredrag, konferenser till 
uppvaktning av politiker/ministrar, från kampanjer, standardavtal, visioner till 
miljödeklarationer etc. 

2001 från 1995 Anställd i Telia-koncernen i olika befattningar 

- VD Telia Business Innovation, Telias riskkapitalbolag 
- Programansvarig för Teliakoncernens 2000-anpassning 
- Gruppchef i Koncernstab IT 

1995 från 1979 

 

 

Anställd på IBM Svenska AB I olika befattningar enligt nedan. 

- kundansvarig för IBMs egen databehandling inom Norden med ett 
budgetansvar på närmare 200 MSEK.  

- chef för en systemutvecklingsgrupp 
- tekniskt Säljstöd (Systems Engineer, SE)  
- produktingenjör (Product Engineer, PE) på IBM’s fabrik i Järfälla.  

1979 från 1978 Institutet för Mikrovågsteknik, KTH.  

Utbildningar m.m. 

2014 

2014 - 2015 

2012 - 2013 

2012 

2010 

2006 

2003 

Styrelseakademiens Ordförandeutbildning 

Mentor i Styrelsebalans mentorprogram för unga talanger, Head Start 

Adept i regeringens satsning Styrelsekraft 

Certifierad i Styrelseakademiens kurs i Högre styrelseutbildning 

Certifierad i Styrelseakademiens kurs i styrelseutbildning, Rätt fokus 

Mentor i Stiftelsen för Strategisk Forsknings mentorprogram för Morgondagens 
Forskningsledare. 

Försvarshögskolans Solbackakurs,  

1997 IFL:s Företagsledarutbildning, 6 veckor + projektarbete 

1991 o framåt IBM:s Chefsutbildning. 

1979 IBM:s Säljarutbildning, 17 veckor 

1979 Civilingenjör från Elektroteknisk linje vid KTH. 

1976 – 1977 Ordförande för Sektionen för Elektroteknik, KTH, ca 900 studerande 

1974 Studentexamen från Naturvetenskaplig linje vid Rudbecksskolan i Sollentuna 

1970 - 1974 Svenska basketbollandslaget, jag spelade center i senior- och juniorlandslaget. 

 


