
                                                                                                                             

 

 
 

 

 

NÄSTA UTMANING vill jag se i en roll där jag bidrar med mina erfarenheter från chefsroller både från den 

privata och den offentliga sektorn. Erfarenheten är från områdena företagsledning, administration och ekonomi De 
kommande uppdragen kan vara som anställd eller med fördel i form av konsultuppdrag. 

Att ta vara på min erfarenhet och fortsätta att arbeta med, och utveckla människor och organisationer ser jag fram 
emot med stor nyfikenhet och entusiasm! 

 

ARBETSLIVSERFARENHET 

2016 -                Konsult, interimschef samt organisationsutveckling och företagsledning, egen verksamhet 

2011-2016 Landstinget Uppsala län, Landstingsservice, Förvaltningsdirektör - Uppsala 
 

Förvaltningens uppdrag är att bygga, utveckla och förvalta Landstingets fastigheter samt ansvara för stöd- 
och servicefunktioner till Landstingets verksamheter. Förvaltningen genomför nu ett omfattande ny- och 
ombyggnationsarbete i Uppsala och Enköping. Investeringsvolymen är den största i Landstinget hittills 
och syftar till att uppdatera Akademiska sjukhuset samt Lasarettet i Enköping till högre kapacitet, 
förbättrad patientsäkerhet samt att säkerställa att arbetsmiljön erbjuder en säker och trivsam 
arbetssituation för samtliga personalkategorier.  

 
Landstingsservice har 250 anställda, en omsättning på 1,3 miljarder kronor och den årliga 
investeringsvolymen uppgår till c:a 1,5 miljarder kronor under de kommande fem till sju åren.  Totalt 
omfattar fastighetsbeståndet c:a 620 000 kvm i eget bestånd samt  70 000 kvm i  inhyrda lokaler . Egna 
beståndet består av lokaler, bostäder samt lokaler för sjukhus och laboratorier samt bussdepå för 
kollektivtrafiken. 
 
Under mina år på Landstingsservice har jag genomfört det effektiviserings- och organisationsutvecklings- 
arbete som identifierats i den utredning som inledde mitt uppdrag. Det har inneburit förändringar i 
organisationen med nyrekryteringar men också avvecklingar som krävdes för ökad leveransförmåga samt   
höjd kvalitet i utförda arbeten. Den förnyade ledningsgruppen har starkt bidragit till att resultatet har 
förbättrats och så att budget infrias. Att verksamheten följer kravet på balans. 
 
Som följd av högre prognos än budget för totalinvesteringen för den 60.000 kvm stora vård och 
behandlingsbyggnaden, har överenskommelse träffast att jag som överordnat ansvarig för projektet, 
lämnar mitt uppdrag som förvaltningsdirektör för Landstingsservice. 

 
2009-2011 Konsultverksamhet – Stockholm 

Egen konsultverksamhet inom företags- och verksamhetsutveckling. 
 
2007-2009 Renault Nordic, Direktör med ansvar för den svenska verksamheten – Stockholm 

THORD HÄGG 
Torsgatan 6B , 753 15 Uppsala 

1954-01-31 
070-611 02 13  

thord.hagg@telia.com 
 

PROFIL 
Lång erfarenhet av kvalificerade chefsbefattningar i såväl privat som offentlig 
sektor samt med internationell erfarenhet. Några av mina erfarenheter i  kort 
sammanfattning: 

 Som VD genomfört turn-a-round, i dotterbolag till internationell 
koncern 

 Utfört utredningsuppdrag och implementerat åtgärdsförslagen i 
förvaltning inom offentlig verksamhet 

 Visad förmåga till förtroendefulla dialoger med fackliga organisationer 

 Ansvarig för projektintensiv verksamhet i fastighetssektorn 

 Genomfört förhandlingar av stort stadsnära markområde till kommun 
Kännetecknande för mig är öppenhet, närvaro och tillgänglighet. Är en 
ansvarsfull person med driv som skapar resultat och levererar målsatt 
utveckling .  Motto: Se möjligheter före problem. 
 
 

CURRICULUM VITAE 



Renault SA återtog distributionen i Norden vilket innebar att mitt nya uppdrag blev att bygga upp 
organisationen från start, rekrytera medarbetare och kontraktera återförsäljare och serviceorganisation 
mm. Resulterade i en bra och landsomfattande representation. 

 
2006-2007 GM Norra Regionen, Direktör med ansvar för företagsförsäljning - Stockholm 

Norra regionen avser Norden, Benelux samt Schweiz och ansvaret omfattade försäljning till företag av 
person- och transportbilar, totalt 100.000 fordon.   

 
2004-2006 Ford Motor Company Sweden, Verkställande Direktör - Stockholm 

Ford vid tiden 5:e största bilmärke i Sverige. 17000 bilar, MA 6%. Återskapade ett bra samarbete mellan 
importör och återförsäljarorganisation vilket visades i väsentlig förbättring i MRF-ranking. 

 
1989-2004 Mitsubishi Motors Sweden – Stockholm 
 2002-2004 Verkställande Direktör, uppdrag att genomföra en Turn-a-round. 
 1995-2002 Operativ chef i verksamheten, säkerställde att distributionen konsoliderades. 
 1989-1995 Administrativ chef, byggde upp system och  rutiner för bl.a IT-, HR- och logistik 

 
 
1988-1989 Hans Osterman Invest, Administrativ chef, tf VD - Stockholm 
1985-1988 Modo Konsumentprodukter / Holmen Hygiene, Controller Skandinavien– Stockholm 
1979-1985 Arbeten inom Ekonomi & Revision – Uppsala och Stockholm 

 
UTBILDNING 
1977-1979 Uppsala universitet - Uppsala 

 Civilekonomexamen med inriktning mot företagsekonomi  och organisationsteori 
 samt personaladministration. 
 

1974-1976 Försvarsmakten – Norrtälje och Göteborg 

 Militärtjänst och utbildning till Reservofficer, Luftvärnet  

  
1970-1973 Katedralskolan gymnasium- Uppsala 

Samhälle kompletterad med ekonomisk inriktning 
 
 

SPRÅKKUNSKAPER  
Svenska: Modersmål 
Engelska: Flytande i tal och skrift 
Tyska: Baskunskaper 

 

FAMILJ       Gift med Ann-Sophie, sedan 1988, Ann-Sophie arbetar som högstadielärare.  
Vi flyttade till Uppsala för fem år sedan, efter 28 år i Stockholm, Bromma.  
Tillsammans har vi barnen Karl och Karolina, 28 respektive 26 år.   

 

ÖVRIGA ERFARENHETER 

Vice ordförande i linjenämnden för ekonomutbildningen - Uppsala universitet,  

Styrelseledamot i BIL Sweden samt i Bostadsrättsföreningar samt bolag och föreningar 

Föredragande i politiska styrelser, Produktionsstyrelse och Landstingsstyrelse i Landstinget i 
Uppsala län 

 
Körkort B samt tillgång till egen bil 
 
IT-kunskaper i Officepaketet 

 

Referenser lämnas gärna på begäran. 

 

 

Thord Hägg 


