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arbetat i olika chefspositioner. 
Tidigare har hon arbetat som 
snickare, entreprenadingenjör 
och projektchef.

R Ulf Zakrisson är från och 
med juni ny chef på BI Karl-
stad. Han efterträder Lars 
Lundblad som går i pension. 
Ulf Zakrisson kommer när-
mast från en tjänst som löne-, 
avtals- och arbetsmiljörådgi-
vare inom BI Väst.

R Carina  
Håkansson, vd 
och koncernchef 
för elhandels-
bolaget Dalakraft, 
är utsedd till ny vd för  
Skogsindustrierna.  
Tidigare har hon bland  
annat varit vd för Stora Enso 
Skog. Carina Håkansson 
tillträder sin nya tjänst på 
Skogsindustrierna i augusti 
i år. 

Madeleine Nordenknekt,  
Liljewall Arkitekter

1 – Jag ansvarar för af-
färsområdet Utbildning 

på Liljewall Arkitekter. Det 
innebär att jag är med och 
formar skolmiljöer för barn 
och ungdom, allt från försko-
lor till högskolor. Det handlar 
om att stimulera mina med-
arbetare så att vi i dialog med 
våra kunder och brukare kan 
skapa bra skolmiljöer.

2 – En svårighet kan vara 
att förstå sig själv, att se 

sina egna begränsningar. Jag 
kan ha problem ibland med 
att avgöra när jag ska agera 
själv och när jag ska delegera 
och ta hjälp av mina med-
arbetare. Samtidigt ser jag 
förmågan att delegera också 
som ett av mina starkare 
kort. Det känns stimulerande 
att ge ansvar.

3 – I mitt fall är det dialo-
gen, att alla aktörer kla-

rar av att skapa gemensamma 
plattformar och inte agerar 
mot varandra. Det är lätt att 
vi ofrivilligt glider in i roller 
som motparter. Här finns en 
stor utmaning.  

4 – Jag hoppas att mitt 
engagemang smittar av 

sig och att jag tar aktiv del i 
en, vad jag hoppas, växande 
debatt om barnens miljöer i 
Sverige. Jag tror att jag verkar 
som arkitekt även om fem år.

Madeleine Nordenknekt, 33 
år, tog först examen som bygg-
nadsingenjör på KTH, men 
kände att hon ville få arbeta 
mer kreativt. Hon började stu-
dera arkitektur på KTH 2000, 
tog examen 2006 och har se-
dan dess jobbat på Liljewall.

Karl Sköld,  
Peab Speciella Projekt

1 – Jag är produktions-
chef på Peabs Speciella 

Projekt. Vi har just avslutat 
en bad- och isanläggning i 
Angered.

2 – Min styrka är att skapa 
engagemang hos mina 

medarbetare och över huvud 
taget att kommunicera på ett 
fungerande sätt. Svagheten 
kan vara min ålder och där-

med bristande erfarenhet. Vi 
arbetar med stora komplice-
rade projekt och jag har inte 
all teknik med mig i rygg-
säcken. Å andra sidan bety-
der det att jag måste lyssna 
och lära av mina medarbetare 
och det i sig är kanske en 
styrka.

3 – För min del, sett ur ett 
projektperspektiv, så är 

den största utmaningen att 
öka mångfalden. Jag menar 

all mångfald; könsmässig, 
etnisk, sexuell läggning. På 
tjänstemannasidan har vi 
kommit en bit, men på yrkes-
sidan har vi egentligen inte 
kommit någonvart alls.

4 – Jag vill jobba i projekt 
där jag känner mig en-

gagerad och där jag kan bidra 
till att engagera andra. I vil-
ken ledarroll det blir återstår 
att se. Kanske är jag fortfa-
rande produktionschef, eller 

så har jag blivit arbetsledare 
igen, eller varför inte vd för 
hela paketet?

Karl Sköld, 31 år, började 
plugga till civilingenjör på 
Väg och vatten i Lund 2001. 
Han gick från Lunds tekniska 
högskola till Peab 2006. I dag 
är han produktionschef på 
Peab Speciella Projekt, som 
enbart hanterar projekt över 
300 miljoner kronor.
Per HiNderSSoN 
per@byggindustrin.com

Dubbelvinst i Guldhuset

Karl-Johan Bränn-
ström, ny Kvalitets-
chef på Byggentrepre-
nören Dipart:

Var med och 
utformade 
sin egen 
tjänst
Vilka blir dina arbets-
uppgifter?
– Jag har tre ansvars-
områden. De är kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Min 
uppgift är att strukturera 
upp processer och skapa 
verktyg för att följa upp 
de mål vi ställt upp inom 
mina ansvarsområden.
Vilken är din bakgrund?
– Jag läste väg och vatten 
på Chalmers och sedan 
har jag jobbat fem år som 
revisor för ledningssys-
tem och produkter på Det 
Norske Veritas.
Vad var det som lockade 
med jobbet på Dipart?
– Det var möjligheten att 
få vara med i förändrings-
arbetet på riktigt. I min 
tidigare roll som revisor 
gav jag förslag på förbätt-
ringar men sen fick jag gå 
vidare till nästa uppdrag. 
Hur gick det till när du 
fick jobbet på Dipart? 
– Jag kom först i kontakt 
med Dipart genom min 
tjänst på Det Norske Veri-
tas när jag reviderade fö-
retaget enligt Stockholms 
Byggmästareförenings 
certifieringssystem BF9K. 
I en diskussion med Dip-
arts vd Jens Hoffmann och 
HR-chef Mats Hoffmann 
kom vi fram till att de 
skulle kunna ha nytta av 
en kvalitetschef. Så jag var 
med och utformade min 
egen tjänst, det var fan-
tastiskt roligt. Men vi var 
hela tiden överens om vad 
tjänsten skulle innebära.
eLiN BeNNewitZ 
elin@byggindustrin.com

Jag fiCK  
JoBBet!

R Magnus Janson 
är ny vd på Bygg-
keramikrådet. 
Närmast kommer 
han från en tjänst 
som vd och förbundsdirektör 
på Svenska Byggingenjörers 
Riksförbund. Han är utbildad 
civilingenjör från KTH och har 
tidigare arbetat inom både 
branschorganisationer och 
industriföretag. 

R Ulrika wänseth är ny 
marknads- och kommuni-
kationsansvarig på bout-
ställningen Linköpingsbo 
2016. Hon tillträder sin tjänst 
den 1 maj. Närmast kommer 
hon från Luleå & Co där hon 
haft en tjänst som vd sedan 
2008.

R Staffan Sjömark på BI 
Östersund kliver in i en ny 
roll. Han kombinerar nu sin 
tjänst som lokal chef för BI 
Östersund med tjänsten som 

löne- och avtalskoordinator 
på BI Arbetsmarknad.

R Pontus Pyk är 
ny marknadschef 
på White. Han 
efterträder Ulla 
Bergström som 
är ny kontorschef i Stock-
holm. Pontus Pyk kommer 
att dela sin tid mellan rollen 
som marknadschef och som 
projekterande arkitekt. Innan 
han började på White 2011 ar-
betade han bland annat som 
stadsarkitekt i Lidingö och 
som arkitekt på Nyréns.

R SSM Bygg- och Fastighets-
aktiebolag expanderar. Under 
2013 har de anställt fyra 
personer. eva Pettersson är 
ny HR-chef, Johan Perslow 
är ny projektchef, anna Berg-
krantz är ny projektledare 
och emma Lindfeldt är ny 
assistent.

R Fastighetsbola-
get Kungsledens 
vd Thomas erséus 
lämnar bolaget. 
Tillförordnad vd är 
anders Kvist. Han är sedan 
tidigare vice vd samt eko-
nomi- och finansdirektör på 
Kungsleden.

R Bimobject, vars 
affärsidé är att 
hjälpa andra att 
skapa Bim-objekt 
för deras produk-
ter, rekryterar Kornel Kovacs 
som säljare. Han kommer 
närmast från ett ungerskt 
mjukvaruföretag där han var 
ansvarig för den östeuro-
peiska marknaden.

R I juni börjar Katarina Swe-
denborg som ny chef för af-
färsområdet Byggproduktion 
inom Einar Mattsson Bygg-
nadsaktiebolag. Hon kommer 
närmast från Ebab där hon har 

På Nya JoBB

50 år med konsumentskydd för bostäder
Sedan starten 1962 har vi genom våra garantier och försäkringar skapat trygg-
het för många tiotusentals bostadskonsumenter. Våra produkter och tjänster:

• byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 
• entreprenadgarantier vid olika typer av byggentreprenader 

• kurser i bostadsrättsfrågor
Ansökningsformulär och mer information finns på 
bostadsgaranti.se eller via telefon 08-545 047 00

bostadsgaranti_121x42.indd   1 3/20/2012   4:44:53 PM

1 Beskriv hur din uppgift som ledare ser ut i dag?
2 vad är dina styrkor och svagheter som ledare?
3 vad ser du som den största utmaningen de närmaste åren?
4 vad vill du göra om fem år?

Det blev två vinnare när Guldhuset – byggsektorns utmärkelse 
för unga framgångsrika ledare – delades ut för tioende gången 
förra veckan. Madeleine Nordenknekt, Liljewall Arkitekter, och 
Karl Sköld, Peab Speciella Projekt, tog hem segern.
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