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Född: 12 augusti 1938
Aktuellt
◼ Drivit ett eget företag – konsult & författare från 1999-2015
◼ Avslutade vid årskiftet 1998/99 en lång anställning (22 år) hos Tjänstemännens
Centralorganisation (TCO) varav de sista sex åren som utvecklingschef
Anställningen hos TCO ledde till:
◼ En global miljömärkning av bildskärmar/datorer - TCO´92, TCO´95, TCO´99
◼ En modell för integrerat miljöarbete i företag kallad 6E
◼ Bildskärmsprovaren, (verktyg för enskilda IT-användare) utgiven på 9 språk, 1986
◼ Bildskärmsfakta, utgiven på 3 språk, 1991
◼ Produktion av skrifter om kreativitet i arbetslivet (1985, 1988)
◼ Produktion av handlingsprogram om elöverkänslighet
◼ Introduktion av TCO Utvecklings internationella hemsida, 1996
◼ Etablering av TCO Information Center i Chicago, 1994
◼ Idéer inför tillblivelsen av Centrum för Användarorienterad IT-design (CID), KTH
◼ En virtuell organisation med TCO:s Utvecklingsenhet som nod
◼ En exportmarknad för TCO-certifiering
Utmärkelser
◼ Erhållit SIF- stipendium för banbrytande insatser för bättre bildskärmar och
arbetsmiljö vid Svenska Industritjänstemannaförbundets kongress 1993
◼ Erhållit Näringslivets Miljöchefers och FinansTidningens diplom för Utmärkt
Miljöledarskap 1999
◼ Utnämnts till filosofie hedersdoktor, F.D. honoris causa vid jubileumspromotionen
vid Uppsala Universitet den 22 januari 2000
◼ Erhållit ST:s Arbetslivspris 2000 vid Statstjänstemannaförbundets förbundsstämma i
november 2000
◼ Erhållit Nordiska Ergonomisällskapets Award of Excellence "for outstanding
contributions to the field of ergonomics" 2002.

Internationella uppdrag
◼ Medlem av svenska delegationen vid FN: s generalförsamling i New York, 1986
◼ Medlem av svenska delegationen / FFI-representant vid FN:s kommission för hållbar
utveckling (CSD) i New York 1996, 1997, 1998, 2007.
◼ Medlem i svenska delegationen vid generalförsamlingens extrasession (UNGASS)
1997 – för uppföljningen av konferensen i Rio de Janeiro om miljö och utveckling
◼ Medverkan med 6E vid FN-konferens om hållbar utveckling i Toronto 1999
◼ Genomfört seminarier i Europa, USA, Japan, Kina och Taiwan om TCOs koncept för
att påverka IT-utvecklingen i användar- och miljöanpassad riktning
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◼ Medverkat som föreläsare om TCO-konceptet vid ett flertal internationella fackliga
konferenser anordnade av FIET
Genomförda uppdrag för Boivie Arbetsplatsutveckling AB, 1999-2008
◼ Rapport: "UsersAward - en facklig rörelse för användaranpassad IT- utveckling",
uppdrag av LO 2002
◼ Rapport: "LO visar vägen - användarmakt med stöd av IT", uppdrag av LO 2000
◼ Workshop "Användar - och konsumentmakt", uppdrag för LO 2000
◼ Rapport: "Två scenarier med utgångspunkt för Metalls satsning på
kompetensutveckling i industriföretag", uppdrag av Metallindustriarbetarförbundet
2000
◼ Rapport: "Drivkrafter för kompetensutveckling i industriföretag - en inledande
förstudie", uppdrag av Metallindustriarbetarförbundet 2000
◼ Rapport: "Förutsättningar för att utveckla ett av Metall drivet certifieringsprogram
till stöd för medlemmarnas kompetensutveckling" 1999
◼ Uppsats: ”Ett avstamp för framtiden – processer för utveckling av ett humanistiskt
och ekologiskt hållbart näringsliv”, uppdrag för Miljövårdsberedningen 1999
◼ IdéPM: Lansering av "kunskapssafaries" i Sverige, uppdrag för Leif Edvinsson,
Skandia Future Center 1998
Övrigt
◼ Ingått i forskarkonsortiet BioMobil inriktat på fou kring tredje generationens
biodrivmedel ( 2007-2009)
◼ Medlem av juryn för ”Användarnas IT- pris” – ett pris instiftat av LO för att
uppmärksamma goda tillämpningar av IT-stöd i svenskt arbetsliv (1999-)
◼ Ledamot av styrelsen för Centrum för Användarorienterad IT-design –CID vid KTH
1995-2005)
◼ Ledamot av Sveriges Standardiseringsråds (SSR) konsumentråd (2002-2004)
◼ Ledamot av SIS Referensgrupp Social Responsibility 2003-2004
◼ Kolumnist i tidningen Datavärlden - artiklar med arbetslivet som tema (1985-1987)
◼ Idépromemoria för Näringsdepartementet om värdeskapande processer för uthållig
utveckling, 1996
◼ Ledamot av regeringens datadelegation 1982-1985
◼ Ledamot i dataeffektutredningen (Arbetsmarknadsdepartementet) 1982
◼ Rapport till Metall 1999-05-20: Förutsättningar för att utveckla ett av Metall drivet
certifieringsprogram till stöd för medlemmarnas kompetensutveckling

Övrig skriftproduktion
◼ Författare till Fackförbundet STs ”Checkhäfte för utveckling av klimatsmarta
arbetsplatser (lanserat i november 2008)
◼ Ledarskap - går det att kvalitetsstämpla? Särtryck ur skriften Framtidens arbetsmiljö
- och tillsynsarbete", Studentlitteratur, Lund 2005
◼ Global standard - om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt, 216
sidor, Premiss Förlag, Stockholm 2007 (finns också på engelska).
◼ Avsnittet "New Trade Union Role in Environmental Agreements - A Driving Force
for Sustainable Development" i Voluntary Environmental Agreements - Process,
Practice and Future Use. Greenleaf Publishing, Sheffild 2002.
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◼ Avsnittet "Teknikutveckling genom facklig kraftsamling: exemplet
Bildskärmsprovaren" i rapporten Användarperspektivet - strategier för att förstärka
samspelet mellan användare och utvecklare. Vinnova, Stockholm 2001
◼ Idépromemoria för Näringsdepartementet om värdeskapande processer för uthållig
utveckling, 1996
◼ Avsnittet "Jobben och miljön" i Eko av framtiden - en debattbok om den gröna
marknaden. Nerthus, Stockholm 1995.
◼ Avsnittet "Den goda tekniken" i rapporten Organisation och teknikförändring, Jan
Löwstedt, EFI, redaktör, Studentlitteratur, 1989
◼ Avsnittet "Fackliga perspektiv på arbetsdelning" i UHÄ-rapporten Arbetsliv för
forskning och utbildning 1980
Utbildning
◼ fil kand, pedagogik, sociologi, psykologi, Stockholms Universitet (1973)
◼ Husbyggnadsingenjör STI (1959)
◼ Realexamen Vasa realskola (1955)
◼ Kurs för byggnadsträarbetare (1956)
Arbetslivserfarenhet
◼ Egen företagare, 1999 - 2015
◼ Utvecklingschef, TCO, 1992-1998
◼ Ombudsman, arbetsmiljö, IT, arbetsorganisation, TCO 1976-1992
◼ Ombudsman, arbetsmiljöfrågor, personalpolitik TCO-K,1973-1976
◼ Utbildningsledare, Stockholms Byggmästareförening 1965-1973
◼ Byggnadskontrollant, Riksbyggen 1962-1965
◼ Mätningsman, Stockholms Byggmästareförening 1959-1962
◼ Timmermanslärling, diverse byggarbetsplatser 1955-1957
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