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Kontaktinformation 

 

Marie-Louise Hellström Gefwert 

Telefon:  

 

070-644 90 80 

E-mail:  

 

marie-louise@gefwert.se 

 

Sammanfattande information:  
Marie-Louise Gefwert är grundare av Gefwert Development AB och managementkonsult. Med 
erfarenhet av strategisk verksamhetsstyrning från bland annat Ericsson, Vattenfall, AU-system 
och Inera står bolaget för hög kvalitet, gedigen kompetens och stor innovationsförmåga.  
 
Marie-Louise har dessutom varit styrelseledamot sedan 1998 från flera högteknologiska 
företag och varit styrelsens ordförande i itSMF under 3 år. Har omfattande internationell 
ledarerfarenhet på VD nivå från teknikbaserade verksamheter inom telekommunikation och IT 
både som produkt- och tjänsteleverantör. Marie-Louise grundade Auxema AB, inkubator inom 
IT- bolaget AU-system och med internationella ägare. Är en engagerad och coachande 
industrialist och förändringsledare med bredderfarenhet och nytänkande. 
 

Branscherfarenhet:  
 

15 år inom IT (1987 – 2012) 

  

 Huvudprojektledare med ansvar för utveckling och driftsättning av säkerhetslösning 
med 2-faktorsautentisering och avancerad behörighetsstyrning för nationella e-
hälsotjänster. Höll projektets målsättning kvalitet och tid.. 

 Huvudprojektledare med ansvar för nationellt införande och driftsättning av nationellt 
ordinationsverktyg och ordinationsdatabas för vården och för apoteksaktörer. Klarade 
målsättningarna i detta gigantiska projekt som hade tid och kvalitet som fokus. 
Framgångsfaktorer var verktyget, införandestödet och den positiva dialogen.  

 tf VD för DF Certifiering; gjorde en tur a round genom att återetablera 
certifieringsverksamheten på den svenska marknaden  

 vVD Vattenfall Data, resultatansvarig för en enhet med ca 200 MSEK i omsättning, ca 
180 konsulter och 170 IT-system däribland system från SAP och Microsoft. Sänkte 
timpriset från 850 kr till 750; ökade debiteringsgraden med ca 20 % till 85 %.; drev ett 
förändrat sätt att mäta och följa upp kundnöjdheten, införde effektiv uppdrags- och 
resursplanering förbättrade dialogen med kunderna. 

 VD Auxema AB, Incubator med 300 MSEK att investera; Internationella ägare samt 
AU-System; Skapade och etablerade bolaget; utvärderade olika finansieringsalternativ 
och internationella såväl som svenska samarbetspartners; analyserade och 
prioriterade spinn-out kandidater att presentera för styrelsen.  

 Strategisk affärs- verksamhetsutvecklare; Tjänstepaketering av infrastrukturtjänster till 
landsting och kommuner; Ledde arbetet på uppdrag av koncernledningen på Scania 
en översyn av den globala IT-strategin; Huvudprojektledare för utveckling och 
Införande av piloten Mobilsmart, första mobila betaltjänsten i Sverige, gemensamt 
projekt mellan Telia och Postgirot; Utvecklat och ansvarade för nytt erbjudande kring 
tjänsteutveckling. 
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 15 år Telekommunikation Ericsson (1980 – 1996) 

 Affärschef Hybridteknologi, ett komplett bolag (försäljning, utveckling, produktion samt 
stödjande funktioner) inom Ericsson Mikroelektronik, med ca 200 MSEK i omsättning  
Moderniserade tillverkningen både utrustning och organisation för att klara de ökade 
leveransvolymerna samt tillverkningen av en nyutvecklad RFID produkt. Säkrade 
leveransprecisionen och fick kontroll över tillverkningskapaciteten.  Införde ABC 
kalkylering för att få kännedom om och kontroll på kostnadsdrivarna.  

 Affärschef Anläggningskonstruktion och Installationsteknik. En enhet på ca 90 
anställda med globaltansvar över metodik, stödsystem och genomförande.  
Effektiviserade och minskade kostnaderna bl a genom färre chefsnivåer, förändrad 
affärsmodellen till självkostnadsprissättning, målstyrning och uppföljning. Förbättrade 
kundrelationerna genom att serviceorientera verksamheten. Dessutom som globalt 
ansvarig för processerna vidtogs ett  åtgärdsprogram som resulterade i halverad  
ledtid  

 Chef Repair Centre med ansvar för försäljning av reservdelar samt utveckling och 
försäljning av provutrustning, ca 35 medarbetare. Minskade omloppstiden i lager från 3 
veckor till 8 dagar. 

 Chef Tekniköverföring, Organiserade tekniköverföringen till dotterbolaget i England 
samt kontraktsförhandlade med kunden British Telecom.  

 Trainee, 2-årigt program inom moderbolaget Ericsson Telecom AB. 

 Personalman, Ericsson Telecom AB 

 
Styrelseuppdrag/Förtroendeuppdrag:  

 Tyréns AB, ledamot, 2008 – 2012 

 Arkub AB, ledamot 2009 - 2010 

 ITSMF, ordförande, 2006 - 2008 

 Samsari AB, ledamot, 2003 - 2006 

 SU Holding AB, ledamot, 2002 - 2004 

 Senseboard AB, ledamot, 2002 - 2004 

 Excosoft AB, ledamot, 1998 – 2003 

 

Utbildning/kurser 

 Stockholms Universitet, filkand examen, inriktning företagsekonomi 

 Thorildsplans gymnasium, kemiteknisk ingenjörsutbildning 

 Ericsson Management Program, managementutbildning Ericsson 

 Ruter Dam, managementutbildning 

 Styrelseutbildning, Länsstyrelsen 

 Venture Capital och venture managers, Riskapitalföreningen 
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