
 
 
Bakgrund  
Efter examen på KTH/Teknisk fysik, anställdes Ulf på Enea 1983 som IT-konsult. Efter 2 år fick Ulf ett erbju-
dande att bli utbildningschef. Kort därefter blev han chef för Eneas Unixgrupp och innehade den posten fram 
till 1994. Enea var pionjärer inom Unix-utveckling i Sverige och arbetet omfattade att leda denna Unix-grupp 
om drygt 20 experter för såväl konsult- som utbildningstjänster.  

År 1994 grundade Ulf konsultbolaget Init med affärsidén att erbjuda experter inom Unix och begreppet 
Öppna System. Ulf arbetade som VD för Init under 17 år och ledde bolaget från en grupp om 6 personer till 
att omfatta en omsättning på 70 milj. kr. Bolaget Init såldes 2017 till B3IT. 
 

Erfarenhet
Verksamheten har framförallt varit inriktad mot offentlig sektor och gett stor erfarenhet av de IT-system och 
processer som används. Likaså skapades en struktur av ramavtal för Init gentemot offentlig sektor som gav 
en plattform för verksamheten. Med ett mycket gott teknikkunnande kombinerat med ett entreprenörskap 
genomförde Ulf många lyckade rekryteringar vilket gav Init ett högt renommé på marknaden.
I sin roll som VD och med tillhörande styrelsearbete gav detta Ulf goda erfarenheter av att leda mindre bolag 
från start till att bli etablerade. Rollen som KAM har Ulf praktiserat i snart 30 år.
 

Idag
Mobimake startade 2011 och är helägt av Ulf Aronsson.  Avsikten med Mobimake är att erbjuda seniora kon-
sulttjänster genom konsultförmedling. Efter att ha arbetat med konsulttjänster finns också en vision om att 
arbeta med produktsidan inom IT. De senaste åren har därför olika produktprojekt genomförts inom mobila 
applikationer.

CV Ulf Aronsson  
 
Ulf är en mycket öppen person som lätt får kontakt med 
andra människor och uppskattar social samvaro. Det finns 
ett stort intresse för att leda och driva företag vilket lett 
till ett flertal engagemang. Dessutom har Ulf en teknisk 
bakgrund som civilingenjör vilket tillsammans ger goda 
förutsättningar för att leda konsultföretag. Man kan nog 
säga att Ulf är en kombination av affärsmässighet, teknisk 
nyfikenhet och viljan att göra bra saker. 
Privat bor Ulf i Bromma med Anna. De delar båda ett 
starkt intresse av att ta hand om sitt hus och vårda ett 
kulturarv. Närheten till Mälaren uppskattas då båtlivet står 
högt i kurs. 
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Ulfs erfarenhet inom konsultverksamhet mot offentlig sektor har lett till att Mobimake har fått förtroendet 
och tecknat ramavtal med olika myndigheter. Framförallt har verksamheten mot Skatteverket varit mycket 
intensiv de senaste 6 åren, med fokus på e-tjänster på smartphones/surfplattor samt säkerhetsuppdrag. Där 
erbjuder nu Mobimake konsulter inom flera områden inom säkerhet samt UX-design, frontendutveckling, 
Rest-gränssnitt mm.
 

Kundansvarsrollen
Sedan 1986 har Ulf arbetat som kundansvarig för en rad olika större myndigheter och en mängd olika före-
tag. De större organisationerna är framförallt Skatteverket, Rikspolisstyrelsen, Arbetsförmedlingen, FMV, 
Arbetsmiljöverket, Tullverket, Länsstyrelsen m fl.  

Ulf har under sin tid på Enea, Init och Mobimake alltid arbetat med upphandlingar mot offentlig sektor. De 
organisationer som skött ramavtal för offentlig sektor har då varit Statskontoret, Verva och Kammarkollegiet. 
Ulf har oftast ansvarat från att ha lett arbetet med att utforma anbudet till att vara kundansvarig för tecknade 
ramavtal med ingående kunder. Likaså har Ulf rollen som operativ KAM mot större kunder, vilket omfattar 
alla avropsförfrågningar och löpande mött kunders behov samt tillsatt konsulter. I detta ingår att följa upp 
och kontrollera alla uppdrag.  
 
Ulf har stor erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsavtal coh att administrera säkerhetskontroll mot 
kunder som FMV, FRA och Skatteverket. Det har varit en naturlig del i kundhnatering att tillse att aktuella 
konsulter har varit säkerhetskontrollerade när det krävs. 
 
De senaste fem åren har Ulf innehaft KAM-rollen på framförallt Skatteverket och Riksgälden. I tidigare verk-
samhet bemannade Ulf uppdrag med egna anställda. Nu drivs verksamheten i Mobimake med underkonsul-
ter som finns inom det nätverk som har byggts upp genom åren.  

Referensuppdrag
1. Skatteverket. Mobimake arbetar med två ramavtal, dels säkerhetsområdet och dels  
 utveckling av e-tjänster. Ulf handhar KAM-rollen för båda ramavtalen. 
 Referent: Pierre Strang, 010 - 574 84 09, pierre.strang@skatteverket.se 
 
2. Riksgälden, Mobimake innehar ramavtal och Ulf Aronsson sköter KAM-rollen.  
 Referent: Sofia Lundmark, 08 – 613 46 42 Sofia.Lundmark@riksgalden.se
 

Utbildning
• Civilingenjör KTH teknisk fysik 1981
• Juridisk översiktskurs 1982 
• Olika ekonomikurser av kortare karaktär. 
 


