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Konsultprofil för 
  

Anders Gustavsson 

 
Mobil: 076-808 50 08 

E-post: anders.gustavsson@empyreal.se 

Roller  Branscher 

Föreläsare och utbildare; 45 år
Mentor, coach, processledare; 32 år

Privat, kommunal, regional och
statlig verksamhet 

Utredare, rådgivare; 15 år Kemi; läkemedel, skog, stål
Forskare; 14 år Elektronik; telecom, data
Egenföretagare; 31 år Utbildning 
Projektledning; 8 år Bygg
Linjechef; 5 år
Styrelseledamot; 3 år 
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EXAMINA 
 
Docent, Analytisk kemi  1987 Kungliga Tekniska Högskolan 
Teknisk doktor, Analytisk kemi 1983 Kungliga Tekniska Högskolan 
Civilingenjör, Analytisk kemi 1976 Kungliga Tekniska Högskolan 
Gymnasieingenjör, Kemi 1970 Thorildsplans Gymnasium 
 
 
KURSER 
 
Ledarskapsutveckling och 
organisationsutveckling 

22 kurser, 
133 dagar 

1992-2019 IFL, Wenell, IPF, Styrelseakademien, 
Psykosyntesakademin, Pharmacia, IPM,
Ersta Sköndal Högskola, Intromedia, 
Mindset, Grant Thornton, KI 

Kommunikation 9 kurser,
21 dagar 

1990-2013 Handelshögskolan Stockholm, IFL, Ut-
bildningsgruppen AB, Ehrenborg  
Infoteknik AB, Mindset 

Läkemedelskemi 2 kurser,
4 dagar 

1992-1996 IAPT, Calmia

Kvalitetssystem och miljö-
ledningssystem 

14 kurser,
23 dagar 

1992-2005 Sandholm Associates, Pharmacia, 
David Begg Associates, ICHEE, CPA, 
Läkemedelsakademin,  

Ekonomi 6 kurser,
23 dagar 

1990-2005 Handelshögskolan Stockholm, IPF, IFL,
Mindset 

Datorsystem 3 kurser,
8 dagar 

1983-2010 IAS, Kemistsamfundet, Informator

 
 
SPRÅK  
 
Svenska, engelska och tyska. 
 
 
ANSTÄLLNINGAR 
 
2000 –            Empyreal 
1992 – 1998 Pharmacia 
1976 – 1990 Kungliga Tekniska Högskolan
1974 – 1982 Försvarets Radioanstalt
1970 – 1972 Rifa 
 
 
KUNDER 
 
Har genomfört uppdrag för AkademikerKompetens, Alertus, ALS Analytica (SGAB), Astra-
Zeneca, Brostugan, Carmeda, Conferator Kompetens, Ellgiza, Empower, EntreprenörCenter, 
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, Geelmuyden.Kiese, Kemdoc, Kungliga Tekniska Hög-
skolan, Mace Speakers, Marks kommun, Medborgarskolan, Norrköpings kommun, Nya Ele-
mentar, Omecon, Pharmacia, Prevas, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholms Universitet, Talarfo-
rum, Teknikhöjden, Telelogic, TFG Bygg, Thermo-Calc Software, Trico, Trigram, VWR In-
ternational, Webforum Europé (MCIT), Wedins Skor & Accessoarer och privatpersoner.  
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UPPDRAG 
 
Personlig utveckling, bygga team, övertaligheter och stresshantering 
 
Utbildare Omecon, okt. 2017 
Höll en tre gånger fyra timmars kvällsutbildning i att bygga team för ett antal av företagets kon-
sulter. Kursen bestod av föreläsningar, övningar, diskussioner och reflektioner. Avsikten med 
kursen var att förbättra deltagarnas förmåga att kommunicera. 
 
 
Föreläsare AkademikerKompetens, 2017 – 2018 
Utfört ett antal föreläsningar, för som mest några hundra åhörare. Ämnena har varit stress och 
stresshantering samt att bygga team. 
 
 
Utbildare Marks kommun, mars 2016 
Genomförde två endagars utbildningar i stresshantering för drygt sextio sjuksköterskor som arbe-
tar inom hemsjukvården i kommunen. Kursen bestod av föreläsningar, övningar, diskussioner 
och reflektioner. Avsikten med kursen var att förbättra deltagarnas insikt i vad stress är och vad 
som förorsakar den samt hur de kan motverka stress i vardagen. 
 
 
Föreläsare Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, dec. 2015 
Höll ett föredrag för ett femtontal medarbetare om stresshantering. Efter en sammanslagning av 
två kommunala verksamheter hade stressymptom börjat visa sig hos personalen. Genom föredra-
get ville man ge personalen hjälpmedel och förhållningssätt att minska sin stress. 
 
 
Föreläsare Stockholms Universitet, sep. 2015 
Föreläste för ett tiotal unga kvinnliga entreprenörer om att bygga team. Avsikten var att de skulle 
få en bättre insikt i hur de skall agera när de väljer personal för att bygga upp sina företag. 
 
 
Utbildare, processledare Norrköpings kommun, jan. 2015  
Höll en tvådagars kurs om att bygga team för en enhet inom kommunen, med knappt tjugo med-
arbetare. Kursen bestod av föreläsningar, övningar, diskussioner och reflektioner. Avsikten med 
kursen var att förbättra deltagarnas förmåga att kommunicera samt bygga och vidmakthålla ett 
team. Kursen ledde också till att medarbetarna blev tryggare med varandra och mer vågade vara 
sig själva. 
 
 
Coach, mentor Brostugan, sep. 2014 
Arbetade med delar av personalen för att utveckla och stärka dem i professionellt och personligt 
hänseende. Personerna fick en större insikt i sin relation till kunderna, kommunikation och hur de 
kan möta kunderna på ett ännu bättre sätt. 
 
 
Föreläsare S:t Eriks Ögonsjukhus, sep. 2014 
Höll ett föredrag för ett åttiotal medarbetare om grunderna i att bygga team samt betydelsen av 
att arbeta som ett team. Föreläsningen utgjorde inledningen till en tvådagars konferens där per-
sonalen skulle arbeta med utvecklingen av organisationen.  
 
 
Coach, mentor Privata klienter, 2012 – pågående 
Arbetar med individers professionella och personliga utveckling samt de som söker nytt arbete. 
För de som söker nytt arbete använder vi bl.a. det program för jobbcoachning som vi utvecklade 
tillsammans med Ellgiza (se nedan). 
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Föreläsare Norrköpings kommun, maj 2012 
Höll ett föredrag för ett hundratal medarbetare om grunderna i att bygga team samt betydelsen av 
att arbeta som ett team. 
 
 
Utbildare AstraZeneca, nov. 2009 
Föreläste om stresshantering för ett drygt sextiotal medarbetare på två avdelningar. Avsikten 
med seminariet var att öka deltagarnas insikt om vad stress är och hur de kan agera för att upp-
rätthålla balansen mellan arbete och fritid. Föredraget omfattade i första hand vad stress är, på-
verkan på kropp och själ samt förebyggande åtgärder. 
 
 
Lärare Nya elementar, sep. 2009 
Arbetade som vikarie i ämnena matematik, fysik, kemi, teknik och NO för årskurs sex till nio. 
 
 
Coach, föreläsare Ellgiza, juni 2009 – dec. 2011 
Var underkonsult till Ellgiza och arbetade som jobbcoach åt Arbetsförmedlingen. Det program 
som vi utvecklat hade drygt 100 deltagare. Höll ett trettiotal föreläsningar och drygt 700 timmar 
coachingsamtal. 
 
 
Utbildare, processledare Carmeda, feb. 2009  
Höll en tvådagars kurs för företagets ledning och medarbetare, totalt 21 personer. Kursen bestod 
av föreläsningar och övningar. Avsikten med kursen var att förbättra deltagarnas förmåga att 
kommunicera, bygga och vidmakthålla ett team. 
 
  
Föreläsare Prevas, okt. 2008 
Föreläste om stresshantering för ett femtiotal medarbetare i ett av företagets affärsområden. Av-
sikten med seminariet var att öka deltagarnas insikt om vad stress är och hur de kan agera för att 
upprätthålla balansen mellan arbete och fritid. Föredraget omfattade i första hand vad stress är, 
påverkan på kropp och själ samt förebyggande åtgärder. 
 
 
Föreläsare AstraZeneca, juni 2008 
En processutvecklingsfunktion inom företaget hade fått en övertalighet. Föreläste för trettiotal 
eventuellt övertaliga för att stärka dem i deras situation. Talade runt temat hur man kan stärka sin 
situation som övertalig när förändringens vindar blåser. Föreläsningen resulterade i att de över-
taliga såg framtiden an med en större tillförsikt. 
 
  
Föreläsare EntreprenörCenter, dec. 2007 
Höll ett föredrag för medlemmarna i EntreprenörCenter om grunderna i att bygga team samt be-
tydelsen av att arbeta som ett team. 
 
 
Utbildare, processledare TFG Bygg, sep. 2007 – feb. 2008 
Agerade som processledare under en endags övning med att bygga ett team av företagets ledning 
och medarbetare (sju personer). Resultatet av dagen blev att vi lade grunden för att arbeta i team 
inför den kommande expansionen av företaget. Arbetade därefter som processtöd och rådgivare 
åt företaget. 
 
 
Föreläsare Conferator Kompetens, feb. 2007 – dec. 2007 
Föreläste på företagets kurs ”Mellanchefen”. Föreläsningens längd var två timmar och beskrev 
vad ett team är samt hur man bygger och vidmakthåller ett team. Antalet deltagare var 15 till 35. 
 



    

Rev. F26 
2022-02-07 

                               5 (8) 
 

Processledare Talarforum, nov. 2006  
Genomförde en övning med att bygga ett team av en arbetsgrupp omfattande ett tiotal personer. 
De arbetade i ett statligt verk som hade genomfört personalförändringar och nu skulle börja ny-
anställa personal. Processen fokuserades på att öka förståelsen av värderingars och personlig-
hetens betydelse för arbetsresultatet i en grupp.  
 
 
Föreläsare Mace Speakers, hösten 2006 – 2019 
Höll föredrag om två ämnen på Kunskapsdagarna i samarbete med Mace speakers t.o.m. våren 
2012. Det ena av föredragen handlade om olika aspekter av stress samt hur stress träffar en orga-
nisation. Den centrala delen i föreläsningen var en chefs eventuella ansvar. Det andra föredraget 
handlade om teamets roll och funktion under 2000-talet samt hur man bygger ett team. Arbetar 
som underkonsult med uppdrag som föreläsare. 
 
 
Utbildare AstraZeneca, aug. 2006 – nov. 2006 
Höll två seminarier om stresshantering för ett trettiofemtal medarbetare i företagets forsknings- 
och utvecklingsorganisation. Avsikten med seminarierna var att öka deltagarnas insikt om stress 
och hur att upprätthålla balansen mellan arbete och fritid. Seminarierna omfattade vad stress är, 
varför vi blir stressade, påverkan på kropp och själ, stresstest, rehabilitering och förebyggande 
åtgärder. 
 
 
Föreläsare Medborgarskolan, juni 2006 – okt. 2006 
Föreläste för totalt 250 övertaliga vid två tillfällen. Avsikten med föreläsningarna var att ge del-
tagarna ett vidgat perspektiv på sin situation och att fungera som inspiration i deras arbete med 
att söka arbete. 
 
 
Mentor, coach Geelmuyden.Kiese, maj 2005 – feb. 2006 
Arbetade med en medarbetare för att minska dennes nivå av upplevd stress. Stödde även med-
arbetaren i processen att få bättre balans i arbetslivet samt mellan arbetsliv och privatliv. 
 
 
Utbildare Wedins Skor & Accessoarer, maj 2005 – juli 2005 
Höll ett seminarium om stresshantering för drygt tio deltagare i företagets ledarutvecklings-
program. Deltagarna var butikschefer och projektledare. Avsikten med seminariet var att öka 
deltagarnas insikt om stress och hur att upprätthålla balansen mellan arbete och fritid. Seminariet 
omfattade bakgrunden till stress, varför vi blir stressade, påverkan på kropp och själ, stresstester 
och rehabilitering samt förebyggande åtgärder. 
 
 
Rådgivare Trico, juni 2003 – nov. 2003 
Rådgivare åt företaget vid vidareutvecklingen av medarbetarnas konsultprofiler. Granskade och 
kommenterade profilerna vad gäller språk, formgivning och innehåll.  
 
 
Utredare, föreläsare SGAB Analytica, apr. 2002 – juli 2002 
Tog fram en affärsplan vars syfte var att underlätta genomförandet av en nordisk kommersialise-
ring av företagets tjänster inom läkemedelsindustrin. Affärsplanen var en fördjupning av en för-
studie som utfördes i augusti 2000 (se nedan). Genomförde en utbildning om läkemedelsindu-
strins uppbyggnad och funktion med företagets marknadsgrupp. 
 
 
Delprojektledare, coach, föreläsare Empower, juni 2001 – sep. 2004 
Empower drev ett projekt med uppgift att stötta övertaliga från Ericsson i deras process mot en 
ny sysselsättning. Var under projektets första halvår medlem i projektets ledningsgrupp och del-
projektledare med huvuduppgift att administrera och leda fem till tio coacher som arbetade med 
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upp till etthundrafemtio övertaliga. Fungerade, efter den inledande fasen av projektet, som stöd 
till projektets coacher vad gäller tekniskt relaterade spörsmål för de övertaliga. Arbetade som 
coach huvudsakligen med presentationstekniska frågeställningar om CV och följebrev åt de 
övertaliga. Genomförde ungefär tusen timmar rådgivningssamtal och höll ett fyrtiotal seminarier 
om stresshantering. 
 
 
Processledare Pharmacia, mars 2001 
Genomförde en team-building-övning med en arbetsgrupp om nio personer. Processen fokusera-
des på att öka förståelsen för värderingar och värderingars betydelse i en arbetsgrupp och resulte-
rade i ett bättre samarbete i gruppen. 
 
 
Föreläsare Pharmacia, nov. 2000 – jan. 2001 
Höll ett seminarium om stresshantering med en arbetsgrupp om elva personer. Avsikten med 
seminariet var att öka personalens insikt om stress. Seminariet omfattade bakgrunden till stress, 
varför vi blir stressade, påverkan på kropp och själ, genomförandet av ett stresstest, rehabilitering 
och förebyggande åtgärder. 
 
 
Processledare Telelogic, nov. 2000 - maj 2001 
Planerade och ledde en team-building-övning med ett trettiotal av företagets konsulter som ar-
betade inom tre affärsområden. Målet var att ge konsulterna en utökad kunskap om och förstå-
else för processen att utveckla en arbetsgrupp till ett högpresterande team. Skälet till utbild-
ningen var att förbättra konsulternas förmåga att kunna axla sina roller som projektmedlemmar 
och projektledare. 
 
 
Utredare, föreläsare SGAB, aug. 2000 – okt. 2000 
Utförde en förstudie och presenterade resultatet i form av en affärsplan. Syftet med affärsplanen 
var att underlätta genomförandet av en internationell kommersialisering av företagets tjänster 
inom läkemedelsindustrin. Genomförde ett seminarium med ledningsgruppen om affärsplanen 
och dess bakgrund. 
 
 
Mentor  MCIT, juli 2000 – feb. 2001 
Verkade som mentor åt styrelsen under en period av företagets uppbyggnadsfas. Fungerade som 
stöd och bollplank åt styrelsen i tekniska, ekonomiska och presentationstekniska ärenden. 
 
 
Utredare Thermo-Calc Software, maj 2000 
Genomförde en utredning av företaget med avseende på mission, affärsidé, vision, strategi, eko-
nomi, ägarmässiga förhållanden och presentationen av företaget och dess produkter. Resultatet 
av utredningen presenterades för personalen och styrelsen och resulterade i ett åtgärdspaket för 
att förändra företaget. 
 
 
Styrelseledamot SGAB, 1992 – 1995 
Normalt styrelsearbete och rådgivning vid investeringar i ny teknik. 
 
 
Analytisk kemi 
 
Utredare Kemdoc, okt. 2006 
Gjorde en utredning och bedömning av relevansen av en försöksplan. Planen skulle användas för 
validering av utrustning för medicinsk teknik. Målet var att erhålla en enkel, relevant och korrekt 
försöksplan. 
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Utredare Kemdoc, feb. 2006 
Utförde en undersökning av hur peroxidvärdet för omättade fettsyror beräknas. Tog även fram 
formler för beräkning av värdet. 
 
 
Utbildare AstraZeneca, feb. 2004 – sep. 2004 
Genomförde en utbildning om analytisk atomär absorptionsspektrofotometri (AAS) och emis-
sionsspektrometri (AES) för femton personer. Målet för utbildningen var att uppdatera och för-
djupa personalens kunskaper. 
 
 
Föreläsare VWR International, aug. 2003 – sep. 2003 
Höll föredrag om analytisk atomär emissionsspektroskopi, i synnerhet ICP-teknik, för elva av 
företagets säljare. Målet för föredraget var att säljarna på ett bättre sätt skulle kunna möta och 
förstå de kunder som arbetar med nämnda tekniker. 
 
 
Föreläsare Stockholms Universitet, mars 2001 – dec. 2001 
Undervisade om emissionsmetoder inom analytisk kemi, speciellt plasmatekniker (ICP). 
 
  
Föreläsare Kungliga Tekniska Högskolan, juli 2000 – 2017 
Håller föreläsningar varje år inom högskoleingenjörsutbildningen. Föreläsningarna handlar om 
utveckling och validering av analysmetoder, validering av analysinstrument samt problemlös-
ningsmetodik. Även kvalitetssystem behandlas, både i generella termer och med inriktning mot 
läkemedelsindustrin. 
 
 
Föreläsare Kungliga Tekniska Högskolan, juli 2000 – nov. 2008 
Undervisade upp till ett femtiotal teknologer inom civilingenjörsutbildningen i analytisk atomär 
och molekylär spektroskopi. Utbildningen lades ned 2008. 
 
 
Föreläsare Kungliga Tekniska Högskolan och  
 Stockholms Universitet, 1992 – 1999 
Höll föreläsningar i kemi och analytisk kemi vid flera tillfällen per år. 
 
 
EGET FÖRETAGANDE 
 
Konsult Empyreal, april 2000 – pågående 
Startade konsultföretaget Empyreal och arbetar med professionell och personlig utveckling av 
individer, bygga team, övertaligheter och stresshantering. Uppdragen omfattar roller som 
mentor, coach, processledare, föreläsare, utbildare, utredare, projektledare och rådgivare. 
 
 
ANSTÄLLNINGAR 
 
Chef Pharmacia, jan. 1992 – apr. 1998 
Personalledare och vetenskaplig handledare för arbetsgrupper av varierande storlek (två till fem-
ton personer). Höll föredrag inom företagets chefs- och ledarutvecklingsprogram. Projektmedlem 
i flera övertalighets- och förändringsprojekt samt stöd- och kontaktperson till övertaliga. Var 
under det sista året projektledare och arbetade med att upprätta, implementera och vidmakthålla 
kvalitetssystemet inom utvecklingsorganisationens analysavdelning. Analysavdelningen bestod 
av ungefär hundra medarbetare från sex olika organisationer med olika kvalitetssystem innan det 
gemensamma kvalitetssystemet implementerats. 
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Forskare, lärare, projektledare Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för analytisk 
kemi, sep. 1983 – sep. 1990 

Arbetet omfattade forskning, projektledning, projektadministration och att söka medel till de 
egna projekten från olika forskningsråd. Undervisade och handledde teknologer och doktorander. 
Utvecklade kurser och skrev kursmaterial för både grund- och forskarutbildningsnivå. 
 
 
Tjänsteman Försvarets Radioanstalt, 1974 – 1982  
Utförde mätningar med teleteknisk mät- och registreringsapparatur för registrering av olika typer 
av transmissionssystem. Sommararbete omfattande totalt 54 veckor. 
 
 
Laboratorieingenjör Rifa, sep. 1970 – juni 1972  
Kemiskt laboratoriearbete samt framtagning av utrustning och material för tillverkning av tjock-
films- och mikrokretsar. Avbrott för militärtjänstgöring mars 1971 – maj 1972. 
 
 
ÖVRIGA UPPDRAG  
 
 Arbetade ideellt inom organisationen Klimatsvaret med att informera beslutsfattare och 

politiker om klimatförändringarna och hur de kan minskas. 
 Anordnade och höll studiecirklar på ideell basis för att sprida kunskapen om klimatet, 

klimatförändringarna och hur de påverkar den här planeten. 
 Arbetade i referensgruppen till forskningsprojektet ”Corporate boards’ decision making” 

som var ett samarbete mellan Stockholms Universitet och Styrelseakademien. 
 Var medlem i affärsnätverket BNI under 2005 till 2007. Hade där förtroendeposter som 

ordförande, utbildningsansvarig och besöksvärd. 
 Anlitades som talare av Mace Speakers och Talarforum. 
 Var mentor åt företag på Teknikhöjden.  
 Mentor för teknologer och doktorander på Kungliga Tekniska Högskolan. 
 Var under en tioårsperiod industrirepresentant i programrådet för kemi inom högskoleingen-

jörsutbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan. 
 Arbetade som konsult under hela 1980-talet inom processoptimering och försöksplanering 

för kemisk industri. 
 Arbetade under sex år som ledamot i styrelsen för institutionen för analytisk kemi på Kung-

liga Tekniska Högskolan, varav tre år som dess sekreterare. 
 Var referent för tidskrifterna Spectrochimica Acta del B, Analytical Chemistry och Analytica 

Chimica Acta från 1980 till 1992. 
 Studieförtroendeman för årskursen under hela civilingenjörsutbildningen. 
 
 
PUBLIKATIONER OCH KONFERENSER 
 
 Trettiofyra publikationer, en doktorsavhandling och kapitel i tre referensverk om ICP-

spektroskopi. 
 Presenterat material på femton konferenser, varav sju internationella. Inbjuden föredragshål-

lare på sju av dem. 
 
 
PERSONLIGT 
 
Bor med min fästmö Cecilia och våra hundar Märta och Idun i en villa i västra Stockholm. Att 
vistas i skog och mark skänker mig stor tillfredsställelse och avkoppling. Det tar sig uttryck 
bland annat i långfärdskridskoåkning, utförsåkning och promenader. Allmän vetenskap, teknik 
och ekonomi intresserar mig mycket. Spelar trummor i olika orkestrar sedan 1960-talet. Cyklar, 
joggar och går på gymnastik för att hålla kroppen igång. Jag anser mig vara empatisk, noggrann, 
målinriktad och analytisk samt har en positiv livssyn. 


