
14  |  Bergsäkert 1.2010 www.bergteamet.se

– Jag behöver inte följa några kon-
torstider längre, och då tycker jag 
inte att det jag uträttar känns som ett 
jobb. Jag följer mitt hjärta, som jag 
har i gruvindustrin, och jag drivs av 
tillfredställelsen att hjälpa till med 
min erfarenhet och kunskap för att 
uppnå olika mål, försöker han att för-
klara för mig, som är rätt oförstående.

Lantbrevbärare
Bengt sökte sitt första arbete 1967 
och sedan har det bara rullat på, som 
han uttrycker det. Entreprenören 
inom honom märktes tidigt. Som 
ung sommarjobbade han en period 
som lantbrevbärare och såg en affärs-
möjlighet i de dåligt underhållna 
brevlådorna längs vägen. Han la 
en lapp i varje låda där han erbjöd 
sin hjälp. ”Lägg 5:50 i kuvertet så 
lagar jag och målar om din brevlåda. 
Brevbäraren” Någon tordes nappa 
och sedan var affärerna i full gång.

Uppdragen idag
Efter en lång internationell yrkeskar-
riär på stora, multinationella företag 
inom gruv- stål- och energisektorn 
återvände Bengt till Sverige år 2001. 
År 2003 registrerade han företaget 
Calluna Marketing & Management 
AB, som enkelt ut-tryckt, hjälper 
företag att utvecklas. Calluna betyder 
förresten ljung på latin.

– Under mina elva år i USA arbe-

Somliga av oss rent av längtar till pensionen och vill dessutom gärna trappa ned lite i förtid. 
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som sin arbetsplats, men tycker inte det han uträttar för gruvindustrin är ett jobb.

tade jag med det man kallar ”turn 
around management”, som handlar 
om att vända företag i kris till vinst-
givande bolag. För det fick jag bland 
annat utnämningen Entrepreneur of 
TheYear i Ohio. Dessa erfarenheter 
delar jag med mig av genom olika 
tjänster inom Calluna.

Ökad lönsamhet
Som partner i Småföretagsinvest 
fick Bengt uppdraget att rätta till 
lönsamheten i företaget Reflex 
Instrument. Detta gick så bra att 
Småföretagsinvest  kunde avyttra 
bolaget till ett australienskt företag 
Imdex till en köpeskilling över 200Msek. 
Inte så dåligt när företaget bara några 
år tidigare var ett förlustbolag!

Fler bolag
Att driva ett företag räcker inte för 
Bengt, om nu någon trodde det. Två 
till har han del i: Wasa Sports Turf, 
som erbjuder konstgräs för framfö-
rallt golfbanor. Sonen Thomas är vd 
i bolaget och Bengt är styrelseord-
förande. Dessutom startade Bengt 
företaget Botnia Exploration år 2007, 
där han fortfarande är vd. Botnia är 
ett renodlat projekteringsbolag för 
ädel- och basmetaller i Sverige och 
Norden och som börsnoterades förra 
året. Botnia Exploration samarbetar 
med Bergteamet, som utför provborr-
ningarna. 

För en vanlig ”dödlig” hade röda 
lampan blinkat intensivt, varnande 
för ”väggen”, men Bengt måste vara 
färgblind, för han ser inte det. Det 
finns också plats för flera tunga sty-
relseuppdrag i hans agenda. 

Ordförande i NCA, ett bolag som 
svarar för sprängkontroll av spräng-
ningarna av Citybanan i Stockholm.

Ordförande i Swedish Mining 
Tunneling Group, branschorganisa-
tionen för företag som tillhandahåller 
utrustning och teknologi för gruvin-
dustrin.

Styrelseledamot i LKAB:s helägda 
dotterbolag Wassara AB, som erbju-
der system för vattenborrning i jord 
och berg. 

Styrelseledamot i Guideline 
Technology, ett internationellt företag 
som utvecklar och marknadsför tek-
nologi för effektivisering av processer 
inom energiutvinning, råvarusektor 
och infrastruktur.

Styrelseledamot i MalåGeoscince 
AB, som utvecklar radarssystem för 
geologiska undersökningar. 

Representant för gruvindustrin i 
MeetingPoints Mining, som har för 
avsikt att utveckla långvariga relatio-
ner mellan svensk och sydafrikansk 
mineralindustri.

Viktigast nu?
Vilken är den viktigaste uppgiften för 
dig just nu?

Det är 
knappt jag 
vågar tala 
om det, men 
jag kommer 
inom kort att 
satsa på ett 
nytt projekt  
i Namibia.
bengt ljung
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– Just nu är det självklart att få 
Botnias introduktion på Aktietorget 
på banan. Dessutom har Botnia tecknat 
en avsiktsförklaring för köp av 100% 
av aktierna i Hansa Resources. I ett 
av projekten, Vargbäcken, finns en 
brytningskocession som gäller fram 
till 2032. Detta projekt kommer att 
bli ett av Botnias huvudprojekt i 
framtiden. Spännande!

Hur lyckas han?
– Bengt är alltid på väg någonstans, 
men han är ändå alltid tillgänglig, 
berättar Josefin Yoshida-Dahlqvist, 
Bengts närmsta medarbetare. 

– Hans entusiasm smittar och han 
har en förmåga att alltid få sina med-
arbetare att göra sitt yttersta. Bengt är 
glad, pigg och visar sin uppskattning. 
Han har en otrolig humor, och det är 
aldrig tråkigt att jobba tillsammans 
med Bengt.

Tuff när det behövs
Att smeka katten längs håren är säl-
lan en framgångsmetod för den som 
ska vända ett krisföretag. Då kan det 
snarare behöva göras stora föränd-
ringar bland ledning och personal. 
Det är inget Bengt har backat för.

– Bengt kan vara tuff när det 
behövs, men han har den värdefulla 
egenskapen att kunna skilja på per-
son och prestation. Han bryr sig om 
människan och är bra på att intuitivt 
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Hans entusiasm smittar och han har en förmåga 
att alltid få sina medarbetare att göra sitt yttersta. 
Bengt är glad, pigg och visar sin uppskattning. 
josefin Yoshida-dahlqvist

Bengt Ljung och Magnus Ericsson (RMG) tillsammans 

med Botswanas gruvminister, P. Kedikilwe, som ansvarar 

för mineraler, energi- och vattenresurser, i samband 

med Mining and Tunnelling conference i Botswana  

i juni 2009.
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identifiera duktiga medarbetare. Han 
sitter aldrig på några höga hästar och 
har en förmåga att kunna tala med 
alla på ett naturligt sätt, oavsett vem 
det är.

Själv menar Bengt att hans förmå-
ga att snabbt överblicka problemen 
och svagheterna i bolagets affärer är 
hans styrka. Det gäller att omgående 
ta del av tidigare lednings förkla-
ringar och ursäkter till åtgärder som 
inte genomförts eller genomförts 
felaktigt.

– Att ta obekväma beslut måste 
bli en del av verkligheten, men det 
leder förhoppningsvis till ett starkare 
företag och en bättre framtid för de 
anställda som får behålla jobben. Det 
är också viktigt att de anställda får 
chans att säga sina åsikter och vara 
delaktiga i förändringsarbetet.

Tid för vila?
När man frågar Bengt om det finns 
plats för vila i hans liv, berättar han 
om sina fritidsaktiviteter: medlem i 
SATS, medlem i gymnastikgruppen 
1903-års män, som kör två pass i 
veckan, och golf där han grämer sig 
över att handikappet har gått från 10 

till 20 under senare år. Det är helt 
klart att han lägger andra aspekter i 
ordet vila än vad jag gör. Eller ska vi 
räkna de stunderna när han flyger 
som vila? Då sover han och har alltid 
en god bok med sig. 

– Jag älskar långa resor, men jag 
tar nästan aldrig fram datorn på flyg-
ningarna. Har man inte förberett sig 
före resan är det väl sent att starta på 
planet, tycker jag.

Framtidsplaner
Jag anar att trappa ned inte ligger i 
Bengts framtidsplaner. Begreppet 
finns helt enkelt inte i denne mans 
vokabulär.

– Det är knappt jag vågar tala om 
det, men jag kommer inom kort att 
satsa på ett nytt projekt i Namibia 
som är kopplat till prospektering av 
REE (Rare Earth Elements) eller säll-
synta jordartsmetaller. Bli inte förvå-
nade om jag inom kort meddelar att 
ett nystartat bolag lämnat in under-
sökningstillstånd för prospektering av 
dessa ytterst viktiga mineraler, som 
tyvärr helt kontrolleras av kineserna!

Nej, Bengt, jag tror ingen blir för-
vånad. Vi önskar dig ett stort lycka till! n

n  Var rädd om dina nätverk 
och håll kontakten med 
dina vänner.

n  Med en bra kondition orkar 
du mer.

n  Använd stödstrumpor när 
du flyger långt.

n  Våga ta obekväma beslut 
när det behövs.

n  Involvera medarbetarna på 
alla nivåer i förbättrings-
arbetet.

n  Ha roligt! Skapa en glad 
och positiv atmosfär runt 
dig.

n  Förlägg möten i trevliga 
miljöer utanför konferens-
rummen.

n  Gläd dig åt dina framgångar.
n Stressa inte!

Yrkeserfarenhet
n VD Reflex Instruments AB
n VD Komatsu Forklift Inc. USA
n VD Kalmar Inc. USA
n VD ABB Stal AB
n vVD Atlas Copco MCT AB
n VD Nitro Nobel Mec AB
n Regionchef Nitro Consult AB
n     I nstutitionen för Mineral-
    beredning KTH

Utbildning
n  Bergsskoleingenjör 

Filipstad
n  IFL Management utbildning 

(IFL Skolan och Training 
International Operations

Andra meriter
n  ”Entrepreneur of the Year” 

i USA 1996
n  Erhöll ”Presidents Award 

2000” inom Komatsu-
koncernen med säte i Japan

fakta
Bengt Ljung född 1941

Bengts blandade tips


