
Marie Nilsson har tillträtt som ny VD på Sunfab Hydraulik AB. Hon kommer 
närmast från Ericssonkoncernen där hon har haft ledande befattningar 
under 15 års tid.

Den 1 oktober tillträdde Marie Nilsson tjänsten som ny VD på Sunfab Hydraulik 
AB. Marie är 45 år, uppväxt i Hudiksvall där hon också bor med sin familj. Hon 
har under de senaste 17 åren arbetat inom Ericssonkoncernen, varav 15 år har 
varit i ledande befattningar. De tre sista åren var hon ansvarig för produktut-
veckling och produktledning vid Ericsson Cables & Interconnect, på enheterna 
i Falun, Hudiksvall och Kista.

Redo för nya utmaningar
Tjänsten på Sunfab är Maries första VD-jobb. Hon sökte jobbet eftersom det 
kändes som ett naturligt steg för henne i karriärutvecklingen.
– Eftersom jag har haft ledande befattningar i många år känner jag mig redo 
för att anta nya utmaningar, berättar Marie Nilsson. Sunfab är dessutom ett 
företag som är mycket intressant. De ligger i framkant när det gäller utveck-
ling och har sunda värderingar, i allt från personalpolitik till att värna om sina 
kunder. Det känns riktigt bra och jag är oerhört hedrad över att ha fått den här 
tjänsten, säger Marie.
– Om jag skulle beskriva mig och mina främsta egenskaper som ledare så är 
det att jag är prestigelös, men ändå handfast. Jag är öppen för dialog, men när 
vi har fattat ett beslut då ser jag till att genomföra det. Det innebär också att jag 
är resultatinriktad, berättar Marie.

Fokus på tillväxt
Just nu genomgår Marie ett introduktionsprogram på Sunfab som sträcker sig 
fram till 25 oktober. Det ger henne en god överblick över Sunfabs alla avdel-
ningar och även tillfälle att träffa personalen. Efter den introduktionen är hon 
redo att ta sig an uppgiften som operativ chef. 
– Första arbetsuppgiften blir att tillsammans med ledningsgruppen verka för 
mål och strategier inför nästa år, berättar Marie. Vårt fokus kommer att ligga på 
tillväxt. Dit ska vi nå genom att öka försäljningen på större kunder, typ OEM. 
Vi kommer även att satsa hårt på att ta ytterligare marknadsandelar på motor-
sidan. Som ett led i den strategin anställer vi nu en produktchef för motorer, 
berättar Marie. Under november och december har jag också för avsikt att 
träffa dotterbolagen och de större distributörerna, så det kommer nog att bli en 
intensiv och spännande första tid, avslutar Marie Nilsson. 

Mats Sundin fortsätter med affärsutveckling
Den tidigare VD:n, Mats Sundin, kommer att arbeta kvar inom Sunfab. Främst 
då med inriktning på affärsutvecklingen och den framtida utvecklingen av bola-
get när det gäller teknik och marknad.
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Sunfab har lanserat en ny responsiv hemsida.  Syftet med den nya sidan har 
varit att göra den mer funktionell, användarvänlig och överskådlig.   

Designspråket på Sunfabs nya hemsida är uppdaterat för att ge ett renare och ljusare 
intryck, helt i linje med den nya grafiska profilen.

Sidan är också responsiv, vilket innebär att den automatiskt anpassar sig till den 
aktuella skärmstorleken oavsett om det är en mobil, läsplatta eller fullstor bildskärm.
– Eftersom allt fler söker infomation via s k smartphones och läsplattor, är det roligt att 
få vara föregångare i branschen, berättar en nöjd Martin Sidenvall, Marketing Direc-
tor, Sunfab. Vi är först bland våra konkurrenter att kunna erbjuda teknisk information 
som är anpassad för mobila enheter.

Vid utvecklingen av nya hemsidan valde vi att lägga stort fokus på produkterna och 
presenterar dem därför direkt på startsidan. Klickar man på någon av dem kommer 
man till djupare information och under varje produktgrupp listas alla produkter med 
bild, beteckning, samt länkar till installations- anvisningar och datablad. Till höger har 
vi listat förslag på tillbehör som passar till respektive produktgrupp, berättar Martin.

Databladen genereras i realtid 
– Genom att klicka på ”Datablad” i menyn får man en tydlig översikt över samtliga 
datablad, fortsätter Martin. De flesta databladen genereras automatiskt i realtid från 
en bakomliggande databas. Det innebär att man alltid hittar den senaste versionen 
datablad via hemsidan. Vi hoppas att våra kunder kommer att utnyttja den för att alltid 
ha tillgång till aktuella datablad.

Under ”Applikationer” presenterar vi olika förslag till applikationer, för att inspirera 
våra kunder och samarbetsparters. I vår nya ”Mediabank” har vi samlat bilder, video-
klipp och broschyrer, så att det ska vara överskådligt och lätt att ladda ner, avslutar 
Martin Sidenvall.

Hemsidan finns idag tillgänglig på 8 språk. Inom kort kommer även japansk version 
att lanseras. 
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De nya databladen genereras 
direkt från en databas.


