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INBLICK     EN DAG PÅ JOBBET

▲▲

Mac Lennart Lindskog är 
Stockholms Handelskammares 
nestor. Ingen annan har så lång 
tjänst vid kansliet på Västra 
Trädgårdsgatan som Mac Len-
nart. Redan 1973 knöts han till 
Handelskammaren, då som re-
daktör för att starta Handels-
kammartidningen. Premiärnum-
ret kom femte april samma år 
och Mac Lennart var tidningens 
chefredaktör fram till 1985. 

Redaktörskapet följdes av 
tjänsten som kanslichef för han-
delskamrarnas samarbetsorgan 
Svenska Handelskammarförbun-
det. Åren 1989-94 var Mac Len-
nart  informationsdirektör. I dag 
är han direktör och enhetschef 
för Handelskammarens lokal-
kommittéenhet, med övergripan-
de ansvar för verksamheten i 15 
lokalkommittéer, 14 nätverks-
grupper samt filialkontoret i Sö-
dertälje.

– Mitt viktigaste mål är att hjäl-
pa företagen att göra affärer. 
När jag hör att de bytt visitkort 
och fått värdefulla kontakter vid 
nätverksträffar och på Handels-
kammarexpo blir jag glad.

INFORMATIONSFLÖDET ÄR centralt 
och Mac Lennart är en sann 
storkonsument av media: Fru-
kost med morgonekot, Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Computer Sweden samt teve-
nyheterna. På väg till jobbet lä-
ser Mac Lennart Metro och 
Stockholm City och läser Dagens 
Industri på jobbet. 

– Väldigt mycket i mitt uppdrag 
handlar om informationsinhämt-
ning. Sen gäller det att sovra 
och sprida viktig information, ex-
empelvis via vårt e-brev. 

Mac Lennarts agendablad är 
fulltecknade med möten och be-

sök. Till synes lugna veckor på 
mötesfronten blir skrivbordsmäs-
sigt hektiska då protokoll ska 
skrivas och beslut följas upp.

MEST ENASTÅENDE under senare 
år, även om det inte är unikt för 
Handelskammaren, är hela dato-
riseringen och IT-utvecklingen i 
samhället som öppnat enorma 
informationsmöjligheter, menar 
Mac Lennart.

– Jämfört med 1970-talet, när 
vi skrev protokoll på maskin och 
fick lacka över eller skriva om vid 
fel, är skillnaden enorm. Vi arbe-
tar så oändligt mycket mer effek-
tivt i dag.

Allra roligast genom alla år, 
oavsett uppdragets art, har varit 
kontakterna med medlemsföre-
tagens förtroendevalda företrä-
dare. Att lära känna företagsle-
dare och besöka dem på deras 
arbete.

– Många sitter med i våra lo-
kalkommittéers styrelser eller är 
nätverksledare. Vi träffas regel-
bundet och i flera fall har kontak-
terna utvecklats till goda vän-
skapsband.

Hur har företagsklimatet för-
ändrats under dina år vid Han-
delskammaren? 

– Det har blivit mer komplice-
rat att leda företag. Fler snåriga 
regler innebär ingrepp exempel-
vis i hur företagens styrelser ska 
vara sammansatta. 

Ett tuffare företagsklimat inne-
bär att Handelskammaren fyller 
en allt viktigare funktion?

– Ja, det tror jag. Vi hjälper till 
att underlätta affärskontakterna. 
Det ska vara en lönsam nyttighet 
att vara med i Handelskamma-
ren, säger Mac Lennart. 

Efter den kommande pensio-
neringen är Mac Lennarts plan 

att arbeta med nyhetsmedia på 
heltid. Han registrerade nyligen 
titeln Stockholms Varjehanda, 
som ska ges ut på det egna för-
laget. 

Din devis för livets mening är: 

Förbättra samhället! Har Han-
delskammaren varit en bra platt-
form för det?

– Ja, absolut. Handelskamma-
ren gör mycket gott genom att 
förbättra för näringslivet. Är Han-

I drygt trettio år har Mac Lennart Lindskog arbetat vid 
Stockholms Handelskammare. Ständigt med företags-
kontakter i fokus. Det ska vara en lönsam nyttighet att 
vara med i Handelskammaren, säger Mac Lennart.

 ’’Det roligaste 
med arbetet är 
alla intressanta 
människor”
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NAMN: MAC LENNART LINDSKOG. ÅLDER: 63 ÅR.
AKTUELL: DIREKTÖR OCH ENHETSCHEF FÖR 
LOKALKOMMITTÉER OCH NÄTVERKSGRUPPER 
VID STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE. 
BAKGRUND: JOURNALIST OCH FIL KAND. 
VERKSAM PÅ BLAND ANNAT MOTALA TIDNING, 
EXPRESSEN, SVERIGES RADIO AB (TV:S NYHETS-
REDAKTION). ARBETAT VID STOCKHOLMS 
HANDELSKAMMARE I 33 ÅR. FAMILJ: HUSTRU 
HELENA NATT OCH DAG. VUXEN SON OCH 
DOTTER FRÅN TIDIGARE ÄKTENSKAP. 
BOR: VILLA ASPEN I TÄBY. FRITIDSINTRESSEN: 
SPORT, KONST, RESOR SAMT TIDNINGAR AV 
ALLA SLAG. DOLD TALANG: BRA PÅ ATT DAMM-
SUGA OCH SVABBA GOLV. 

 Tar bilen till Roslags- 
Näsby station i Täby och 
Roslagsbanan till Östra 
station. Vid bra väder blir 
det en uppfriskande 20-
minuterspromenad till 
Handelskammarhuset. Vid 
dåligt väder tunnelbana 
och en kortare promenad.

07:45

Går igenom inkommen e-
post. Det är ofta åtskilligt 
att besvara och många 
nyhetsmeddelanden från 
bland annat regerings-
kansliet att ögna igenom.

08:45

Skriver protokoll 
från ett styrelse-
möte i Handels-
kammaren Sigtu-
na/Upplands 
Väsby. Förbere-
der inbjudan till 
nästa medlems-
möte genom att 
kontakta berör-
da kommunalråd 
och andra talare.

09:15

Skriver Handels-
kammarens remiss-
yttrande över ett 
förslag till utbygg-
nad av infrastruktu-
ren i Vallentuna 
efter att ha samrått 
med styrelsen i 
Handelskammaren 
Vallentuna.

10:45

Uppdaterar Lokal-
kommittéernas e-
brev med text och 
foton från möten i 
mina egna och mina 
kollegers lokalkom-
mittéer och nät-
verksgrupper.

11:15

Arbetar på mitt budgetförslag för 
Lokalkommittéenheten år 2006. 

14:00
Motionerar under lunchtid på Friskis & 
Svettis i Salénhuset på Regeringsgatan. 

12:00

delskammaren arrangör, då vet 
människor att det är gediget. 

– Ett gott anseende är resulta-
tet av all personals arbete under 
många år, menar Mac Lennart. 

CHARLOTTE BRUNDIN

Hälsar välkommen till 
deltagarna i Nätverk 
Tillväxt i Handelskam-
marhuset (t h). 

15:00

Möte för medlemsföre-
tagen i lokalkommittén 
Handelskammaren Dande-
ryd samt efterföljande 
styrelsemöte (nedan). 

16:00

Åker direkt till Kommunalhuset 
i hemkommunen Täby för ett 
sammanträde i min egenskap av 
fritidsengagerad ledamot (m) i 
Miljö- och byggnämnden. 

18:15


