
 

 

Christer Wikström, Örnsköldsvik 
070-378 52 50 
christer@pensionsskolan.se 

 
Min erfarenhet, som pensionsexpert och pensionsutbildare. 
Jag har i mer än 30 år inspirerats av att se mina kunder/klienter utvecklas genom mina 
utbildningstjänster och förmedlingstjänster, både som anställd och företagare. Min tonvikt 
ligger på det svenska pensionssystemet, min specialitet är främst tjänstepension i 
praktiken. Jag tydliggör det, metodiskt och pedagogiskt.  
 
Kompetensområden 

 Pensionsexpert/pensionsutbildare. 
 Programansvarig/Projektledare. 
 Krönikör/artiklar/marknadsföring/försäljning. 
 Skriva och tala på pedagogiskt sätt så att människor förstår.  
 Löpande bankkontakter, försäkringskontakter, myndighetskontakter och jurister.  
 Personbedömningar, riskbedömningar, förhandling och kontraktsskrivande.  
 Utformning av utbildningspolicys och pensionspolicys. 
 HR-frågor i allmänhet, lönefrågor, löneväxlingar. 
 Pensionscoach för arbetsgivare, företagare och anställda. 

  
Omdömen och referenser 
 
Fantastisk väl genomförd dag med Pensionsskolan Några av mina mest välinvesterade 
timmar. Mycket pedagogiskt sätt att lära ut på och för första gången förstod jag 
pension på riktigt! Christer får 5 av 5 stjärnor och jag hoppas kunna få använda mig 
av pensionsskolan mycket mer framöver som en hjälp för andra i vår personal.  
Maria Lindgren 
Hr-Chef 
INTERSPORT AB 
 
Christer Wikström, har länge haft som mission att utbilda och vägleda i pensionsfrågor. 
Under min tid som marknadschef på Länsförsäkringar och som försäkringsansvarig på 
Företagarna har jag inte träffat någon som så passionerat och pedagogiskt förklarat, 
utmaningar och möjligheter som Christer. 
Peter Ehrenström Germer 
Marknadschef på Länsförsäkringar 
Försäkringsansvarig på Företagarna 
 
Äntligen har någon lyckats förklara pensionssystemet på ett sätt så att jag förstår. 
Christer har med stor kunskap och tålamod gett mig en grundlig genomgång av min 
pensionssituation och kommit med konkreta utbildningstips på förbättringar. Det känns 
tryggt att i god tid få koll på pensionen, inte minst eftersom jag är egen företagare och 
tidigare har arbetat deltid i många år. En väl investerad timme. 
Ulrika Ekebro 
Ekebro Utveckling AB 
 
Christer är väldigt pedagogisk och genom sin djupa kunskap lyckas 
han förklara samman-satta och väldigt teoretiska sammanhang på ett 
enkelt och lättfattligt sätt så att även den icke insatte kan ta till sig 
budskapet.  
Per Erik Håkansson 
Sparekonomerna 



 

 

 
Mitt CV 
 
Arbetslivserfarenhet 
2016 mar – Oberoende pensionsutbildare Pensionsskolan.se 
 
2006 – 2016 mar Pensionsrådgivare och -utbildare inom Pensionsskolan.se  
Jag har idag ett utbildningsföretag inom pensionsområdet och levererar folkbildning och 
utbildningstjänster till arbetstagare/löntagare, arbetsgivare och företagare. Det innebär att 
jag har levererat ett stort antal utbildningar till arbetstagare, arbetsgivare och företagare 
samt att jag har tagit fram utbildningsmateriel för dessa utbildningar.  
  
1999 – 2006  PensionsRådgivaren (tidigare FörsäkringsRådgivaren) 
Eget företag. Förmedling av både sak- och livförsäkringar som auktoriserad 
försäkringsmäklare. Analyserade försäkringsbehov, upphandlade och utvärderade anbud 
samt vägledde och förmedlade försäkringslösningar. Gjorde kompletta 
pensionsutredningar till försäkringskunder för beslut om en bättre framtid. Jag stod 
fortlöpande under tillsyn av finansinspektionen som godkänd försäkrings-
förmedlare/mäklare. 
 
1996 – 1999  Försäkringsmäklarna i Norrland AB 
Anställd som försäkringsmäklare. Liv och pension. Förmedlare och auktoriserad 
försäkringsmäklare. Försäkringsmäklarens roll var att analysera försäkringsbehov, 
upphandla och utvärdera anbud samt att vägleda och förmedla försäkringslösningar samt 
kompletta pensionsutredningar till försäkringskunder. 
 
1987 – 1995  WASA Försäkringar 
Distriktschef. Sålde liv- och pensionsförsäkringar och hade personalansvar för ett 50-tal 
försäkringsombud. Utbildade personal inom bank, bokföring och revisionsbolag.  
 
Andra uppdrag 
2017 aug – Bättre Affärers Pensionsexpert/pensionsutbildare. 
2016 dec – Företagarna Sverige – Utbildningsfilmer/presentationer.   
2016 jan – jun FORA - stöd för deras kundutveckling.  
2006 – 2016 Utbildningar och pensioneringsrådgivning för arbetsgivare, 

 arbetstagare och företagare, nya och gamla, kortare och längre 
uppdrag. 

2006 – 2016 Stöd till arbetsgivare vid omställningsarbete, rekryteringsarbete 
och utvecklingsfrågor genom pensions- och försäkrings-
lösningar.  

 
Utbildningar  
2015 Certifierad Finansiell Rådgivare, utbildningskrav FFS2004:4 
(återkommande) 
1991 – 1994  Två diplom, en för personförsäkringar och en för 

sakförsäkringar. 
1997 – 2015 Svenskt näringsliv; flertal utbildningar och fördjupningar.  
1987 – 2015  Försäkringsbolagens fortlöpande utbildningar, beskattningsrätt, 

familjerätt, företagsekonomi, välfärd och hälsa. 
1987 – 2016 Marknadsförings- och säljutbildningar. 
1996 – 2000 Styrelseutbildningar. 
    
 



 

 

Förtroendeuppdrag 
2018 – Programansvarig för Rotary och inkommande president 2019. 
2017 – Pensionsskola för Gävleborgs affärskvinnor. 
2001 –         Rotary (styrelseledamot, klubbvärd). 
2008 – 2012  Örnsköldsviks styrelseakademi, styrelseledamot .  
2003 – 2005     Ledamot Korpen Västernorrland.    
2002 – 2004  Ordförande Korpen Örnsköldsvik.   
1999 – 2001  Humankapitalet i Norrland HB Kompetens och välfärd i 

nätverk. 
1994 – 1996  Örnsköldsviks Nyföretagarcentrum: Styrelseledamot och en av 

stiftarna.   
1991 – 1994 Juniorhandelskammaren: Lokal som regionsordförande. 
 
Ytterligare referenser och omdömen lämnas efter behov, se även min hemsida. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
 
Christer Wikström 
www.pensionsskolan.se 
 


