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Jag är en tydlig ledare med bakgrund i mjukvaruindustrin och som
management konsult. Jag har framgångsrikt lett och utvecklat team i
Sverige och internationellt. Min styrka ligger i att få teamet att vara delaktigt
och ta ansvar för att nå gemensamma mål. Genom ett stort engagemang
och brett kunnande vinner jag förtroende. Jag har arbetar gärna i olika
typer och storlekar av uppdrag.
• Vad kan jag göra för er?
Framgångsrikt driva projekt, team och verksamheter.
Utveckla kunden, kundens affär samt försäljning.
Skapa långiskta ömsedisga gynsamma relationer internt och externt med
kunder.
Nå mycket goda resultat genom att arbeta med helheter, detaljerna och
dedicerade medarbetare med siktet inställt på resultatet..
Egenskaper
• Resultatorienterad :
En central del av all verksamhet är att arbeta mot mål som utväderas mot
resultat. Att snabbt analysera och anpassa projekt och verksamheten för att
inte förlora fokus på vad det övergripande målet. Viktigt att hela teamet
hjälps åt och känner ansvar för att nå uppsatta mål.
• Analytisk:
Min analytiska förmåga och att snabbt förstå koncept och idéer har visat sig
vara värdefullt inom många områden t ex, från planering till problemlösning
samt uppföljning.

• Motiverande:
Jag uppskattas för mitt engagemang, framgångsrikt leda team och leverera
resultat. Ser möjligheter där andra ser svårigheter. En av mina styrkor är att
se individen, dess möjligheter samt förmåga att skapa förtroende.
• Kreativ:
Jag har lätt att tänka fritt, utmana och se lösningar. Jag rör mig fritt i
landskapet mellan verksamhem och digitiala möjligheter.
• Allmänt:
Jag är gift och stolt pappa till 5 döttrar, varav 3 är utflugna. Att läsa och
lyssna på musik är centralt i mitt liv. Likaledes är hav, skog och mark något
som ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Erfarenhet:
2012-2018: VD, Företagskonsult
• Dots Solutions AB ( Startup)
• Informed Decisions AB
2000 - 2011: Area Manager, VD, Channel Management, Partner Manager:
• Borland Software Corporation
• Codenomicon Oy
• Autodesk Corporation
• Systeam Engineering Technology AB
1987 - 1999: Utvecklare, produktchef, projektledare och affärsutvecklare:
• Larsson & Lanngren Konsult AB
• Ashton-Tate Corporation
• Borland Software Corporation
• Oracle Corporation
Utmärkelser
• 1987 - Top 3 graduate - Datahögskolan
• 1995 ”Best presenter” - Oracle Svenska
• 2002 - Presidents Club - Borland Software Corperation
• 2003 - Presidents Club - Borland Software Cooperaton
• 2005 - Preseidents award of the year (significant contribution)

Examen
1987 - Systemvetenskap Datahögskolan

Kurser / certifieringar
• dbASE
• Paradox
• Interbase
• Delphi
• C++
• Java
• Oracle DBA
• Oracle PLSQL
• Project Management
• Presentaionsteknik
• Key Account Mananger
• Rainmaker (Sales)
• Leadership Intenrnational
• Selling in turbulent times
• Sarbanes & Oxly compliance
• JAWS (Just Another Way of Selling)
• Negotioantion
• Autodesk leadership academy
• Partner management
• Blue ocean / red ocean
• TameFlow (extrem agility)
• Decision Intelligence
• Varumärken & Strategisk varumärkesutveckling

