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Strukturerad ledare och konsult med gedigen erfarenhet av att utbilda och coacha företag och företagsledare, speciellt
med avseende på marknadsföring och affärsutveckling, samt att coacha, driva och utveckla nystartade företag. Även
erfarenhet av at leda förändringsarbete i företag, speciellt i marknadsorienteringsprocesser. Har framför allt verkat inom
IT- och high tech-branscher, både storföretag (ABB) och mindre företag, samt inom offentlig verksamhet. Har god
internationell erfarenhet.
Utbildning
Elingenjör i botten, påbyggnad med företagsekonomi, marknadsföring, kommunikation m.m. Diplomutbildad
styrelseledamot. Diplomutbildad i projektledning.
Yrkesbakgrund och uppdrag
Under de senaste 30 åren byggt egna företag inom marknadsföring, reklam, affärscoaching och affärsutbildningar. Har
byggt upp konsultgrupp och franchisingkedja. Har utbildat ett stort antal chefer inom Västerås Stads utförarorgansation
proAros. Startat entreprenörcenter i Uppsala för coachning av nystartade företag. Varit mentor, bollplank och rådgivare
till företag i Västerås Science Park. Varit inhyrd VD för ett IT-företag. Arbetar idag både med utbildning/ledarcoaching
och med styrelsefrågor. Driver också utbildning i styrelsearbete.
Har tidigare mångårig erfarenhet från industrin, främst elektronik/IT-branschen; marknadsföring och företagsledning.
Styrelseerfarenhet både som ägare och extern medlem, både i privata och kommunala bolag. Engagerad i att utnyttja
styrelsen som en offensiv resurs för tillväxt. Har under 8 år verkat inom Styrelseinstitutet, en organisation som kräver
erfarenhet av styrelsearbete i bolagsstyrelser för att bli intagen. Under några år varit regionansvarig i Mälardalen för
Styrelseinstitutet, Just nu aktiv och i ett fall ordförande i tre bolagsstyrelser, två ekonomiska föreningars och ordförande
i tre ideella föreningars styrelser. Utöver detta mentor och coach till ytterligare några företag.
Övrigt
Författare av företagslitteratur, speciellt småföretags- och marknadsföringslitteratur. Gleerups Förlag samt SIRGruppens egen kursverksamhet (fr. 1997 -). Redaktör för SWIRA Robotics Journal, Mekanförbundet 1986 – 1991.
Referenser från Näringslivet erhålles på begäran.
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