
Bistå verksamheter, främst genom seminarier och rådgivning, med att förflytta sig till  en 
tjänstebaserad IT-verksamhet där molntjänster är huvudområdet.
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IT-digitalisering

Kommunikation

Leverera 
verksamhetsnytta

2012 - 2016 CIO Standard Solutions Group

Under åren har jag utvecklat en god kommunikativ och pedagogisk förmåga för att nå bästa 
resultat. Jag presenterar och förklarar gärna vart och hur vi är på väg i både stora och små 
projekt. I takt med att mitt ansvar växt genom åren har jag också utvecklat min förmåga att leda 
och delegera både internt och till partners och leverantörer. 

Jag har rest runt i världen i mina olika roller och drivit projekt med personer från olika kulturer 
och levererat lösningar med positivt resultat.

Under de senaste åren har jag även drivit olika event i mitt egna företag, Gr8it. Där föreläser jag 
också hur man går tillväga för att förflytta IT-verksamheten til l nästa nivå. Vid ett flertal tillfällen 
har jag också varit anlitad av Microsoft för att delta som föreläsare på deras event i Sverige, om 
bla. hur ny teknik kan öka verksamhetsnyttan.

I övrigt så är jag van och trivs med att arbeta i organisationer där är full fart, vilket ställt och 
ställer krav på mig att arbeta både flexibelt och innovativt med höga krav på kostnadseffektivitet. 
Verksamheter jag arbetat inom innehåller både egen produktion, kundkontakt, tillverkning, lager 
och försäljning.

Jag ser att framtiden för företag, oavsett bransch, måste kunna hantera och förstå den 
digitalisering som pågår både internt och hos kunder för att kunna ansvara och ta rätt strategiska 
beslut. Digitaliseringen är något som jag i rollen CIO arbetar med dagligen på olika sätt och nivåer 
och har mycket god kompetens kring ämnet och dess utveckling.

Ansvar för tekniska lösningar, IT-strategi, arkitektur, service desk, drift  och infrastruktur avseende 
SSGs totala IT-miljö inklusive telefoni. Ansvarar för informationssäkerheten och att vi följer 
gällande lagar och regler avseende personuppgifter (PUL) i våra tjänster.
Arbetsledningsansvar avseende systemutvecklare, IT-service och IT Process & Kvalitet. 
Ingår i SSG´s ledningsgrupp.
Påvisa och driva ny teknik mot att minska personberoende, effektivisera, öka tillgänglighet och 
minska kostnader i verksamheter parallellt med kontroll och ökad säkerhet.

Affärsmannaskap
Mercuri International

CEO Gr8it Sundsvall AB

Meritförteckning

2014 - CEO Gr8it Sundsvall AB (grundare)

IT Strategi

Kostnadskontroll

2011 - 2012 Head Of IT Service Operations HL Display AB

1999 - 2008 Network administrator, HL Display AB
1996 - 1999 Nätverks tekniker och kvalitets arbete, HL Display Sundsvall AB
1994 - 1996 Maskin operatör, HL Display Sundsvall AB

Utbildningar

2015

Affärsmannaskap för IT-chefer
Lunds Universitet

2015

2012

Certifierad ITIL V3
Service Management

2010

2010

Informations säkerhets utbildning HAS 4.0
2008

2008

Projektledarutb, grundläggande
2005

2005

Microsoft Windows-utb vid upprepade tillfällen
1996

2004

Gymnasieekonom
1996

1994

2015

Övrigt
Medverkat i flera styrelser för flera föreningar inom både idrott och landsbygdsutveckling. 
Banansvarig för Timrå Enduro, parallellt arbetat som lastbilschaufför (timmertransporter för SCA) 
mellan åren 1995-2004.

Körkort B, C, BE, CE 

Computer Operation Manager, HL Display AB
2008 - 2011 IT Operations & Infrastructure Manager HL Display AB
2002 - 2008

2012 - 2015 IT-chef Standard Solutions Group

Retorik

Integritet

"my interest is in the future, because I am going to spend the rest of my 
life there"
Mark Twain
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Tidig morgon
Choklad

Positivt

Twitter: Gr8Bempa

2016 - 2017 CIO Standard Solutions Group - Konsult

GDPR (General data 
protection regulation)

2016

2016

Digitalt ledarskap
Chalmers Professional

2016

2016

2017
Dataskyddsombud (DPO)

2017
Legalworks

Facebook: @gr8itsundsvall
Ab


