
   

Mats Göransson har över 20 års erfarenhet från ledar- och 
verksamhetsutvecklingsroller, med mycket stor erfarenhet i ledarroll med 
personalansvar men även ansvar för stora och komplexa 
verksamhetsutvecklingsprojekt. Mats har byggt upp och effektiviserat 
flera utvecklings- och förvaltningsorganisationer inom produktion och IT. 
Sedan 2013 driver Mats egen konsultverksamhet inom management och 
affärsutveckling.   
Mats har en tydlig ledar- och konsultprofil, har hög kapacitet och är duktig 
på att hantera komplexa frågeställningar och reda ut dem. Mats är lätt att 
samarbeta med, är utåtriktad, tydlig som ledare och sätter fokus på det 
som skapar värde och ger hållbara resultat. 

Mats Göransson     mats.goransson@mgbc.se 070-384 03 08 www.mgbc.se 

Konsultprofil Mats Göransson  

Kompetensområden 
Ø Förändringsledning 
Ø IT-ledning 
Ø Affärs- och verksamhetsutveckling 
Ø Processutveckling 
Ø Styrmodeller och ledningssystem 
Ø Projektstyrning- och ledning 

 

 

Roller 
Ø Ledare med personalansvar 
Ø Managementkonsult 
Ø Utbildare och coach 
Ø Rådgivare och mentor 
Ø Workshopledare/facilitator 
Ø Talare 

 Uppdrag i sammanfattning 
Ø Process-, tjänste- och organisationsutveckling inom teknikkonsultverksamhet och tjänsteföretag. 
Ø Marknadsföring och försäljning av konsulttjänster/rådgivning och utbildningar. 
Ø Etablering och processledning av fokusgrupper inom områdena IT-ledning och process- och 

tjänsteorientering. 
Ø Ledare med personalansvar inom säljstöd, drift, produktion, utveckling och IT. Omfattar 

verksamhetsutveckling, affärsplanering, medarbetar- och teamutveckling. 
Ø Affärsprojektledare. Implementering av större komplexa projekt inom tele/datakommunikation. 
Ø Projektägare för större transformationsprojekt med stor påverkan på både verksamhet och IT. 
Ø Strategiutveckling med ansvar för IT och processer på affärsområdesnivå. 
Ø Implementering av styrmodeller för investeringsstyrning och IT-ledning. 
Ø Marknads- och intressentanalyser. Förstudier hållbara affärsmodeller. 
Ø Mentor inom Sveriges Ingenjörers mentorprogram för nyanlända ingenjörer. 
Ø Medlem i ledningsgrupp YH utbildning inom Mölnlyckeakademien (Yrkeshögskolan i Mölnlycke).  

 
 Metoder/Ramverk (urval) 

BPMN (Business Process Modeling Notation), VPM (Value based process modeling), eTOM (enhanced 
telecom operations map), pm3 (portföljstyrning), PROMO (projektstyrning), ITIL/ISO 20000, TOGAF 
(The Open Group architecture framework), GAP-analys, Cirkulär Ekonomi, Business Model Canvas, 
SWOT, LEAN, OPERA. 

 Yrkeserfarenhet (urval) 
2013-  MGBC    Konsult inom management och affärsutveckling 
2010-2013  TeliaSonera Sverige AB Internkonsult strategi, processer och IT 
2005-2010  TeliaSonera AB, Networks Avdelningschef IT 
2002-2005  TeliaSonera AB  Avd. chef. process- och produktionsutveckling 
2000-2002  Skanova AB   Avd. chef. network operations & service management 

 


