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Resumé 

 
Jag har en djup och en lång erfarenhet i rollerna som verksamhetsutvecklare, chef, 
projektledare och programledare och genom dessa roller driva affärs- och projektteam 
och leverera resultat mot uppsatta budgetmål. 

Jag brinner för att driva mina uppdrag och känner mig trygg i rollen som affärsutvecklare, 

förändringsledare, projektansvarig kopplat till affären, uppdraget och människorna.  

Jag har jobbat och ansvarat för nationella och internationella team och drivit projek t inom 

IT, Telekom, Bank, Försäkring, Olja & Gas, Retail, Fastighet och Skogsindustrin. 

Mina uppdrag har genomförts i Sverige, Norden, Europa, Kina och Japan med ansvarsroller 

inom outsourcing, förhandlingar, kommersiella strategier, rekrytering, rådgivning och utveckling 

av direkta och indirekta försäljningskanaler. 
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• PPS, Props, Scrum, PM3 

• ITIL Foundation 

• LOU, OPIC Upphandling och Inköp  

• MiFID 

• USITS IV 
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Arbetslivserfarenhet 

Nedanstående beskrivningar är ett antal av de företag och projekt jag jobbat för. 

 
 

 

Rg19/LOAD AB  

Senior Affärsutvecklare i rollen att utveckla och etablera affärsdialoger med ledningsgrupper inom 

branschsegmentet Bank & Finans. Ansvar att genomföra reseach, ta fram markandsanalyser och 

genomföra kundpresentationer inom sourcingtjänster IT, applikationer och övervakning av kundens 

höga tillgänglighet av affärskritiska system. Presentations- och beslutsunderlag samt informationen 

är anpassad efter samtliga regulatoriska krav som tex MiFID; Pripps och IDD.  

 

Ericsson Radio System AB – IT Chef och Programchef 

Mitt arbetsområde innebar ansvar för IT-system, WAN, LAN och kommunikationsplattformar för 

affärsområdet RMOJ på Japan divisionen och 850 medarbetare lokaliserade i flera länder samt 

virtuella expertteam, egen personal och konsulterteam om 65 personer i Sverige, Norden, Tyskland  

och Japan. 

Ansvaret innebar att leda och driva samtliga pågående och planerade komplexa outsourcingprojekt, 

med projektledning, förhandlingar, erfarenhetsutbyte och analysarbete samt vara föredragshållare till 

styrgrupper och ledningsgruppen 

Projektets slutresultat innebar nya telekommunikationslösningar för Ericsson Radio till andra stora 

teleoperatörer i Europa och Asien. 

 
TietoEnator Sverige AB, Process & Network, Team-avdelningschef. 

Dotterbolaget till TietoEnator Sverige med inriktning på avancerad informationsteknik inklusive 

datorsystem, programvara, lagringssystem och outsourcing tjänster. Kenneth hade olika 

chefspositioner, var kund-och relationsansvarig inom Olja & Gas, Skogsindustrin, Detaljhandeln, 

Public Service, Transportsektorn och ansvarig för bemanning av projekt. Som teamchef var jag 

ansvarig för team i Sverige, Norge och Finland och ansvarig för extern information till kund och 

partner samt budgetansvar. 

 

Eltel Networks & Defence AB. Projektchef 

Projektansvarig för Eltel Defence mot FMV.  

Strategiskt projektet för stridsberedskapspiloterna JAS39 innebar att styra, leda, kartlägga, 

mängda och genomföra materialplanering, installation av telekom och Rakel utrustning samt 

planera och genomföra möten med beställare och leverantörer som var involverade i 

projektet. Ansvar började som projektledare och övergick till ett övergripande ansvar och 

planering i rollen som totalentreprenadsansvarig gentemot beställaren FMV. 

Projektet omfattade all teknisk utrustning, RAKEL, Civil Radiotrafik, avbrottsfri kraftförsörjning 

samt kontaktansvar gentemot underleverantörer, byggföretag och FMV.  

 
Sevenco KB – Senior Projektledare 

Inom företagsledning med tjänster såsom verksamhetsledning och projektledning. Inhyrd som ansvarig 

för organisationsoptimering och roller som Interims chef. 
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