CIO-Panelen
Få tillgång till Sveriges mest erfarna CIO:er
för att lösa din specifika utmaning!
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CIO-Panelen
Testa dina utmaningar mot de bästa!

Mikael Lindberg
Har de senaste 10 åren arbetat som Senior Executive Partner på Gartner. Innan dess
har Mikael en bakgrund som CIO på Cloetta Fazer samt managementkonsult på
Capgemini. CIO med stort fokus på digitalisering och den digitala förﬂyttningen samt
hur man skapar kontinuerlig innovation.

Gunilla Etsare
Gunilla har tidigare varit CIO för Strålfors och Attendo. Hon har en bred erfarenhet
från IT-ledarskap inom industri, oﬀentlig sektor och företag i oﬀentlig sektors tjänst.
Hon har internationell erfarenhet och vet hur man hanterar olika typer av
organisationer, centraliserade och decentraliserade, sourcade, semisourcade och
inhouse. Främsta styrka är att gå från kaos till ordning.

Dan Leü
Dan har varit interims CIO på Besikta Bilprovning, Veolia samt chef för IT-staben på
Bankgirot. Han är en senior verksamhetskonsult / programledare som har utfört
uppdrag på SEB, SHB,
Skandiabanken, ICA Banken, Nordea m.ﬂ. Dan har
implementerat ny global e-handelslösning på H&M vilket gett honom bra insikt i
digitala kanaler. Dan var ansvarig programledare för hela starten av PPM. I sina roller
är han van att arbeta nära verksamhetsledning och agera stöd åt CIO.

CIO-panelen ger dig konkreta råd och förser dig med
beslutsunderlag som baseras på egna erfarenheter

Mikael Larsson
Arbetar idag som interimschef i uppdrag som aﬀärsområdeschef, medlem av
företagsledningen samt ledningsstöd på större ﬁntechbolag. Är även styrelseledamot
i SPV (Statens tjänstepensionsverk).Har mångårig erfarenhet som CIO bl.a. på Alecta.
Har haft uppdrag som chef för Digitala aﬀärer samt interims CIO på Bankgirot.

Uppdraget som CIO är komplext och ibland kan det kännas som om det är svårt att
hitta en bra ”sparringpartner” internt att diskutera sina utmaningar med. Vår panel
är det konkreta alternativet till rapporter och nätverk. Det tar tid att sätta sig in i
komplexa rapporter och i de nätverk marknaden erbjuder är det svårt att diskutera
sina egna utmaningar på djupet.

Anders Rennermalm
De senaste åren har han i olika CxO- och konsultroller ägnat sig åt cloud, governance
och ITSM, med framförallt ITIL och pm3 som verktyg. Dessförinnan var han CIO på
Ledarna. En tekniker som på senare år insett att IT är lika mycket människor som teknik.
Anders kommer från utvecklingen men har dragit sig mot driftsvärlden eftersom han
upplever att mycket av utmaningen för en fungerande IT-organisation ﬁnns där.

Det skapar trygghet och gör det lättare att förankra ett beslut om man kan hänvisa
till att tre av Sveriges mest erfarna CIO:er har skapat beslutsunderlaget.
Processen är tids- och kostnadseﬀektiv
 Analysmöte

Startmöte där en av experterna intervjuar
beställaren och konkretiserar innehållet.


 Workshop


 Slutrapport

Gemensam workshop tillsammans med tre CIO:er
där ämnet analyseras noggrant under en halvdag.
Resultatet presenteras tillsammans med en slutrapport. Slutrapporten är ett konkret
och bra beslutsunderlag som tar er vidare i beslutsprocessen.

Bland paneldeltagarna ﬁnns CIO:er/IT-chefer bakgrund från bland annat Nordea,
Alecta, UC, Ledarna, Bankgirot, Skanska, Strålfors, Veolia och varav en har arbetat 10
år på Gartner.
Kontakta oss nu för att testa dina utmaningar mot Sveriges elit bland CIO:er!

Erik Ellqvist
Erik har 25 års erfarenhet inom IT och har bland annat haft roller som IT-chef på UC,
Nasdaq samt utvecklingschef på Santander. Primär inriktning: Bank och Finans
(NasdaqOMX, Burgundy, Cryex, UC och BGC). Sekundär inriktning Retail (ICA och
OKQ8). Lång erfarenhet av etablering, rekrytering, förändringsledning, sourcing och
leverantörsstyrning.

Magnus Norrström
Magnus Norrström är en erfaren CIO och konsult. Magnus arbetade 20 år på
Accenture med strategiska IT-frågor inom ﬁnansbranschen. Han har också spenderat
ett antal år som CIO på Nordea och Skanska. Fokus har hela tiden varit att
kommunicera med aﬀären för att visa på värdet av IT.

CIO-panelen ger dig konkreta råd och beslutsunderlag
som baseras på egna erfarenheter

Du får tillgång till tre av Sveriges mest erfarna CIO:er
för att lösa din specifika utmaning!

Analysmöte – Workshop - Slutrapport

KeyMan grundades 1998 med missionen att bli
marknadens bästa konsultmäklare.

 08-35 30 10  forfragan@keyman.se

