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ANSTÄLLNINGAR  
VD	  OCH	  GRUNDARE	  OSKAR	  AHLBERG	  INVEST	  AB	  
Oktober	   2013	   –	   nu.	   Konsultverksamhet	   som	   chef	   på	   olika	   nivåer,	   samt	   investeringsverksamhet.	  
Typiskt	   tillförordnad	   VD,	   COO,	   Försäljningschef	   eller	   Kommunikationschef.	   Tar	   också	   uppdrag	   som	  
coach	  eller	  utbildare.	  Jobbar	  i	  egna	  bolag,	  men	  företrädesvis	  med	  externa	  kunder.	  	  

FÖRÄLDRALEDIG	  
December	  2012	  –	  september	  2013	  

VD	  EXOPEN	  AB	  
September	  2011	  –	  november	  2012.	  ExOpen	  (www.exopen.se)	  är	  ett	  mjukvarubolag	  med	  50	  anställda,	  
och	   utvecklar,	   säljer	   och	   implementerar	   beslutsstödslösningar	   (Business	   Intelligence,	   BI)	   i	   Sverige.	  
Bolaget	  är	  bland	  de	  snabbast	  växande	  i	  sin	  sektor	  och	  har	  bland	  annat	  vunnit	  Dagens	  Industris	  Gasell-‐
pris	  5	  gånger	  i	  rad.	  	  

TILLFÖRORDNAD	  VD	  FÖR	  SOLARUS	   	  
Mars	  2011	  –	  augusti	  2011.	  (www.solarus.se),	  en	  tillverkare	  av	  solpaneler.	  Som	  delägare	  via	  Spring	  
Capital	  och	  medlem	  i	  styrelsen	  gick	  jag	  in	  tillfälligtvis	  medan	  bolaget	  sökte	  nytt	  kapital	  

DELÄGARE	  OCH	  PARTNER	  I	  SPRING	  CAPITAL	  	  
September	  2010	  –	  augusti	  2011.	  Riskkapitalfirma	  som	  investerar	  i	  svenska	  teknikbolag	  inom	  
CleanTech-‐sektorn.	  	  

SVP	  CORPORATE	  COMMUNICATIONS	  IBS	  AB	   	  
April	  2008	  –	  augusti	  2010.	  IBS	  (www.ibs.net)	  var	  vid	  tiden	  börsnoterat	  i	  Stockholm	  och	  hade	  cirka	  
2	  000	  anställda.	  Jag	  var	  ansvarig	  för	  all	  intern	  och	  extern	  information,	  inklusive	  PR-‐	  och	  IR-‐aktiviteter,	  
satt	  i	  koncernledningen	  och	  rapporterade	  direkt	  till	  koncernchefen	  Mike	  Shinya.	  	  

IMPLEMENTATION	  OFFICE	  DIRECTOR	  IBS	  AB	  	  
Juni	  2007	  –	  mars	  2008.	  År	  2007	  bestämde	  sig	  IBS	  för	  att	  implementera	  en	  ny	  strategi	  och	  i	  grunden	  
göra	  om	  sin	  globala	  organisation.	  Jag	  var	  ansvarig	  för	  att	  denna	  nya	  organisation	  implementerades	  
och	  rapporterade	  direkt	  till	  koncernchef.	  	  

INTERNATIONAL	  SALES	  DIRECTOR	  IBS	  AB	  	  
Januari	  2006	  –	  maj	  2007.	  Globalt	  ansvarig	  för	  försäljning	  via	  våra	  dotterbolag	  av	  alla	  IBS	  produkter	  
(ERP,	  CRM	  och	  Integrationsprodukter)	  till	  vår	  viktigaste	  enskilda	  kundgrupp,	  samt	  kundansvar	  för	  
utvalda	  internationella	  storkunder.	  	  



PRODUKTCHEF	  PÅ	  IBS	  AB	   	  
Mars	  2004	  –	  december	  2005.	  Globalt	  försäljningsansvar	  för	  en	  nyförvärad	  produkt	  (IBS	  Integrator)	  i	  
Global	  Sales	  &	  Marketing	  team.	  Ansvar	  för	  att	  lägga	  upp	  en	  global	  marknads-‐	  och	  försäljningsplan	  
och	  implementera	  den	  i	  samverkan	  med	  21	  länders	  lokala	  organisationer.	  	  

MARKNADSDIREKTÖR	  PÅ	  SAM	  SAMARBETANDE	  KONSULTER	  AB	   	  
Oktober	  2003	  –	  februari	  2004,	  projektanställning	  Anvsvarig	  för	  att	  skapa	  ta	  fram	  och	  implementera	  
en	  första	  marknadsplan	  för	  SAM.	  	  

SALES	  MANAGER	  SCANDINAVIA	  FÖR	  XCELLENET,	  INC	   	  
Juni	  2002	  –	  juni	  2003.	  Ansvarig	  för	  all	  försäljning	  i	  Sverige,	  Norge,	  Finland	  och	  Danmark,	  både	  direkt	  
till	  större	  kunder	  och	  via	  partners	  och	  återförsäljare	  

SALES	  &	  MARKETING	  MANAGER	  EHAND	  AB	   	  
Januari	  2000	  –	  maj	  2002.	  Bolaget	  utvecklade	  mjukvara	  inom	  den	  gryende	  sektorn	  mobilt	  internet.	  
Som	  en	  av	  grundarna	  var	  min	  roll	  att	  bygga	  upp	  en	  försäljnings-‐	  och	  marknadsorganisation	  från	  
grunden,	  ta	  fram	  en	  fungerande	  ”go-‐to-‐market	  model”,	  därefter	  skapa	  prismodeller	  och	  licensavtal,	  
bygga	  upp	  en	  marknadsplan	  samt	  anställa	  folk	  för	  både	  försäljnings-‐	  och	  marknadsföringsaktiviteter.	  
Avdelningen	  växte	  till	  13	  personer	  som	  mest	  innan	  vi	  sålde	  bolaget	  till	  vår	  största	  kund,	  XcelleNet,	  
Inc.	  	  

SALES	  SUPPORT	  PÅ	  IBS	  I	  LONDON	  	  
September	  1997	  –	  december	  1999.	  Till	  att	  börja	  med	  som	  specialist	  på	  Client/Server	  och	  Internet-‐
modulerna	  av	  affärssystemet	  ASW	  (i	  dag	  IBS	  Enterprise)	  och	  sedermera	  som	  Senior	  Sales	  Support	  
Consultant	  med	  gruppansvar	  för	  säljstödsstyrkan.	  

JAVA-‐UTVECKLARE	  IBM	  STUTTGART	   	  
Mars	  1996	  –	  augusti	  1997.	  Anställd	  för	  IBM-‐projektet	  San	  Francisco	  (numera	  en	  del	  av	  IBM	  
Websphere)	  i	  ett	  av	  IBM:s	  labb	  i	  Stuttgart.	  	  

ORDFÖRANDE	  INTERNATIONELLA	  UTSKOTTET	  (INTUO)	  PÅ	  TEKNISKA	  HÖGSKOLANS	  STUDENKÅR	  	  
januari	  –	  december	  1993.	  Uppdraget	  bestod	  i	  huvudsak	  av	  tre	  delar:	  fadderverksamhet	  och	  
aktiviteter	  för	  gäststudenter	  på	  KTH,	  hjälp	  till	  KTH-‐studenter	  som	  ville	  studera	  eller	  praktikjobba	  
utomlands	  samt	  marknadsföring	  av	  KTH	  på	  universitet	  i	  utlandet	  i	  syfte	  att	  locka	  hit	  fler	  
gäststudenter.	  	  

1986	  –	  1995	  
Olika	  tillfälliga	  anställningar	  på	  helger	  och	  somrar,	  inklusive	  fabriksarbete,	  lagerarbete,	  IT-‐ansvarig,	  
butikssäljare	  och	  annat.	  Jag	  berättar	  gärna	  mer	  om	  intresse	  finns.	  



ANDRA UPPDRAG 
2010-‐2011	  Styrelseledamot	  i	  Solarus,	  ett	  bolag	  som	  tillverkar	  och	  säljer	  solfångare	  främst	  på	  en	  

internationell	  marknad.	  	  

2007-‐	   Var	  med	  och	  grundade	  mjukvarbolaget	  Protracer	  AB	  (www.protracer.se),	  är	  i	  dag	  
delägare	  och	  styrelseledamot.	  Bland	  kunder	  kan	  nämnas	  internationella	  TV-‐bolag	  som	  
CBS,	  NBC,	  Sky	  Sports	  och	  flera	  japanska	  bolag	  

1994-‐1995	  ”Öfverskaendare”	  och	  därmed	  huvudansvarig	  för	  mottagningverksamhet	  (även	  kallad	  
nollning)	  på	  Elektrosektionen	  på	  KTH.	  Mottagningen	  bestid	  av	  en	  organisation	  med	  
ungefär	  70	  studenter.	  Samma	  år	  även	  Övermarskalk,	  ansvarig	  för	  diplomering	  av	  nya	  
civilingenjörer	  i	  Stadshuset.	  

1993-‐1994	   Styrelsemedlem	  i	  HÖRS	  (Högskolerestauranger	  i	  Stockholm)	  

UTBILDNING 
2009	   Utvecklingsprogram	  för	  chefer	  

1996	   Examen	  från	  Elektrotekniklinjen	  KTH.	  Civilingenjör	  med	  inriktning	  ”Computers	  and	  
Marketing”	  

1986-‐89	   Danderyds	  Gymnasium	  Naturvetenskapligt	  program	  

SPRÅKKUNSKAPER	  
Svenska:	  	   Modersmål	  

Engelska:	  	   Flytande	  efter	  2,5	  års	  arbete	  och	  boende	  i	  London	  

Danska/Norska:	  	   Affärskunskaper	  

Tyska:	   Kan	  hålla	  enklare	  konversation	  

Franska:	   B-‐språk	  på	  gymnasiet	  

FRITIDSSYSSELSÄTTNINGAR	  
Jag	  har	  en	  dotter,	  Olivia,	  som	  jag	  har	  haft	  den	  stora	  förmånen	  att	  tillbringa	  mycket	  tid	  tillsammans	  
med	  de	  senaste	  månaderna.	  Jag	  bor	  i	  Vasastan	  i	  Stockholm,	  tillsammans	  med	  min	  flickvän	  Anna.	  På	  
fritiden	  sysslar	  jag	  ofta	  med	  olika	  sport-‐	  eller	  idrottsaktiviteter,	  exempelvis	  tycker	  jag	  det	  är	  kul	  med.	  
Peridodvis,	  numera,	  läser	  jag	  gärna	  böcker	  –	  helst	  anglosaxiska	  författare	  –	  och	  har	  på	  sistone	  mer	  
och	  mer	  börjat	  uppskatta	  biografier.	  	  

Då	  och	  då	  tar	  min	  tävlingsinstinkt	  ett	  lite	  fastare	  grepp	  om	  även	  min	  fritid	  och	  jag	  anmäler	  mig	  till	  
någon	  form	  av	  uthållighetsprov.	  Jag	  har	  bland	  annat	  genomfört	  Vätternrundan	  och	  Stockholm	  
Triathlon,	  men	  egentligen	  är	  jag	  ganska	  nöjd	  med	  att	  vara	  ute	  på	  mina	  föräldrars	  landställe	  i	  
Stockholms	  skärgård.	  	  


