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HEJ!

Låt mig få presentera ett urval av intressanta personer från Centigo som

kommer att vara på plats under Almedalsveckan iVisby (1–5/7 2018).

Samtliga är experter inom ett område och/eller en bransch samt vana

paneldeltagare och presentatörer. 

Kontakta mig eller någon av våra profiler om du tror att vi kan bidra till ditt

event under Almedalsveckan.

Vänligen,

Silvia Kakembo

silvia.kakembo@centigo.se

+4670 517 49 23
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http://www.centigo.se/
mailto:silvia.kakembo@centigo.se


KORT OM CENTIGO

Centigo hjälper ledande företag och 

organisationer genom kritiska 

förändringsprojekt. 

Business Wellness® är vårt sätt att se 

på vad som kännetecknar 

framgångsrika företag och hur man 

skapar dem. 

Detta synsätt tillämpar vi såväl i våra 

uppdrag som i vår strävan att vara 

marknadens mest attraktiva 

konsultpartner. 

Centigo finns för att inspirera och 

leda människor till att skapa spänstiga 

och välmående företag och 

organisationer. 

Ett Business Wellness®-företag är 

långsiktigt lönsamt, skapar 

arbetstillfällen, skapar välfärd, stärker 

samhället och har ett hållbart 

förhållningssätt till omvärlden. 

Genom att verka för det nya sättet att 

driva företag är vår förhoppning att 

detta ska gynna världen mer än något 

annat vi gör.

VAD VI GÖR VILKA VI ÄR VARFÖR VI FINNS

Med 250 medarbetare och en lönsam 

organiskt tillväxt sedan 2002 är vi den 

ledande svenska samarbetspartnern 

för affärskritisk och tvärfunktionell 

förändring.

Centigo har mottagit utmärkelsen 

Årets Talangföretag 2016 och 2017 

med motiveringen att vi är särskilt bra 

på att attrahera och behålla talanger. 
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JOHAN WALLER

Johan är en av Centigos grundare och en av de som 

ligger bakom Centigos kollektiva ledarskap och chefslösa 

organisation. Johan har varit en starkt bidragande faktor 

till att Centigo utsetts till Årets Talangföretag 2016 och 

2017. 

Johan har ett samhällspolitisk engagemang som 

talesperson för Sveriges största entreprenörsnätverk, 

Founders Alliance, i syfte att få politiker och 

entreprenörer att hjälpas åt att bygga framtidens Sverige. 

Expertområden: Strategiutveckling, framtidens företag, 

framtidens kompetens, entreprenörsskap samt mega- och

makrotrender

Bransch: Flera branscher

johan.waller@centigo.se

https://www.linkedin.com/in/johan-waller-0469407/

+4670 699 76 09

mailto:Johan.waller@centigo.se
https://www.linkedin.com/in/johan-waller-0469407/
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ULRIKA BERNHOFF

Ulrika är ansvarig för Centigos strategi- och

affärsutvecklingsenhet. Ulrika har 25 års

konsulterfarenhet inom affärsutveckling, både från ett

kreativt perspektiv och från ett managementperspektiv. 

Ulrika har en bakgrund som VD för United Minds och

medgrundare till Innovation 360 samt som Teknisk

Attaché i San Francisco.

Expertområden: Strategi, innovation och affärsutveckling

Bransch: Telekom & IT, detaljhandel, FMCG, tillverkande industri

och offentlig sektor

ulrika.bernhoff@centigo.se

https://www.linkedin.com/in/ulrikabernhoff/

+4673 324 59 83

mailto:silvia.kakembo@centigo.se
https://www.linkedin.com/in/silviakakembo/
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PÄR ERIKSSON

Pär är Partner på Centigo och har 25 års erfarenhet

som strategi- och verksamhetskonsult. Han är särskilt

intresserad av hur företag och organisationer kan skapa

momentum och säkerställa framdrift mot en gemensam

målbild.

Pär tror starkt på kopplingen mellan engagemang och

framgång och har varit med om att bygga upp flera

framgångsrika konsultverksamheter.

Expertområden: Strategi och verksamhetsutveckling

Bransch: Flera branscher, främst resor och transporter

par.eriksson@centigo.se

https://www.linkedin.com/in/paroeriksson/

+4670 605 07 02

mailto:par.eriksson@centigo.se
https://www.linkedin.com/in/paroeriksson/
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ULRIKA AXELSSON

Ulrika är Partner på Centigo och leder den affärsenhet 

som verkar inom den finansiella sektorn.

Med 20 års erfarenhet av affärsutveckling i ryggsäcken 

har Ulrika stor förståelse för de utmaningar och 

möjligheter som förändring och utveckling innebär. 

Särskilt intresserad är hon av disruptionen som den 

finansiella sektorn står inför.  

Expertområden: Produktutveckling, fintech, blockkedjeteknik

och verksamhetseffektivisering

Bransch: Bank, finans och försäkring

ulrika.axelsson@centigo.se

https://www.linkedin.com/in/ulrikaaxelsson//

+4673 661 30 88

mailto:ulrika.axelsson@centigo.se
https://www.linkedin.com/in/silviakakembo/
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SILVIA KAKEMBO

Silvia är marknadsansvarig på Centigo och ledarskribent

på Dagens Arena. Hon har 10 års erfarenhet av

verksamhetsutveckling inom ideell sektor och har bland 

annat lett SSU:s valrörelse 2014. 

Vid sidan av uppdraget som marknadsansvarig hjälper

Silvia ideella organisationer att hitta nya former för 

medlemmarnas engagemang.

Expertområden: Verksamhetsutveckling, varumärke & 

kommunikation, politik & samhälle

Bransch: Ideell sektor

silvia.kakembo@centigo.se

https://www.linkedin.com/in/silviakakembo/

+4676 517 49 23

mailto:silvia.kakembo@centigo.se
https://www.linkedin.com/in/silviakakembo/


VARFÖR SÅ MÅNGA TALESPERSONER?

Vi har kommit på att vi kan skapa mer engagemang och

lönsamhet genom att kollektivt dela på ledarskapet. 

Bland våra 250 medarbetare finns många ledare, men 

inga chefer. Hittills har det visat sig vara framgångsrikt!

Förhoppningsvis matchar en eller flera av våra experter

just det du söker.
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STEPHAN EHRHARDT

Stephan är Managing Partner på Centigo och har 30 års

erfarenhet av ledarskap från näringslivet och

Försvarsmakten.

De senaste 20 åren har Stephan arbetat som konsult i

ledarskaps- och organisationsfrågor. Stephan är en av de 

som bidragit till att Centigo flera år i rad utsetts till 

Sveriges bästa arbetsgivare. 

Expertområde: Ledning och styrning

Bransch: Flera branscher

stephan.erhardt@centigo.se

https://www.linkedin.com/in/stephan-ehrhardt-5101a63/

+4685 222 72 53 

mailto:stephan.erhardt@centigo.se
https://www.linkedin.com/in/stephan-ehrhardt-5101a63/
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JESSICA BLOMGREN

Jessica har drivit vår satsning på praktisk

delningsekonomi, meetrd.se, en plattform där

företag kan dela med sig av sina mötesrum.

Genom meetrd.se har Jessica erfarenhet av

delningsekonomi, framtidens arbetsplats och trender

inom digitalisering av fastighetsbranschen.

Expertområden: Delningsekonomi, framtidens arbetsplats, 

digital affärsutveckling, digital marknadsföring och millenials

Bransch: Fastighet

jessica.blomgren@centigo.se

https://www.linkedin.com/in/jessicablomgren

+4673 987 86 27

http://www.meetrd.se/
mailto:jessica.blomgren@centigo.se
https://www.linkedin.com/in/silviakakembo/
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HANS JONSSON

Hans ansvarar för vårt systerbolag Decigo och har 20 

års samlad erfarenhet av organisations- och

verksamhetsutveckling inom industri-, service-

och tjänstesektor.

Hans är särskilt intresserad av de förflyttningar som nu 

sker i övergången från hierarkiska till kunskaps- och

nätverksbaserade organisationer.

Expertområden: Verksamhet- och oganisationssutveckling

Bransch: Hälsa och sjukvård samt tjänstesektorn

hans.jonsson@decigo.se

https://www.linkedin.com/in/hans-jonsson-baa871/

+46 702 658 658

mailto:hans.jonsson@decigo.se
https://www.linkedin.com/in/hans-jonsson-baa871/


På Centigo hittar du ovanligt engagerade människor med en 

unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. 

Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi tillsammans med 

våra kunder spänstiga och välmående företag och 

organisationer.

Vi kallar det Business Wellness®.
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