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Peter Lindén
0708-85 85 10
peter@mediacon.se

PERSONUPPGIFTER
Född den 27 mars 1976 i Lidköping.
Svensk medborgare, sambo. Innehar körkort klass B.

MIN PROFIL
Jag är 37 år och arbetar idag som IT-chef på Kemikalieinspektionen. Jag leder där IT-enhetens arbete
operativt samtidigt som ansvarar för strategiska IT-frågor och myndighetens IT-styrning. Jag har varit
anställd vid Kemikalieinspektionen sedan juni 2002.
Jag har vid sidan av min roll som IT-chef även arbetat med många andra frågor. I tre år var jag biträdande
chef för den administrativa avdelningen där även ekonomi, personal, kvalitetsledning, registratur/arkiv och
verksamhetsstyrning ingick. Jag är även myndighetens säkerhetschef, informationssäkerhetsansvarige och
ordförande i generaldirektörens råd för IT-strategiska frågor, IT-rådet.
Jag har varit chef i många år och trivs i ledarrollen. Att coacha medarbetare mot resultat är stimulerande.
Som person är jag resultatinriktad, orädd och strukturerad. Jag gillar att hålla ett högt tempo, jag tar initiativ
och jag är en duktig kommunikatör med en god social kompetens. Mitt arbetssätt präglas av struktur,
ansvarstagande, handlingskraft och helhetstänkande. Mitt ledarskap kännetecknas av entusiasm, lyhördhet,
tydlighet och stor drivkraft som tillsammans skapar ett gott arbetsklimat och stimulerar till utveckling och
goda resultat.
Jag har lång och gedigen erfarenhet av IT-drift, förvaltning och kravställning av verksamhetskritiska ITsystem. Jag har goda kunskaper om standarder för IT-processer (ITIL) och jag är en van projektledare och har
genom åren ansvarat för flera stora projekt – alltifrån förberedelser inför millennieskiftet till införande av
komplexa affärs- och verksamhetssystem. Jag är van att leverera kvalitativa IT-tjänster med ett affärsmässigt
tänk. Jag har också en bakgrund som tekniker, är teknisk intresserad och håller mig uppdaterad på vad som
händer på marknaden.
Jag har bland annat erfarenhet av kvalitetsarbete, grupputveckling, förändringsarbete, processutveckling,
informationssäkerhetsarbete på både teknisk- och ledningsnivå, IT-arkitektur, kravinsamling, upphandling
och projektstyrning.
Under flera år har jag varit svensk representant i olika EU-organ vilket har gett mig goda erfarenheter att
arbeta och verka i internationella miljöer. Jag har mycket goda kunskaper om svensk offentlig förvaltning
och kraven kopplade till e-förvaltning.
Att få utveckla arbetssätt och organisationer samt att få projekt att leverera enligt uppställda krav är något
jag starkt brinner för.
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ANSTÄLLNINGAR
Kemikalieinspektionen (KemI), Sundbyberg
IT-chef
2002 –
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Chef för myndighetens IT-enhet. IT-enheten har till uppgift att införskaffa och underhålla
myndighetens IT-plattform, ge myndigheten en god IT-service, stödja verksamheterna i dess arbete
genom att initiera, erbjuda och utveckla effektiva och tekniskt kompetenta IT-lösningar. Enheten
ansvarar för det löpande IT-säkerhetsarbetet, supporten, driften och förvaltningen av KemI:s
gemensamma system och driver det arbete som beskrivs i myndighetens IT-strategi och andra
styrande dokument. Personal- och budgetansvar (8 pers, 15 MSEK). Ordförande i myndighetens ITråd. Informationssäkerhetsansvarig och säkerhetsansvarig. KemI omsluter ca 200 MSEK och har ca
270 anställda. Under våren 2013 även delprojektledare för ny organisation.

Ställföreträdande administrativ chef
2006 – 2008
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Stf avdelningschef. Avdelningen ansvarade för administrativt stöd, driver och utvecklar förslag till
policies, strategier och riktlinjer samt initierar utveckling av gemensamma administrativa stödsystem
avseende ekonomistyrning, investeringar, personalpolitik, kvalitetssamordning, IT, vaktmästeri, växel
och reception. Under hösten 2008 även tidvis vikarierande administrativ chef.

Advisec AB, Stockholm
IT-säkerhetskonsult, projektledare
2001 – 2002
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Projektledning av informationssäkerhetsprojekt främst organisatoriskt och teknisk säkerhet.
Upprättande av katastrofplaner, IT-säkerhetspolicies, backuphantering etc åt kunder. Även säljarbete,
presentationer, utbildning etc inom området. Advisec hade fyra anställda.

Tidnings AB Stockholm News (SN), Stockholm
IT-chef
2000 – 2001
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Stockholm News var en gratistidning som startade 2000 och las ner 2001. Jag rekryteras för att bygga
upp dess IT-verksamhet. Ensam ansvarig för IT-upphandling, systemuppbyggnad, drift, underhåll och
uppgradering, för kontakter med leverantörer av hårdvara, mjukvara och tjänster samt för
användarsupport. Budgetansvar. Direkt underställd VD. SN omslöt ca 80 MSEK med ca 50 anställda
och en upplaga på 200 000 ex.

Nya Wermlands-Tidningens AB (NWT), Karlstad
IT-ansvarig
1996 – 2000
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Började som datatekniker 1996. Blev sedan ansvarig för tidningens IT-drift och support. ITsäkerhetsansvarig. Samordning av hela IT-verksamheten vid koncernens tidningar i Värmland. Personaloch budgetansvar (4 pers, 3 MSEK). Projektledare för ett flertal stora projekt, bland annat år 2000arbetet. NWT-koncernen omsluter ca 550 MSEK, har 400 anställda och en upplaga på 151 000 ex.
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Polismyndigheten, Lidköping
Systemadministratör
1995 – 1996
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Administration av myndighetens IT-system och nätverk. Ansvarig för installation, konfiguration och
övervakning. IT-säkerhetsansvar samt användarstöd till ungefär 100 anställda.

MediaCon
Egen företagare
1994 –
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Eget företag främst med inriktning på medieproduktioner, DJ-uppdrag, IT-projekt samt allmän
konsultverksamhet.

Johnnys kopiering
Vikarie
1993 – 1994
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Sommarjobb hos kommunens privatiserade kopieringscentral. Kundmottagning, kopiering och
fakturering.

UTBILDNINGAR
2007-2008

Kemikalieinspektionens chefsutvecklingsprogram

Våren 2006

Chefkurs för statsförvaltningens chefer, Södertörns Högskola

Våren 2005

Introduktionskurs II statsvetenskap, 10p (ej tenterad), Stockholms Universitet

Hösten 2004

Introduktionskurs I statsvetenskap, 10p (delvis tenterad), Stockholms Universitet

Våren 2003

Arbetslivets juridik, 10p, Stockholms Universitet

Hösten 2002

Retorik, grundkurs 2, 10 p, Södertörns Högskola

Våren 2002

Juridisk introduktionskurs, 10 p
Stockholms Universitet
Retorik, grundkurs 1, 10 p
Södertörns Högskola

1992-1995

Samhällsvetenskaplig linje
De la Gardiegymnasiet, Lidköping

URVAL AV KURSER
Maj 2009

IT-säkerhet för chefer, Försvarshögskolan, Stockholm

December 2007

ITIL Foundation, IBC, Stockholm

Januari 2006

Microsoft Project 2003, grundkurs, Lexicon, Stockholm

November 2005

Effektiv som chef, Chef, Stockholm

November 2005

Personuppgiftslagen – tillämpning i praktiken. Jure utbildning, Stockholm

Maj 2004

Att göra en IT-plan, DPU, Stockholm

Hösten 2003

Praktiskt ledarskap, chefskurs (forts), Företagsuniversitetet, Stockholm

Våren 2003

Praktiskt ledarskap, chefskurs, Företagsuniversitetet, Stockholm
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Februari 2003

IT-chefskurs, NFI Competence, Stockholm

December 2002

Att upphandla dokumenthanteringssystem, DPU, Stockholm

December 2000

Supporting Microsoft Windows 2000 Prof. & Server, Cornerstone, Stockholm

September 1998

NT Server & Novell NetWare admin., Lärdata, Karlstad

September 1997

Att leda och planera arbetet, Företagsuniversitetet, Stockholm

Våren 1997

Diplomerad IT-säkerhetschefsutbildning, Företagsuniversitetet, Stockholm

Januari 1997

TCP/IP-säkerhet, BorderWare FireWall, IMS Data, Stockholm

December 1995

Novell Certified Administrator 4.1, Scribona, Stockholm

URVAL AV ÖVRIGA UPPDRAG
2013

Delprojektledare ny organisation, Kemikalieinspektionen

2012-

Ordförande Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

2008-2010

Vice ordförande Brf Korsnäbben

2007-

Svensk representant i Security Officer Network, European Chemicals Agency

2007-2010

Ledamot Socialnämnden, Solna Stad

2007-2010

Nämndeman, Länsrätten Stockholms län

2006

Ledamot Bromma Stadsdelsnämnd, Stockholms stad

2004-2009

Svensk expert REACH-IT Expert Group, European Chemicals Agency

2003-2005

Ledamot Sociala delegationen, Farsta Stadsdelsnämnd, Stockholms stad

2003-2006

Ersättare Landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

2002-2005

Ersättare Farsta Stadsdelsnämnd, Stockholms stad

1998-2001

Ersättare Miljö- och häloskyddsnämnden, Karlstads kommun

1998-2000

Ledamot Meridian användarförening, Sverige

1997-2000

Representant i Tidningsutgivarnas tekniska kommitté

1996-1998

Ledamot Trafiksäkerhetsnämnden, Karlstads kommun

1995-1996

Ledamot Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Lidköpings kommun

1992-1995

Redaktör för skoltidningen De la Guardian

1990-1996

Producent, programledare, tekniker Radio Lidköping 93,8

VITSORD
Av tidigare arbetsgivare beskrivs jag allmänt som en öppen, utåtriktad, positiv och trevlig person som är
duktig på att lyssna, föra dialog och samarbeta. Andra egenskaper som värdesätts hos mig är min sociala
kompetens och viljan att nå resultat. Mitt arbetssätt präglas av ansvarstagande och helhetstänkande. Mitt
ledarskap kännetecknas av entusiasm, tydlighet och stor drivkraft som tillsammans skapar ett gott
arbetsklimat och stimulerar till utveckling och goda resultat. Genom chefsutvärderingar och
medarbetarundersökningar utvärderas mitt ledarskap löpande.

IT-KUNSKAPER
Jag har mycket goda datorkunskaper. Van användare av alla Office-program. Mycket goda kunskaper inom
hela Microsoft-plattformen och IT-säkerhet. Allmänt goda kunskaper när det gäller hårdvara, mjukvara,
servrar, nätverk, brandväggar, e-post-system, SAN, virtualisering, databaser, webb etc.
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FRITIDSINTRESSEN, PRIVAT
Personligen är jag är positiv och glad person som gillar att ha många bollar i luften. Jag är utåtriktad och
tycker om att träffa människor och engagera mig. Jag bor i Kragstalund, Vallentuna tillsammans med min
sambo Mikaela och våra barn Saga och Lukas. Jag är samhällsintresserad och har under åren innehaft flera
olika förtroendeuppdrag. På fritiden driver jag mitt egna företag i vilket jag bland annat hyr ut mig själv som
DJ via olika evenemangsbolag. Jag har alltid gillat att ha många bollar i luften och tycker om att leva ett
aktivt liv samt att lära mig nya saker. Jag är tekniskt kunnig och intresserad vilket innebär att jag följer
utvecklingen aktivt och sysslar mycket med IT även på fritiden. Vid lediga stunder umgås jag med min familj,
tränar, åker till sommarstugan i Värmland, träffar vänner och besöker Åland där svärföräldrarna bor.

SPRÅK
Svenska

Engelska

Tal: Mycket goda kunskaper
Skrift: Mycket goda kunskaper

Tal: Mycket goda kunskaper
Skrift: Mycket goda kunskaper

Franska

Tyska

Gymnasiekunskaper

Gymnasiekunskaper

REFERENSER
Administrativ chef Liselotte Andersson
Verkställande direktör Thomas Grahl
Verkställande direktör Magnus Lööf
Verkställande direktör Boine Gepertz
Kontaktuppgifter lämnas på begäran.

