
 

 

CANEA har kompetens och erfarenhet för att hjälpa er ta ett helhetsgrepp på verksamheten från 
strategiutveckling till genomförande av konkreta, operativa förbättringar. Vi hjälper er hela vägen, 
från analys till införande. Våra erfarna konsulter har genom åren hjälpt hundratals organisationer till 
en mer lönsam och effektiv verksamhet. 

 

 

Specialistkompetenser 
• Strategi- och affärsutveckling 
• Organisationsutveckling 
• Projektledning 
• Förändringsledning 
• Process-ledning/-utveckling 
• Ledningssystem 

 

Certifieringar 
• PMP 

 

Tidigare erfarenhet 
• Projektledare, Commentor AB 
• Konsult och systemutvecklare, 

Commentor AB 
• Utbildare, Försvarsmakten 
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Presentation 
Ola Eklöf, har arbetat på CANEA sedan 1995. Han har en 
civilingenjörsexamen från Chalmers inom Industriell 
marknadsföring. Han är PMP-certifierad projektledare sedan 
2005.  

Inom CANEA arbetar Ola oftast inom Projektledning, 
Förändringsledning, Strategi och Effektivisering.  

Han är även en erfaren kurshållare och håller ett flertal kurser, 
till exempel inom Projektledning, Strategi-Affärsutveckling, 
Förändringsledning, Processledning och Förbättringsarbete. 

Ola arbetar med en blandning av kunder både inom offentlig 
förvaltning samt medelstora och globala företag. 

Med engagemang och på kort tid sätter sig Ola in i nya 
uppdrag. Ett prestigelöst och flexibelt angreppssätt gör att 
han med stor flexibilitet kan ta sig an såväl små som stora 
uppdrag. Uppdragsgivaren kan förvänta sig lyhördhet, hög 
integritet och ett effektivt genomförande av uppdraget. 

Exempel på konsultuppdrag 
• Ansvarig projektledare för utveckling och införande av 

processer och arbetssätt för portfölj- och programledning för 
en av Sveriges största projektverksamheter. 

• Huvudansvarig konsult vid utveckling av helt ny affärsplan 
och affärsmodeller för fastighetsbolag. 

• Ansvarig projektledare under införande av 
koncernövergripande projekthanteringssystem inom statligt 
bolag. 

• Projektledare och huvudansvarig konsult vid effektivisering 
av börsnoterat nordiskt detaljistföretag. 

• Projektledare och huvudansvarig konsult vid utveckling av 
globalt gemensamt ledningssystem för kemikoncern. 

• Huvudansvarig konsult vid utveckling av ny affärs- och 
marknadsplan för kommunalt energibolag. 

• Uppdragsansvarig konsult vid utveckling av ny ”lean” 
leveransmodell för tjänsteprocess inom globalt ledande 
medicintekniskt företag. 

• Huvudprojektledare och konsult åt kommunalt energi- och 
återvinningsbolag rörande strategier, processutveckling, 
produktanalyser, affärsutveckling, organisationsutveckling 
samt rådgivning till högsta ledningen. 

•

 

ola.eklof@canea.se 
mobil: 073 - 355 11 17 

direkt: 010 - 459 00 17 


