
TRYGGT LEDARSKAP
Önskar ni tillväxt i bolaget i en osäker och komplex framtid? Då  
krävs en tydlig och trygg ledare som styrelseordförande som kan 
hjälpa och stötta ägare, styrelseteamet, VD och dess organisation  
att navigera och parera. Med mig har jag en lång erfarenhet av 
ledande operativa befattningar och som styrelseordförande, där  
jag varit med att leda komplexa, svåra och utmanande situationer  
till hållbara lösningar. Min ledarfilosofi är att arbeta med trans
formativt ledarskap där jag fokuserar på tydlighet, innovation,  
stöd, individen och en strävan av att alltid vara en god förebild.

Utifrån ett styrelseperspektiv kan ledarskapet användas för att leda 
en förändring för ägaren såsom t.ex. att gå från ägarlett till ägarstyrt, 
det kan handla om ett nytt ägardirektiv som ställer andra krav på 
styrelsen, VD och organisationen och det kan handla om att coacha 
och leda VDs utveckling in i framtiden där helt andra krav ställs på 
bolagets relevans och på en framgångsrik förändringsledning.  
Med min styrelsevana och även min roll som utbildare inom bolags
styrning, så har jag god kunskap om dom formella ansvaren som 
kommer an på en styrelse. En trygghet för såväl ägare, styrelseleda
möter och bolaget i övrigt. Min styrelseerfarenhet sträcker sig från 
startups till mer mogna tillväxtbolag, från familjeägda, investerar
ägda till spritt ägande, från privata till publika aktiebolag.

Jag står aldrig still och är konstant nyfiken på det senaste inom 
forskning gällande affärsutveckling, strategiarbete, tillväxtlogiker, 
bolagsstyrning och ledarskap för att nämna några områden.

INNOVATION OCH TILLVÄXT
I både min operativa och styrelserelaterade karriär så har fokus alltid 
legat på tillväxt. Att kicka igång något nytt, att accelerera något som 
redan växer eller att göra en ”turn around”. Under mina år på Chal

mers arbetade vi med att starta och tillsammans med grundare driva 
tillväxtbolag. Då fick jag möjligheten att få till mig massor med erfa
renhet, verktyg och nätverk kopplat till innovation, entreprenörsskap 
och tillväxt. Erfarenhet, verktyg och arbetssätt som jag byggt på och 
förädlat med tiden. ”Learning by doing” har varit mest givande och 
med tillväxtarbete med fler än 200 bolag så finns det en hel del att 
plocka ifrån, i nya utmaningar och bolagsbyggande.

Världen har aldrig varit så komplex och osäker som den är just nu.  
Vi går från ett Kunskapssamhälle till ett Innovationssamhälle. Det 
som tidigare kanske var i fokus för några få bolag gäller nu för alla, 
att vara innovativa. Det handlar bland annat om affärsmodeller,  
arbetssätt, organisationsstruktur, kompetenser, tjänster och produk
ter. Att gå från att förstå att innovation är en del av bolagets hållbara 
strategi till att få effekt är en tuff utmaning för många. I mig har ni 
en person som är tränad i att både leda och arbeta med utveckling 
av den befintliga verksamheten parallellt med innovationsarbete 
som skapar relevans för bolaget framåt. Min erfarenhet och fokus 
ligger på att bolaget ska vara relevant över tid och har förmågan att 
parallellt arbeta med vision, strategi och taktik.

Min största erfarenhet av styrelsearbete är som ordförande i ägar
ledda/styrda bolag där ägare både är ledamöter och anställda.  
Jag har erfarenhet, förståelse och ödmjukhet för att styrelsearbete 
ser olika ut i olika bolag, att det finns olika ägare, olika förutsätt
ningar och olika faser. Jag vill alltid vara inlyssnande, agil och så 
pragmatisk som det bara går. Då jag själv har drivit ett antal bolag 
och även varit extern VD så har jag en förståelse för det ägarledda 
bolagets styrelsearbete.

Jag har erfarenhet av bolag som är finansierade av offentligt kapital, 
riskkapital, genomgått listning på aktiehandelsplats och som genom 
gått generationsskiften, köpt upp och fusionerat bolag och som 
gjort hel exit av sitt bolag.

Jag brinner för tillväxt och har under hela min karriär jobbat med förändrings- och 
utvecklingsarbete med fokus på affärer. Sedan 1984 har jag arbetat operativt som 
entreprenör/intraprenör i små, medelstora och stora bolag både i Sverige och  
utomlands. Sedan 2006 har jag aktivt arbetat med styrelseuppdrag i tillväxtföretag.
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TEAMSPELARE MED INTEGRITET
Då jag jobbar professionellt som styrelsearbetare och bolags
styrningsspecialist så får jag ta del av bolags innersta kärna.  
För mig är det viktigt att hantera det med respekt och ödmjukhet.  
I ordföranderollen är det viktigt att alla ledamöter kommer till tals, 
att balansera och lyssna in allas åsikter för att få fram ett beslut som 
bolaget kan exekvera på. Integritet är viktigt både för mig och att 
det finns hos mina styrelsekollegor. Att vi förstår det som kommer 
till oss, att vi sätter oss in i frågeställningar och har egna åsikter att 
lägga på bordet för det gemensamma beslutet. Att förstå och dela 
bolagets värderingar så att den etiska kompassen finns med oss  
i styrelsearbetet.

Jag är handlings och beslutskraftig och fungerar som bäst när jag 
har många bollar i luften. Jag är en teamspelare och gillar att för
ankra och driva utveckling tillsammans med andra tänkande enga
gerade människor. En beskrivning av mig som ofta kommer igen  
är att jag är professionell, engagerad, rak, ärlig, kommunikativ,  

glimten  i ögat och med hjärtat på rätta stället.

Jag är medlem i Styrelseakademin, har 
flera certifierings och diplomutbildningar 
inom styrelsearbete, är lärare i bolags
styrning och styrelsearbete hos bland 

annat Styrelseakademien  
Sverige, individuellt styrelseförsäkrad samt att jag driver ett VD 
nätverk. Då nätverkande leder till affärer, fler kontaktytor och  
utveckling så driver jag även två affärsnätverksklubbar.

Jag bor i Billdal (Göteborg) tillsammans med min son Max, som  
jag har varannan vecka samt hunden Buzz. Jag har många intressen 
såsom skidåkning, segling, att resa, mat och dryck. För att hålla  
kroppen och hjärnan i trim tränar jag aktivt yoga, löpning och gym.

Jag har uppdrag på flera ställen i Sverige och är öppen för uppdrag 
på annan ort än just min hemstad Göteborg. Är regelbundet i Stock
holm. Är ni redo för att ta nästa steg i bolagets tillväxt? Då tycker jag 
att vi borde talas vid.

Med vänliga hälsningar,

Petra Palmgren Lindwall

NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG
Ordförande Bengt Dahlgren Göteborg AB (teknikkonsulter inom samhälls
byggnad), Adjungerad till koncernstyrelsen för Bengt Dahlgren AB, Ordfö
rande i DH Solutions AB (IT/digitalisering), Ledamot Västmanlandsfonden 
(riskkapital).

TIDIGARE STYRELSEUPPDRAG
Adjungerad Styrelseordförande Kanozi Arkitekter AB, Adjungerad Styrelse
ordförande Nordic Restaurant Group AB, Styrelseordförande Stendahls Group 
AB, Styrelseordförande Stendahls Reklambyrå AB, Adjungerad Styrelseordfö
rande Conmore Ingenjörsbyrå AB, Ordförande AXS Nordic AB (fastighet/glas/
dörrautomatiker), Ordförande Prevecon Brand och Riskkonsult AB (konsult/
säkerhet), Ordförande i Amido AB (publ) (IT/säkerhet), Executive Committee 
Member i internationella nätverket TREATNMD för neuromuskulära diagnoser 
(intresseorganisation), Ordförande Insamlingsstiftelsen för Muskeldystrofi
forskning, SMDF (intresseorganisation), Ordförande Marknadsföreningen i 
Göteborg (intresseorganisation Marknadsföring & Sälj), Ordförande i Väst
svenska Mellanvårdsgruppen (Vård/Omsorg), Styrelseledamot i Rörelsehindra
de Barn och Ungdomar, RBU (intresseorganisation), Ordförande i Byggin
genjörsbyrån i Norden AB (bygg), Styrelsesuppleant i Pusselhus Sverige AB 
(bygg), Ordförande Infiniton AB (ytkemi), ordförande Mezmerizee (IT/ehan
del), ledamot i Sway Systems AB (IT/affärssystem), suppleant i TouchMe AB 
(IT/interaktivt media), ledamot i Craft Animation and Entertainment AB (IT/
animering), Ordförande Orthocone Innovation Technologies AB (displaytek
nik), ordförande Adfreight AB (media), ordförande Intertext Marketing AB 
(IT/webb), Ordförande Stoneage Entertainment AB (IT/spel) och ledamot i 
Syspiro Diagnostics AB (medicinteknik)

ARBETSLIVSERFARENHET
VD/Affärsstrateg/Professionell Styrelseordförande/ledamot på Palmgren 
Lindwall Affärstrategi AB, VD i Growth Academy, VD i 1:a Västmanlandsfonden 
(publ), Investment Manager på 1:a Västmanlandsfonden i Västerås, Affärs
coach/HR/Affärsängelnätverk på Chalmers Innovation företagsinkubator i 
Göteborg, Manager Global Training & Education på Nobel Biocare AB i Göte
borg, Sales & Admissions Manager på EF Education i Schweiz, Chef Kundsup
port & Back Office på Att Veta AB i Stockholm, Affärsutvecklare på WorldPort 
Communications Inc. i Stockholm, Systemchef ITutveckling på Manpower 
AB i Stockholm, Sales & Marketing Manager på EF Multimedia i Stockholm, 
Produktchef på Bonnier Management Publishing i Stockholm, Projektledare 
på Hedin & Richter Reklambyrå i Göteborg, Marknadschef på Play Nöjesdistri
bution AB i Borås, VD på Referens Telemarketing AB i Göteborg, Projektledare 
på Svenska Mässan i Göteborg samt drivit egen verksamhet i två olika företag 
med inriktning på IT och Marknadsföring

ANDRA UPPDRAG
Rådgivare Bolagsstyrning Holtab AB 2020, Advisor ”Entrepreneurs without 
borders” 2020–pågående, Medskapare till spelkonceptet ”Hur skulle du 
säga?” för styrelser, Nätverksledare för Connect Västs Styrelseordförandenät
verk 20172020, Ackrediterad lärare på Styrelseakademien – för Rätt Fokus 
för SME, Ökat Fokus Strategi och Ökat Fokus Ordförande 2015–pågående / 
Business Coach på Connect Väst 2015–2020 / Expertkonsult Styrelse, Ledning 
och Affärsmodellering hos ALMI Företagspartner i Uppsala och i Mälardalen 
2015 – pågående / Mentor inom Head Start 2015–2016 / Mentor inom Con
nect Väst 2013–pågående / Mentor inom Styrelsekraft 2013–2014 / Venture 
Cup Väst Jury 2012–2020 / ALMI Mentor 2012–2015 / Föreläsare inom 
affärsutveckling på Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg samt Venture 
Cup 2010–2017 / 1:a Västmanlandsfonden Investeringskommitté 2011–2016 
/ Innovationslyftet, Chalmers Business Innovation, Affärscoach till bolaget 
Aluwave 2010–2011 / Mentor4Research Mentor 2010–2014 / Venture Cup 
Väst Feedback 2006–2012 / Chalmers Entreprenörskola, CSE Jurymedlem  
Business Review 2007–2010, 2012, 2014 / GIBBS Jurymedlem Business  
Review 2007–2014 / Handelshögskolans Entreprenörsutbildning Bedömnings
kommitté 2009–2010 / Mentor Sverige Mentor 2006–2007

UTBILDNING
DIHM Marknadsekonom på IHM, Psykologi på Göteborgs Universitet  
och Strategisk Personalarbete på Mittuniversitetet 

Övrig utbildning – UGL (utveckling av grupp och ledare), Investment  
Management hos SVCA, Mentor hos Mentor Sverige och Projektledar
utbildning hos Wenellgruppen, ”Tookigt ledarskap, att leda i osäkerhet”  
hos Drivhuset Göteborg

STYRELSEUTBILDNINGAR
• Styrelseakademiens Diplomutbildning Ökat Fokus Strategi

• Styrelseakademiens Diplomutbildning ”Vägen till börsen”

• Spotlight Stock Markets styrelseutbildning i programmet ”Go Public”

• Styrelseakademiens Ackrediteringsutbildning som lärare

• Styrelseakademiens Diplomutbildning Master fokus i styrelsearbetet:  
 Högre ordförandeutbildning

• Styrelseakademiens Certifieringsutbildning  
 Social Corporate Responsibility för styrelser

• Styrelseakademiens Certifieringsutbildning Rätt Fokus i Styrelsearbetet

• Handelskammarens Diplomutbildning i Styrelsearbete

• Handelskammarens utbildning i Strategiarbete för Styrelsen

• Styrelseakademien Grundläggande Styrelsearbete

• Styrelseakademiens Diplomutbildning i Rätt Fokus för  
 Noterade bolag (2016)


