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Agil Coach, utveckligschef och förändringsledare 

Exempel på kunder 

●  Apollo		
●  iBinder		
●  Fujitsu	
●  Tacton	

			

Jag är en pragmatisk och optimistisk person som drivs att att ständigt förbättra 
vårt sätt att arbeta på och att vara en möjliggörare för människor i min närhet. 
Hos mina tidigare kunder och arbetsplatser har jag fått chansen att hantera, 
analysera och förbättra det typiska arbetet för ett digitalt bolag som bl.a. 
inkluderar den svåra balansgången mellan utveckling, förvaltning samt support. 
Mitt intresse för Agil metodik och kontinuerlig förbättring av arbetssätt, 
flödesoptimering och höjd leveranskvalitet har gjort att jag ofta har kombinerat 
mina uppdrag med förbättringsarbete av olika slag.  
 
Jag ser den stora nyttan med DevOps och testdriven utveckling samt har 
förståelsen för att prioriteringsarbetet med många kravställare är svårt och 
viktigt. Som Agil Coach stöttar jag ofta team, produktägare och beställare i 
Kanban eller Scrum för att hitta bra sätt att arbeta tillsammans, möjliggöra en 
gemensam bild av syfte och mål och möjliggöra snabba leveranser. Jag har 
också i senare uppdrag varit ansvarig för transformation från mer traditionell 
projektorganisation till en skalbar Agil verksamhet vilket jag tycker är väldigt 
spännande. 
 
Jag tror djupt på att arbeta med det som sitter i väggarna, arbeta strukturerat 
med ständig förbättring, bidra till en tillitskapande atmosfär samt facilitera en 
hög nivå av kommunikation. Jag lyfter gärna ett värdeskapande fokus, agerar 
utifrån filosofin ”servant leadership” – d.v.s. litar på mina medarbetare, 
definierar tydliga mål och ger mycket mandat - samt vilar tungt på ett pragmatikt 
synsätt. Jag uppskattar att se till verksamhetens helhet och bidra fokuserat där 
det behövs mest.  
 
 



Agil Coach @ Apollo  -  2018 – Nu, 5 mån 
Agil Coaching med uppdrag att supporta utvecklingsorganisationen med multipla 
team i Agila arbetssätt och kontinuerlig förbättring över hela 
utvecklingsorganisationen. Rapporterar till utvecklingschef. 
 
Strategistöd och projektledning @ Judiska församlingen – Verksamhetsanalys 
– 2018, 4 mån 
Ansvarig för utredning kring digitaliseringsmöjligheter med stort fokus på säkerhet 
och GDPR.  
 
Enterprise Agile Coach, förändringsledare och utvecklingschef @ iBinder - 
2016 – 2017, 2 år  
Mitt uppdrag var att leda en Agil transformation med syftet att bli mer flexibel och 
strukturerad för att förbereda bolaget för en global expansion. Uppdraget 
inkluderade budgetansvar, konsulthantering, förbättring av utvecklings-, support 
och prioriteringsprocesser samt organisationsförbättringar. Inkluderade även 
personalansvar, medarbetarutveckling samt en hög grad av kommunikation och 
förankringsarbete med andra delar av bolaget och dess partners. I rollen som 
förändringsledare och Agil coach levererade jag löpande utbildningar och coaching 
av team i Scrum ritualer, nedbrytning av leveranser, coaching och grundutbildning 
av beställare och ledde det löpande förbättringsarbete på övergripande 
organisatorisk strukturell nivå samt produkt- och teamnivå. 
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A professional, Eduardo's can-do approach in his role as PM means 
he is / was a joy to work with on any project, irrespective of 
complexity or length. Genuinely enthusiastic, he is motivated and 
motivating to all members of the team - consultants, management 
such as myself or client. Eduardo's energy to deliver a project is 
infectious, which is a great quality to have in a PM. A positive team 
player, great all-rounder and very knowledgeable - in particular agile 
methodologies and tools for which he not only used his skills in his 
own projects but increased the awareness and know-how allover 
Tacton as a company. 
 
/ Pär Engström, Vice President Sales strategy and Operations at 
Tacton Systems AB 
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Utbildning och Certifiering 

Agile Change Management, Dandy People, 2018 
 
IPMA C, Swedish Project Management Association, 2015 
 
Certified Scrum Master, Scrum Alliance, 2014  
 
Agile Project Manager Advanced, Crisp. 2014 
 
Tacton Business School, Communication Skills, Expectation Management, 
Business skills, Dale Carnegie. 2012 
 
Civilingenjör – Datateknik , Linköpings universitet - 2001 – 2006 
 

Leveransansvarig och Agil Coach @ Tacton – 2014-2015 , 1år & 3 mån 
Jag var ansvarig projekt- och leveransansvarig av större projekt mot 
internationella kunder, samt även en drivande kraft i förbättringar av interna 
processer på Tacton. I uppdraget ingick löpande Agila utbildning och coaching av 
supportorganisationen i Kanban för att förbättra värdeflödet. 
 
Huvudprojektledare och Agil Coach @ Fujitsu - 2013 , 1år och 1 mån 
Ansvarig för ett större utvecklings/utrullningsprojekt för Fujitsu Nordic. 
Ansvarade för flera team med projektledare, utvecklare samt 
verksamhetsexperter. Rapporterade till styrgrupp. I mitt ansvar ingick även 
coaching och utbildning av projekteam i Scrum.  
 
Agile Coach och Projektledning @ Tacton – 2012,  1 år och 5 mån 
Projektledning av större projekt mot internationella kunder. Scrum för 
projektteam och kanban för supportteam, löpande agil coaching och 
grundutbildningar för projektmedlemmar samt supportorganisation, mycket 
fokus på förbättringsprocessen.  
 
ScrumMaster, Projektledare samt utvecklare @ Fujitsu - 2007-2011, 5 år 
Projektledare samt applikationsexpert för att säkerställa projektleveranser mot 
kund.   
Scrum master för utvecklingsteam. Utvecklare inom Microsoft .NET plattformen 



Språk 

Svenska	(modersmål)	
Engelska	
Spanska	

eduardo.llanos@dandypeople.com	
+46-(0)72	–	312	50	44	

	

I have been working with Eduardo as a member of my management 
team for about a year. From the start, he has been a calm, persistent 
force, inducing change, establishing relevant procedures, 
documentation and setting an example for the whole team. I have 
come to know him as an honest, hard-working and engaged 
colleague with an objective-oriented mind-set. I value Eddie and his 
opinion a lot and I highly recommend him without any reservations. 
 
/ Per Arenö, CEO at iBinder AB 


