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Introduktion
Om än jag alltid intresserat mig för teknik och vetenskap, och i hög grad också jobbat mycket med
åtminstone det förra under åren, har jag på senare år alltmer ägnat mig åt företagsledning, strategi,
projektledning, produktledning, planering, affärsutveckling, försäljning etc. Jag vill likväl alltid ha med
tekniken på något hörn, då det fortfarande intresserar mig mycket.
Jag har inte minst lång erfarenhet från produktutveckling i en mängd roller (mer om det under Historik)
och har idag ett speciellt fokus på mobil teknologi, produktledning och programmering på expertnivå.
Jag har lätt för att förstå och se mönster i tekniska lösningar, även mycket komplexa. Inom konkret
utveckling har jag jobbat en del med elektronik och mekanik och har förståelse för detta, men är
huvudsakligen programmerare erfarenhetsmässigt. Det har också ofta blivit att jag på ett informellt
plan agerat samordnare, idégivare, moralhållare, nyhetsbevakare etc, utan att det nödvändigtvis ingått i
mina formella roller.
Mina starkaste egenskaper är troligtvis kreativitet, självständighet, konceptualisering, informationsuppletning och –gallring, analys och problemlösning. Jag har också en del talanger inom informell
team-ledning / coaching och planering, men jag är ingen administratör i egentlig mening.
Jag letar anställning eller konsultuppdrag inom produktledning, produktspecning, teknisk rådgivning,
pre-sales och projektledning, men även mer ”hands on”-arbeten som mjukvaruutveckling, ev i
kombination, kan vara intressant.

Historik
1984 tog jag anställning på Axis Communications AB där jag jobbade fram till 1999 i en mängd olika
roller, bl.a. mjukvaru/elektronik/mekanik-utvecklare främst för de IBM-kompatibla produkter Axis
sålde initialt, projektledare, affärsansvarig för Network Document Server, koncernstrateg etc och på
sluttampen Chief Technology Officer.
I slutet av 1999 startade jag bolaget Abiro, som initialt var fokuserat på analys av startups för
investerare på konsultbasis, och som efterhand också sålde ringtoner via en delvis egenutvecklad tjänst.
2000 tog jag anställning på AU-System AB som systemdesigner, där jag bl.a. tog fram en alternativ
design för Anotos pennsystem på uppdrag av Ericsson AB. Jag gick ganska snabbt över till en mer
säljinriktad roll i samband med att Teleca köpte upp AU-System, tills jag slutligen hamnade i Obigo
(helägt av Teleca) som produktchef för produkter relaterade till användargränssnitt, och hade efterhand
också en mer övergripande roll som strateg och Chief Technology Officer innan jag slutade på Obigo
2005.
Då jag såg en potential för försäljning av mobila applikationer lämnade jag Obigo 2005 för att fokusera
helt på mitt eget bolag Abiro. Inledningsvis utvecklade jag ett antal nyttoapplikationer för Javatelefoner, men efterhand insåg jag att jag var för tidigt ute (detta var före app-eran). Jag sålde också
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ringtoner etc, och definierade ett totalkoncept för professionell mobilitet kallat Mobilizer, som
fortfarande är i högsta grad kommersiellt relevant. I mina roller ingick bl.a. VD, konsult, web-designer,
mjukvaruutvecklare (huvudsakligen Java, PHP och Visual Basic) dokumentatör etc.
Hösten 2006 startade jag och några från Netville AB bolaget Mobile Labs Sweden AB med fokus på
språk/text-lösningar för mobiltelefoner. Tidigt 2007 blev jag utsedd till VD i bolaget, och har löpande
varit den mest aktiva av grundarna. Bl.a. marknadsföring, försäljning, webmaster, dokumentation och
produktledning ingick i mina uppgifter. Vi fick mycket tidigt (redan innan bolaget var registrerat) en
affär med en större mobiltelefontillverkare där vi levererade stöd för 6 indiska språk.
Under 2007 utvecklade jag applikationen PipeCalc för Rörkraft AB, som gör beräkningar på rör av
olika typer. Projektet har sporadiskt pågått under 2 års tid, då applikationen användes internt inom
Rörkraft. PipeCalc lanserades kommersiellt 2009.
Hösten 2007 grundade jag och några tidigare affärskollegor från Ericsson och Obigo bolaget MM3
Mobile Channel AB som fokuserar på mobil marknadsföring. Jag var initialt styrelseordförande och
operativt tekniskt ansvarig och utvecklare. Huvuddelen av min tid gick åt till att utveckla och
projektleda tjänsten MEXc, som är en cloud-tjänst för just mobil marknadsföring, med ett drygt 20-tal
olika tjänstefunktioner för tävlingar, omröstningar, foto-arkiv etc etc, som fortfarande är ganska unikt i
sitt slag (MEXc kan närmast liknas vid Telenors Mobilstart, fast det är i vissa avseenden mycket mer
avancerat). I början av 2008 lämnade jag allt operativt och styrelserelaterat arbete, men jag kvarstår
som delägare.
Under slutet 2007 och första halvåret 2008 lade jag mesta tiden på ett omfattande projekt inom Mobile
Labs Sweden AB för en mycket stor mobiltelefontillverkare som ville ha en komplett språklösning för
outline/vektor-fonter. Tyvärr fick vi till slut inte affären, vilket var ett stort nederlag för bolaget.
Under andra halvåret 2008 agerade jag produktchef för Anotos pennprodukter på konsultbasis. I det
jobbet ingick att planera produktionen av ett antal pennprodukter, samarbeta t.m. projektteamet med
två stora aktörer inom whiteboards och flipboards för framtagning av whiteboard-pennor för ytor med
Anoto-mönster, speca upp ett system för testning av vissa typer av pennor, etc. Under denna tiden
samarbetade jag tätt med både utveckling och produktion.
Jag gjorde också några mindre konsultuppdrag för Exensor AB (möjligt patentintrång av tredjepart),
Axis Communications AB (möjligt patentintrång av bolaget) och Teknoseed AB (kvalificering av det
som senare blev Mitrionics) etc, under 2005 till 2008.
Jag sjösatte två egenutvecklade tjänster under 2009, helt utvecklade av mig inom Abiro och
huvudsakligen baserade på PHP, MySQL och mobila teknologier:
•

Twitizer: Gör det möjligt att skicka multimedia-innehåll och långa texter till Twitter från
mobiltelefoner och PCs. Detta är att likna vid en sammanslagning av TwitPic, TwitVid och
Twaud.

•

Mobilt liv: Tillhandahåller ett antal enkla men användbara SMS-tjänster, inte minst ”liv gmail”
som skickar e-mail med din aktuella position som visas på en karta.

Under främst första halvåret 2009 hjälpte jag Netville AB (ett mindre konsultbolag inom primärt
inbyggd mjukvara för mobiltelefoner) med marknadsföring och försäljning till nya typer av kunder,
och paketerade konsulterbjudanden kring iPhone, Android och .NET.
Slutet 2009 lämnade jag rollen som VD i Mobile Labs Sweden AB. Jag är fortsatt delägare och
ordförande i styrelsen.
Under slutet av 2009 studerade jag microcontrollers som används mycket inom industrin för
maskinkontroll och i mängder av konsumentprodukter. Lösningen jag tog fram i utbildningssyfte och
baserat på helt egen mjukvara var en MIDI-controller för styrning av musikinstrument.
Under andra halvåret 2009 arbetade jag huvudsakligen som projektledare för Trivendia Sweden AB
vid framtagningen av Motimate, en tekniskt mycket komplex tjänst för träning, hälsa, motivation, kost
etc, baserad på Drupal. Motimate lanserades kommersiellt under februari 2010, om än vidareutveckling
fortfarande pågår. Jag är delägare i bolaget, och suppleant och teknisk rådgivare i styrelsen.
Under våren har jag varit mestadels välbehövligt ledig, men samtidigt har jag stöttat Trivendia
Sweden AB, Mobile Labs Sweden AB och Netville AB med projektledning och framtagning av
material, och också vidareutvecklat PipeCalc för Rörkraft AB. Jag har också jobbat vidare med mina
webtjänster Twitizer och Mobilt liv.
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Utbildning
Typ

År

Information

MBA

2000 – 2001

EFLs Executive MBA

Gymnasieingenjör
elektroteknik

1978 – 1981

Elektroteknisk gren på 4-årig Teknisk Linje, Ystads
Gymnasium

Efter genomgången militärtjänstgöring som signalmekaniker och telegrafist påbörjade jag
universitetsutbildning på LTH (Datateknik). Denna slutfördes inte iom anställning på Axis
Communications AB.

Kompetenser
Kategori

Kompetens

Administration

•

Styrelsearbete

•

Ledningsarbete

•

Strategisk planering

•

Teknisk planering

•

Produktledning

•

Projektledning (mindre projekt)

Programmeringsspråk

Verktyg

Web-plattformar

Elektronik/mekanik

I någorlunda kunskapsordning:
•

C

•

Assembly (främst 8-bits CPUer)

•

Visual Basic

•

Java (ME)

•

PHP

•

MySQL

•

C++

•

C#

•

Visual Basic

•

NetBeans

•

Eclipse

•

Arduino

•

Drupal

•

Wordpress

•

Joomla

•

Zend Framework

•

Mikroprocessorbaserade system

•

Mekanik för mindre produkter, inkl användargränssnitt etc

•

Enklare CADning

•

Testning/mätning
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Kategori

Kompetens

Teknikområden

•

Mobil tjänstekommunikation v.g. data, meddelanden etc

•

Nätverkskommunikation generellt

•

Små inbyggda system

•

Teknisk dokumentation (tekniska manualer, användarmanualer)

•

Business intelligence (främst trend-, teknologi- och konkurrentanalyser)

•

Idé-framställan (inför planering, patent etc)

•

Framtagning av affärsplaner, företagspresentationer,
marknadsförande dokument etc

•

Tekniskt specifikationsarbete

Övrigt

Ideell verksamhet
Jag var fram till 2006 års omval styrelseledamot och informationsansvarig i Lunds avdelning för
Aktiespararna. Som sådan hanterade jag bl.a. information-utskick och avdelningens web-sidor. Jag
deltog också i administrationen av medlemsträffar. Jag satt därefter ett tag i valberedningen, där jag
bl.a. tog fram en handlingsplan för valberedningens agerande inför omval, som mig veterligt
fortfarande används, men också det har jag lämnat nu.
Fram till 2007 satt jag i styrelsen för bostadsrättsföreningen Solfjädern. Där var jag ansvarig för
informationsförmedling för föreningen och bredband för området (3 föreningar). Jag är fortfarande
ansvarig för bredband och TV och vidare styrelsearbete lär bli aktuellt i framtiden också.

Övrigt
Jag är 47 år och ensamstående, och är bosatt i Lund.
Under mitt arbete som affärsansvarig på Axis Communications reste jag mycket inom USA och
Europa, för att träffa kunder och distributörer, besöka och hantera mässor, hålla tal etc. Också inom
Obigo blev det många resor till kunder och partners i främst Asien och USA och jag har också deltagit
på mässor på olika ställen i världen. På senare tid har jag dock minskat ner kraftigt på detta då det sliter
på hälsan.
Jag pratar och skriver engelska flytande, och läser litteratur och skriver dokument huvudsakligen på
engelska.
Enligt Myers-Briggs är min personlighetstyp INTP (fokus på tanke och intuition).

Referensinformation
•

Abiro: http://www.abiro.com

•

Aktiespararna: http://www.aktiespararna.se

•

Axis Communications AB: http://www.axis.se

•

Brf Solfjädern: http://www.brfsolfjadern.se

•

LinkedIn (utökat CV): http://www.linkedin.com/in/andersborg

•

MM3 Mobile Channel AB: http://www.mm3.se

•

Mobile Labs Sweden AB: http://www.mobilelabs.se

•

Mobilt liv: http://www.mobiltliv.se

•

Motimate: http://www.motimate.se (f.t. krävs inloggning, som kan tillhandahållas på begäran)

•

Netville AB: http://www.netville.se
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•

Rörkraft AB: http://www.rorkraft.se

•

Teleca AB: http://www.teleca.com

•

Twitizer: http://www.twitizer.com

Kontaktinformation
Anders Borg
Margaretavägen 5A
222 40 Lund
Tel: 070 - 522 76 44
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