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Konsult Profil  
 
Namn: Magnus Emilsson 
Område:  Gruppledare / IT Manager, Ledning 
Verksamhet: IT/IS Infrastruktur och Support,  
Erfarenhet: 20 år 

 

 
Allmän Beskrivning: 
Magnus Emilsson är en serviceorienterad operativ IT/IS-specialist/chef med stor kunskap i 
ledarskap. Över 20 års erfarenhet inom IS hantering, support och infrastrukturell design. 

Han fokuserar på hela IS-kedjan, från slutanvändaren med deras verksamhetsbehov via IT-
design och IS-säkerhet, till dess underhåll och support processer; detta för att med en 
kostnadseffektiv teknik skapa en kreativ arbetsmiljö som hjälper verksamheten mot sitt mål. 

 

 
Bakgrund: 
Hans främsta bakgrund är som ansvarig för design, underhåll och support av den IT/IS som 
används i den tidiga fasen av läkemedelsforskningen på AstraZeneca R&D Mölndal.  

Forskningslabben på AstraZeneca R&D är en extrem komplex datormiljö, med över 1500 
klienter, 800 system, 30tal servrar och med en uppsjö av olika komplicerade verksamhetskrav.  
Det var tämligen vanligt att verksamheten inte själva kunde beskriva sina behov utan att han 
tillsammans med dem fick identifiera vad som kunde och borde levereras i form av IT/IS. 

 

 
Personligt: 
Magnus är en händig person som finner allt är möjligt att göra om man kan definiera vad man 
vill uppnå. Han äger att gammalt charmigt hus vilket han renoverar som en avkopplande 
aktivitet, han sysslar även en hel del med fotografering. 

Under hans studietid å startade han tillsammans med sin far ett företag som tillverkade och 
sålde konsthantverk i rent tenn. Företaget övertogs sedan på heltid av hans far. 
 
Magnus är känd att engagera sig till 100% i allt han gör, både privat och på hans jobb. Han är 
singel och har inga barn. Hans vänner skulle beskriva honom som trofast, lojal, kvicktänkt och 
klok samt en mycket positiv person. Hans motto är ”Det finns inga problem som inte kan 
lösas”. 
 
Hans privata webbplats är: www.emil.nu 

 
ITQC; IT Quality Consulting 
Släktledsgatan 14 
418 70 GÖTEBORG 

direkt: +46 (0)31 53 99 72 
mobil: +46 (0)705 64 50 38 

web: www.itqc.se 
e-post: magnus.emilsson@itqc.se 
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Erfarenheter: 
Han har främst arbetat inom linjeorganisationen inom AstraZeneca och det kan därför vara 
svårt att plocka ut aktiviteter i projektform; nedan följer ett urval. 

ITQC; IT Quality Consulting 
Eget företag (www.itqc.se) . 

2011-
 

ITQC; IT Quality Consulting 
Uppstartande av ett nytt IT-supportföretag (snart i produktion).

2014-
 

ITQC; IT Quality Consulting 
Systemering av korsordsgenererande system (3 månader)

2013
 

Säkerhetsöversyn av IS, Resource Point AB 2013 
Ta fram och skriva en säkerhetspolicy med dess underliggande 
dokument. Föreslå förändringar i deras miljö. (3 veckor)  

Lab Computing Support Service, AstraZeneca 1990-2010 
Chef för en grupp på 9-12 och över 1500 klienter. Ansvarig för all IT/IS 
utrustning, system, infrastruktur, support, arbetsbeskrivningar/ 
instruktioner, och projekt som användes/levererades till forskningen. .   

Projektledare, Laboratory Domain, AstraZeneca 1996 
Windows-baserad global plattform för instrumentklienter med ingående 
komponenter som AD, WINS, DHCS, SMS etc. Inkluderat även 
support, katastrofhantering underhållsplaner..  

Projektledare, NT4 Decommission, AstraZeneca 2001- 
Avveckla eller ersätta ca 400 NT4-klienter i olika typer av 
instrumentsystem utan att negativt påverka verksamheten.   

Styrgrupp/Projektledare, Prakt, AstraZeneca 2001- 
PRAKT; web-gränssnitt för hantering säkerhetsgrupper i Active 
Directories för att på så sätt minimera administration och kostnad.  

Projektledare, Automated Compound Management Facility (ACMF) 2000- 
Huvuddesigner och projektledare för IT-plattformen till substanslager 
(mer än 500.000 provrör) för fyra av AstraZenecas bolag, Levererad; 
Extranet komplett infrastruktur med över 55 klienter.  

Lokal Projektledare, Secure Network Isolation, AstraZeneca 2004 
Uppdelning av intranet till separate LAN (Cisco VMPS), detta för att 
öka katastrofberedskapen och hantering av klienter som inte kunde 
följa globala säkerhetskrav (ex kunde inte paschas, ha virusskydd..). 
Ta fram analysprocess för port-konfigurering av brandväggarna.  

Task Manager (ITIL), AstraZeneca 2005-2009 
Införa/justera/anpassa ITIL-processerna till i linje med koncernens/ 
bolagets/gruppens kultur samt öka förståelsen för införandet. Skapa 
arbetsinstruktioner och riktlinjer. Införda processer: Problem, Incident, 
Release, Configuration, Change och SLM. Var manager för 
processerna Security, Problem and SLM, var backup för alla andra   
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Urval av Utbildning/Kurser: 
Magnus idkar oftast självstudier och tycker om att ligga i soffan och läsa en god manual. 
Nedan följer ett urval av utbildningar och kurser, 
  

Kurser  
Basic Course in testing of IT-systems; methods and procedures (2 dagar). 2012 
ISTQB Foundation (3 dagar), Certifierad hos SSTB och ISTQB. 2012 
The Pomodoro technique (1 dag). 2012 
Order, receive and acceptance testing IT-Systems (2 dagar). 2012 
Agile Methods and SCRUM (2 dagar). 2012 
Test leader (2 dagar). 2012 
Project leader (3 days). 2012 
Maintaining and Troubleshooting Windows Vista Computers (3 dagar). 2007 
ITIL Foundation (3 dagar). 2005 
  
Kurser Internt AstraZeneca  
Oracle för ILM 2007 
Kvalitetssäkring, GMP och GCP för DI 2006 
SOP Training for Discovery Informatics 2005 
IS Security Workshop 
 

2002 

Utbildning   
Matematik block B, 20p Mitt-Universitetet 1988-1989 
Data ingenjör, 80 p Mitt-Universitetet 1987-1989 
Fyraårig teknisk, utökad med Biologi Östersunds Gymnasium 1982-1986 

 

 

Citat om Magnus:  
 
Gruppchef, Regional chef AstraZeneca R&D Sverige: 
“…samt ett hängivet kundfokus har gett honom en förmåga att se helhetsbehovet och, inte 
minst, resurser att kunna leverera det. Hans långa och breda erfarenhet har gett honom ett 
välförtjänst rykte att kunna det mesta och ge svar på de mest omöjliga frågeställningarna….”  

VP-Global Shared Service, Client Director på AstraZeneca R&D: 
”….His engagement in the research made at Mölndal site and commitment to costumer 
satisfaction over the years has been significant. Added to that has been his deep knowledge in 
IT/IS, making a great combination and contribute to the team….” 

Linjechef på AstraZeneca R&D Mölndal: 
“… han har varit proaktiv, sett till företagets bästa både till ekonomi som funktionalitet och varit 
en uppskattad medarbetare med sina goda kunskaper inom området…..”.”…arbete varit 
mycket gott och sträckt sig långt utanför ställda förväntningar på innehavare av en sådan 
roll….” 
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