Styrelsekandidat Joakim Alkman – beskrivning och kortfattat CV
Kort om Joakim
Joakim Alkman är medgrundare och tidigare koncern-VD och därefter styrelseordförande i ITkonsultbolaget Nethouse, ett företag som bl.a. vunnit Dagens Industris Gaselltävling och utsetts till
Supergasell och Sveriges snabbast växande företag och som flera gånger har utsetts till Superföretag
av Veckans Affärer.
Joakim är också medgrundare till IT-konsultbolaget Precio (idag Precio Fishbone), som han
tillsammans med sina kompanjoner tog till börsen 2005. I Precio var Joakim aktiv i styrelsen under
många år, inklusive flera år på börsen.
Joakim är född 1963, bor i Örebro och är utbildad civilekonom vid Örebro Universitet. Han har mer än
30 års erfarenhet från IT-branschen och har där haft flera olika roller, bland annat som VD,
managementkonsult, försäljningschef och säljare och på senare år olika styrelseroller. Joakim har
som entreprenör varit med och startat flera olika bolag, främst inom IT-branschen, och har också en
gedigen erfarenhet av företagsförvärv, fusioner och tillväxt.
Idag arbetar Joakim främst med olika styrelseuppdrag, både i delägda och i externa bolag. Han har
erfarenhet från såväl små startup-bolag som större och börsnoterade bolag. Bland styrelseuppdragen
finns t.ex. Länsförsäkringar Bergslagen, där Joakim är vice ordförande och har varit medlem av
styrelsen sedan 2010. Han har också under de senaste åren varit ledamot i styrelsen för Prevas, ett
börsnoterat teknikkonsultbolag som haft en stark utveckling på börsen. Ett annat uppdrag är
ordförandeskapet i utbildnings- och bemanningskoncernen Nercia, vars styrelse Joakim lett under
många år av stark tillväxt. År 2016 nominerades Joakim av Styrelseakademien till utmärkelsen
”Guldklubban” för förtjänstfullt ordförandearbete i just Nercia.
Förutom sin universitetsutbildning har Joakim genomgått Styrelseakademiens högsta styrelseutbildning ”Master Fokus Styrelseordförande” och tidigare Styrelsekollegiets certifieringsutbildning i
styrelsearbete. Joakim har också deltagit i ett flertal styrelseutbildningar som Länsförsäkringsgruppen
tillhandahåller för sina ledamöter.
Sammanfattningsvis är Joakim en erfaren entreprenör och styrelseledamot med tyngdpunkt kring
frågor som rör strategisk utveckling & tillväxt, företagskultur, lönsamhet och, förstås, digitalisering.

Arbetslivserfarenhet (urval)
1999–ff
CEO Peridot Group AB
Peridot Group AB är ett utvecklings- och ägarbolag som Joakim deläger tillsammans med tre
kompanjoner.
1998–2010
VD/koncernchef Nethouse Sverige AB
I IT-konsultbolaget Nethouse hade Joakim VD-rollen från starten 1998 fram till 2010, då han övergick
till rollen som styrelseordförande

1996–1998
Kontorschef i Örebro för IMS Data AB (publ)
Joakim var ansvarig för IMS Datas kontor i Örebro med ett 60-tal medarbetare och mycket god
lönsamhet. Han ingick också i börsnoterade IMS Datas koncernledningsgrupp.
1994–1996
Försäljningschef IMS Data AB (publ), Örebro

Styrelseuppdrag etc. (urval)
2010–ff
Vice styrelseordförande och ordförande i revisionsutskottet
Länsförsäkringar Bergslagen, försäkrings- och bankverksamhet
2006–ff
Styrelseordförande
Nercia Utbildning AB, snabbväxande utbildnings- och bemanningskoncern
1999–ff
Styrelseledamot
Peridot Group AB
1999–2021
Styrelseordförande och tidigare styrelseledamot
Nethouse Sverige AB, IT-konsultbolag
2018–2021
Styrelseledamot
Prevas AB (publ), börsnoterat teknikkonsultbolag
2013–2017
Styrelseordförande
Auddly AB, musikteknikbolag
2001–2014
Styrelseledamot
Precio Systemutveckling AB (publ), börsnoterat IT-konsultbolag
2015–2017
Ledamot, Rektors Fundraisingkommitté
Örebro Universitet
2010–2016
Ledamot, Innovationsrådet för Handelshögskolan vid Örebro Universitet
Örebro Universitet

Utbildning (urval)
2017
Master Fokus Styrelseordförande
Styrelseakademien, Stockholm
2010–2016
Flera styrelseutbildningar inom Länsförsäkringar
Länsförsäkringar AB, Stockholm
2009
Certifieringsutbildning styrelseledamot
Styrelsekollegiet, Stockholm
1988–1992
Civilekonom och Bachelor of Science
Örebro Universitet

Utmärkelser etc.
2016
Nominerad till Guldklubban 2016 i Styrelseakademiens nationella pristävling
Styrelseakademien
2012
Utsedd till Årets Alumn 2012 vid Örebro Universitet
Örebro Universitet
2016, 2015, 2006
Nethouse Sverige AB utsågs till Superföretag
Veckans Affärer
2005
Nethouse Sverige AB utsågs till Supergasell och Sveriges snabbast växande företag
Dagens Industri

