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Martin Järnland 

 

Coach, konsult, utbildare, föreläsare. 

Styrelseledamot. 
 

Jag är en mycket resultatorienterad driven person som älskar utveckling både när det gäller 

företag och människorna i organisationen. Mina 30 års entreprenörskap med en lång affärs- och 

organisationserfarenhet är nu kryddad med en gedigen coachutbildning.  

 

Har under decennier haft förmånen att verka som entreprenör. Genom alla dessa år har jag haft 

mentorer och styrelseledamöter med ett storbolagsperspektiv, det gjorde att vi som företag låg 

långt före alla andra. Har nu i efterhand insett vilken enorm kraft det ligger i att bibehålla 

entreprenörskapet i en organisation, likväl som att affärs- och organisationsstrukturen är helt 

nödvändig för framgång – detta kallar jag det bästa av två världar. 

 

Förmågan att leda individ, grupp och företag till topprestationer och goda resultat är den röda 

tråden genom hela min resa. Den vidareutbildning jag nu gjort, hur människor – team – grupper 

når sin fulla potential har egentligen bara gjort denna röda tråd ännu starkare och jag känner att 

jag kan gå in vilken situation som helst med ett mycket stort lugn och tillförsikt idag. 

 

Jag har stora kunskaper i organisations- lednings- marknads- och affärsutveckling, allt från 

ägare/styrelse ner till implementering hos medarbetare i organisationen. 

 

Mina starka personliga sidor är nog; en stor förmåga att snabbt greppa helheten – att se 

affärsmässigheten – att utan rädsla ta snabba och nödvändiga beslut samt att leda människor. 

 

Söker aktiva roller i företag och organisationer som vill ta nästa steg – som är villiga att 

förändras med bättre lönsamhet, teamkänsla och organisation som vision. 

 

 

 

 



CV 
Yrkeserfarenhet 

 
2011 –   Coach och utbildare på Strength Inside AB 

Egen coachnings- och utbildningsverksamhet för företag, organisationer och 

privatpersoner. 

 

2014 - 2016  Lärare på Supercoach Academy, Los Angeles 

Var en av huvudlärarna på en internationell coach- och ledarutbildning. 

 

2008 – 2015  VD och ägare Eye Identification AB 

Konsultbolag som tog fram grafiska guider, marknadsprofiler, reklam och 

marknadsplaner för andra bolag.  

 

2006 - 2009  Marknadsansvarig och ledamot i Bergs Timbers (publ) ledningsgrupp.

    

  

1982 – 2006   VD och Ägare Bitus Timber Preservation 

En entreprenörsresa från en liten nivå till ett bolag med närmare 50 anställda 

och 100 miljoner i omsättning. En extern styrelse med storbolagskompentens 

satte tillsammans med mig 1996 målet att bolaget skulle klara en 

börsgranskning avseende organisation, styrning och rapportering. Vi satte 

även målet att vi skulle ha 50% av vår försäljning utanför landets gränser 

och blev ett av Exportrådets/Länsstyrelsens exempelföretag.  

Bolaget såldes till Bergs Timber (publ). 

   

 

Övriga uppdrag av intresse 

 
2016 - 2018  IHEART-projektet. London. 

Varit med och tagit fram en modell för utlärning av hur människor, 

framförallt skolelever och yngre, når hög prestationsförmåga och välmående. 

 

2008 – 2011  Fastighets- bowlingprojekt, Malmö. 

Ett större projekt inom Fastighetsutveckling - nöje. Utan tvekan en plump i 

det affärsmässiga protokollet men också ett tillfälle där väldigt många 

lärdomar drogs och nya insikter kom fram i ljuset. 

 

2006 – 2009  Ordförande i Vetlanda Golfklubb. 

Ledde en total rekonstruktion och omorganisation i en golfklubb med 1300 

medlemmar. Att ta beslut om att alla medlemmar, många av dem nära 

vänner, skulle förlora sina insatser är nog det tuffaste uppdrag och beslut jag 

tagit. 

 

1998 – 1998  Svenskt Trä / Svenska trävaruexportföreningen 

  Ledamot i marknads- trävaruexportutskottet. 

 

1994 – 2001  Ordförande i Svenska Träskyddsföreningen. 

Ledde en omstrukturering av branschen där samtliga aktörer skulle samlas 

under samma tak. 200 producenter, marknad, leverantörer, forskning, 

universitet och myndigheter. 

 

1984 – 2009 Ett stort antal styrelse och organisationsuppdrag där rollen ofta varit 

ordförande. 
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Utbildning 

 
 

2019  Styrelseakademin. Certifieringsutbildning 

 

2016-17  Insight Principles advanced course. Utbildning av team och grupper 

 

2012-14  Supercoach Academy, LA. Master examina 

 

1985-2006 Ett mycket stort antal korttidsutbildningar i ledarskap, försäljning, 

organisation, personal, juridik, ekonomi och språk. 

 

1982-85 2-årig ekonomisk linje (komvux) 

 

1979-82 3-årig naturvetenskaplig linje 

 

 

  

Körkort   B sedan 1982 

 

Språk   Engelska – flytande i tal och skrift 

  Franska – grund samt viss affärsfranska i tal 

 

IT   Goda kunskaper i Office-paketet och van användare av Internet 

   

Personligt Är smålänning från början, bor nu med min familj i Malmö sedan 2010. 

Natur, motion, golf, tävlingsbowling och utförsåkning är de största 

intressena. Älskar hälsa och ett aktivt där det händer saker och att jag får 

röra på mig. Mer information och en personlig intervju med mig finns på 

min hemsida: www.strengtinside.com 

 

Referenser   Finns inom olika områden och lämnas gärna på begäran 

 

 

 

 

Martin Järnland (620404) 

Köpenhamnsvägen 105D 

217 75 MALMÖ 

 

+46 70 535 76 20 

 

martin@strengthinside.com 

www.strengthinside.com 
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