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Pressmeddelande, torsdagen den 10 september 

 

NY OMRÅDESCHEF – CLAES ULVÄNG 
  
Claes Ulväng har tillträtt som ny områdeschef för Softronic Solution Partner. Solution Partner 
arbetar primärt mot kundgruppen A-kassor och med Softronics satsning på Robot Process 
Automation (RPA).  
 
Claes kommer närmast från Tieto där han hade rollen Global Head of ICS Business Consulting. Han 
har en gedigen erfarenhet som ledare och affärsutvecklare och har under sin karriär jobbat brett i ett 
flertal industrier och över stora delar av organisationers värdekedjor.  
 
Per Adolfsson, VD på Softronic säger:  

- Jag är väldigt glad att få en kollega som Claes till bolaget. Claes har en mycket gedigen 
erfarenhet från konsultbranschen, där han arbetat på flera ledande företag. Han har också en 
vana av att arbeta i olika miljöer vilket tillför ytterligare en dimension till företaget. Jag har 
också lärt känna Claes som en analytisk person med stort tålamod, och ett väldigt tydligt 
kundfokus.  

 
- Det känns jätteroligt att ha börjat jobba på Softronic. Softronic är ett spännande bolag som 

erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig 
samhällsnytta – det vi kallar Goodtech. A-kassorna är ett typiskt sådant exempel där Softronic 
bidrar med att stötta och hjälpa A-kassorna automatisera många av sina tjänster, vilket 
möjliggjort snabbare och bättre stöd till medlemmar som påverkats av förändringar på 
arbetsmarknaden, säger Claes Ulväng.  

 
Claes började på Softronic den 1:a september och ingår i Softronics koncernledning.  
 

KONTAKTPERSONER 
Per Adolfsson VD, Softronic AB (Publ) 
per.adolfsson@softronic.se  
Tel: +46 70 – 775 78 50 

Claes Ulväng, områdeschef Solution Partner 
claes.ulvang@softronic.se 
Tel: +46 70 – 881 30 37 

 

Om Softronic 
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att 
skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och 
drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är 
börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 420 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Arjeplog. www.softronic.se 
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