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Erfarenhet
2001Konsult, Metafor Verksamhetsutveckling AB
Konsult inom produktion, logistik och kompetensutveckling. Projekt inom kompetensutveckling
(EU-projekt inom mål-3 området).
1996-2001
Trienta Elektronik AB, Torsby, Produktionschef/Platschef.
Ansvar för en av två fabriker inkl. komplett kringservice som ekonomi, inköp, beredning och
planering. Personalansvar för totalt ca 75 personer. Ansvar för förhandlingar med Metall och SIF.
Medlem i ledningsgruppen för koncernen. Omfattande förändringsarbete och kompetensutveckling.
Vi införde individuell lönesättning, PU- och lönesamtal och ISO9000, vilket skapade en motiverad
och engagerad personal. Vi byggde om fabriken för att få ett bättre flöde, investerade i nya
maskiner och rekryterade ny personal. Vi erhöll nordiskt branschpris år 2000 för vår
kompetensutveckling inom ny monteringsteknik.
1992-1996
Primus AB, Hagfors, MA-chef.
Ansvar för planering, förråd/lager, inköp och orderadministration. Stark expansion och stort
förändringsarbete inom Primus. Förbättrad material- och produktionsplanering för flexibel
produktion och besparingar av inköpt material. Nytt MPS-system infördes. Många nya produkter
introducerades och detta innebar omfattande planering och uppföljning för att leverera i tid.
1990-1992
IMO AB, Stockholm, Planeringschef och Dataansvarig.
Produktionsplaneringen omfattar både detaljtillverkning och montering. Jag har medverkat till
att IMO har ökat leveranssäkerheten, uppnått kortare genomloppstider och dramatiskt kortare
leveranstider. På mitt initiativ tog jag på mig att bli dataansvarig då jag såg möjligheter att
reducera resursbehovet på planeringsavdelningen genom effektivare rutiner.
1986-1990
MYSIGMA/ARRIGO, Stockholm, Konsult.
Arbetar med projekt (förstudier och genomföranden) inom varulagerreduktion på stora och
medelstora företag. Förstudien mynnar ut i ett antal prioriterade åtgärder som vi sedan ser till
att de blir genomförda. Arbetet innebär bl a insamling av fakta från ADB-system och
personal i organisationen, analys, ta fram åtgärdsförslag, "försäljning" av åtgärdsförslag,
utbildning och att vara drivande i genomförandeprojekten.
1984-1986
Databolin AB, Stockholm, Konsult.
Ansvarig för 10-talet installationer av administrativa system. Vid de flesta företagen
installerades både MPS- och Order/Lager/Faktureringsrutiner. Under 1985 installerade jag
system för ca 6 mkr. Anlitades av Databolins kunder som MPS-konsult. Utvecklade
kundspecifika rutiner för att lösa deras problem. Kursledare för en mycket framgångsrik
MPS-kurs riktad till användare av Databolins MPS-system.
1982-1982
IPE vid LiTH, Linköping, sommarjobb.
Körde datasimulering och korrekturläste matematikformler till Jan-Erik Lundqvists
doktorsavhandling. Man använde teorin ”Theory of Relatively Closed Systems”
för att dra slutsatser kring bankers utlåning och inlåning.
1978-1978
BMW, München, IAESTE-praktik.
Arbetade i bilfabriken med förmontering av tändkablar och tillverkning av kablage.
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Utbildning
2003-2008

Gymnasiestudier, Komvux, Hagfors o Norrköping.

Utbildning i Microsoft Office, Web Design och samhällsvetenskapliga ämnen som historia,
religion, samhällsvetenskap, psykologi.
1999-1999

Ledarskap och kommunikation, Dale Carnegie.

För att förbättra min förmåga för presentationer så gick jag kursen. Jag praktiserade mina
kunskaper som platschef på Trienta och det ledde till att gjorde en presentation om vårt
kompetensutvecklingsarbete inom ytmontering. Jag vågade anta utmaningen att presentera
arbete på en branschmässa inom Elektronikindustrin i Göteborg.
Jag fick även insikt i mina hälsoproblem (utbrändhet och stress) och gjorde förändringar i
min arbetssituation och beslutade att åka Vasaloppet.
1983-1983

Licentiatstudier, Institutionen för produktionsekonomi, LiTH.

Efter examen från I-linjen påbörjade jag studierna men jag kände ganska snart att jag ville
lämna skolan och komma ut i ”verkligheten”. Tiden innehöll arbete som lärare i Ekonomisk
grundkurs och klassföreståndare.
1979-1983

Civilingenjör, Industriell Ekonomi (I79), LiTH.

Utexaminerades efter 4 år med toppbetyg från I-linjen. Specialisering inom elektronik,
produktionsplanering och marknadsföring. Parallellt med studierna i årskurs 3 så undervisade
jag som lärarassistent i Kostnads- och Intäktsanalys (kurs med mycket matematik i årskurs 2).
1982-1983

MBA-utbildning, Weatherhead School of Management
Case Western Reserve University, Cleveland, USA.

Erhöll stipendium för att studera 4:e läsåret utomlands. Specialisering inom produktionsplanering. Läste i huvudsak kurser från sista läsåret av deras MBA-utbildning med bra betyg.
1978-1979

Militärtjänstgöring, A1, Linköping.

Tjänstgjorde inom artilleriet som radiotelefonist/terrängbilförare under 10 månader.
1975-1978

Fyraårig Teknisk linje, Bergska skolan i Finspång och
Berzeliusskolan i Linköping.

Jag läste tre år med maskininriktning med ganska bra betyg. Mitt intresse för matematik
gjorde att jag vågade satsa på en teoretisk och teknisk utbildning.
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