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Summering 

Bra på 
Mina styrkor är främst inom projektledning, produktframtagning och förbättringsarbete. 

Till specialiteterna hör att jag kombinerar min tekniska utbildning som civilingenjör i elektroteknik följt 
av drygt 10 års produktutveckling - med min långa erfarenhet inom projektledning, inköp, produktion 
och logistik – för att utvärdera leverantörer och fabriker, föreslå produktförbättringar i dialog med 
konstruktörer, omarbeta utvecklings-, produktions- och logistikprocesser samt undvika 
kvalitetsbristkostnader. 

Till mina egenskaper hör att jag är prestigelös, analytisk, ambitiös, effektiv, noggrann och mycket 
målinriktad samtidigt som jag har en lugn, positiv, ödmjuk och lättsam attityd i kontakt med andra. 
 
Har gjort 
Jag har jobbat mycket i tillväxtföretag, i roller som utvecklingschef, inköpschef, IT-chef, kvalitetschef och 
supply chain chef, där jag suttit med i ledningsgrupper och fattat strategiska beslut. Bland annat i 
Verisure (f d Securitas Direct), Anoto (C-Technologies) Axis och Outscore. Men jag har även erfarenhet 
från företag som Ericsson och Scan Coin med mycket förändrings- och förbättringsarbete. 

Det har varit i nära samarbete med leverantörer och fabriker som har funnits globalt vilket medfört 
hundratals resor inom Europa samt till Asien och USA. I samband med detta har jag upplevt många olika 
kulturer samt varierande förhandlingstekniker. Mina olika positioner har ofta omfattat personalansvar 
varför jag även haft stor fokus på ledarskap och teamwork. 

Om mig 
Jag har ett stort intresse för teknik och är nyfiken på att lära mig nytt. 
I min familj gillar vi alla att resa och mina barn hänger fortfarande ofta med mig och min fru 
även om de precis blivit vuxna. Till favoriterna hör ställen där man kan dyka, snorkla alternativt 
åka skidor utför. På hemmaplan försöker jag besöka gymmet, simhallen och golfbanan ibland. 
 

Arbetslivserfarenheter 
Management Partners Malmö  2016- 
Partner Malmö, Sverige 

Managementkonsult inom ledarskap och organisationsutveckling. 
Huvudområden inom projektledning, förbättringsarbeten och 
produktutveckling 

Anycad 2013  – 2016 
Konsult Lund, Sverige 

Verisure (f d Securitas Direct) 2008 – 2013 
Supply Chain Director med ansvar för produktion, inköp och logistik Malmö, Sverige 

Outscore 2006 – 2008 
Inköpschef och kvalitetschef. Malmö, Sverige 

Bl a projektledare för införande av ISO9001 system 
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Lundinova 2005 – 2006 
Projektledare, Inköpschef Lund, Sverige 

Huvudprojektledare för framtagning av en WIFI telefon med produktion i Kina 

Scan Coin         2004 – 2005 
Strategisk inköpare Malmö, Sverige 

Anycad 2002 – 2004 
Konsult         Lund, Sverige 

Anoto (f d C-Technologies) 1998 – 2001 
Inköpsdirektör Lund, Sverige 

Ansvarig för produktion, inköp och logistik 

AXIS 1993 – 1998 
Inköpschef (1993–1998) + IT-Chef (1994-1996) Lund, Sverige  
Ansvarig för produktion och inköp. Som IT-chef bl. a huvudprojektledare  
för upphandling av nytt affärssystem 

Business Security 1989 – 1993 
Utvecklingschef (1992-1993), utvecklingsingenjör (1989-1991) Lund, Sverige 

Ericsson Mobile 1984 – 1989 
Utvecklingsingenjör Lund, Sverige 

 
Utbildningar 
Lunds Tekniska Högskola 1980 - 1984 
Civilingenjör Elektroteknik 

Försvaret 1980 – 1980 
Kustartilleriet 

Katedralskolan Lund 1977 – 1979 
Naturvetenskaplig linje 

 
 


