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ARBETSLIVSERFARENHET
2001Revere AB, Sverige (www.revere.se)
Delägare
Konsultbolag med fokus på stöd av Lean Transformationer för större företag
och organisationer
Arbetat med över 40 lean-projekt i mer än 12 länder:
• Projekten sträcker sig från lean transformation i hela leveranskedjan, lean
inom service, sjukvård, industri, utveckling av företags lean principer,
träning av interna lean grupper/konsulter m.m.
• Kunder inkluderar globala/kända organisationer som TetraPak, Volvo,
Gambro (Svenska Leanpristagare 2013) SKF, IKEA, Scania, SVT, Skånes
Universitetssjukhus….
• Egenutvecklat eller vidareutvecklat på licens antal olika Lean spel för både
tillverkning, service, kommuner, sjukvård ... Har utbildat handledare och
sålt spel till över 400 personer och organisationer i Europa och Asien.
• Ansvarig för Lean Forum och Plans lean kurser (största utbildaren i Sverige
inom lean).
• Med i Lean Forum styrelse och tidigare ordförande, Sveriges största
förening inom Lean.
• Gett ut och medförfattat böcker; Ny Verktygslåda för Lean, Lean Handbok
för Service och Tjänster samt Att skapa en Lean Service Verkstad.
• Certifierar genom Lean. Ackrediterad enligt LCS (Lean Competency
System på Cardiff Business School) (www.leancompetency.org
• Utvecklar workshops och föreläser för Lean Forum, PLAN, Champs
(Chalmers executive programs), Buckingham University, Chalmers
University …
• Deltagit I lean träning och arrangerat master meetings med globala lean
experter(John Seddon, Peter Hines, Steven Spear, Bob Emiliani, Bill
Costantino/Toyota Kata, John Bicheno, Jeff Liker …)
• Utvecklar kontinuerligt Lean kompetens genom projekt, konferenser (både
som föreläsare och deltagare), utbildning i Sverige och Japan bl.a. på
Toyota med JMAC, Shingijutsu och Gemba Research.
1995-2001

Ohde & Co, Lean Growth, Sverige (www.ohde.se)
Lean konsult & IT-chef
Konsultföretag fokuserat på att hjälpa företag växa med lean principer
• Lean strategiutveckling och genomförande för flera kunder, däribland stora
svenska industriföretag, universitet och tjänsteföretag..
• Drev bl.a. Lean transformation för industrikoncern med tillverkning i
England, Sverige och Tyskland, flödeskostprojekt (ABC) i Spanien, Italien,
Sverige, Frankrike, projektledare för Lean growth-projekt med tillverkning i
Mexiko/Italien och försäljning i USA, tre terminer av Lean Business School i
Prag, Basel och Düsseldorf för större svenskt industrikoncern.
• Medförfattare till bok - Lean Tillväxt. En av utvecklarna av Lean Growth
konceptet.

1998

Swedish Development Advisers, Sverige
Senior konsult
Konsulttjänster för biståndsprojekt.
• Analys av privatiserade företag för en bedömning av effekterna av
privatiseringen på tanzaniska ekonomin.
• Privatisering av Ciments de Gabon för världsbanken inklusive due
diligence, privatisering strategi etc. World Bank award.

1992-1993

INDEVO, Sverige
Konsult
Managementkonsult
• Exempel på projekt: flödesorientering av större svensk bank,
produktionsstruktur för underleverantör inom fordonsindustrin.
• Rekryterade och utbildade nya analytiker.
• Ansvarig och implementerade interna IT-strukturen.
• Medlem i internt Lean team och strategi team.

1991-1994

CD-Information Systems, Delägare
Utveckla och marknadsföra CD-Rom. Huvudmarknad: Sverige, Japan, UK
samt Frankrike.

1984-1990

Diverse arbeten – Åtta olika arbeten som varade 2-5 månader; exempel är
väktare på Volvo och Sjukhus, projektkoordinator i Hong Kong, au-pair i
Schweiz, diskare på kafé, värnplikt som kompaniartillerichef (fänrik),
brevbärare mm

UTBILDNING
1995Utbildad i flertal Lean kurser/konferenser i Japan, Sverige, USA, England.
Tränad även i kurser som gruppdynamik, aktivt lyssnande, teater ..
1994

INSEAD, MBA (civilekonom), Fontainebleau, Frankrike
Wallenberg Foundation Scholar

1988-1991

Chalmers Tekniska Högskola, MSc, Civilingenjör Industriell Ekonomi,
Göteborg
John Ericsson medaljör samt Hvitfeldtska och Adlebertska stipendier

1976-80 / 1982-83 Internationell utbildning i Greenwich, Connecticut, USA samt Villars,
Schweiz
ÖVRIGA INTRESSEN
Mat & vin (utbildad sommelier, över 100HP i mat/vinkunskap, matrecensent
för wbpstars.com), yoga, familjen (två barn och sambo), musik, litteratur,
vandring

