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ARBETSLIVSERFARENHET
2001Revere AB, Sverige (www.revere.se)
Delägare (tillsammans med Joakim Hillberg)
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 från
utveckling till leverans, lean inom service, sjukvård, industri, utbildning,
utveckling av företags lean principer, träning av chefer och interna lean
grupper/konsulter, etc.
• Exempel större transformationer/uppdrag;
- Lean transformation inom tillverkning av dialysmaskiner (Gambro)
- Stöd vid lean transformation (Skånes Universitetssjukhus)
Träna och stötta chefer och ledare (sjukhus-, divisions- och
klinikchefer) deras lean-arbete
- Lean transformation av sjukvård, äldreboende, fosterhem (Aleris AS)
- Synkronisering och ledtidsreduktion i en global försörjningskedja
(Tetra Pak)
- Konceptutveckling samt framtagning av implementeringsstrategi för
lean för service (Volvos serviceverkstäder)
- Framtagande av Verksamhetslyftets lean-träning (Sveriges
kommuner och landsting)
- Lean implementering inom public service (SVT Smålandsnytt och
Go’kväll)
• Egenutvecklat och vidareutvecklat på licens ett antal olika Lean spel för
både tillverkning, service, sjukvård och produktutveckling. Har utbildat
handledare och sålt spel till över 400 personer och organisationer i Europa
och Asien.
• Ackrediterad för att utföra LCS leancertifiering, LERC Cardiff University
• Ansvarig för Lean Forum och Plans lean kurser (största utbildaren i Sverige
inom lean). Utvecklar kurser och utbildar lärare. Kurserna är ackrediterade
av LERC enligt LCS (lean competency system).
• Styrelseledamot i Logistikföreningen Plans styrelse.
• Gett ut och medförfattat böckerna; ”Ny Verktygslåda för Lean”, ”Lean
Handbok för Service och Tjänster” samt ”Att skapa en Lean Service
Verkstad”.
• Kontinuerligt utvecklar Lean kompetens genom projekt, konferenser (både
som föreläsare och deltagare), utbildning i Sverige och Japan på bl a
Toyota.
 Deltagit i programkommittén för Lean Forums konferenser under ett flertal
år (Lean Forums årliga konferens samt Lean Healthcare) samt för Plans
konferens ”Nordic Supply Chain Meeting”.

1994-2001

Ohde & Co, Lean Growth, Sverige (www.ohde.se)
Senior konsult
Konsultföretag fokuserat på att hjälpa företag växa baserat på lean principer
• Strategiutveckling och genomförande för flera kunder, däribland stora
svenska industriföretag, universitet och tjänsteföretag
• Drev bla Lean transformationer och lean implementeringar på ett stort antal
medelstora och stora företag.
• Arbetade under tre år med Lean Business School i Prag, Basel och
Dusseldorf för en större svenskt industrikoncern. Ansvarig för delar inom
lean, tillverkning, supply chain, mm.
• Medförfattare till boken - Resurssnål Tillväxt. En av utvecklarna av Lean
Growth konceptet.

1988-1993

INDEVO, Sverige
Konsult
Managementkonsult
• Arbetade främst med produktion, arbetsorganisation och logistik såväl i
Sverige som utomlands.
• Utvecklade projekt i linje med lean kunskapen som växte fram i
västvärlden.

1992-2004

Styrelsearbete i förskola och skola
Initiativtagare, personalansvarig och ordförande
• Holmenstyr Förskola i Askim
• Särö Montessoriskola i Särö

UTBILDNING
2001Deltagit i 20-tal konferenser och utbildningar, bl a
Tränat i Japan hos Toyota, Shingijutsu samt Gemba Research.
Lean Service Advanced, Lean Enterprise Research Center, Cardiff University
Master classes med John Seddon, Peter Hines, Steven Spear, Zoe Radnor,
Bill Constatino och Bob Emiliani

1981-1985

Chalmers Tekniska Högskola, MSc, Civilingenjör Maskinteknik med
inriktning mot produktion/organisation

ÖVRIGA INTRESSEN
Ridning, varit med och startat, suttit i styrelsen och varit ansvarig för
tävlingsverksamheten för Särö Ryttarförening under ett flertal år.

