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SAMMANFATTNING 

Lars-Erik har en bred erfarenhet från näringslivet från olika ledande poster i tillverkande företag. Den sammanhållande 
tråden har varit affärs- och verksamhetsutveckling där produktutveckling varit en betydande del av verksamheten. 
Kombinationen av att driva komplexa affärer med utveckling av nya produkter som drivs av kundernas krav är något 
som Lars-Erik inspireras av. Svårare är roligare. Genomgående anser Lars-Erik att det är viktigt att hålla fokus på 
grunderna i Lean eftersom det är det som driver en organisations utveckling framåt. 
 

KOMPETENSOMRÅDEN 

 Projektledning 

 Inköp 

 Lean 

 Verksamhetsutveckling 

 Affärsutveckling 

 Produktionsteknik 

 Industriell Marknadsföring 

ANSTÄLLNINGAR 

2019- | iTid Tarinfo AB 
Senior konsult 

2017–19 | Ålö AB 
Produktchef 

Som Produktchef  agerade Lars-Erik som kravställare gentemot R&D och som sammanhållande länk mellan 
marknadsorganisationen och resterande organisation. 

2016–17 | Trelleborg Sealing Profiles 
Sales Manager 

Som distriktschef på Trelleborg Sealing Profiles  utvecklade Lars-Erik affären vad gäller tätningar till fönster och 
hustillverkare i norra sverige. 

2014–16 | Ecorub AB 
Marknadschef 

Ecorub var bl.a. i behov av en ny affärsmodell, sälj- och marknadsföringskanaler och uppdraget var att få allt detta på 
plats. 
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2013–14 | UmBio AB 
VD 

UmBio hade ett antal stora utmaningar vad gäller affärsmodell och kundvärdesanalys. Som VD var uppdraget att få 
fart på affärerna och samtidigt att få organisationen att fungera. 

2011–12 | Duroc Tooling 
Säljare, Inköp, Produktionsplanering 

På ett mindre tillverkande företag  blir arbetsuppgifterna varierande. Huvudsyftet vid Duroc Tooling var dels sälja de 
produkter som tillverkades, men även att vara ett stöd för tillverkningsprocessen. 

2001–11 | Sapa Profiler AB 
Projektledare, produktägare, säljare, säljchef 

Under åren på Sapa gick Lars-Erik från tekniskt säljstöd, via industrialiseringsprojektledare, till produktägarskap och 
senare nykundsförsäljning och säljchef.  

 

UTBILDNING 

1996–2001 | Luleå Tekniska Universitet 
 Civilingenjör Maskinteknik inriktning Industriell Marknadsföring 

2008 | Mercuri International 
Sales Leadership 

Mercuris säljchefsutbildning som löper över ett kalenderår. 

SPRÅK 

Svenska Modersmål 

Engelska Flytande  

 


