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Sammanfattning 
Tony ser verksamheter ur ett processperspektiv och genom att använda visualisering som verktyg hjälper 
han andra att se möjligheter till förbättringar. Detta är ett naturligt framgångskoncept. Tony drivs av 
nyfikenhet och anser att förbättringsarbete inte bara är ett sätt att nå effektivitet, utan även ett sätt att lyfta 
arbetsklimatet och trivseln inom en organisation. Det ger individen en chans till utveckling och upplevelse 
av mening i sitt arbete. Att se saker ur någon annans perspektiv är alltid det som ger mest för att komma 
fram med nya förbättringar och lösningar på de riktiga problemen. 

Tonys är utbildad Kvalitetsingenjör och hans tidigare roller som Projektledare, Ansvarig för en R&D-
avdelning, Kundansvarig och även som Coach till ledare i olika branscher, gör att det finns kunskap och 
erfarenheter att luta sig mot. 

Kompetensområden 

Verksamhetsutveckling 

Projektledning  

Ledarskap/Coaching 

Daglig styrning  

Utbildning 

Produktionsteknik 

Urval av tidigare uppdrag 

2019-2020 | Skellefteå Kraft AB – Implementering av Principstyrt förbättringsarbete 

Coachning av chefer vid implementering av principstyrt förbättringsarbete och daglig styrning. Framtagande 
och utveckling av underlag till det principstyrda förbättringsarbetet. Stöttning av koncernledning i utveckling 
av förbättringsarbete och processfokus.  

2020 | Skellefteå Kraft AB – Processkartläggning av hanteringen av Transformatorer 

Ledare och coach vid processkartläggning och uppgradering av rutiner för hantering av Transformatorer I 
syfte att ytterligare säkerställa personsäkerhet för personal som jobbar med service och underhåll. 

2019 | Remodul – Införande av taktat flöde 

Ett utmaningsdrivet förbättringsarbete där utmaningen står i en ökad produktionstakt. Innefattar 
implementering av ett taktat flöde. Arbete med översyn av logistik, information, ansvarsfördelning och 
produktionsteknik  

2019 | Boliden Mines – BMI project  

För implementation av gemensamt verksamhetssystem hos Bolidens alla gruvor. 
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Anställningar 

2018 – | Senior konsult, ITid Tarinfo AB 

Konsult för Skellefteå kontoret 

2017–2018  | Projektledare utveckling, Adopticum, Skellefteå 

Projektledning, projekten syftar till att sprida och bidra med kompetens kring optisk mätteknik till SMF i 
regionen.  

2010–2017 | Produktions ansvarig, SmartPlanes, Skellefteå  

Utveckling av ett system för skogsinventering med hjälp av drönare. Egentillverkning och försäljning. Flera 
branscher upptäckte fördelarna med konceptet under marknadsinsatserna.   

2007–2010 | Projektledare, Utvecklingschef, Security Qube System – SQS, Skellefteå 

Teknisk support till svets- och pressavdelningar. Arbetade med kapacitetsberäkningar, tidsstudier, 
investeringsprojekt, utredningar med syfte att förbättra produktionsflöden och optimera tillverkningsmetoder. 
Har utbildat inom och arbetat mycket med Scanias produktionssystem, SPS, som har stort fokus på Lean 
Production.  

2006–2007 | Kundansvarig / Key Account Manager, Hydrauto / Wipro, Skellefteå 

Kundansvar för strategiska kunder med uppdrag att följa upp tillverkningen av cylindrar mot kundorder och 
prognoser 

Utbildning 

2001–2002 | Förändringsledare / Coach, Ericsson utbildning 

Att leda förändring genom ett coachande och involverande förhållningssätt  

2001–2002 | Kvalificerad Projektledare, Mitthögskolan, Östersund 

Inriktning mot utveckling och förändring av verksamhet 

1989–1994 | Elektronikingenjör / Kvalitetsingenjör Högskolan på Gotland, Visby 

Inriktning på Utveckling och Produktion.  

Språk 

Svenska  Modersmål 

Engelska Flytande 
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