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Sammanfattning   

Civilingenjör med 20 års erfarenhet som specialist, projektledare, kvalitetsutveckling. Har 
erfarenhet av personalledande befattning bl a som kvalitetschef och chef på ett 
materialtestlabb. Har jobbat med projektledning i utvecklingsprojekt, införande av IT-stöd 
ledningssystem, nya produkter i produktion. Erfarenhet som styrgruppsmedlem för ett 
mångårigt innovationsprojekt med det Norska Vetenskapsrådet som projektägare Lång 
erfarenhet med intern miljö- och kvalitetsrevisioner samt leverantörsrevisoner runt omkring i 
Europa. Är mycket van att arbeta i multinationell miljö. Jag har arbetat i flera olika ERP-
system och senast i Monitor. Jag är en lugn, nyfiken och lojal medarbetare. Blir inte lätt 
stressad och ger inte upp förrän jag är färdig med de uppgifter som ges mig.  

Urval av tidigare uppdrag 
 Leveranskoordinator och Utbildare, YH-utbildningar i Skellefteå Produktionstekniker  

 Robotlyftet förstudie  

Anställningar 

2020-08—iTid Senior konsult 
 
2018-01-- 2020-04 Kvalitets- och miljöschef, Fricweld AB i Hällefors. 
Ansvaret som kvalitetschef innebär ansvar för att leda företagets kvalitetsarbete och 
förbättringsarbete, som t ex.  

 Leda och utveckla verksamhetsutvecklingsarbetet med interna revisioner.  

 Medlem i ledningsgruppen 

 Personalansvar. 

 Administrera och underhålla verksamhetsledningssystemet samt ansvara för och delta 
i certifieringsrevisioner. 

 Externa revisioner hos leverantörer. 

 Leda och driva interna avvikelsehanteringen, handlägger och utreder 
kundreklamationer.  

 Skriva miljörapporter till berörda myndigheter och stöttar övriga avdelningar för att 
lagar och krav följs. 

 
2016- 2017-12 Material & Metallurgy Manager, Dokka Fasteners Dokka i Norge 
Dokka Fasteners är ett företag i Würth-koncernen, produkterna är höghållfasta bultar. 

 Ansvarig för utveckling och personalansvar för materialtestlabb inkl planering av 
underhållet på avdelningens maskiner.  

 Utveckling av processerna värmebehandling, varmgalvanisering och smides process. 

 

Henrik Larsson 
Seniorkonsult 

+46 70 259 32 77 
henrik.larsson@itid.se 
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 Samarbete med leverantörer gällande bl a utveckling och kvalitetsavvikelser. 

 Projektledare för ISO17025 ackreditering av materialtestlabbet 

 Externa revisioner hos leverantörer. 

 Teknisk utvärdering av nya produkter.  

 Tekniskt sälj- och marknadsstöd. 

 FoU-verksamhet i samarbete med forskningsinstitut, t.ex. SINTEF och DNV.  
 
2012 – 2015 Lead Material Engineer, GE Oil&Gas  Sandvika i Norge. 
På GE var mitt ansvar projektdeltagare och delprojektledare, säkerställa kontraktskrav, 
tillverkning- och reparationsspecifikationer, svetsprocedurer och materialval. Att delta i 
uppstartsmöten innan produktion startas hos leverantörer. Svara på tekniska förfrågningar från 
leverantörer och skriva tekniska avvikelserapporter till kund.  
 
Deltog och ledde kvalificeringar av nya leverantörer med målet att godkänna dem som 
leverantör för GE. 
 
2008 – 2012 Materialingenjör, Sandvik Powdermet Surahammar i Sverige. 
 
Sandvik Powdermet ingår i Sandvik-koncernen. 
Min funktion var att leda utvecklingsprojekt tillsammans med våra leverantörer, driva 
kundprojekt, verksamhetsutvecklingsprojekt, kvalificera nya material eller 
tillverkningsprocesser hos underleverantörer säkerställa att kundernas tekniska krav 
uppfylldes, skriva produktions- och materialtestprocedurer, skriva inspektions- och testplaner,  
 
Utförde kvalitetsrevisioner hos våra underleverantörer mot ISO9001 och ISO14001 i Sverige 
och utomlands. Tillhörde även en pool med revisorer som andra Sandviksbolag kunde 
använda sig av om de ville ha andras förslag och syn på deras verksamhet. 
 
2001 – 2008 Processingenjör. Uddeholms AB Hagfors i Sverige. 
Började på forskningsavdelningen som processutvecklare, efter två år gick jag vidare som 
processutvecklingsingenjör i produktionen. Arbetet genomfördes genom projektform där jag 
hade rollen som projektledare.  
En del av min tjänst innebar verksamhetssystemutveckling genom interna miljö och 
kvalitetsrevisioner inom ISO 9001 och ISO14001 och externa revisioner hos leverantörer, i 
Sverige och utomlands runt i Europa. 
 
 
Arbete under och innan studietiden 
1997 Matematiklärare på ”sommarskolan”  för gymnasieelever som ej fått betyget godkänt 
och behövde extra hjälp inför omprovet. Skellefteå kommun. 
1996 LKAB:s metallurgiska laboratorium. Malmberget 
1994 – 2000 Bar-arbete på restaurang Bryggeriet i Luleå på kvällar, helger 
samt ferier under studietiden. 
1991 – 1993 Lärarvikarie, högstadieskola i ämnena matematik, kemi, fysik. 
1989 – 1993 Vårdbiträde inom äldreomsorgen för Skellefteåkommun. 
1988 – 1989 Militärtjänsten som jägarsoldat och telegrafist på K4 i Arvidsjaur. 
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Utbildning 

Civilingenjör; Kemiteknik på Luleå tekniska universitet.  

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 

Norska  Läser och förstår flytande 


