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Sammanfattning 
Caroline Häggström har mångårig erfarenhet från kemisk processindustri, bland annat som 
produktionsingenjör och i ledande position inom kvalitet, säkerhet och miljö. Caroline gillar tydlighet och 
struktur och har en god förmåga att se helheten. Hon drivs av att förbättra och utveckla människor och 
arbetssätt genom att vara ute i verksamheten, lyssna och skapa delaktighet. Caroline är utbildad 
civilingenjör i Kemiteknik med en licentiatexamen i Kemisk teknologi. 

 

Kompetensområden 

Kvalitetsutveckling 

Lean Produktion  

Ledningssystem 

Processkartläggning 

Hälsa, Miljö, Säkerhet  

Avvikelsehantering 

Ledarskap 

Kvalitetssäkring

Urval av tidigare uppdrag 

2022 | Sunpine 
Intervjustudie och workshopledning i strategiskt arbete. 

2022 | Jörnträhus 
Metodstudier, flödeskartläggningar och översyn av arbetssätt för en smartare produktion. Upprättande 
av pulstavlor för daglig styrning. 

2022 | PIREVA 
Intervjustudie och workshopledning i strategiskt arbete. 

2022 |YrkesAkademin 
Utbildadare i förbättringsarbete, standardisering, Lean, 5S på distans för studenter i produktionsteknik. 

Anställningar 

2021 | Verksamhetsutvecklare, iTid Tarinfo AB 

2021 | Kvalitet, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Wibax Group AB 
Stöd till verksamhetsansvariga i kvalitet-, miljö- och arbetsmiljörelaterade frågor såsom riskanalyser av 
kemikalier, utredning av avvikelser och riskobservationer samt laguppfyllnad inom området. Ansvarig för 
framtagande av kvalitetsdokument för Wibax produkter, såg till att rutiner fanns i företagets ledningssystem 
samt var uppdaterade. 

2018 - 2021 | Produktionsingenjör, Wibax Production AB 
Ansvarig för kvalitetsuppföljning av produktionens produkter, utformning av rutiner för arbetsprocesser, 5S, 
utredning av avvikelser och uppföljning av anläggningar både gällande processutrustning och analyser. 
Bistod produktionschef med kvalitetsutredningar, kontakt med underhållsentreprenörer samt beställning av 
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processutrustning och riskbedömningar. 

2014 - 2018 | Avdelningschef Kvalitet,Säkerhet & Miljö, Wibax AB 
Verksamhets- och budgetansvar samt personalansvar för fyra medarbetare och ingick i Wibax 
ledningsgrupp. Övriga arbetsuppgifter var främst inriktade mot kvalitet; bl.a. att utveckla Wibax 
ledningssystem, ansvara för uppgradering till ny kvalitet- och miljöstandard, uppföljning av företagets 
avvikelsehantering, planering och genomförande av interna kvalitetsrevisioner samt övergripande ansvar 
vid externa revisioner gällande kvalitet och miljö. 

2014 | Kvalitetsingenjör, Wibax AB 
Det fanns en nyfikenhet på Lean i Wibax ledning och jag fick i uppdrag att som ett första steg starta och 
leda ett Lean-projekt i produktionen. I projektet styrde vi upp ett flertal arbetsstationer med metodiken 5S 
och skapade även ordning och reda i lager och godsmottagning. Handledning av två exjobbare från LTU 
som analyserade material och informationsflöden i en av produktionsprocesserna. 

2011 - 2014 | Projektingenjör, Wibax AB 
Utveckling av nya och befintliga kemiska produkter för insäljning hos kund vilket inkluderade försök i 
labbskala, beredning av produkt i försöksanläggning, provkörning av produkterna skarpt hos kund samt 
utvärdering av produktens effekt i kundens process.  

 

Utbildning 

2013 | Luleå Tekniska Universitet 
Introduktion till Lean, 7,5 hp. Kursen behandlar principerna och filosofin för Lean (resurssnål produktion, 
kvalitet, effektivitet, ständiga förbättringar mm)   

 

2008 - 2011 | Luleå Tekniska Universitet 
Licentiatexamen i Kemisk Teknologi inom katalytisk syntes av metanol/DME via svartlutsförgasning. 
Projektet  var ett samarbete mellan LTU, ETC och CHEMREC där en anläggning byggdes i labbskala 
för katalytisk syntes av metanol och vi lyckades visa metanolframställning från svartlut för första 
gången. Tjänsten utvecklade min analytiska och pedagogiska förmåga. Under utbildningen lästes 
även 30 hp  i bl.a. Instrumentell analys (XRD, SEM, IR och Kromatografi), Personlig utveckling, 
Förgasning och Vetenskapligt skrivande. 
 

2003 - 2008 | Luleå Tekniska Universitet 
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik med inrikting biokemisk- och kemiskprocessteknik, 300 hp. 

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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