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Sammanfattning 

Staffan är ursprungligen utbildad ingenjör inom elektronik men har senare vidareutbildat sig till 
produktionstekniker kompletterat med diverse högskolepoäng inom bl.a. instruktionsteknik och Lean. 
Staffan har genom åren skaffat sig en bred och gedigen yrkeserfarenhet, från montör till VD, inom ett 
antal olika branscher. Allt från utbildning och konsulting mot företag till tillverkning av elektronik, 
bearbetning av rostfritt stål, svetsning av tryckkärl och maskinmontage i olika former. 

Staffan har startat, drivit och utvecklat verksamheter i Sverige och utomlands. Med Lean som filosofi 
och med bl.a. Produktionslyftet som modell har Staffan medverkat till mycket goda resultat vad gäller 
produktivitetsutveckling och kvalitetsutfall i ett antal företag. Staffan har stor erfarenhet av att få 
företag och organisationer att fungera bättre, jobba smartare och bli mer hållbara.  

Kompetensområden 

Förbättrings- och förändringsledning  

Coachande ledarskap 

Lean Six Sigma 

Ledarskap 

Produktionsteknik 

Projektledning 

Organisationsutveckling  

Flödesanalys  

Teamutveckling  

Verksamhetsledning 

Verksamhetsutveckling  

Logistik  

  

 

 

Staffan Larsson 
Seniorkonsult 

+46 70 253 46 65  
staffan.larsson@itid.se 
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Urval av tidigare uppdrag 

2022 | Enably. Sävar  
Implementering av 5S i verksamheten. Teoretisk utbildning av samtlig personal samt paktiskt stöd vid 
implementering på några avdelningar. 

Referens: Ulf Söderlund Tel: 090-70 66 51 

2022- | RISE-Produktionslyftet. Mölndal 
Säljansvaig för norra mellansverige, mellersta norrland och norra norrland i nära samarbete med Lars-Gustaf 
Gustafsson och Christian Silvasti. 

Referens: Anders Sörqvist. Tel 070-3362711 

2021- 2022 | Skärteknikcentrum. Värnamo 
Utveckling validering produktionsteknisk kompetens: Framtagning av ett nationellt branschöverskridande 
valideringsunderlag för produktiontekniker.  

Referens: Thomas Petersson. Tel: 070-591 60 78 

2021-2022 | Träbransch Norr. Skellefteå 
Produktionsutveckling, produktutveckling och digital transformering: Marknadens ökade fokus på hållbarhet, 
miljö och cirkulära flöden ställer stora krav på dagens tillverkande företag. Det krävs utveckling av såväl 
produkter som produktionsflöden för att kunna möta dessa kundkrav. En insikt och förståelse för hur allt 
hänger ihop, var man är och vart man vill, vad och hur det går att komma vidare i sin utveckling och i vilken 
ordning man bör göra saker, är till stor hjälp vid starten av en förbättrings- och förändringsresa. iTid hjälper 
företagen i deras utveckling av affären genom att levererar inspirations- och utbildningsträffar riktade till 
träbranschföretag inom området trämanufaktur där ovanstående frågor ligger i fokus.  

Referens: Lars Engman, verksamhetsledare. Tel: +46 (0)70-392 64 84. 

2021-2022 | Boliden Aitik. Gällivare  
Underhållssystem mobila maskiner: Översyn av arbetssätt för underhåll och storstopp av grävmaskiner. 
Arbetet består av kartläggning, analyser och workshops för att identifiera och förbättra arbetssätt och flöden 
gällande underhållet.  

Referens: Thomas Sundqvist, områdeschef Aitik. thomas.sundqvist@boliden.com 

2021 | Boliden Aitik. Gällivare  
Health Check: Förstudie gällande avdelningsöverskridande arbetssät gällande planering, prioritering och 
användande av resurser. Identifiering av GAP mellan nuvarande och önskat läge. 

Referens: Thomas Sundqvist, områdeschef Aitik. thomas.sundqvist@boliden.com 

2021 | RISE-Produktionslyftet. Mölndal 
Coach inom Produktionslyftet.  

Referens: Anders Sörqvist. Tel 070-3362711 

2021 | RISE/Stilmek. Mölndal/Skelefteå 
Coach Produktionslyftet Startprogram: I Produktionslyftets Startprogram ”Förändringsarbete med 
automationsperspektiv” arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva 
förbättring och förnyelse. Frågor kring omställning mot en mer automatiserad produktion vävs in i 
programmet.  

2021 | Enably. Sävar  
Förstudie och orsaksutredning gällande fluktuerande produktivitet. Genomförande av intervjuer och 
frekvensstudie för att kartlägga och identifiera möjliga orsaker. Presentation av resultat från förstudien samt 
förslag på prioriterade aktiviteter. 

Referens: Peter Forssell Tel: 090-70 66 48 
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Anställningar 

2021 - | Senior konsult, iTid AB, Skellefteå 
Arbetar med verksamhetsutveckling mot kund genom att förbättra flöden.   

2020-2021 | CEO & Partner, Umia Innovation Skellefteå AB, Skellefteå 
Medverkade i företagets ledningsgrupp och styrelse. Resultat och budgetansvarig för verksamheten i 
Skellefteå. Ansvarig för ekonomi, personal, IT, affärs- och produktutveckling. Arbetade även med 
verksamhetsutveckling mot kund inom områdena process, teknik och ledarskap.   

2014-2020 | Platschef, Brokk AB, Skellefteå 
Medverkade i företagets ledningsgrupp. Resultat och budgetansvarig för Operations i företaget, bestående 
av ca 45 kollektiva och 14 tjänstemän, varav fyra med personalansvar. Ansvarig för produktionsteknik, 
kvalitetskontroll och IT. Ansvarig för verksamhetsutveckling i Brokk-gruppen. LEAN produktion. Medverkat i 
produktionslyftet. 

2008-2014 | Fabrikschef, Lövånger Elektronik AB (LEAB), Lövånger 
Medverkade i företagets ledningsgrupp. Resultat och budgetansvarig för tillverkning och fastighet i företaget 
bestående av ca 150 kollektiva och ca 10 tjänstemän. LEAN-ansvarig. Logistikansvarig för LEAB Group, 
bestående av tillverkningsenheter i Lövånger, Järlåsa samt Tallinn Estland, samt en logistikenhet i 
Kungsbacka. Totalt ca 350 anställda. Medverkade i LEAB Estlands styrelse. Fastighets-, brand- och 
säkerhetsansvar. Medverkat i produktionslyftet. 

2005-2008 | Produktionschef, Alimak AB, Skellefteå 
Medverkade i företagets ledningsgrupp. Resultat och budgetansvarig för den tillverkande delen i företaget 
bestående av ca 270 kollektiva fördelade på 14 olika produktionsområden samt 35 tjänstemän inom 
produktionsledning, produktionsteknik och kontroll. Fastighets- och brandskyddsansvarig. Arbetade med 
förändring av produktionen i företaget, från stationsmontage till taktat flöde. LEAN produktion. 

2002-2005 | Teknik- och kvalitetschef, Texor AB, Lycksele 
Medverkade i företagets ledningsgrupp. Medverkade som representant för tjänstemännen i företagets 
styrelse. Arbetade med utveckling av företagets monterings- och svetsavdelning. Arbetade med utveckling 
av företagets underleverantörer. Arbetade med konstruktionskontroll av tryckkärl ämnade för den 
amerikanska marknaden, s.k. ASME kärl. Införde certifierat kvalitetssystem enligt ASME. Arbetade med 
utveckling av företagets arbetssätt, processer och rutiner. Uppdaterade företagets kvalitetssystem så att det 
möter den nya ISO 9001:2000 standarden. Arbetade med företagets utveckling gällande det intranät 
baserade ledningssystemet samt MPS systemet Movex. Utvecklade tillsammans med externt företag ett 
intranätbaserat ärendehanteringssystem inom företaget. Infört och certifierat ledningssystem gentemot 
ASME och svetsning av tryckkärl enligt ASME Pressure Vessel Code VIII, div1. Medlem i ASME (The 
American Society of Mechanical Engineers). 

1999-2002 | Kvalitetschef, Lövånger Elektronik AB (LEAB), Lövånger 
Medverkade i företagets ledningsgrupp. Arbetade med utvecklingen och införande av företagets 
ledningssystem på intranätet. Införde system för hantering av avvikelser på ett styrt och kontrollerat sätt via 
intranätet. Införde miljöledningssystem enligt ISO 14001. Arbetade en kortare tid även som teknisk chef. 
Arbetade med produktionstekniska projekt och maskininvesteringar. 

1996-1999 | VD, Skytteanska i Norsjö AB, Norsjö 
Medverkade i företagets styrelse. Arbetade med arbetsmarknadsutbildningar inom data, kvalitet och miljö. 
Antalet elever varierade mellan 10 och 75. Antalet lärare/konsulter varierade mellan fyra och tio. Arbetade 
med företagsanpassade utbildningar inom data och CAD. Arbetade med ledarskapsutveckling mot företag. 
Resursperson inom IQM. Ett samarbetsprojekt mellan Västerbottens-, Stockholms- och Jönköpings län 
gällande revision och utveckling av arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöledningssystem för företag. Arbetade som 
produktionsteknisk konsult mot företag. 

1986-1994 | Produktionstekniker, Pharmacia AB, Umeå 
Arbetade med uppbyggnaden av företagets elektronikavdelning med allt från framtagande av produktkalkyler, 
arbetsmetoder, verktyg och fixturer till rationaliseringar, investeringskalkyler och maskininvesteringar. 
Ansvarig projektledare för ombyggnad och flytt av elektroniktillverkningen inom fabriken samt installationen 
av helt ny automatiserad monteringslinje. Medverkade som avdelningsrepresentant vid företagets 
uppbyggnad av kvalitetssystem samt införande av nytt MPS- och kalkylsystem. Arbetade i nära samarbete 
med företagets konstruktionsavdelning i Uppsala gällande produktionsanpassning av nya konstruktioner.   
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(andra uppdrag/åtaganden som kan vara av betydelse) 

2019- | Adopticum. Skellefteå  
Styrelseordföande i stiftelsen Adopticum. Stiftelsen Adopticum bildades 2008 på initiativ av Optronic AB och 
ProcessIT Innovations. Syftet är att med säte i Skellefteå bygga upp ett kluster inom optiska mätsystem, 
speciellt robust industriell optik. Adopticum är specialister på optisk mätteknik och hjälper företag att öka sin 
konkurrenskraft med hjälp av optiska sensorer. Adopticum har kompetens inom hårdvara och 
mjukvaruutveckling och driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. 
Syftet är att utveckla nya och innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med 
Adopticums kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige och ge upphov 
till nya produkter och tjänster.  

Referens: Kenth Johansson, VD. Tel: 0918-25883 

Utbildning 

2019 | Swerea IVF, Göteborg 
Förändringsledare & Coach Produktionslyftet.  

2017 | Kompetenslaget, Luleå 
EMP (Executive Management Program)  

2009 | Revere, Göteborg 
Handledare Leanspel.  

2006 | Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 
LEAN Produktion. 7,5p 

2003 | Sandholm Associates, Stockholm 
Kvalitetschefsutbildning. 

1998 | CANEA, Stockholm 
Diplomerad internrevisor av kvalitetssystem. Certifierad “Lead Auditor”, revisor för kvalitetssystem. 

1988-1990 | M-gruppen, Stockholm 
Diplomerad produktionstekniker 

1977-1980 | Dragonskolan, Umeå 
4-årig tekniskt gymnasium, teleteknisk inriktning. 

 

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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