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Kompetens
Idag arbetar jag som kvalitetschef på AB Motala Verkstad, en ny utmaning som jag trivs mycket
bra med. Min erfarenhet i kombination med Motala Verkstads blir en komplett bra lösning. Då
jag är tekniker i botten har jag inga problem att sätta mig in i de specifika frågorna för denna
bransch.
Jag har en bred erfarenhet av arbetslivet. Ledarskap, Kvalitet, Marknadsföring, Försäljning och
Utveckling har varit mina främsta sysslor. Min bakgrund är IT med allt från produktion till
utveckling och försäljning. Min bästa kompetens är samspelet mellan människor i
försäljning/marknadsföringsarbetet i kombination ledarskap och tekniska kunskaper. Jobbar för
långsiktiga, lönsamma relationer inom affärslivet.
Jag har som företagsledare arbetat med allt som finns inom ett mindre/medelstort företag: VD,
ledare, kvalitet, ekonom, säljare, marknadsförare, support, helpdesk, installationer, städning,
reception, bokföring, bokslut, personalfrågor.
Hårdvara och program är inga problem. Jobbar dagligen i Microsoft Office och kan hantera de
flesta allmänt förekommande programmen. Kan flera webbprogram och jobbar i html. Kan
supporta och konfigurera datorer, skrivare, nätverk och modem.
Mitt tidigare uppdrag inom den kommunala världen har även givit mig kunskap och erfarenheter
om hur politiskt styrda organisationer fungerar.
Har även en allmän bred teknisk kompetens med allt från motorrenoveringar till husbyggen och
el, VVS och teleinstallationer.

Personlighet
Jag är mångsidig, metodisk och målinriktad samt diplomatisk och ansvarsfull. Jag har bred
teknisk kompetens. Arbetar självständigt och tar gärna egna initiativ. Jag har lätt för att uttrycka
mig i tal och skrift och har även viss grafisk kompetens.
Jag tar gärna befälet, men mera som coach än ”chef”. Är som person ansedd som lugn, men
aktiv. Jag vill alltid skapa/utveckla och göra nya saker. Jag är en entreprenör mer än en
förvaltare. Tack vara mitt tidigare företag har jag nog varit alla typer av människa och funktion.

Arbete
Jag är sedan 2004-10-01 anställd på AB Motala Verkstad, som kvalitetschef tillika ansvarig för
kontrollavdelningen och miljöansvarig. Dessförinnan arbetade jag som projektledare både i
Motala och Vadstena kommun i ett EU-projekt som heter LEGS. Projektet gick ut på att skapa
en strategi och handlingsplan, vad gäller tillväxt och sysselsättning för kommunerna. Innan dess
byggde jag upp och utvecklade jag mitt egna företag i närmare 20 år. Mitt liv har präglats av ITsystemsförsäljning på olika nivåer, allt från enkel PC till stora komplexa lösningar i realtid och
höga driftskrav. Försäljning, marknadsföring och kvalitativ utveckling av verksamheten har varit
mina främsta arbetsuppgifter och intressen.
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Yrkeserfarenhet
från - till år
2004 --

Befattning Företag
Kvalitetschef, AB Motala Verkstad,
tillika miljöansvarig och chef för kontroll- och provningsavdelning

2003 2004

Projektledare, EU projekt LEGS Motala och Vadstena kommun.
Projektet har syftat till att ta fram strategier och handlingsplan för tillväxt och
sysselsättning inom kommunerna.
Har givit mig en stor insyn i hur kommuner funderar och hur det är att verka i
politiskt styrda verksamheter. Har även inneburit många regionala kontakter och
deltagande i diverse nätverk.

2001 2002

VD FoG Data ab, Sportapplikationer, Motala
(bl.a. OS 2002 och 5 st Hockey-VM)
En renodling av alla sportverksamhet inom det tidigare FoG Data AB. Den största
applikationen var Ishockeystatistik och ackrediteringssystem. De främsta
arbetsuppgifterna var att övergripande ha kontakter med kunderna OS-kommittén
i Salt Lake City, Internationella Ishockey förbundet i Zürich, Tyska Hockeyligan i
Köln och Svenska Ishockeyförbundet i Stockholm.

2000 2001

Marknadsansvarig och controller INVID AB, (INVID köpte FoG Data av mig
2000)
Vid försäljningen av FoG Data ab var jag erbjuden tjänsten som affärsutvecklare,
som övergick mer till marknadsförare med främsta inriktningen att utveckla INVID
webb och de gemensamma aktiviteter som gjordes. Efter att INVIDS centrala
controller slutade fick jag även dessa uppgifter på min roll.
Dessa uppdrag gav mig en bra inblick i ett större företags fördelar och nackdelar.
Koncern koordinering, bokslut och samordning är nyttiga erfarenheter. Att många
dessutom var delägare och anställda gjorde jobbet ännu intressantare och lärorikt.

1986 2000

Egen företagare, VD FoG Data ab, Motala (ca 5 -100 anställda)
1986 bildades FoG Data genom sammanslagning av mitt forsdata och G&M.
Dessa år har präglats av ständig utveckling, expansion och roligt entreprenörskap.
Höjdpunkten var 1996-1998 då bolaget fanns på 4 orter hade ca 100 anställda
och omsatte ca 100 miljoner kronor per år, med ett acceptabelt resultat. FoG
erbjöd produkter, service, support, utbildning, utveckling, administrativa system,
sportlösningar, informationssystem mm. Därefter kom IT-krisen och arbetat
handlade mest om konsolidering, effektivisering och även avveckling, vilket i sig
har varit nyttiga erfarenheter. Kunderna var allt från Nokia, Swerock,
Riksidrottsförbundet till privatpersoner.

1983 1985

Egen företagare, VD Forsdata ab, Motala ( 0 – 5 anställda)
Uppstart att eget bolag med ABC-datorerna i centrum. Från början handlade om
att sälja kompletta lösningar till företag. Oftast lokalt runt Motala.

1981 1983

Produktansvarig, FACIT DTC datorn Facit Inc, Greenwich, USA
Facit introducerade sin Persondator DTC i USA samtidigt som IBM började med
PC. Som produktchef fick jag en mycket bra utbildning, erfarenhet av att både
göra affärer och marknadsföra i USA. Det gav även erfarenheter av hur det är att
arbeta med ett huvudkontor i Sverige och får USA-anpassningar både på produkt
och marknadskoncept. En lärorik tid för mig (och troligen Facit också) Då Facit
valde att avveckla sin verksamhet, valde jag att flytta hem och starta egen
verksamhet i Sverige.

1978 1981

Marknadsansvarig, ABC datorerna Luxor AB/ Luxor Datorer, Motala
Att vara med som första säljare och marknadsförare av Sveriges första
persondator känns som en stor tillgång och erfarenhet. Ansvaret och
befogenheterna var stora och produkten gav ett otroligt gensvar. Första året
omsatte vi 7 miljoner kronor med 1 miljon i vinst. Jag byggde upp
återförsäljarkedjan Team-100, där det fortfarande finns företag som har överlevt
och går bra. Jag jobbade med det mesta inom försäljning och marknadsföring.
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Bland annat har jag arrangerat konferenser med flera hundra deltagare och
mässor både i Sverige och i utlandet.
1976 1978

Produktansvarig Audio Luxor AB, Motala
Ett arbete som gick ut på att utbilda säljare och återförsäljare på de produkter som
Luxor saluförde. Dessutom skull jag vara med i produktutvecklingen av nya
produkter.

1975 1976

Utvecklingsingenjör Luxor AB, Motala
Arbetsuppgifterna gick främst ut på att testa och utvärdera produkter som Luxor
köpte från externa producenter och satte sitt eget märke på.

1974 1975

Produktionstekniker Luxor AB, Motala
Huvudarbetsuppgiften var att skapa rutiner och instruktioner för testning och
kvalitetskontroll av audioutrustning.

1972 1974

Driftteknisk rationaliseringsingenjör Vattenfall AB, Stockholm
Arbetade med förebyggande och avhjälpande underhållsrutiner central i Råcksta.

1971
1970
1969 1971
1969 1971
1969-1971
1967 1970
1963 1967

Sommarjobb, montör Motala Kraftverk, Motala
Sommarjobb, elmontör Liljedahls El, Upplands Väsby
Varuutkörare, efter skolan Canteen, Motala
Cirkelledare, Start, engelska ABF Cirkelledare
Cirkelledare, Ny matematik för föräldrar ABF
Fotobiträde, fotograf, efter skolan Foki, Motala
Diverse arbete efter skolan Motala Färgcentrum, Motala

Språk
Svenska är mitt modersmål.
Talar, skriver och läser engelska flytande.
Kan hantera tyska hjälpligt. (Förstår, läser och med lite träning har jag inga problem att tala)
Förstår norska, danska och kan gör mig förstådd i dessa länder.

Utbildning
Realskola i Motala 1964 –1968 Motala Högre Allmänna Läroverk
Tekniskt gymnasium 1968 – 1972 , Platenskolan, Motala/ Berzelius, Linköping. (teleingenjör)
36 poäng ekonomi på Universitet i Linköping 1975
Diverse företagsinterna utbildningar:
Nu senast:
DNV ISO 9001
DNV ISO 14001
QSR-utbildning i USA inklusive ISO 13485

Familj
Född 5 oktober 1951 i Motala, Östergötland
Gift med: Kristina Elisabeth Forslund, född 1957
Har 2 barn: Niclas född 1985 och Ted född 1989
Far: Geer Rickard Manfred Forslund
Mor: Birgit Greta Helena Forslund, född Eriksson
Syskon: Kristina Forslund född 1948, bosatt i Järlåsa, Uppland

Fritiden
Familjen med alla deras fritidsintressen
Huset med inriktning på snickeri i första hand
Båtåkning, bad och fiske
Skidåkning på längden, Cykling, Simning och Löpning
Skidåkning i backe
Motionerar kontinuerligt och tog ”En Svensk Klassiker” 2003/4 300 km cykling, 90 km
skidåkning, 30 km terränglöpning och 3k m simning inom 12 månader..
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Föreningar
Styrelsemedlem i Korpen Motala
Medlem i Motala Allmänna Idrottsförening
Styrelseledamot i Vätternrundan 1996 – 2002, varav ordförande 1999-2002
Styrelseledamot i Företagarna, under 1990-talet, medlem sedan 1985
Styrelseledamot i MFS Motala Företag i Samverkan 1978-1998
Ordförande i Elevrådet Platenskolan 1969-71

Referenser
Arne Johansson, tidigare Svenska IBM AB, Stockholm.
Jan-Åke Edvinsson, Internationella Ishockeyförbundet, Zürich, Schweiz.
Johan Andersson, kommunalråd, Motala kommun, Motala.
Lars G Karlsson, Svenska ishockeyförbundet, Stockholm.
Madeleine Söderstedt, Länsstyrelsen, Linköping.
Marcel Klotz, IBM Tyskland.
Owe Pettersson, Termoregulator AB, Motala.
Sture Larsson, Motala Revisionsbyrå AB, Motala.
Tommy Palmqvist, kommunalråd, Vadstena kommun, Vadstena.
I händelse av att ni vill kontakta mina referenser har jag telefonnummer med flera
kontaktuppgifter. Jag vill även informera personerna om att ni kommer att kontakta dom.
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