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SAMMANFATTNING
Jarkko Erikshammar har praktisk erfarenhet från logistik inom försäljnings- och orderprocessen, lagerstyrning och
projektledning. Han är väl medveten om de krav som finns både inom tillverkande industri som inom byggindustrin.
Jarkko tror på att människor engagerade i förändringsarbetet skapar hållbara resultat. Riktig förändring tar tid. Lean är
en bra tankemodell.
Jarkko är teknologie doktor inom träbyggnad.

KOMPETENSOMRÅDEN
• Företagsledning
• Affärsmodeller
• Logistik
• Tillverkning
• Lean
• Projektledning
• Förändringsledning

URVAL AV TIDIGARE UPPDRAG
2018 | Lindbäcks Bygg AB
Utveckling av planerings-, produktionsberednings- och produktionsprocessen genom digitalisering av
informationsflödet. Leveransen är ett system ’10S’ som ska ge operatören tillgång till rätt information inom max 10
sek inom en ny arbetscykel.
2017 | IUC Norr AB
Projektledare av förstudie inom Industri 4.0. Projektets mål var att peka på vilka områden som bör adresseras inom
forskning och utveckling. Rapporten utgör beslutsunderlag för både företag och för andra aktörer för vidare aktiviteter.
Underlaget var brett för att olika intressenter kan skapa egna utvecklingsagendor som kan samverka för att möta
utmaningar och möjligheter inom området.
2017 | Lapplands Lärcentra
Framtagning av lektionsföreläsningar samt genomförande av kursen Byggprocessen/Byggstyrning (30 YHP) som gav
de studerande en grundläggande kunskap om delarna i yrket som byggproduktionsledare.
2017 | Norrbottens Handelskammare
Genomförande av transportutredning med en intervjustudie hos tio deltagande företag. Utredningen har samlat och
analyserat företagens syn på konsekvenser av både planerade och genomförda transportrelaterade pålagor såsom
kilometerskatten.
2016 | Lindbäcks Bygg AB
Huvudprojektledare för förstudie och genomförande förändring av enstycksflödet på produktionslinjen i Öjebyn.
Leveransen bestod av förslag på förändringar av layout och flöde med en konsekvens- och riskanalys. Arbetsmetoden
utgår från Lean Kata med Lindbäcks tillämpning. Genomförande av enstycksflödet på produktionslinjen i Öjebyn
inklusive ombyggnation av fastighet, samt upphandling och installation av ny produktionslinje.
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2016 | Luleå Lokaltrafik
Omorganisations- och processeffektiviseringsprojekt kopplat till den strategiska planen.

ANSTÄLLNINGAR
2016-ff | Adjungerande adjunkt, Luleå tekniska universitet
Forskning och undervisning inom bygglogistik och industriellt byggande på avdelningen för Industriellt och hållbart
byggande
2016–ff. | Styrelseledamot iTid Tarinfo AB
Styrelseledamot med särskild fokus på sälj och marknadsfrågor samt omvärldsbevakning industri 4.0.
2014–2016. | Säljchef, Derome Träteknik AB
Uppdraget består i att öka försäljningen med 10 %, utveckla nya marknader och produkter
2015 | Styrelseledamot, Kalix Hamn AB
Styrelseledamot som industrirepresentant vid sammanslagning med Kalix Industrihotell AB.
2011–2015 | Styrelseordförande, Mirror Partner AB
Styrelseordförande med fokus på styrning och uppföljning av verksamheten. Arbetet har bestått i att skapa en enkel
struktur och koppling mellan strategi, affärsplan och budget. Omvärldsbevakning och kontaktskapande har blivit en
viktig del av arbetet på Mirror. Bolaget ökade sim omsättning från 10 Mkr till ca 14 Mkr.
2009–2014 | Doktorand, Luleå tekniska universitet
Doktorandprojekt inom industriellt byggande kommer att mynna i en avhandling om logistik och integration av
leverantörskedjan. Jag tror att detta ställer krav på en förändrad affärsmodell och dessutom långsiktiga relationer med
kunder och leverantörer.
2006-2009 | VD, Englundshus AB
VD för en husfabrik. Införde Lean som ett verktyg för verksamhetsstyrning och nya tekniker bla ett byggsystem för
småhus med lösningar för knutar, fönster och dörrar samt RFID-projekt för logistikuppföljning
2002-2006 | Projektledare och verksamhetsutvecklare, Scania
Projektledning inom IT och verksamhetsutvecklingsprojekt för logistik, produktion och ekonomiprocesser.
1998-2002 | Intentia (n. Infor)
Projektledare och senior konsult inom order, lager, fakturering och projektledningsprocessen vid implementering av
affärssystem Movex/M3.
1996–1998 | Norsk Hydro Olje AB
Logistiker med ansvar för planering av oljebåtar samt uppföljning och stöttning för distributionsplanering.

UTBILDNING
2009–2014 | Teknologie doktor träbyggnad, Luleå tekniska universitet
Avhandling: Supply Chain Integration for Small Sawmills in Industrialized House-Building
1992–1997 | Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå tekniska universitet
Inriktning mot logistik. Ett utbytes år i Kanada på Lakehead University,
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