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 Inriktning 
Huvudsaklig inriktning är  

   
• Yrkeshögskoleutbildning med ansvar för kvalitet och 

pedagogik och affärs- och verksamhetskompetens. 
 

• Verksamhetsutveckling och förändringsarbete med koppling 
till effektiv IS/IT-verksamhet.  

 
• Bollplank till ledning inom affärs- och 

verksamhetsutveckling med inriktning på IS/IT-frågor. 
Koncept och modeller.  

 
• Processkonsult/projektledare för genomförande av 

verksamhetsanalyser, IS/IT-strategier och utbildning. 
 

 
Verksamheter – kunder - uppdrag 
  
1988 -  Cornema AB, Ronneby (Eget företag) 
 Driver sedan 1988 egen konsultverksamhet men från 2016 är Gunnar 

pensionär och genomför enstaka uppdrag åt Blue Peak AB, ett företag där 
Gunnar också är delägare. 
 
Uppdrag 2002-2015 
Mellan 2002-2015 jobbade jag med kvalificerad yrkesutbildning på 
yrkeshögskolenivå på uppdrag av Stiftelsen för Kvalificerad 
Yrkesutbildning i Mellansverige (SKY) samt av stiftelsen godkända 
utbildningsleverantörer med bl a  

• Kvalitetssäkring av utbildningarnas genomförande 
• Ansvar för pedagogiken ProblemBaserat Lärande (PBL)  
• Näringslivs- och myndighetskontakter och utveckling av nya 

utbildningar 
• Handledare för projektledning, affärs- och verksamhetskompetens, 

kvalitets- och miljöstyrning samt produktionsteknik/ekonomi i 
utbildningarna 

• VD för Blue Peak AB 
 
Exempel på tidigare uppdrag 1989-2002 
Under perioden som egen företagare har jag också jobbat med följande 
uppdrag och kunder: 
Företagsnätverket E2B (Education and Entertainment to reinforce Business) 
i syfte att utveckla kompetensen och utbyta erfarenheter om små och 
medelstora företags processer, arbetsflöden och informationssystem. 
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Kompetensutveckling för 15 företagsledare. 
 
Utbildning/föreläsning på Blekinge Tekniska Högskola i 10-poängskurs 
”Strategi och affärsutveckling”. 
 
Projek för RegionIT i Gnosjö med bl a 
• Utbildning av konsulter i Rodermetodiken 
• IT-analyser småföretag i regionen 
 
Svenska Simförbundet 
• Framtagande av IS/IT-strategi. 
• Ansvarig för uppbyggnad av förbundets nya webbplats och 

simidrottsdatabas. 
• Utbildning i publiceringssystem 
 
Projet System AB 
• Framtagning av webblösning. 
 
SwIT (Sweden Information Technology) 
Lokal projektledare i Blekinge för en stor riksomfattande utbildnings-
satsning inom IT-området med följande uppgifter: 
• Marknadsundersökning angående rekryteringsbehov bland länets 

företag. 
• Kravspecificering av erforderliga utbildningar. 
• Rekrytering och urval av kursdeltagare. 
• Uppföljning av utbildningens genomförande. 
• Medverkan vid praktik och anställning för kursdeltagare. 
 
IFÖ Sanitär AB 
Tillsammans med företagsledningen utarbetat en IS/IT-strategi och 
handlingsplan för hur företaget i framtiden skall utnyttja IT på ett effektivt 
sätt dvs ansvar och styrformer, organisation, kompetensutveckling, 
systemavlösning mm.  
• IS/IT-strategi och handlingsplan. I arbetet har Roder använts.  
• Assistans vid genomförande av handlingsplan, bl a med utformning av 

kravprofil för rekrytering av IS/IT-strateg och verksamhetsutvecklare.  
 
Soft Center AB och Stiftelsen Soft Center 
• Kravspecifikation av debiterings/faktureringssystem. 
• Framtagning av marknadsföringsplan, bollplank och stöd i marknads-

föringsaktiviteter. 
 
AmuGruppen 
• Organisationsutveckling vid AMU-Gruppen i Blekinge Län. Införande 
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av ny decentraliserad organisation, genomgång av administrativa 
rutiner samt kravställande för införande av lokalt datanät och ADB-
system.  

• Utveckling och införande av utbildningsmodell för industriteknisk 
utbildning (ITU).  

• Systemkoordinator vid framtagande av produktionssystem i Client-
server miljö för hela AmuGruppen i Sverige.   

• Framtagande av marknadsföringsmaterial för Amu Gruppen Syd AB 
Blekinge.  

• Organisationsutredning AMU Hallands Län och AMU-Versitetet, 
Växjö. 

• Medverkande vid utformning koncept för kvalificerad yrkesutbildning 
och start av Blekinge Yrkeshögskola . Projektledare för system-
teknikerutbildning samt utbildning i projektledning.  

 
Ronneby kommun 
• Verksamhets- och organisationsutveckling gentemot Ronneby kommun 

med skapande av ny central kommunledningsorganisation och i 
samband med detta framtagande och införande av en 
målstyrningsmodell för kommunen.  

• Utvärdering av införd kommunledningsorganisation. 
 
Sydkustens Marinkommando (MKS. Karlskrona) 
• Verksamhetsutveckling, projektledning, bollplank i informations- och 

systemstruktureringsfrågor inom ULL/M (utveckling lokal ledning 
inom marinen). Ledamot av MKS-LIS. Utredningsarbete och 
utbiildning till övriga marinkommandon. 

 
F17, Kallinge   
• Utbildning för F17:s flottiljledning i informationssystemfrågor samt 

rekrytering av ADB-chef för flottiljen. 
 
Blekinge Läns Landsting  
• Utredning och bollplank gentemot den administrativa ledningen på 

landstingets kansli.  
• Utbildning i projektledning för projektledare vid utbildnings- och 

kulturförvaltningen.  
 
 

1982 – 1988 E-P Data AB, Karlskrona 
  Under åren 1982-1988 jobbade jag på E-P Data i Karlskrona som 

verksamhetsanalytiker, organisations- och utredningskonsult, projektledare 
gentemot bl a följande kunder och områden: 
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Sydkustens Marinkommando (MKS)  
• Verksamhetsanalys, kravspecifikation och projektledning för system 

inom materielunderhållstjänsten.  
• Utbildning i metod för verksamhetsanalys (MBI). 
 
Ronneby Kommun  
• Genomförande av en kommunövergripande verksamhetsanalys och 

framtagande av en administrativ utvecklingsplan.  
• Genomförande av ny organisation för ekonomikontor, rekrytering av 

controller.  
• Utvärdering av nytt ekonomisystem. 
  
Karlskrona och Västerviks kommuner 
• Verksamhetsanalyser. 
 
Blekinge Läns Landsting 
• Diverse utredningar samt utbildning i metod för verksamhetsanalys. 
  
Karlskronavarvet, Ericsson, Uddcomb, Dynapac, Karlshamns AB m fl 
• Verksamhetsanalyser, kravspecifikationer och utredningar.  
• Utbildning i metod för verksamhetsanalys (MBI). 
 

1966 - 1982 Karlskronavarvet AB, Karlskrona 
  Jag började min yrkesaktiva bana på Karlskronavarvet och jobbade där som 

hålkortsoperatör, programmerare, systemutvecklare och projektledare inom 
följande områden: 
 
• Ekonomisystem 
• MPS-system 
• Personal- och lönesystem 
• Extern assistans inom delar av ovanstående områden till Sydkustens 

Örlogsbas, Uddcomb, Hvilans mekaniska verkstad, Karlskrona 
kommun. 

 
Utbildning 
 
1966 Handelsutbildning 1 år   
1965 Realexamen Karlskrona Högre Allmänna läroverk  
 
 
Företagsengagemang 
 
Styrelseordförande i Cornema AB (1988- 
Styrelseledamot i Roder Konsult AB (1997-2012) 
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Styrelseledamot i Blue Peak AB (2008- 
 
 
Föreningsengagemang  
 
Dataansvarig för 5-dagars i orientering (1981-1984) 
 
Styrelseledamot i Ronneby Simsällskap (1984-1991) 
 
Styrelseordförande i Ronneby Simsällskap (1992-1999) 
 
Styrelseledamot i Blekinge Simförbund (1985-1999) 
 
Styrelseledamot i Svenska Simförbundet (1997- 2007).  
 
Ronneby Rotaryklubb (2001-       ) 
 
Styrelseledamot i Ronneby Golfklubb (2015-      ) 
 
Odd Fellow, Ronneby (2015-      ) 
 
 


