
 

CANEA har kompetens och erfarenhet för att hjälpa er ta ett helhetsgrepp på verksamheten från 
strategiutveckling till genomförande av konkreta, operativa förbättringar. Vi hjälper er hela vägen, 
från analys till införande. Våra erfarna konsulter har genom åren hjälpt hundratals organisationer till 
en mer lönsam och effektiv verksamhet. 

 

  

Specialistkompetenser 
• Strategiimplementering 
• Ledarskap 
• Kvalitetsledning 
• Projektledning 
• Förändringsledning 
• Lean och processutveckling 
• Effektivisering 
• Lean Six Sigma 
• Agilt förbättringsarbete 

Tidigare erfarenhet 
• Tetra Laval - elektronik och montering 
• General Motors – Automotive 
• Volvo Aero - Aerospace 
• Nolato - Automotive 
• Norma – allmän industri 

Peter Holterberg 
M.Sc.  MBA 

 Management Consultant 

Presentation 
Peter Holterberg har femton års erfarenhet av arbete på 
högsta ledningsnivå. Han har haft befattningar som 
verkställande direktör, platschef, konstruktionschef, 
affärsområdeschef och projektledare. Han har arbetat 
internationellt med ansvar för verksamheter i Polen, Holland, 
USA, Brasilien och Mexiko. 

Peters utbildningsbakgrund är en civilingenjörsexamen från 
Chalmers och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. 
Han har även studerat i Tyskland. 

Inom CANEA arbetar Peter oftast i uppdrag gällande 
Strategi, Organisationsutveckling, Operativ Effektivitet, 
Projekthantering och Verksamhetsutveckling. Han är även en 
erfaren kurshållare och håller ett antal kurser, till exempel 
inom Lean Six Sigma, Lean ledarskap, Projektledning och 
Förbättringsarbete enligt Agila metoder. Peter arbetar med 
en blandning av kunder inom både offentlig sektor samt 
medelstora och globala företag. 

Exempel på uppdrag 
• Projektledare för två större omstruktureringsprojekt med 

produktionsflyttning inom Europa inklusive nedläggning och 
uppstart av produktion på nya orter 

• Projektledare för en Activity Based Costing analys i ett större 
internationellt industriföretag som syftade till ökad förståelse för 
vertikal lönsamhet i produktportföljen 

• Projektledare för en satsning som bestod av att likrikta 
budgetering och uppföljning av ett antal fabriker inom ett 
globalt företag 

• Ledning/utveckling inom ett företag inom fordonsindustrin 
gällande införande av 5S och TPM 

• Projektledare för införande av Lean projektstyrning och visuell 
projektstyrning för ett företag inom Aerospace 

• Projektledning för Lean Six Sigma förbättringar av värdeflöden 
inom Aerospace. 

• Projektledare för ett stort antal installations och 
automationsprojekt inom Automotive 

• Portföljansvarig för ett större antal produktutvecklingsprojekt 
enligt APQP åt flera kända Automotive OEM:er. 

• Ledning/utveckling av ett företag inom fordonsindustrin under 
deras arbete med att införa processtänkande, nytt 
ledningssystem och bli certifierade enligt IATF 16 949, ISO 14001 
och ISO 18001 

• Ledning/utveckling av ett företag som växte med 100% på två 
år där Lean Six Sigma och värdeflödesanalys var centrala inslag. 
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