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Kontaktuppgifter 

Kablageexpertis 

Hjälper till att utveckla nya kablagelösningar eller förbättra 
befintliga. Jag har ett brett kontaktnät inom kablagebranschen 
och väljer att samarbeta med den/de leverantörer som passar 
bäst för varje lösning. 

 

Kvalitetssäkring 

Hjälper till med kvalitetssäkring under utvecklingsprojekt och 
med kvalitetsuppföljning av befintliga produkter. 

 

AGILE Embedded projekt manager 

Som certifierad SCRUM master hjälper jag utvecklingsteam att 
driva utveckling på ett kvalitetssäkert och kostnadseffektivt 
sätt. 

 

HW projekt manager 

Med lång erfarenhet av att ta fram och kvalitetssäkra 
embedded hårdvara hjälper jag också till att driva 
hårdvaruprojekt på ett kvalitetssäkert sätt. 

 

Förbättring av interna processer och ISO 9001 
system 

Hjälper till att förbättra interna processer, särskilt med fokus 
på att tillgodose era kunders önskemål om bra service. 
Hjälper också till att få ut så mycket som möjligt av ett ISO 
9001 system. 

Tjänster 

Lars Soldagg 
Embedded Quality Consultant 
 

+ 46 70 792 61 01 

lars@soldagg.se 
 

www.soldagg.se 
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Kablageexpertis 

Med över tio års erfarenhet av att utveckla kablage som 
utsätts för hårda påfrestningar från miljö och användare, kan 
jag anlitas som teknisk expert vid framtagande av kablage till 
embeddedlösningar. Flerårig erfarenhet i kombination med 
brett kontaktnät går i god för en bra kablagelösning. 

Jag jobbar bäst med ansvar för kablagekonceptet, som länk 
mellan utvecklingsteam och tillverkare. Jag är gärna med i 
hela utvecklingskedjan från koncept till färdig produkt. För att 
hitta bästa lösning/producent använder jag mig utav ett 10-tal 
kablagetillverkare, som alla är bäst på något men bra på det 
mesta inom kablage. Jag väljer ut passande tillverkare och 
arbetar fram koncept och offert. Resultatet blir prototyp och 
offert på kablagen i serieleverans. 

Kvalitetssäkring 

Med lång erfarenhet av kvalitetssäkring av embedded 
hårdvara under utvecklingsprojekt, men även under pågående 
produktion, kan jag anlitas för att kvalitetssäkra produkter 
både med avseende på test och legala krav. Kvalitetsarbetet 
tar inte slut bara för att utvecklingsprojektet är färdigt, utan 
oftast finns en hel del barnsjukdomar att ta hand om, vilket 
bör göras snabbt och noggrant för att minimera förlust för 
både kund och leverantör.  

Projekt manager: AGILE Embedded och HW  

Jag har mångårig erfarenhet som projektledare för embedded 
hårdvaruprojekt. Som projektledare använder jag gärna 
AGILE-metodik och jag är certifierad SCRUM master.  

Min styrka som projektledare är att jag är en naturlig 
teamplayer, samt att jag har en bra överblick för tekniska 
lösningar i kombination med stort fokus på kvalitet. 

Förbättring av interna processer och ISO 9001 system 

Jag har erfarenhet av att bygga upp och förbättra ISO 9001 
kvalitetssystem. Om ni använder ert system endast för att visa 
upp certifikatet för kunder eller för att hålla ordning på 
dokument, så kan jag med största sannolikhet hjälpa er. Sedan 
revisionen 2008 har ISO 9001 flyttat fokus från kontroll till 
förbättring: ert system ska vara er bästa hjälp i arbetet med 
att förbättra organisation och produkter. Jag hjälper er att ta 
fasta på detta och se till att ni kan nå full potential. 

Med tio års erfarenhet som embeddedkund i bagaget, håller 
jag också föreläsningar och arbetar fram förbättringsförslag 
med fokus på vad som gör en embedded kund nöjd med sin 
leverantör. 

Tjänster 

Lars Soldagg 

+ 46 70 792 61 01 

lars@soldagg.se 
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