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Intresseanmälan angående tjänsten som produktionsledare

Mitt namn är Bert-Ola Runeson och jag vill härmed anmäla mitt intresse för tjänsten som produktions-
ledare  vid er anläggning i Torsås. För att ge en liten uppfattning om vem jag är, följer här ett försök till en 
liten personbakgrund om mig själv.

Jag är född i Nora Stad i Västmanland, år 1953, där min far arbetade som redaktör för Nora Stads och 
Bergslags Tidningar. Redan när jag i småskoleåldern fick följa med Pappa och titta på tryckningen av tid-
ningen, kom mina första kontakter med den Grafiska branschen som sedemera skulle bli min yrkesbana.

På sextiotalet flyttade familjen till Karlskrona där jag 1971 tog studenten efter genomgången naturve-
tenskaplig linje. Måndagen efter examen fick jag rycka in och börja jobba på Blekinge Läns Tidningar som 
sjukersättare. På det ”bananskalet” halkade jag in på en bana som jag inte planerat. Till en början var jag 
arkivarie på redaktionsarkivet för att efter tio månader övergå till fotoavdelningen.

1973-74 fullgjorde jag min militärtjänstgöring som gruppbefäl vid P6 i Kristianstad.

Sommaren 1974, när tidningen skulle övergå till tryckning i offsetteknik, började jag på BLT’s civilav-
delning, Karlskrona Klichéanstalt. Efter omorganisation slogs tidningens repro- och civilavdelningar sam-
man och vi började med skiftarbete. Under några år arbetade jag sedan heltid natt i tidningstryckeriet.

Under 1978-79 var jag tjänstledig för studier i Lund. Jag återupptog mina studier och läste teknisk fysik 
på högskolan. Eftersom jag och en kamrat parallellt med studierna byggde upp ett dragracing-team (bilbyg-
ge, sponsorer, osv.) blev resultatet därefter. När sedan min tjänstledighet gick ut, avbröt jag studierna. Så här 
i efterhand tror jag att jag skulle ha valt maskin- eller el-linjen istället, detta hade nog passat min lite mera 
praktiska ådra bättre.

Då åttiotalet började återgick jag alltså till BLT’s grafiska avdelning. Nu arbetade jag mest med bild-
framställning för tryckning.

På hösten 1986 var det dags att gå vidare och jag började på Albinsson & Sjöbergs Förlag, som bland 
annat ger ut motortidningar. Under min tidigare chef från ”Klichéanstalten”, Göran Daleke, samlades vi nu 
tre stycken tidigare arbetskamrater för att utveckla den grafiska produktionen av förlagets tidningar. Under 
en tid jobbade jag med originalframställning för tryck. Sommaren 1988 blev det verklighet av anställnings-
löftet, företaget beslutade satsa på att göra hela sin tekniska produktion själva. Och diverse avancerade ma-
skiner och datorer införskaffades. Det blev en rolig och lärande tid där  problemlösning, tekniskt såväl som 
mjukvarumässigt ingick i min uppgiftssfär. Vi arbetade i två skiftlag och jag var arbetsledare för det ena av 
dessa. Detta innebar kundkontakter, prisuppgifter, arbetsfördelning osv.

Jag har mellan 1982 och 1996 varit skyddsombud och mellan 1987 och 1996 även fackligt kontaktom-
bud. Under den tiden genomgick jag en del utbildningar i skyddsfrågor och har även erfarenhet av arbetsska-
deutredning/rehabilitering. I egenskap av personalrepresentant satt jag också 1987 till 1996 med i Albinssons 
& Sjöbergs styrelse.



1996 till 1997 tjänstgjorde jag som produktionschef på Åkessons tryckeri i Emmaboda. Men tyckte att 
det blev för lång tid i bilen varje dag och med små barn hemma var dagarna för långa. Jag slutade då på egen 
begäran och gick vidare till arbete på närmare avstånd till hemmet.

Från 1997 till 2001 blev  Svenska Kartong i Ronneby min arbetsplats. Även där var jag produktionschef 
ända fram till fabrikens konkurs. Denna orsakades bl.a. av Ericssons fall, då de var en stor kund som för-
svann ”över en natt”.

Från 2001 till dags dato har jag varit produktionsledare på Abrahamsons Tryckeri AB, vars produktion 
sedan övergått i Rotoprint Tryckeri AB här i Karlskrona. Här har jag haft  hand om produktionsplaneringen, 
materialbeställningar, kvalitetskontroll och även varit It-ansvarig.

Nog om min yrkesbana hittills, nu lite uppgifter om privatlivet. Ålder 54 år, skild med två barn, Ola 
18 år och Johanna 16 år. Vi bor i Bränteknuva cirka en mil norr om Karlskrona. Huset vi bor i har min före 
detta fru och jag själva gjort planlösningen till och byggt det som ”lösvirkeshus” under egen arbetsledning. 
Bilar och motorcyklar har alltid varit ett stort intresse, och genom åren har det blivit en del renoveringar och 
ombyggnader av fordon. Jag har även fuskat lite med elektronik.

Inom föreningslivet har jag också erfarenheter bl.a. som ordförande i en motorklubb och ledamot i en 
mc-klubbs  styrelse.

I mitten av sjuttiotalet var jag med och startade upp en biltillbehörsfirma i Karlskrona. I samband med 
studierna i Lund avsade jag mig mitt delägarskap, men satt kvar i styrelsen ett tag till.

Vad beträffar språkkunskaper kan jag en del engelska både i skrift och i tal, och förstår tyskan men är 
väl lite ringrostig på att tala den. Innan barnen föddes var jag ofta ute och reste i Europa. På senare år har det 
av förståeliga skäl blivit mer ”jordnära” resmål.

Jag tror mig ha stort tålamod och vara lätt att samarbeta med. Dessutom, ta i trä, har jag hittills haft 
förmånen att vara vid god hälsa och endast haft några enstaka sjukdagar på över trettio år.

Om ni har orkat läsa igenom denna uppsats hoppas jag att ert intresse för mig är väckt. Jag är en lugn 
och tålmodig person som hoppas kunna göra nytta inom er verksamhet.

Om så önskas kan jag med post skicka handlingar från tidigare arbetsgivare. Tyvärr finns, beroende på 
konkursen, inget ifrån Svenska Kartong.
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