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Min profil sammanfattas bra med boken Bredd (Range) av David Epstein. 
Om man ska förstå hur denna bredd har odlats (förutom att jag har den typen av utforskande nyfikenhet i 
min personlighet) så kan kanske kortlistan nedan ge en fingervisning om mina breddande arenor: 
 
1983 
Överläkarassistent vid mönstringen under militärtjänsten (15 mån) 
1985 
Producent vid SommarTeatern i Södertälje (och projektledare vid övergång till året runt verksamhet) 
1987 
Marknadsansvarig vid starten av Tom Tits Experiment (och även ansvarig för guideverksamheten) 
1990 
Programchef vid Nya Radio Södertälje (och även redaktionschef och programledare) 
1992 
Kreativ ledare vid infotainment-kompaniet Tokersta (mix av improteater och specialskrivna shower) 
1997 
Projektledare vid Kulturhuvudstadsåret (projekt Trädgårdsstaden med upptagningsområde hela Västerort) 
 
1999 
Startar Ming Company 
 
-är med på hela utvecklingsresan hos Scania vid etablering av både projektkontor, utveckling av 
produktutvecklingsprocesserna samt Scania Production System (lean i ömsesidigt lärande med Toyota) 
 
-är med på hela utvecklingsresan av forskningsprogram finansierade av Stiftelsen för Strategisk 
Forskning där jag har tränat 60+ professorer och 200+ doktorander i att presentera sin forskning för 
näringslivet och att utveckla sin pedagogik i lärarrollen (har själv ingen akademisk examen, men har nog 
fått väldigt mycket av akademiskt värde och kunskaper genom detta arbete som annars är svårt att få). 
 
-varit knuten till Linköpings universitet (institutionen för projekt, innovation och entreprenörskap) som 
expert på både pedagogik (tränat lärare och studenter) och innovativt projektarbete. 
 
Förutom uppdrag åt 50+ olika uppdragsgivare inom olika branscher, sektorer och kunskapsdomäner 
(både i Sverige och internationellt) har jag dessutom varit lärare hos IFL Stockholms handelshögskola 
(i flera förändringsprogram samt att jag var pedagogisk coach åt både fakultet och programchefer), 
Berghs School of Communication (inom strategisk kommunikation samt mötesdesign) och ScaleUp 
Academy (tränar ledningsgrupper i processutveckling och förbättringsarbete). 
 
Bland mina egna utbildningar de senaste åren finns utbildningsprogram kring effekter, möjligheter och 
entreprenörskap utifrån exponentiell teknikutveckling hos Singularity University samt utbildning till s k 
Endurance Personal Trainer via Tränarakademin på Bosön (hade tidigare utbildat mig till tränare och 
löpledare inom Friskis & Svettis). 
 
Parallellt har jag utvecklat flera olika koncept för att underlätta utveckling och användning av kollektiv 
intelligens, bl a Flowroom (instant interiors for smart interactive spaces), TänkBar (venue with thinking 
on the menu) och nu senast Humatar (human avatar to offer beamability as a service) 
 
Jag har skrivit flera böcker men mitt know-how inom just pedagogik och interaktionsdesign kan nog bäst 
anas via MINGuide (här via nedladdningsbar pdf) där jag har samlat mina goda råd till mig själv. 


