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SAMMANFATTNING 

Tony ser verksamheter ur ett processperspektiv och genom att använda visualisering som verktyg hjälper 
han andra att se möjligheter till förbättringar. Detta är ett naturligt framgångskoncept. Tony drivs av 
nyfikenhet och anser att förbättringsarbete inte bara är ett sätt att nå effektivitet, utan även ett sätt att lyfta 
arbetsklimatet och trivseln inom en organisation. Det ger individen en chans till utveckling och upplevelse 
av mening i sitt arbete. 

Tonys inriktning i yrkeslivet fann han när han utbildade sig till Kvalitetsingenjör. Basen är annars ett 
allmänt teknikintresse och intresset för människan och gruppdynamiken.  

I Tonys tidigare roller som Projektledare, Ansvarig för en R&D-avdelning, Kundansvarig och även som 
Coach till ledare i olika branscher, så fanns det alltid kunskap och erfarenheter från Kvalitetsutbildningen 
att luta sig mot. 

Som person är Tony inlyssnande och har lätt att skapa engagemang och bidra med energi i grupper och i 
möten. Tonys ledord är engagemang, vidsynthet och visualisering. Att se saker ur någon annans perspektiv 
är alltid det som ger mest för att komma fram med nya förbättringar och lösningar på de riktiga problemen.  

 
 

KOMPETENSOMRÅDEN 

• Verksamhetsutveckling 

• Produktionsteknik 

• Coaching/ Ledarskap 

• Projektledning 

 

 

URVAL AV RELEVANTA UPPDRAG 

2019| Remodul AB 

Ett utmaningsdrivet förbättringsarbete där utmaningen står i en ökad produktionstakt. Innefattar implementering av ett 

taktat flöde. Arbete med översyn av logistik, information, ansvarsfördelning och produktionsteknik  

2019| Skellefteå kraft AB 

Coachning av chefer vid implementering av principstyrt förbättringsarbete och daglig styrning. Framtagande och 

utveckling av underlag till det principstyrda förbättringsarbetet. Stöttning av koncernledning i utveckling av 

förbättringsarbete och processfokus.  

2019| Boliden, Mines 

För implementation av gemensamt verksamhetssystem hos Bolidens alla gruvor. 

 

 

 

 Tony Elingstam 
Seniorkonsult 

070-229 23 08 
tony.elingstam@itid.se 
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ANSTÄLLNINGAR 

2019- | Senior konsult, iTid 

Konsult för Skellefteåkontoret  

2017- 2018| Project development Manager, Adopticum 

Projektledning, projekten syftar till att sprida och bidra med kompetens kring optisk mätteknik till SMF i regionen.  

2010- 2017| Production Manager, SmartPlanes 

Utveckling av ett system för skogsinventering med hjälp av drönare. Egentillverkning och försäljning. Flera branscher 

upptäckte fördelarna med konceptet under marknadsinsatserna.   

2007- 2010 | Project Manager, R&D Manager, Security Qube System - SQS  

Utveckling av säkerhetssystem för transport av kontanter. 

-2006 | Key Account Manager , Hydrauto / Wipro 

Kundansvar för strategiska kunder med uppdrag att följa upp tillverkningen av cylindrar mot kundorder och prognoser 

 

UTBILDNING 

1999-2004 | Elektronikingenjör / Kvalitetsingenjör 

Inriktning på Utveckling och Produktion.  

SPRÅK 

Svenska  Modersmål 

Engelska  Flytande 

ÖVRIGT 

2001-2002 | Qualified projectleader 

2001-2002 | Change Management Consultent 
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