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Sammanfattning 

Fredrik Johansson är en erfaren logistikkonsult med fokus på produktionsstrategi, lagerstyrning, 

planering och affärssystem. Han är civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning mot logistik. 

Innan Fredrik blev konsult arbetade han som logistikchef vid ett företag som tillverkar säkerhetsdetaljer 

till personbilar. Han är väl förtrogen med både stål- och bilbranschen och har mycket tung erfarenhet av 

produktionsplanering och distribution i tillverkande företag. 

I sin tidigare karriär har Fredrik även arbetat med utveckling och implementering av olika affärs- och 

underhållssystem. 

Kompetensområden 

Produktionsstrategi 

Lagerstyrning 

Produktionsplanering 

Sälj- och verksamhetsplanering 

Verksamhetsmätning 

Affärssystem 

Strategiskt Inköp 

Urval av tidigare uppdrag 

 | SSAB 

Affärsområdet APAC (Asia and Pacific) har en extrem tillväxt vilket ställer nya och högre krav på ett effektivt 
distributionssystem. iTid utformar en ny planeringsmodell för styrning av materialflödet från 
produktionsanläggningarna i Sverige till slutkunder i hela APAC.  

 | Bosch Rexroth/Hägglunds Drives 

I sin anläggning i Mellansel har Hägglunds Drives infört ett nytt produktionssätt med taktat flöde och visuella 
stryrmetoder.  

iTid utformar en ny planeringsorganisation som passar det nya arbetssättet. iTid hjälper också företaget att 
förändra sina återrapporteringsrutiner så att affärssystem och nya visuella beordringsmetoder fungerar 
tillsammans. 

 | Skellefteå Kraft 

iTid utformar principer och verktyg för företagets taktiska planering. Syftet är förbättra Skellefteå Krafts 
resursplanering i hela koncernen för att säkra att rätt resurser finns tillgängliga för att klara alla åtaganden i 
företagets olika delar. 

  

 

 

Fredrik Johansson 
Seniorkonsult 
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Anställningar 

2009– | VD iTid Tarinfo AB 

Fredrik är en av grundarna av iTid Tarinfo AB och är sedan 2009 företagets VD.  

2004- | Verksamhetskonsult iTid Tarinfo AB 

Fredrik är en av grundarna av iTid Tarinfo AB och har arbetat som konsult inom företaget sedan 2004.  

2003–2004 | Egen konsultfirma 

Egen firma som levererade konsulttjänster inom Supply Chain Management.  

2001–2003 | Management Consultant, Cap Gemini Ernst & Young 

Managementkonsult med inriktning mot logistik och produktion.  

1999–2001 | Logistikchef, SSAB HardTech AB 

Ansvarig för logistikutveckling, produktionsplanering, inköp och distribution. 

1996–1999 | Planerare, SSAB HardTech AB 

Tjänsten innefattade ansvar för utvecklingen av SSAB HardTechs affärssystem. 

Utbildning 

1990-1995 | Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå Tekniska Universitet 

Inriktning Logistik och materialstyrning.  

1987–1990 | 4-årig Teknisk Linje, Furuhedsskolan Kalix 

Inriktning Elteknik.  

Språk 

Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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