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Sammanfattning 
Fredrik har bred erfarenhet av att jobba med att förbättra flöden och processer inom tillverkningsindustri, 
energisektor och gruvnäring. Att se verksamheter ur ett helhets- och processperspektiv för att undvika 
suboptimering är en självklarhet för honom. Fredrik har projektlett både små och stora förändrings- och 
förbättringsprojekt på både små och stora företag. Kombinationen mellan att analysera data och lean-
begreppet ”go to gemba” (gå dit där det händer) är ett av hans framgångsrecept för att skapa bred 
förankring hos medarbetare i förändring. 
 
Fredrik har hög integritet, säger vad han tycker och gör det på ett professionellt sätt. 

Kompetensområden 
Planering och Daglig styrning 

Ledningssystem 

Kvalitetsutveckling 

Lean Production  

Processkartläggning 

Projektledning  

Förändringsledning 

Utbildning 

Supply chain management 

Urval av tidigare uppdrag 
2019- | Umeå Energi 
Projektledning av verksamhetsutveckling inom processer för investering och reinvesteringsprojekt. I projektet 
utarbetades och implementerades planering på taktisk, operativ och verkställande nivå.  

2018-2019 | Boliden Mines – NBW GruvKULtur 
Projektledare för NBW GruvKULtur. Projektet syftar till att stärka HMS-kulturen (Hälsa, Miljö och Säkerhet) i 
gruvan. Nytt ledningssystem, nya KPI:er, beteendeförändringar samt ständiga förbättringar kopplat till HMS 
är några exempel på aktiviteter. Projektet består av tre delprojekt. Ledningssystem, Organisatorisk och 
social arbetsmiljö och Standardiserat arbetssätt. Projektet inspireras av det framgångsrika projektet NBW – 
Säkerhet i själva verket (se nedan) och omfattar ca 250 st. medarbetare. 

2018 | Älvsbyhus AB/Polarfönster AB 
Utveckling av försörjningskedjan mellan leverantör och kund. Genomförs med iTids metod med Work 
Shops och analyser. Utveckling av informations- och produktionsflöde från sista värdeskapande aktivitet 
hos leverantör till första värdeskapande aktivitet hos kund. Beslut att implementera aktiviteter är taget. 

2017 | Masonite Beams – Lean coaching 
Arbete med att utveckla företagets Lean-arbete. Utbildning av ledningsgrupp i projektledning, coachning av 
daglig styrning på olika nivåer och utbildning av medarbetare i Lean-filosofin. Projektledning i 
implementering av TPU (Total Produktivt Underhåll).  
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2017- | Boliden Mines – Utveckling av hållbarhetsledningssystem 

Projektledare för att utveckla befintliga ledningssystem med inriktning mot hållbarhet, både på strategisk 
och operativ nivå. Hållbar utveckling är numera ett allmänt accepterat begrepp och en samhällsutmaning för 
gruvindustrin. Gruvprospektering och gruvetablering kan ge upphov till lokala konflikter som kan påverka 
frågan om framtida mineralutvinning och gruvetablering. Därför är det nödvändigt att gruvindustrin är i 
framkant när det gäller CSR, för att få den ’sociala licensen’ att bedriva gruvverksamhet. 

2017 | Boliden Mines – NBW Säkerhet i själva verket 

Projektledare för NBW Säkerhet i själva verket. Projektet syftar till att stärka HMS-kulturen (Hälsa, Miljö och 
Säkerhet) i verket. Nytt ledningssystem, nya KPI: er, beteendeförändringar samt ständiga förbättringar 
kopplat till HMS är några exempel på aktiviteter. Projektet består av fyra delprojekt. Ledningssystem och 
kommunikation, Rapportering och dokumentation, Ständiga förbättringar och Psykosocial arbetsmiljö och 
beteenden. 

2016 | SLP – Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Projektledare för att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget.  

2016 | Svea Skog AB/Jutos Timber AB – Utveckling av försörjningskedjan 
Utveckling av försörjningskedjan mellan leverantör och kund. Genomförs med iTids metod med Work Shops 
och analyser utvecklades informations- och produktionsflöde från sista värdeskapande aktivitet hos 
leverantör till första värdeskapande aktivitet hos kund. Implementering och uppföljning genomförd. 

Anställningar 
2016- | iTid Tarinfo AB 
Senior konsult 

2012-2015 | LTU AB 
Konsult inom verksamhetsutveckling 

2010-2012 | LTU AB 
Konsult inom verksamhetsutveckling. Timanställd parallellt med studier 

2006–2010 | Brattby Sågverks AB 
Maskinoperatör samt ansvarig för företagets Lean-arbete 

Styrelseuppdrag 
2017-2019 | Styrelseordförande Vännäs Hockey Club 

2015-2016 | Styrelseledamot Vännäs Hockey Club 

Utbildning 
2010-2012 | Liljaskolan, Yrkeshögskola 
Transportledning och logistik 

2009 | Umeå Universitet 
Organisation och ledarskap 15 hp 

2002-2005 | Liljaskolan, Vännäs 
Handelsprogrammet med specialidrott ishockey 

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 


