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Sammanfattning 

Sebastian Rydenfalk är van att leda och driva förändringsarbete både ur medarbetar- och 

ledningsperspektiv. Han gillar att möta människor i förändring och använder gärna värderingar och 

principer i sin coachning. Sebastian brinner för att väcka engagemang och drivkraft hos ledning och 

medarbetare i verksamheten genom att knyta ihop verksamhetens värderingar med arbetssätten.  

Sebastians ledde styrgruppen vid implementeringen av Lean som ledde till att Saltå Kvarn under 2018 

blev nominerad bland tre finalister till Svenska leanpriset. 

Sebastian har även arbetat med systemutveckling och förstår vikten av att ha koll på verksamhetens 

processer.  

Sebastian är utbildad maskiningenjör inom industriell ekonomi och produktion. 

Kompetensområden 
Ledningssystem 

Lean Production  

Projektledning  

Förändringsledning 

Verksamhetsutveckling 

Utbildning 

Urval av tidigare uppdrag 
2021 - pågår | Region Västerbotten 
Stödjer och coachar Region Västerbotten att nå Målbild 2030 inom fokusområdena ”Ledarskap och 
medarbetarskap” och ”Arbetssätt och flöden”. 

. Tagit fram utmaningar/aktiviteter och därefter implemeterat arbetssättet dagligstyrning för att pulsa framdrift. 

2021 - pågår | Frälsningsarmén 
Genom workshops väglett kåren i Umeå för att utveckla deras verksamhet. Vi har jobbat fram ett gemensamt 
önskat läge med hjälp av en intressentanalys. Tagit fram utmaningar/aktiviteter och därefter implemeterat 
arbetssättet dagligstyrning för att pulsa framdrift. 

2020 aug -2021 feb | Umeå Energi 
Ingick som en resurs i avdelningen Strategi & Utveckling. Projektledde verksamhetsutveckling inom 
flödestänk. I projektet genomfördes en mognadsmätning i enkätform för arbetsätt och processer. Utförde 
processkartläggningar i digital workshop-form. 

 

Sebastian Rydenfalk 
Seniorkonsult 

 
sebastian.rydenfalk@itid.se 
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Anställningar 
2014–2020 | LEAN-Koordinator och verksamhetsutvecklare, Saltå Kvarn AB 
Drev kultur- och LEAN-frågor i ledningsgruppen. Väglett workshops för utforming av Saltås 
ledarskapsstandard och utbildat ledningsgrupp och nyckelpersoner till förbättringsledare. 

Ansvarade för framdriften av Saltås Hållbara Verksamhet (LEAN). Planerade, undervisade och handledde 
samtliga medarbetare i olika former (LEAN-spel, workshops, seminarium och coachning). 

Vidareutvecklade även de verksamhetskritiska applikationerna på Saltå Kvarn. 

Projektledning av systemförändringar i samtliga Saltå Kvarns IT-system (bageri-, kvarn-, lager-, butik-, 
prognos- och affärssystem samt databasanalysverktyg). Har projektlett och implementerat Saltå Kvarns 
ledningssystem Axet.  

2013 | Scania summer internship 
Jobbade ihop med en grupp produktionstekniker. Drev egna förbättringsuppdrag rörande flödes- och 
kapacitetsoptimering i deras härdningsprocess av kronhjul.  

2012| Scania summer internship 
Arbetade treskift som en operatör på Scanias produktionslinjer och deltog samtidigt på kurser inom LEAN 
och SPS (Scania production system).    
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Utbildning 
2017-2021 | Fristående kurser 
2021 Förändringsledkare och Coach (ProduktionsLyfets tredagarkurs) 

2019 UGL - Utveckling av Grupp och Ledare  

2018 LEAN ledarskap 7.5 hp  

2017 Data modellering för Qlik Sense  

2011-2014 | Kungliga Tekniska Högskolan 
Maskingenjörsprogrammet – Industriell ekonomi och produktion 180 hp.  

2013 | National University of Singapore 

Utbytestermin, 30 hp. Läste motsvarande kurser till Maskiningenjörsprogrammet.  

 

Språk 

Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 


