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Sammanfattning 

Fredrik har lång erfarenhet av projektledning samt att förbättra flöden och processer inom 

tillverkningsindustri, energisektor, offentlig verksamhet 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, men 

med den gemensamma nämnaren projektledning med tydlig struktur och uppföljning. Kombinationen 

mellan att analysera data och begreppet ”go to gemba” (gå dit där det händer) är ett av hans 

framgångsrecept för att skapa bred förankring och kommunikation som skapar samsyn hos 

medarbetare i förändring. 

 

Fredrik har hög integritet, säger vad han tycker och gör det på ett professionellt sätt. Samtidigt som han 

har ett driv i sitt ledande av olika typer av projekt, är han är en lagspelare som skapar god stämning och 

samarbetsvilja i grupper.  

Kompetensområden 
Projektledning  

Föränsdringsledning 

Ledningssystem 

Daglig styrning 

Strategisk och taktisk planering 

Workshopledning 

Lean Prodicion 

Lean ledarskap 

Värdeflödesanalys 

Processkartläggning 

Supply chain management 

Utbildning 

  

 

 

Fredrik Lindgren 
Seniorkonsult 

+46 73 026 92 85 
fredrik.lindgren@itid.se 
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Urval av tidigare uppdrag 

2022- | Region Västerbotten 
Projektstöd i projekt för arbetsätt och forum för produktions och kapacitetsstyrning inom hela hälso- och 
sjukvårdsorganisationen. 

2022- | Umeå Kommun, Byggservice 
Utbildning och implementation av daglig styrning samt strategisk och taktisk planering 

2022 | YrkesAkademien, Yrkeshögskola 
Utbildare för YrkesAkademien inom kursen Kommunikation och förändringsledning, 20 yrkeshögskolepoäng. 

2019-2021 | Umeå Energi 
Projektledning av verksamhetsutveckling inom processer för investering och reinvesteringsprojekt. I projektet 
utarbetades och implementerades planering på taktisk, operativ och verkställande nivå.  

Processkartläggning och digital workshopledning för koncernledning. 

2021 | Lapplands lärcentra, Yrkeshögskola 
Utbildare för Lapplands lärcentra inom kursen Projektledning, projektstyrning och ledarskap. 

2018-2019 | Boliden mines 
Projektledare för NBW GruvKULtur. Projektet syftade 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 bestod av tre delprojekt. Ledningssystem, 
Organisatorisk och social arbetsmiljö samt Standardiserat arbetssätt. Projektet inspireras av det 
framgångsrika projektet NBW – Säkerhet i själva verket (se nedan) och omfattade ca 250 medarbetare. 

2018 | Älvsbyhus/Polarfönster 
Utveckling av försörjningskedjan mellan leverantör och kund. Genomfördes 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. 

2017 | Masonite Beams 
Arbete med att utveckla och stödja verksamhetens Lean-arbete. Utbildning av ledningsgrupp i 
projektledning, coachning av daglig styrning på olika nivåer och utbildning av medarbetare i Lean-filosofin. 

2017 | Boliden Mines 
Projektledare för NBW Säkerhet i själva verket. Projektet syfte var att stärka HMS-kulturen (Hälsa, Miljö och 
Säkerhet). Nytt ledningssystem, nya nyckeltal, beteendeförändringar samt ständiga förbättringar kopplat till 
HMS är exempel på några leveranser. 

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

2016 | Svea Skog AB/Jutos Timber AB 
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.  
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Anställningar 

2016- | iTid Tarinfo AB 
Senior konsult, verksamhetsutveckling och projektledning 

2010-2015 | LTU AB 
Konsult, verksamhetsutveckling och projektledning 

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

 

Styrelseuppdrag 

2019- | Vice ordförande Vännäs Hockey Club 

2017-2019 | Styrelseordförande Vännäs Hockey Club 

2015-2016 | Styrelseledamot Vännäs Hockey Club 
 

Utbildning 

2010-2012 | Liljaskolan 
Transportledning och logistik, 400 YH poäng 

2009 | Umeå Universitet 
Organisation och ledarskap, 15 hp 

2002-2005 | Liljaskolan 
Handelsprogrammet med inriktning specialidrott ishockey 

 

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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