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Sammanfattning 

Stina Lindberg har många års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete, projektedning och 
arbete inom gruvindustrin. Hon är ubildad Kommunikatör och brinner för att utveckla kommunikativt 
ledarskap och intern kommunikation. Förändringsledning ligger Stina varmt om hjärtat, och hon gillar 
att coacha ledningsgrupper och ledare till att med hjälp av kommunikation driva verksamheten framåt.  
 
Stina brinner för att möjliggöra kommunikation i organisationer och menar att det kan vara en nyckel 
för att skapa förtroende, motivation och delaktighet. Hon är med hela vägen från analys, 
planering,strategiarbete till genomförande och mätning/uppföljning. Stina vill bidra till ökad förståelse 
för kommunikationens värde, skapa bättre förutsättningar för linjekommunikation och arbeta fram 
strukturer och flöden som får kommunikation att hända. I detta spelar ett strukturerat lyssnande en 
stor roll.  
 
 

Kompetensområden 
Kommunikativt ledarskap 

Förändringskommunikation 

Strategisk kommunikationsplanering 

Projektledning 

Kommunikationssystem 

Intern kommunikation 

Utbildning  

Coachning 

 
 
 
  

 

 

Stina Lindberg 
Seniorkonsult 

+46 70  180 27 24 
Stina.lindberg@itid.se 
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Urval av tidigare uppdrag 

2021-2022 | Förändringsledning och kommunikation, Autonoma truckar, Boliden Aitik 
Delprojektledare kommunikation: Uppdragsansvarig och organiserar kommunikationsplanering. 
Rådgivande och coachande vid genomförande, organiserar och leder avstämningar/utbildning/ 
kommunikationsaktiviteter, agerar beställare mot extern leverantör av film, planerar och genomför 
mätningar av resultat. Nära samarbete med Susanne Dahlman som agerar utbildare av ledning och 
ledare vid sammanlagt nio tillfällen. 
 

2021-2022 | Förändringsledning och kommunikation, Autonom lastare och truck, Boliden 
Renström 
Delprojektledare kommunikation: Uppdragsansvarig och organiserar kommunikationsplanering. 
Rådgivande och coachande vid genomförande, organiserar och leder avstämningar/utbildning/ 
kommunikationsaktiviteter, agerar beställare mot extern leverantör av film, planerar och genomför 
mätningar av resultat. Nära samarbete med Susanne Dahlman som agerar utbildare av ledning och 
ledare vid sammanlagt sex tillfällen. 
 

2021-2022 | Utveckla Bolidens sätt att kommunicera hållbarhet, Boliden Group 
Med stöd av forskning och expertertis inom hållbarhetskommunikation utveckla och utmana Bolidens 
kommunikation om sitt klimatprogram. Skapa enhetlig kommunikation kring Bolidens väsentliga insatser 
(konkreta projekt) för att minska sin koldioxidintensitet. Ena interna experter, ambassadörer, 
talespersoner och kommunikationsnätverket kring klimatkommunikation, genom bland annat 
kunskapshöjande insatser och samarbete kring definioner.  
 
2020-2021 | Förändringskommunikation och intern kommunikation, Automation och 
digitalisering, Boliden Garpenberg 
Stötta lokal ledning och projektledning med intern kommunikation, analys av nuläge, gemensamt 
framtagande av relevanta budskap, planering/beställning/genomförande av extern filmproduktion samt 
utbildning av ledningsgrupp och stödfunktioner i kommunikation.   

 

Anställningar 

2022 -  | Senior konsult, iTid 

2021-2022 | Kommunikatör, Boliden Group, Skellefteå 
Strategiskt och operativt arbete med Bolidens koncernövergripande prioriterade kommunikationsaktiviteter. 
Analysera, målgruppsanpassa, genomföra och utvärdera strategiska kommunikationsinsatser kring Bolidens 
klimatarbete. Utbildande och coachande delprojektledare i förändringsarbete i Aitik och Renström, vid 
implementation av automation och digitalisering.  

2013-2021 | Kommunikatör, Boliden Gruvor, Skellefteå 
Strategiskt och operativt arbete med Boliden Gruvors prioriterade kommunikationsaktiviteter. Analysera, 
målgruppsanpassa, genomföra och utvärdera strategiska kommunikationsplaner för olika delar av 
affärsområdet. Stödja organisationen i kommunikationsfrågor, exempelvis förändringskommunikation och 
ledningskommunikation. 

2009-2013 | Marknadskoordinator och säljassistent, Euler Hermes Kreditförsäkring, Stockholm 
Utformning av bland annat broschyrer, eventplanering, marknadsplanering, genomförande av 
marknadsaktiviteter, kundsupport för webbtjänst - funktionsutveckling och publiceringshjälp till kunder, 
säljassistens, enklare fakturahantering samt avtalshantering. 
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Utbildning 

2021 | Coachande kommunikation 
Kurs 3 dagar, Sveriges kommunikatörer  

2020 | Mät effekten av din kommunikation 
Digital kurs, Sveriges kommunikatörer 

2019 | Agil projektledning i praktiken 
Kurs inkl certifiering, NFI Stockholm 

2018 | Praktisk projektledning 
Kurs, Mindset AB  

2004-2008 | Kandidatexamen Medie- & Kommunikatonsvetenskap 
Umeå Universitet/ Stockholm universitet 

 

Språk 
Svenska  Modersmål 

Engelska Goda kunskaper 

Tyska Grundläggande kunskaper 
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