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Sammanfattning 
 
Isabelle Fredriksson har lång erfarenhet av ledande befattningar inom trä- och tillverkningsindustri. 
Med leanfilosofin som grund arbetar hon för att förbättra flöden och processer och utmana 
medarbetare och ledning.    
Förbättringsarbete och förändring är en stor drivkraft och hon kan gärna vara lite besvärlig och 
ifrågasätta vedertagna arbetssätt. Hon har ett stort intresse för människor och gruppdynamik och tror 
på den gemansamma styrka som finns i en grupp.    
    
Isabelle fokuserar gärna på ledarskap och kommunikation som viktiga beståndsdelar för att få full 
effekt av system, metoder och förändringar. Hon arbetar för att skapa samsyn, delaktighet och 
engagemang varpå chansen är god att uppnå en välmående och hållbar organisation. 
 

Kompetensområden 
Daglig styrning och förbättringsarbete 

Ledningssystem 

Lean Production 

Ledarskap/Coachning 

Verksamhetsutveckling  

Projektledning 

Förändringsledning 

  

 

 

Isabelle Fredriksson 
Seniorkonsult 

+46 76 548 15 74 
Isabelle.fredriksson@itid.se 
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Anställningar 

2022- | iTid Tarinfo AB, Umeå 
Senior Konsult inom verksamhetsutveckling. 

2020-2022 | Utvecklingschef Enably Produktion AB, Sävar 
Huvudprojektledare, miljö- och kvalitetsansvarig och fastighetsansvarig Enably Industrihus. Ansvarade för 
kompetensutveckling av personalen, utbildade ledningsgrupp i bl. a. förbättringsarbete och LEAN. Arbetade 
med certifieing av verksamheten (FSC, ISO 9001 och 14001) och utveckling och implementeing av ett nytt 
ledningssystem. Medverkade i företagets ledningsgrupp och styrelse. 

2020-2020 | tf Produktionschef Enably Öhns AB, Sävar 
Personal- och arbetsmiljöansvar. Planering, projektledning och uppföljning av verksamhetens mål. 
Fastighetsansvarig  Enably Industrihus inklusive huvudansvar för underhåll av fastigheter och kontakt med 
hyresgäster.   

2018-2019 | Platschef S Wood AB, Umeå 
Medverkade i företagets ledningsgrupp och styrelse. Resultat- och budgetansvar för produktion- och 
logistikavdelning. Arbetade bl. a. med planering, personalledning, investeringar och utvecklingsfrågor.    

2017-2018 | Platschef Södra Skogsägarna AB, Umeå 
Medverkade i affärsområdets ledningsgrupp. Resultat- och budgetansvar för produktion- och 
logistikavdelning samt inköps- och marknadsorganisation. Arbetade bl. a. med planering, personalledning, 
investeringar och utvecklingsfrågor.    

2015-2017 | Produktionsledare Södra Skogsägarna AB, Umeå 
Personal- och arbetsmiljöansvar måleriavdelning.  Ansvarade för utbildning av personalen i Lean och 
förbättringsarbete och arbetade med produktivitet och kvalitetsfrågor. Projektledare och superuser för Umeå-
enheten vid implementering av nytt affärssystem i koncernen.  

2013-2015 | Produktionsplanerare Södra Skogsägarna AB, Umeå 
Produktionsplanering och uppföljning av produktivitet och kvalitet på hyvleri och måleri. Ansvarade för inköp, 
avrop, och transportplanering  av delar av råvaruflödet och interna produktöverföringar från andra enheter i 
koncernen.  

2003-2013 | Träindustriarbetare Gapro AB, Umeå 
Arbetade på hyvler- måleri- och logistikavdelning i olika omgångar.   

 

Styrelseuppdrag 

2021-2022 | Styrelseledamot Enably AB 
Enably projekterar, tillverkar och monterar smarta, flexibla inredningslösningar för offentliga lokaler och 
krävande miljöer.  

2021-2022 | Styrelseledamot Träbransch Norr   
Utvecklingsbolag som ägs och drivs av Västerbottens träindustri. 

2018-2019 | Styrelseledamot S Wood AB 
Produktion av list, panel, golv och interiöra träprodukter för bygghandel och industri. 
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Utbildning 

2016 | Ledarskap - nivå 2, utbildning Södra Skogsägarna  
Arbetsrätt, personligt ledarskap och konflikthantering och svåra samtal. 

2015 | Lean - ledarskap, utbildning Södra Skogsägarna  
Lean production, leda medarbetare 

2015 | Lean - grundutbildning, utbildning Södra Skogsägarna  

2014 | Ledarskap - Ny som chef, utbildning Södra Skogsägarna  
Fokus på grundkunskaper som chef; arbetsrätt, delegering, uppföljning, målstyrning och ledarstil. 

2006| Umeå Universitet  
Internationell kris- och konflikthantering 

2003| Umeå Universitet 
Fristående kurs – Nationalekonomi 

1999| Dragonskolan  
Naturvetenskapligt  program 

 

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 


