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Sammanfattning 
Anna Samuelsson brinner för att utveckla lösningar tillsammans med ledning och medarbetare och att skapa 
hållbara resultat. Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare i gruvbranschen och har erfarenhet av 
förbättringsarbete, flödeseffektivisering och coaching. Ledord för Anna är engagemang, kvalitet, 
värdeskapande och helhetssyn. 

Kompetensområden 

Kvalitet    Projektledning 

Utbildning    Förbättringsgrupper 

Ledningssystem   Daglig styrning 

Inköp    Utbildning 

Verksamhetsutveckling   Coachning   

Inköp 

Processkartläggning 

Risk – och konsekvensanalys 

 

Urval av tidigare uppdrag 

2021-2022 | Latitude 64 

Coachning i att skapa samsyn kring nuläge i  en växande organisation och önskat läge samt att utveckla 

den egna förmågan att påverka sin vardag genom  daglig styrning och förändringsarbete. I arbetet ingick 

processkartläggning, analys och handlingsplan för organisationen. 

2020 | Lapplands Lärcentra – Byggprocessen 

Framtagande av lektionsmaterial samt genomförande av kursen. Kursen genomfördes på distans 

2019 | Boliden Mineral AB 

Ett förbättringsprojekt i Renströmsgruvan med fokus på säkerhet och ökad effektivitet. Vilket innebär en 

fungerande daglig styrning som hanterar avvikelser och utmaningar från operatör till gruvledning. En hållbar 

struktur för förbättringsarbete med fokus på involvering samt integrering mellan de olika sektionerna. 

 

 

Anna Samuelsson 
Seniorkonsult 

+46 70 3134294 
Anna.samuelsson@itid.se 
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2018 | Boliden Mineral AB 

Projektets mål var att utveckla och implementera ett strukturerat hållbart arbetssätt för daglig styrning inom 

Kankbergs gruvproduktion. Detta innebar att ta fram tydliga gemensamma mål för skiften och ledare på alla 

sektioner. Via den dagliga styrningen ska avvikelser och risker fångas och hanteras via förbättringsarbete på 

arbetsledare och medarbetarnivå med syfte att förbättra Kankbergs arbetsmetoder 

2018 | Boliden Mineral AB 

Utbildare/coach för Bolidens Lean Program ”NBW”, New Boliden Way. Ett program i nio moduler för att öka 

förståelse för Lean filosofin utifrån Bolidens syn på dessa. I detta ingick Bolidens alla gruvområden och hela 

organisationen på respektive område från ledning till operatör 

2017 | Boliden Mineral AB 

Projektet Daglig Styrning Kristineberg omfattade utvecklingen och implementeringen av en daglig styrning och 

ett medarbetardrivet förbättringsarbete. 

Syftet med projektet var att skapa en säkrare arbetsplats och en utvecklad säkerhetskultur genom daglig 

uppmaning till risk-och konsekvens analys, transparent och snabb riskhantering samt utveckling av säkra 

arbetsmetoder. Vidare så syftade projektet till att uppnå en ökad produktionskapacitet och produktivitet i 

befintlig anläggning 

2017 | Boliden Mineral AB 

Utvecklingsprojekt, NBW Säkerhet i själva verket, med mål att förbättra säkerhetskulturen i anrikningsverket i 

Garpenberg. Projektet syftar till att stärka HMS-kulturen (Hälsa, Miljö och Säkerhet) i anrikningsverket. 

Förbättrat ledningssystem, nya KPI: er, beteendeförändringar samt ständiga förbättringar kopplat till HMS är 

några exempel på aktiviteter. Projektet bestod av fyra delprojekt. Ledningssystem och kommunikation, 

Rapportering och dokumentation, Ständiga förbättringar och Psykosocial arbetsmiljö och beteenden. 

 

2017|Lundberg Hymas  

Genom workshops med anställda och ledare i verksamheten tagit fram målbild och önskat läge samt hur vi ska nå 

de uppsatta målen  

 

2017 | Boliden Mineral AB 

Stödja och coacha Ledare i Kristineberg Gruvan i att leda förbättringsarbete kopplat till daglig styrning 

 

2014 -2016 | Boliden Mineral AB 

Utvecklingsprojekt med mål att förbättra gruvans produktionsplanering. Fokus på områden som ökar 

säkerhetsmedvetandet genom risk-konsekvens analys, detta gjordes genom att sätta upp olika risksenarios och ta 

fram aktiviteter för att motverka dessa senarios om de skulle infräffa. Projektet innefattade även att skapa en 

struktur för att  underlättar målstyrning, säkerställa kompetens samt tydliggöra roller och ansvar inom 

gruvavdelningen. 
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Anställningar 

2014 - 2016 | Verksamhetsutvecklare, Boliden Mineral AB 

Arbetade med att leda, utveckla och stötta nya arbetssätt i produktions- och ledningsprocesser. 

Startade upp daglig styrning och coachade förbättringsgrupper och operatörer i att själv driva sina 

förbättringar med hjälp av PDCA-cirkeln. Utbildade ledare och medarbetare i Lean filosofi.  

2011-2014 | Administratör, Boliden Mineral AB 
Stödfunktion till staben. Arbetade mot kommunikationsavdelningen både som projektledare och 

projektmedlem. 

2009-2011 | Controller, Boliden Mineral AB 
Controller på Boliden Gruvor  

 

2007 - 2009 | Inköp, Boliden Mineral AB 

Arbetade med avtalshantering och förhandlingar  

 

2006 - 2007 | Ekonom, Boliden Mineral AB 

Arbetade som teknisk ekonom på huvudkontoret med momsredovisning, valutahedning, bokföring och 

årsredovisning  

 

 

 

Utbildning 

2021 | Scrum Master Certifiering, Informator 

 

2019 | Produktionslyftet kurs: Förändringsledare och coach, Swerea 

Att leda förändring genom ett coachande och involverande förhållningssätt. Coachning på både individ 

och gruppnivå. 

 

2016| Certifierad inom Puls analys 

Ett verktyg som används inom personlig utveckling och motivation, grupp- och teamutveckling, 

ledarutveckling samt beteende, konflikthantering och rekrytering både internt och externt. 

 

2016 | Certifierad handledare inom Leanspel 

En grundförutsättning är engagerade medarbetare och det åstadkommer man bland annat med 

förståelse, påverkansmöjligheter och insyn. Leanspelet är ett utmärkt sätt att få insyn i vad lean 

faktiskt är och står för genom att man genom gruppens diskussioner, gemensamma prestationer och 

beslut utvecklar processerna. 

 

 2016 | Performance Solution by Milliken 

Certifiering i coachning samt hur man får ett förändringsarbete att fortgå med engagemang från 

anställda  
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2015 | Lean Ledarskap och Change management 

Hur man utvecklar en förändringsstrategi för att implementera Lean i en verksamhet samt 

konflikthantering 

 

 2014 | PPS projektledning 

Att leda och få framdrift i projekt 

 

2001 - 2005 | Umeå Universitet 

Civilekonom urs/program, poäng 

 

Språk 
Engelska Flytande 

Svenska  Modersmål 
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