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Sammanfattning 
Annica Wållberg har lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och 
resenäringen. Hon har, tack vare sin breda bakgrund, en blandning av kompetens inom 
produktionsflöden, ledarskaps- och grupputveckling, hållbarhetsarbete och värdskap. 
 
Annica anser att gott ledarskap är grunden till framgång och att det är viktigt att ta tillvara kraften som 
finns hos människor för att lyckas med utveckling och förändringsarbete. 
 
Annica är  en utpräglad ”doer”. Att ta itu med frågeställningar, ta fram en handlingsplan och sedan 
genomföra den är något som driver henne. Handlingskraft är det ett ord som bäst beskriver hennes 
approach till saker och ting. 
 

Kompetensområden 
Verksamhetsutveckling  

Individ-, grupp- och ledarutveckling 

Coachning 

Ledarskap 

Hållbarhet 

Lean 

Förändringsarbete 

Värdskap & service 

  

 

 

Annica Wållberg 
Seniorkonsult 

+46 70 532 1200 
annica.wållberg@itid.se 
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Urval av tidigare uppdrag 

2022- | Treehotel AB, Harads 
Verksamhetsutveckling av ett unikt hotell med arkitektritade hotellrum monterade i trädkronor. 

2017-2018 | Intinor AB, Umeå 
Ledarskapscoach till en ledningsgruppsmedlem/delägare 

Anställningar 

2023- | iTid Tarinfo AB, Umeå 
Senior Konsult inom verksamhetsutveckling 

2018-2022 | Hotelldirektör, Blå Huset Hotell Umeå AB, Umeå 
Blå Huset Hotell Umeå AB består av Gotthards Krog, Stora Hotellet, P5, Sävargården, U&Me hotel, Fika! 
samt Kulturbageriet. Ansvar för samtliga 7 verksamheter, ca 160 anställda varav 8 direktrapporterande 
chefer. I rollen ingick bl.a. ledarutveckling, coachning, utveckling av grupper, budget/resultat, 
ledningsgruppsarbete samt utveckling av de sju verksamheterna. Arbetade både strategiskt och operativt, 
stort fokus på värdskap, effektivitet och hållbarhet. Miljöcertifierade flera av verksamheterna. 
Ledningsgruppsmedlem. Under min tid ökade lönsamheten för koncernen. 

2007-2017 | Platschef, Tamro AB, Umeå/Stockholm 
Tamro är specialister på att lagerhålla och distribuera läkemedel och andra hälso- och sjukvårdsprodukter. 
Tillhör koncernen PHOENIX Group. Började med 7 år i Umeå, gästspelade kort i Göteborg innan jag tog över 
lagret i Stockholm 2014 med ca 230 anställda varav 8 direktrapporterande chefer. I ansvaret ingick allt från 
resultat och utveckling till efterlevnad av hårda kvalitetskrav ställda från myndigheter och uppdragsgivare. 
Anställdes i samband med avregleringen av apoteksmonopolet och ett stort förändringsarbete behövdes med 
starkt ledarskap och god kommunikation. Arbetade både strategiskt i företagets ledningsgrupp centralt och 
operativt lokalt. Var delaktig i att ta fram och implementera ny värdegrund. Ansvarig för utveckling av 
medarbetare, ledare och ledningsgrupp lokalt. Arbetade med LEAN. Ledningsgruppsmedlem. Arbetade med 
ISO9001 och ISO14001. 

1999-2006 | Driftsansvarig, Blå Huset Hotell Umeå AB, Umeå 
Driftsansvarig för Stora Hotellet, Hotell Winn och Hotel Wasa. Ansvar för bl.a personal, arbetsmiljö och 
verksamhetsutvckling. 

1999-2006 | Receptionschef, Hotel Royal, Umeå 
Ansvarig för hotellets reception, dess personal och rutiner m.m. 

1999-2006 | Teamleader Revenue Accounting/trafikassistent/innesäljare, Linjeflyg/SAS 
Trafikassistent på Umeå Flygplats, därefter Revenue Accounting i Örnsköldsvik och innesäljare på SAS 
säljorganisation i Umeå. Första chefsjobbet 1996 som team leader. 

 

Styrelseuppdrag 

2021- | Styrelseledamot Intinor AB, Umeå 
Intinor arbetar med live-tv-sändningar över internet. 

2019-2020 | Styrelseledamot Destination Umeå Ek.Förening, Umeå 
Destinationsbolag inom Visit Umeå som verkar för att utveckla, marknadsföra och sälja in destinationen Umeå 
och Umeåregionen, med målsättningen att skapa en mer långsiktigt hållbar besöksnäring 
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Utbildning 

2021 | Styrelseakademin i Norr 
Certifierad ledamot, Rätt fokus i styrelsearbetet 

2011-2013 | European Logistician at Junior Management level, ELA/SILF 
Certifierad logistiker, Kursinnehåll: bl.a. Ledarskap och förändringsarbete, Strategisk Lagerhantering och 
Sustainable Logistics, Global Sourcing samt Lean Supply Chain 

2012 | Coachande Ledarskap, Advantum Kompetens 
Kursinnehåll: bl.a. Coachande förhållningssätt och feedback, motivation och reaktionsmönster, 
grupputveckling, effektiva grupper, svåra samtal, problemlösning samt ledarskapsteorier. 

2012 | Ledarskap och Förändringsarbete, SILF Competence 
Kursinnehåll: bl.a. Teorier inom Ledarskap och  förändringsarbete, Kommunikation och feedback, 
Organisation, utvecklingsarbete  och grupprocesser, teori och metod. 

2008 | Lean Baskurs, Plan Utbildning 
Kursinnehåll: bl.a. Lean-spelet, värdeflödeskartläggning och övergripande genomgång av Leans grunder och 
verktyg. 

2007- | Diverse interna och externa kurser 
Coachande ledarskap, att leda i förändring, ledarutveckling, systemtiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt, 
brandskydd, presentationsteknik m.f. 

2006 | Organisation & Ledarskap, 10 p, Umeå Universitet 
Kursinnehåll: grundläggande introduktion till teorier om organisationer, deras struktur, utveckling och interna 
kulturer. Ledarskap och ledningsformer studeras i förhållande till förutsättningar hos individ, grupp, 
organisation och kultur. Tillämpningar och konsekvenser av teorier och modeller prövades och diskuterades. 
Följderna av organisationslösningar för olika grupper. 

2004 | Företagsekonomi, Restauranghögskolan, Grythyttan 
Kursinnehåll: Företagsekonomi med inriktning mot hotell och restaurang. 

 

Språk 
Engelska Flytande i tal och skrift 

Svenska  Modersmål 


