CV Nils Lindell
Nils Lindell är beteendevetare och ekonom med över 20 års
erfarenhet från verksamhetsledning i många olika typer av
organisationer. Det är svårt att sätta en samlande titel på hans
yrkesroll, verksamhets- och individutvecklare kommer nära.
Som senior partner i kunskapsföretaget Baseline Management
AB hjälper han företag och organisationer att utveckla verksamhet
och individer, ofta med ett projektorienterat arbetssätt i fokus.
Han är aktiv som föreläsare på bland annat högskolor och
utbildningsföretag och är även verksam internationellt. Nils är
även engagerad i frågor om hållbar utveckling, bland annat genom
det globalt uppmärksammade projektet OneTonneLife.
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LEAD Forward (Full Range Leadersh)
LEGO Serious Play Method
IPMA
Extended DISC
Agila metoder
Future Search + Open Space
Projektledning
Accelerated Learning
Ständiga förbättringar
Pol.kand (ungefär)

Certifierad handledare
Certifierad handledare
Certifiering projektledning
Certifiering personprofiler
Alternativa metoder för projektledning
Kreativa konferenstekniker för storgrupp
Leda, genomföra och följa upp projekt
Pedagogisk metod (USA)
SAF’s lärande konsultnätverk (Lean)
Uppsala universitet

Baseline Management AB
Comhuman AB
Utvecklingspoolen AB
Taurus Valutafonder

Senior partner och konsult
Ägare och konsult
Delägare och projektledare
Valutarådgivare och affärskonsult

Arbeten
200620001994-2000
1990-1994

Referensuppdrag (exempel)
20202019201920192019
2019
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Region Västerbotten
Region Stockholm
Region Uppsala
Upplands Väsby
Borlänge energi
Miljöteknik Ronneby
Linköping
Borlänge-Falun kommun
Sandviken
Saint-Gobain
Arbetsmiljöverket
Profoto
Arbetsförmedlingen
Zitius
RISE
Regeringskansliet
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Utbildning projekt- och programledning
Ramavtal ledarskapsutbildning
Projektledningsutbildning
Projektledarutbildning, inkl samhällsbyggnad
Projektledning för samhällsbyggnad
Projektmetodik för samhällsbyggnad
Projektledarutbildning, inkl samhällsbyggnad
Projektledarutbildning, inkl samhällsbyggnad
Ledarskapsutbildning
Projektledningsutbildning
Projekt- och programledning + styrgr.arbete
Projektmetodik och utbildning i proj.ledning
Förändringsledning
Grupp- och individutveckling för samhällsbyggn
Utbilda projektledning
Förhandlingsutbildning + utbilda projektledning
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2014-2018
2014
201420132013-2016
2011-2015
20092008-2018
2007-2009
2006-

Stockholms stad
Ekonomistyrningsverket
KnowIT
FOI
Domstolsverket
Riksdagsförvaltningen
Arbetsmiljöverket
Högskolan Halmstad
Regeringskansliet
Inter IKEA Systems
Addskills

2003-2015

Dataföreningen Kompetens

2001-2011
2001-2002
2000-2011
1998-2004

Nordea Bank
Skanska
Dataföreningen Kompetens
IHM Business School

Projektmognadsmätning - SPI
Utveckla projektmodell + utb i proj.ledn/styrning
Utbildning förhandling
Utbildning projektledning + metodstöd
Utbildning i projektledning + projektbeställare
Utbildning i projektledning och workshopledning
Utbilda i projektledning samt konsulttjänster
Utbilda i förändringsledning och förhandling
Utbilda i projektledning och styrgruppsarbete
Coach i globalt chefsutv.program + utv. koncept
Utv ca 20 olika kurskoncept + undervisa i dem,
exempelvis Agil projektledning
Utv. koncept och utbilda i förändringsledning,
förhandling, marknadsföring, retorik mm
Pedagogik för internlärare samt förhandling
Ledarskapsutbildning och konsulttjänster
Utbilda och examinera projektledare
Föreläsning, undervisning och kursutveckling
främst relationsmarknadsföring

Böcker (exempel)
2014

Förhandling, Upplaga 2

2005

Förändringsledning

Sanoma Utbildning (fd Bonnier Utbildning)
Prisbelönt som årets HR-bok 2009
Studentlitteratur

Mer om Nils
Nils är en erfaren konsult som har verkat som konsult, utbildare och författare i ca 20 år. Nils
studerade vid Uppsala universitet på 1980-talet och läste då samhällsvetenskap (mest
nationalekonomi och beteendevetenskap). Därefter har Nils studerat rikligt med litteratur om
ledarskap och organisationsutveckling och ofta arbetat med att utreda, införa och följa upp olika
former av metodik i verksamheter.
Nils är också delaktig i att genomföra projektmognadsmätningar åt olika organisationer utifrån
Baselines metod/koncept SPI, Svenskt Projekt Index, som är byggt på internationella standards
anpassade till svenska förhållanden. Bland kunder finns organisationer som LKAB, Göteborgs energi
och Stockholms stad.
Nils läser in sig och tillgodogör sig utvecklingen inom projektområdet genom eget deltagande i
utbildning samt olika samarbeten. Nils driver Baseline tillsammans med Bo Tonnquist, författare till
boken Projektledning, nu i en sjunde upplaga, som idag är något av ett svenskt standardverk inom
projektledning. Baseline samarbetar med många olika aktörer och lärosäten som Stockholms
universitet, Uppsala Universitet, KTH och Högskolan i Halmstad. Dessa samarbeten ger en bred syn
på olika metoders för och nackdelar vid verksamhetsutveckling, till exempel agila arbetsmetoder.
Som uppdrag utanför arbetet var Nils programchef för SoL Sweden 2013-2015 (nu styrelsemedlem).
SoL (Society for Organizational Learning) är ett globalt nätverk knutet till Peter Senge (välkänd
internationell org-forskare) och MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Boston. Medlemmar i
SoL är forskare, verksamhetsansvariga och konsulter med en passion för organisationsutveckling.
Nils har också som privatperson varit med i ett globalt uppmärksammat utvecklingsprojekt – One
Tonne Life – som handlade om utveckling av klimatsmart livsstil. I efterbörden av projektet har Nils
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både föreläst på TEDx i Berlin 2011 och hjälpt Volvo (som var en av huvudsponsorerna bakom One
Tonne Life) att marknadsföra deras nya miljöbil för Shanghai-området 2015.
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