CV Nils Lindell
Nils Lindell är ekonom, beteendevetare och projektledare med
över 20 års erfarenhet från många typer av projekt i olika miljöer.
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.

Studier
2014
2012
2005
2000
2000
1998
1998
1989

IPMA
Extended DISC
Agila metoder
Future Search + Open Space
Projektledning
Accelerated Learning
Ständiga förbättringar
Pol.kand (ungefär)

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 projektledare

Arbeten
200620001994-2000
1990-1994

Referensuppdrag (exempel)
20142013201120092007-2009
200620052004-2007
2001-2011
2000-2011
1998-2004

Ekonomistyrningsverket,
Uppsala läns landsting, Domstolsv.
Skolverket, Arbetsmiljöverket
Högskolan Halmstad
Inter IKEA Systems
Addskills (ex Regeringskansl m fl)
Stockholms landsting
Dataföreningen Kompetens
Nordea Bank
Dataföreningen Kompetens
IHM Business School

Utveckla projektmetodik + utbilda
Utbildning i projektledning
Utveckla projektmetodik + utbilda
Utbilda i förändringsledning och förhandling
Coach i globalt chefsutvecklingsprogram
Kursutv, undervisa och coacha i projektledning
Utbildning, stöd till projektkontor
Utv. koncept och utbilda i förändringsledning
Pedagogik för internlärare
Utbilda och examinera projektledare
Föreläsning, undervisning och kursutveckling

Böcker (exempel)
2014
2005

Förhandling, upplaga 2
Förändringsledning
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Sanoma Utbildning (fd Bonnier Utbildning)
Studentlitteratur

Mer om Nils
Nils är utbildad projektledare IPMA – nivå D, utbildar själv projektledare sedan många år tillbaka och
har egen kontinuerlig kompetensutveckling genom att följa och läsa in sig på utvecklingen inom
området samt genom samarbeten. Nils har genom åren gått olika teoretiska utbildningar i
projektledning, t ex för lärare på IHM, för lärare i Dataföreningens projektskola (motsvarande ca en
högskoletermin) och även utbildats genom löpande kunskapsöverföring/ internutbildning inom
ramen för Baseline’s egen verksamhet. Baseline är aktivt inom Svenskt Projektforum och certifiering
av projektledare.
Nils utbildar själv projektledare sedan snart 20 år tillbaka och läser in sig och tillgodogör sig
utvecklingen inom området genom olika samarbeten. Ett exempel på samarbeten är seminarier
tillsammans med Sten Jacobson (Innovation360) som var med och utvecklade RUP (ref Ivar
Jacobsson), en av de tidigt anammade agila metoderna och samarbete med Tomas Gustavsson
(författare till boken Agil projektledning och verksam vid Karlstads universitet). Inom Baseline sker
kontinuerligt kunskapsöverföring mellan erfarna konsulter och en ständig utveckling av de
projektledningsmetoder som vi själva tillämpar och lär ut.
Nils har lång vana vid att undervisa och coacha chefer och projektledare i olika aspekter av projektmetodik och
är väl förtrogen med de på marknaden vanlig förekommande projektmodellerna.
Utanför arbetstid är Nils engagerad i den ideella organisationen SoL Sweden (Society for Organizational
Learning) där han under några år var programchef för den svenska verksamheten. SoL är ett globalt nätverk
med rötterna forskning vid MIT i Boston (ref Peter Senges m fl) som är en av världens mest välrenommerade
tekniska högskolor.
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