Bertil Andersson CV
Namn:
Född:

Bertil Andersson
23 oktober 1945

Konsultinriktning:
•
•
•
•
•
•
•

IT chef att hyra
Projektledning
Upphandling av IT partnerskap och IT tjänster
Utredningar
Koordinering av internationell IT verksamhet
Datakvalitet i kund- och leverantörsregister
Styrelsearbete

Anställningar:
1995 -

Bertil Andersson IT Konsult AB, Nacka
• Grundare, konsult och VD

1992-94

Folksam, Stockholm
• Data/IT chef
• Medlem i Folksams koncernledning

1987-92

Esselte Info AB, Solna
• VD Esselte Datacenter AB
• VD Esselte Online AB
• Medlem i Esselte Infos ledningsgrupp

1971-86

Atlas Copco AB, Stockholm
• Koncerndatachef, 85-86
• Utlandstjänstgöring i USA, 83-85
• ADB driftschef, 81-82
• ADB teknikchef, 79-80
• Projektledare, 75-78
• Systemerare, 71-74

Adresser:

Bertil Andersson
Illervägen 9
131 50 Saltsjö-Duvnäs
+ 46 (0)708 299 786 (mobil)
+ 46 (0)8 716 90 03 (kontor)
bertil.andersson@bait.se
www.bait.se
www.registerservice.se
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Exempel på erfarenheter:
Visual Strategy Norden AB 2015 • Aktiv inom affärsutveckling, marknadsföring/sälj och delägare i Visual Strategy
Norden AB.
• Visual Strategy utvecklar din strategi så att den genomförs.
Du ser vart du ska, hur du tar dig dit och varför.
Utmaningen alla verksamheter står inför är att överbrygga gapet mellan en strategisk
formulering till ett framgångsikt genomförande.
Vi utvecklar din formulering till en visuellt sammanhängande,
förmågebaserad strategisk plan som leder till efterfrågade effekter.
• Vi erbjuder en inblick i hur ett modernt strategiarbete kan gå till som inte resulterar i
ytterligare en ”hyllvärmare” utan i tydliga och provokativa planer som det inte går att
springa ifrån. Vi får ett resultat från strategi resan som kan bli en levande materia i ditt
interna intranät.
Vi har en unik modell och verktygsstöd för strategiarbete baserad på visualisering och
en gedigen förmåga att facilitera strategi resan så att problemet (det problem eller
den utmaning som skall lösas), slutmål och fokus blir tydligt och att alla kritiska
aktiviteter beskrivs, tydliggörs och förstås. Allt på ett mycket koncentrerat, visuellt och
kommunikativt sätt.
•

Vi har erfarenheter från ett flertal branscher både i Sverige och utomlands på den
privata sidan och även erfarenheter från det offentliga Sverige.

Govern Styrning AB 2013 •

En av flera grundare av företaget Govern Styrning AB verksamt inom ägarstyrning /
governancestrukturen av projekt, projektinitieringar, utbildning av styrgrupper och
beställare och förändringsledning.

Information & Registerservice i Sverige AB (IRIS) - 2002•

VD och delägare i företaget IRIS 2002-. IRIS har tjänster inom datatvätt,
automatiserad prenumeration på förändringar och urval av företagsadresser för
marknadsföringsändamål samt masterdatahantering.

NCC AB - Byggföretag 1995 - 2001
Inhyrd IT chef för att leda IT miljön under en tid av förändring och utveckling 1995-97
•

Koordinator av en förnyelse av hela NCCs applikationsmiljö (VINST projektet)

•

Koordinator för en omfattande outsourcning av drift och IT infrastruktur.

•

Koordinator för IT integrationen vid fusionen med SIAB.

Inhyrd IT konsult 1998-2001
•

Koordinering av förnyelsen av IT miljön i NCCs dotterbolag utanför Sverige.

•

Ett flertal speciella uppdrag inom NCCs IT verksamhet.

Scancem - Byggmaterialföretag
•

Rådgivare vid outsourcning av IT infrastruktur 1998

Statistiska Centralbyrån - Statistikmyndighet
•

Rådgivare vid outsourcning av IT infrastruktur 1997
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Folksam - Försäkringsbolag 1992 - 1994
Folksams IT situation var, vid tidpunkten för tillträde, oroande beroende på kontroversiella
och kostsamma utvecklingsprojekt och infrastrukturinvesteringar. Antalet anställda var vid
mitt tillträde över 400. Under min tid som data/IT chef lyckades vi uppnå följande resultat:
•

Den totala kostnadsnivån sänktes med 100 MSEK från 1992 till 1994 (Folksam Datas
omslutning var 1992 - 493 MSEK och 1994 - 393 MSEK).

•

Sänkta kostnader uppnåddes samtidigt som förbättringar i kvalitet i både utveckling
och produktion genomfördes samt ökade affärsvolymer registrerades.

•

Ny systemarkitektur infördes.

•

Utdatafabriken uppgraderades till en av de mest moderna och effektiva i landet.

•

Hela stordatormiljön förnyades till extremt goda prisnivåer.

•

Det omtalade Systraprojektet avslutades under ordnade former både vad gäller den
interna måluppfyllelsen och relationen med IBM

Esselte - Kontorsvaror/utrustning, förlag och affärsinformation 1987 -1991
VD för Esselte DataCenter AB och Esselte Online AB två företag med en samlad omsättning
på ca 120 MSEK. Esselte DataCenter och Esselte Online var företag inom Esselte Info
divisionen.
•

Ansvarig för transformering av Esselte DataCenter från en mindre väl fungerande
koncernresurs med ett antal tillkortakommanden till en strömlinjeformad, effektiv och
lönsam utvecklings- och produktionsenhet för Esselte Info divisionen.

•

Aktivt deltagande i utvecklingen av Esselte Info till ett av norra Europas ledande
företag inom kreditinformation, affärs- och marknadsinformation, nyhetsinfo och
distribution av nationell och internationell finansinformation. Esselte Infos omsättning
ökade under denna femårsperiod från 200MSEK till 700 MSEK. Värdet på de
ingående delarna ökade på ett än mer dramatiskt sätt vilket blev uppenbart då
divisionen såldes under år 1992.

•

Ansvarig för Esselte Onlines turnaround till lönsamhet. Esselte Online var ett
förhållandevis litet företag som i sin produktportfölj erbjöd kund/bransch databaser,
marknads databaser och framställning av tryckoriginal och lasertryck.

Atlas Copco AB - Verkstadsföretag 1971 - 1986
De 16 åren på Atlas Copco kom att omfatta de flesta delar av IT världen från programmering
till koncerndatachef.
Exempel på erfarenheter:
•

Koncerndatachef med ansvar för strategi och koordinering av hela den
världsomspännande gruppens data/IT verksamhet.

•

Projektledare för en systemförnyelse av huvuddelen av Atlas Copcos bolag i USA.
Stationerad i Wayne NJ 1983-1985

•

Ansvarig för utveckling och införande av Atlas Copcos första online, realtidssystem.
Ett heltäckande "order entry" system för det svenska säljbolaget. Detta system kom
senare att utgöra grunden i applikationsfloran för de större säljbolagen i gruppen.
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•

Införde genom innovativt utnyttjande av telexinfrastrukturen en form av EDI långt
innan begreppet var etablerat över huvud taget.

•

Arbetade med överordnade logistiklösningar som kan ses som början till vad som
senare blev det mycket framgångsrika konceptet med direktleverans från fabrik till
kund.

Utbildning:
1965 Studentexamen reallinjens matematiska gren, Västerviks Gymnasium
1970 Fil kand. Stockholms Universitet, Informationsbehandling (ADB), Företagsekonomi,
Statistik, Statskunskap
1965

Studentexamen reallinjens matematiska gren
Västerviks Gymnasium

1966

Militärtjänstgöring I4 Linköping

1970

Fil kand. examen Stockholms Universitet
Informationsbehandling (ADB), Företagsekonomi, Statistik, Statskunskap

2007

Certifikat Styrelsearbete Företagsekonomiska Institutet/Styrelseakademin

Referenser:
NCC

Bo Friberg, Chef Ekonomi och Styrning Trafikverket
Tidigare Director of business development and
Director of Finance and Business Control NCC AB
Telefon +46- (0) 771-921 921

Folksam

Jan Thulin tidigare medarbetare på Folksam och konsult på
WM-data och nu egen verksamhet
Telefon +46-0707268788
Gunnar Söderberg, Vice VD AFA
Tidigare vice VD och Personalchef på Folksam
Telefon +46- (0)8-696 40 00

Esselte

Raoul Waldenor, VD Pharos Executive Partners
Tidigare divisionschef Esselte Info och vice VD Esselte AB
Telefon +46- (0)8-50 888 300

Atlas Copco

Mark Cohen, President Atlas Copco North America Inc
Telefon +1 973 439 34 10
Kurt Gladh, IT konsult
Tidigare chef för Svenska Dataföreningen,
Fd koncerndatachef hos Atlas Copco och Electrolux
Tel.: +46 (0)8-57 060 686
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