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CV - Ekan AB  

 

 

Anders Kron 
Födelseår: 1951 

Certifierad Managementkonsult CMC 

Senior Managementkonsult med inriktning på att 
driva utveckling och förändring av stödjande enheter 
såsom ekonomi, inköp och IT, ofta inom offentlig 
sektor. 

 

Profil 
Anders är en certifierad (CMC) och erfaren managementkonsult som specialiserat sig på 
utveckling och förändring av stödjande enheter såsom ekonomi, inköp och IT ofta inom offentlig 
sektor. Han har drivit stora verksamhetsutvecklings- och förändringsprojekt men också varit anlitad 
som specialist, metodstöd och bollplank när organisationer valt att driva förändringsarbete i egen 
regi. 

Anders har ett förflutet som linjechef inom Bank och finanssektorn och har därför tidigare 
medverkat i många affärsutvecklingsprojekt inom detta område, framförallt när det gäller utveckling 
av tjänster inom betalningsförmedling. Han har skrivit böcker (inom finansiering och inköp), ett otal 
artiklar och håller ofta föreläsningar och seminarier inom sina specialområden. 

Utbildning 
Handelshögskolan i Stockholm 

Övriga kurser 

Certified Management Consultant (CMC), Sveriges Managementkonsulter  

Projektstyrning Kompassen, Ekans projektmetodik  

Ledarskapsutvecklingsprogram inom Posten och Postgirot 

1973-1976 

 

2011 

2011 

1996-1998 

Språk 
Svenska 
Engelska 

Modersmål 
Flytande 

Tyska God förståelse 
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Anställningar 

Ekan AB, Senior Managementkonsult (CMC)  

Andersson & Bydler, Managementkonsult inom att driva och leda 
förändring 

Pharos Executive Partners, Managementkonsult uppdrag inom 
affärsutveckling inom bank 
WM-data Management AB, Managementkonsult uppdrag inom bank och 
finans 

Postgirot Bank AB, Inköps och Cash Management chef 

Indevo, Managementkonsult Uppdrag inom kapitalrationalisering och 
cash management 

Första Sparbanken, Cash Management chef 

Egen verksamhet inom Convendor AB,  ”Tidningar, böcker, utbildning, 
rådgivning inom finansiering” 

Procordia AB, bitr finanschef 

2011-      

2007-2011 

2002-2007 

 
1998-2002 

 

1992-1998 

1988-1992 
 

1982-1988 

1979-1982 

1976-1979 

Konsultuppdrag, exempel 

Utveckling av verksamhetsstödsenhet:  Projektledare för ett projekt avseende uppföljning 
av Djupintervjuer och analys samt rekommendationer till åtgärder för ökad kundnöjdhet i 
uppdraget ”Kvalitativ studie av Verksamhetsstöds kunders prioriteringar ” 
 
Affärsmässighet i offentlig upphandling: Utvecklingsprogram för en myndighets upphandlare, 
syftande till större affärsmässighet i upphandlingsprocessen. 

Förändringsarbete inom ett verk : Ett statligt verk beslutar att samordna alla stödjande resurser 
till en avdelning. Anders hjälpte till och kartlägga kundernas behov och utveckla nya tjänster. 

Krympande av verksamheten i statligt bolag : Ett statligt bolag fick ändrade 
verksamhetsförutsättningar och var tvungna att krympa verksamheten. Anders medverkade vid 
anpassning av ekonomifunktionen till den nya situationen.  

Uppbyggnad av ny inköpsenhet: Ett nytt verk bildades genom sammanslagning av två tidigare. 
Anders medverkade vid uppbyggnad av inköpsenheten på det nya verket. 

Omprofilering av inköpsavdelning: Ett statligt företag fick ändrade verksamhetsförutsättningar 
vilket ställde nya krav på inköpsavdelningen. Anders hjälpte till att kartlägga verksamhetens krav, 
omarbeta inköpspolicyn, utarbeta sökprofil på ny inköpschef och lösa resursproblemen på kort sikt. 

Riskhantering i statligt företag: Ett företag skall starta en avdelning för riskhantering. 
Anders får uppdraget att inventera och dokumentera andras erfarenheter på området. 

 

 

 


