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Anneli har en bred erfarenhet av 

projektledning, scrum master,  testledning, 

kravanalys inom olika projekt främst på 

bank och försäkringsbolag.  

 

Anneli har under sista åren arbetat på ett 

försäkringsbolag med bla AML projekt för 

att säkerhetsställa compliant och få ett bättre 

verktyg för uppföljning. Anneli hade under 

samma tid också ett antal mindre projekt 

samtidigt.  

 

En av Annelis bästa tillgångar och feedback 

från kollegor är dels hennes förmåga att 

sätta sig in i detaljer men ändå ha det 

övergripande synen. Hennes positiva, 

engagerade och drivande arbetssätt, samt 

stor förståelse för affärens krav.  

Arbetsområden 

Projektledning, utredning 

Scrummaster 

Productowner 

Kravanalys, kravställning 

Testledning, test 

 

 

 
2016 

Chefsutbildning Folksam 

2015 

Scrummaster utbildning 

2014 

UGL 

Tidigare: 

3-årigt gymnasium, Samhälls- och ekonomisk linje. 

SIBAF:s akademiska utbildning i företagsekonomi. 

Dataföreningens Ledarskap & IT Flertal 

projektledarutbildningar, teamleader, 

konflikthantering, UGL 2012,  

Certifiering;  ISTQB 2013 och ITIL 2012             

 

 

 
 

If 2018-08 – pågår 

Projektledare för ett AML regulartoriskt projekt, 

delprojekt inom IDD regulatoriska krav ,  projekt om 

elektroniska brevlådor, uppgradering IE->Edge, 

Uppgradering av fileshare, Utredning om 

behörigheter, nedstängning av två system och 

omkoppling till andra master källor. 

 

Menigo 201801-201806  

projektledare för förändring runt ett CRM system för 

att få en bättre uppföljning. 

RFI och upphandling av ett system för 

hållbarhetsrapportering.  

 

Anställd som Projektledare på Handelsbanken 

2016-09 –2018-01 

Arbetade med ett projekt med ca 150 deltagare som 

innebar att på mindre än ett år ansluta 25 

källsystem/länder till Datawarehaouse pga 

Anacreditregelverket. 

  

Anställd på Folksam 

Gruppchef för IT SAK Gruppförsäkringar 

201501- 201609 med personalansvar för 21 anställda 

och 4 konsulter. 

      Arbetat med det agila införandet och 

förbättringsprocesser 

      Drivit ett antal förändringsuppdrag 

Projektledare 2012-2014 

Projektledare för integrationen och avvecklingen av 

ett försäkringsbolag 

Projektledare för beräkning av provisioner 

Projektledare för förändringar i huvudboken för 

Solvens 

Projektledare för värdebesked 

 

Tidigare uppdrag som konsult 

 

Swedbank 2010- 2011 

Huvudprojektledare för övergång till ny 

inkassoleverantör med nya verksamhetsrutiner,  

stöttning på kravsidan samt testledare. 

KORT PRESENTATION 

UTBILDNING 

TIDIGARE UPPDRAG 
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Projektledare för ett projekt gällande generella mallar 

samt utredningsansvarig för ett projekt gällande 

elektroniskt arkiv. 
 

Handelsbanken 2006-2010 

Testledare för två anslutningar till Datawarehouset 

för kreditbeslutsprocess (2010) 

 

Projektledare för ett större projekt som innebar att 

ansluta flera utländska enheter till Handelsbankens 

datawarehouse med ansvar för modellering och 

mappning samt hur affärssidan skulle använda datat 

för Solvens rapportering (2007-2010) 
 

Test- och projektledare för införande av ny 

analysdatabas för kapitaltäckning (2006-2007) 
 

VPC (2005 – kort uppdrag) Acceptanstestare där 

kravet på att snabbt kunna sätta sig in i verksamheten 

var viktig. 
  

Bilprovningen (2004-2005) Projektledare för tre 

projekt. Utveckling har skett i java i WLS/WLI. 
  

Adoptionscentrum (2002-2004) 

Administrativt ansvarig - främst med totalansvar för 

flytt till nya lokaler vad gäller avtal med leverantörer 

och den fysiska flytten.  
  

Skandia (2002)  Teknisk testledare för 

försäkringssystem med websphere och windows-

plattform. 
  

Skandia (2000-2002)  Delprojektledare för 

verksamhetsutveckling inom projektet som hanterar 

provisioner. Ansvarig för processer, rutiner, anv.dok, 

krav osv.  
  

If  (1999-2002)  Projektledare för Ifs säljsystem för 

kundcenter och säljare i en projektgrupp bestående av 

ca 10 medlemmar samt sammanhållare för Ifs 

samtliga c/s applikationer vid integrationstester och 

leveranser. 
  

Skandia & If   (1997-2002)  Testansvarig för flera 

applikationer i host, 2-T och 3-T miljö - framtagning 

av testspecar, testscenarier, testplan, osv.  Testansvar 

inbegriper även hantering av klienter (dll-hantering, 

kommunikations- och säkerhetsobjekt, browsers osv), 

tankningar, planpaketeringar och distribution. 
  

Föreningssparbanken IT (1997)  Ansvarig för 

systemtest av inköpt korthanteringssystem, samt 

planering och framtagning av testspecar och 

scenarier.  
  

Stadsdelsnämnd (1995-1996)  Utformande av IT-

strategi. 
  

Örebromissionen (1996)  Review av inköpt gåvo/-

faktureringssystem. Kvalitetssäkring. 
  

Gatu- och Fastighetskontoret (1995-1996)  

Processbeskrivning och åtgärdsförslag gällande 

hantering av tung transport genom Stockholm och 

uppställning av dessa samt hantering av container vid 

byggen. 
  

Stockholm Stad (1995-1996)  Projektledare för 

införande av central databas för Stadsdelsnämnderna. 

Utredning gällande gemensam IT-organisation för 

Stadsdelsnämnderna med tyngdpunkt på teknik och 

drift. 
  

SJ Gods AB  (1995-1996)  Projektledare för SJ Gods 

Hjulpols-system. Ett lager- och fakturerings-system 

som samtidigt lagrar teknisk skadeinformation. 

Främsta uppgifter - framtagande av systemanalys, 

programförutsättningar samt  sammanhållande av 

genomförande-etappen. 
  

VAG, Sverige AB  (1994-1995)  Analys, system- 

och programspecifikation för ett system som hanterar 

ramavtal och stödsystem gentemot återförsäljarna. 
  

Gota Bank  (1987-1994)  Ansvarig för Gotas 

kundopererade arbetsplatsdatorer vad gäller test, 

utvärdering, kravspecifikation, koppling till externa 

informationslämnare, dialogdesign, utbildning och 

användarhandböcker. Ansvarig för grundläggande 

PC-utbildning för Gota Banks kontorsnär vad gäller 

DOS, ordbehandling och kalkylprogram. Drivit 

projekt och utredningar inom lån och finansieringar. 
  

Skandinaviska Enskilda Banken (1980-1987)  

Systemtestavdelningen med syfte att testa bankens 

system ur användarsynpunkt. Projektadministratör i 

projekt för SEB:s nya terminalgeneration. Delvis 

ansvarig för kundterminaler vad gäller test, 

utvärdering, kravspecifikation, dialogdesign, 

utbildning och framtagande av användarhandböcker. 

Gruppchef med uppgift att stödja bankens 

säljavdelningar vid försäljning av SEB:s 

kundopererade terminaler. 

Kontor i två år. 
  

 

 

Tidigare anställningar 

Tempto Stockholm AB                  2006-2012 

(företaget finns kvar men vilande) 

Input Consulting Stockholm AB    1997-2005 

Guide Datakonsult AB                   1994-1997 

Gota Bank/Nordea                         1987-1994 

SEB                                                1980-1987 

Posten                                            1978-1980 
 


