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Jag heter Anders Söderberg och är beteendevetare med pedagogisk 
inriktning och verksam inom området HR & Kompetensförsörjning.

Jag driver sedan 1999 egen konsultverksamhet, Didactor HR & 
Kompetens AB, med inriktning mot strategiskt HR-stöd, digitalisering 
och kompetensförsörjning. I företaget arbetar jag med större och 
mindre kunder över hela landet, både inom privat och offentlig sektor.

Mitt kompetensområde och min erfarenhet handlar främst om:

– Strategiskt HR-arbete
– Digitalisering och IT-stöd för HR
– Verksamhetsutveckling
– Förändringsledning
– Interim ledare, samt
– Projektledning (certifierad)

Med vänlig hälsning
 Anders Söderberg

 Didactor HR & Kompetens AB  
Skakelvägen 14

857 52 SUNDSVALL
070-640 07 46

anders@didactor.se
www.didactor.se

Man kan kort sagt säga att jag har ena benet i HR-processerna och det andra i HR-
systemen. Det är med denna spännvidd inom HRIT som jag hjälper mina kunder att skapa verksamhetsnytta. Jag 
ser helheten och synergieffekterna av alla processer inom HR och kompetensförsörjning, som rekrytering, 
medarbetarutveckling, ersättarplanering, målstyrning och olika former av lärande.
Jag har främst arbetat med strategiska HR-frågor och digitalisering men också hjälpt olika organisationer med 
utredningsuppdrag, förändringsledning och behovsanalyser. Som certifierad projektledare har jag genomfört en 
rad implementeringar av såväl verksamhetsprocesser som IT-stöd för HR. Jag har också utvecklat plattformar för 
e-lärande och agerar såväl föreläsare som metodstöd inom nätbaserat lärande och e-learning där jag också har
möjlighet att producera större eller mindre webbutbildningar åt kunden.

Jag är väl förtrogen med processutveckling och digitalisering inom områdena Performance, Talent och Learning 
Management liksom automatisering av olika HR-processer. Jag har i flera uppdrag hjälpt organisationer att 
utveckla processer, modeller och strukturer för befattningar, roller och kompetenser. Jag har också en bred 
metodportfölj för att leda workshops, seminarier, föreläsningar och utbildningar. Vid behov tar jag också hjälp av 
duktiga kollegor i mitt konsultnätverk. 

Bland mina tidigare kunder märks bland annat CSN, Statens institutionsstyrelse SiS, Utbildningsdepartementet, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, Taxi Stockholm, Lernia, Swedavia Airports och Solna stad.
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