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1995 - 2014 =

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En reise fra butikksalg med PC’er, periferiutstyr og rekvisita til kompetansebedrift med fokus på maritime næringer i 2014 



• Atea

• Bedriftskultur og prestasjoner henger tett sammen

Agenda



• 1968 Merkantildata stiftes

• 1985 Merkantildata noteres på Oslo Børs

• 1988 – 1999 Infrastrukturselskapet Merkantildata vokser  bl.a. via oppkjøp og fusjoner til å bli ett av Nordens største IT-selskaper

• 2000 – 2005 Perioden preges av store endringer i bransjen og i selskapet 

• 2006 – 2008 Ved fusjon med Topnordic og oppkjøp av Atea og Sonex skapes Europas tredje største  leverandør av IT-infrastruktur. 
Ved årsskiftet 2008/9 tar konsernet navnet Atea

• 2007– 2013 Selskapet  styrker sin stilling i Norge gjennom en rekke 
strategiske oppkjøp: 
Tre65, Informatikk, Fønix Data, Tomato, Kongsberg Systec, 
Uni Networks, Impact, Dropzone, Umoe IKT, Confuto, 
FotoPhono, Sunnmøre Kommunikasjon, IT Partner Finnmark, 
IT Partner Hammerfest, Total Storage Solutions Norge, Itale , Datatech og Imento

Historikk



• Ledende nordisk og baltisk IT-infrastrukturleverandør
– Nordens største, og 2. størst i Europa
– Nr. 1 posisjon i alle markedene
– 24.5 i omsetning 2014

• Den leverandøren i Europa med flest sertifiseringer 
– Over 7 500 teknologisertifiseringer

• Sterk lokal tilstedeværelse
– 90 lokasjoner i 7 land
– Ca. 6 500 ansatte

• En unik mulighet til å kombinere lokal 
tilstedeværelse med europeisk størrelse

Atea



Vestlandet

Atea på Vestlandet
• Fosnavåg, Bergen, Førde, Kaupanger, Ålesund og Kristiansund
• 250 kollegaer
• 920 mill i omsetning



Forretningside



Bedriftskultur og prestasjoner henger sammen



Oppdraget mars 2006

• Kutt kost

• Bytt ledere

• Bytt systemer



Ikke det beste utgangspunkt



Ønsket oppdrag

• Skap engasjement

• Skap varig vekst





”Culture eats strategy for 
breakfast ”

Mark Field, Ford



Visjon

The place to be



The place to be





Ateas verdier

• Vi skal bruke energien på kundene

• Vi skal være åpne, ærlige og direkte

• Vi skal ha det gøy sammen

• Vi skal være bransjens ubestridte 
kompetanseleder på IT-infrastruktur             

• Vi skal samspille for å nå våre mål



Vi former målet - deretter former målet oss



Atea shall grow organically faster than the market
and continue to be a disciplined buyer.

We will focus on operational excellence and
customer satisfaction, and through this grow

the result faster than the revenue.



Vi prioriterer rått - det viktigste for å nå målet



Vinnerkultur



Gode prestasjoner gir gode resultater



Uten presisjon ingen prestasjon



Hvem er du?



Feedback er viktigere enn tanken på ros eller ris, i 
en feedbackkultur får du det du fortjener



Kultur og teamarbeid

”Ingen fortjener å være med på et bedre lag enn de er 
villige til å skape selv.”

Marit Breivik, Tidligere landslagstrener



Vi former målet - deretter former målet oss

Prestasjonskultur

Vi prioriterer rått - det viktigste for å nå målet





Telenor en av de beste
Dette ifølge en oversikt fra Finansavisen. 
Ansatte i Vinmonopolet har det høyeste 
sykefraværet på en rangering av 70 av de 100 
største norske bedriftene. 



Prosperity Girls High School, Rotifunk, Sierra Lione



Møteplasser



Bedriftskultur og prestasjoner henger sammen



Vi bygger Norge med IT
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