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        Kort om mig 
  
 Positiv  
 Kreativ 
 Prestigelös  
 Pragmatisk 
 Coachande 
 Resultatfokuserad 
 Förändringsinriktad 
 
 
 

Kompetenser 
  

 

Företagsledning 
 Styrelsearbete 
 Ledningsgruppsarbete 
 Personalansvar/ledning 
 Corporate Compliance 
 Noterade bolag / MAR 
 Affärsjuridik  

Förändringsarbete 
 Förändringsledning 
 Processutveckling  
 Digitalisering 
 Automatisering 
 RPA/botar 
 Business Intelligence  
 Hög systemkompetens 

Finance  
 Operativ/hands on 
 Löpande redovisning 
 Koncernredovisning 
 Business Control 
 Internal Control 
 Mgmt rapportering 
 M&A 
 DD 
 Cash Pool / Cash Mgmt 
 Successiv vinstavräkning 
 MRR/ARR 
 IFRS 
 Betalsystem på internet 

Projekt 
 Global Account Manager 
 Projektledning 

Branscher 
 B2B 
 B2C 
 Tjänster 
 Tillverkning 
 Stiftelser 
 Non-profit orgs 

Erfaren CFO och Förändringsledare 
 

Erfaren affärsorienterad CFO med 15+ års dokumenterad erfarenhet av ledarskap i olika typer av  
företag och organisationer, både tjänstebaserad verksamhet och tillverkande industri. Har ett starkt 
personligt driv med en ”can-do” attityd.  

 Är kreativ och flexibel med ett positivt och prestigelöst sätt och har ett målstyrt och delegerat  
 ledarskap. Är inte rädd för att kavla upp ärmarna och har inga problem med att utföra även de  
 enklaste arbetsuppgifter när så behövs. Erfaren förändringsledare.  

Säkerställer Corporate Compliance samt att såväl den finansiella- som den operativa rapporteringen 
är så effektiv som möjligt, hänger ihop och ger korrekt och relevant information till respektive  
målgrupp. 

Specialistområde: 
- Verksamhetsutveckling och digitalisering med fokus på processer och affärsstöd.  
   Har effektiviserat ekonomiavdelningen med 40% i två uppdrag. 
 

             Referenser 
 

Personliga referenser ges på förfrågan, nedan några omdömen från genomförda uppdrag: 
VD: "En kompetent och erfaren CFO och konsult med ett brett affärsperspektiv.  

Mycket uppskattad som chef och kollega." 
CFO: ”Johan har en kombination av starkt driv och en gedigen kunskap och erfarenhet  

inom både ekonomi och ekonomisystem.” 
Controller: "Oerhört kompetent med en bred kunskap inom ekonomi- och IT-området.  

Oavsett situation alltid lugn och väldigt hjälpsam. Rak och ärlig i alla lägen,  
arbetar snabbt." 

Controller: ”Tack för att du inte bara var en konsult utan även en fantastisk kollega.  
Service minded och ställde alltid upp när jag behövde hjälp. En sann mentor.” 

 

Arbetslivserfarenhet  

 
Interimsuppdrag: 
 Interim CFO  2023-03 - 
 Nodigalliance – NDA AB 
 Förvärvsintensivt PE-ägt bolag inom entreprenadbranschen med dotterbolag i de nordiska länderna 
 Traditionellt CFO ansvar samt arbete med M&A, DD, Business cases, stöttande av dotterbolagen. 

 Interim CFO  2021-01 - 2022-12 
 Nitro Consult AB 
 Fokus 2021 
 Arbetsledning ekonomiavdelningen 
 Kvalitetssäkring av redovisning och processer, säkerställande av rapportering till ägare 
 Projektledare för införande av bokslutssystem samt processtödjande ärendehanteringssystem 
 Projektledare för förstudie, upphandling och införande av BI-system, driftsattes 1 juli 2021 
 Effektivisering av företagets budgetarbete, analys och uppföljning 

 Fokus 2022  
 Kvalitetssäkring av redovisningen, process- och rutinförändringar gjordes löpande. 
 Digitalisering/automatisering av redovisning, processer och stödsystem 
 Projektledare för förstudie, upphandling och införande av affärssystem, driftsatt 1 oktober 2022.  

Arbetet utfördes på distans med totalt endast ca 10 dagar på plats. 
Ovanstående möjliggjorde neddragning av bemanningen på ekonomiavdelningen med 40%. 

 Interim Finance Manager  2020-03 – 2020-12 
 Urb-it AB (publ) - London – Paris – Lyon – Stockholm 
 Koordinering och arbetsledning av ekonomiteamen i Stockholm, London och Paris  
 Kvalitetssäkring och effektivisering av redovisning, processer och stödsystem 
 Effektivisering av gruppens prognostisering och rapportering 
 Införande av bokslutssystem samt utveckling av långtids Cash Management prognos för  
 gruppen inklusive valutahantering. 
 Ansvarig för all börsformalia inklusive InsiderLog, pm via BeQuoted mm 
 Hantering av emissioner och optionsprogram 

 Interim Ekonomichef  2018-12 – 2020-02 
 Building Green in Sweden AB 
 Kvalitetssäkring och effektivisering av redovisning och stödsystem 
 Utbyte av affärssystem, införande av bokslutssystem samt införande av BI-system  
 Effektivisering av företagets budgetering, prognostisering och rapportering 
 Utveckling av ettårs Cash Management prognos med koppling till årsbudget 
 Ledningsgrupp & sekreterare i Styrelsen 
 Operativa och strategiska diskussioner och beslut 
 Arbetsledning 3 medarbetare på ekonomiavdelningen, 7 i projekt 
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Arbetslivserfarenhet, forts. 
 

 Interim Koncerncontroller 2017-11 - 2018-10 
  Stiftelsen Stora Sköndal 

 Inköp av koncernprogramvara samt upprättande av struktur och rutiner för en nyinrättad koncernstruktur med 13 företag.  
 Upprättande av 2 koncernårsbokslut och 2 tertialbokslut för bolagsgruppen.  
 Projektledare i skanning- och systemprojekt. Arbetsledning 5 personer i projekt. 

 
 Interim Ekonomichef  2017-04 - 2017-10 
 Teknikföretagen Service AB  

 Redovisnings-, avtals- och myndighetsfrågor, prognos och budget.  
Upprättande av årsbokslut för ett 15-tal organisationer inklusive koncernbokslut och deklarationer.   

 Kompetensförstärkning vid införande av ett nytt affärssystem för tre koncerngrupperingar inom bolagsgruppen. 
 
 Interim Ekonomichef                                             2015-04 - 2017-04 
 Riksteatern 

 T.f. Chef för Ekonomi och Controlling, löpande ansvar samt genomförande av månads- och årsbokslut inklusive koncernbok-
slut. 

 Effektivisering av processer och systemstöd, bland annat outsourcing av leverantörsfakturahanteringen inklusive extern skan-
ning samt digitalisering av kvitto- och utläggshanteringen. Total tidsbesparing på avdelningen ca 40%.   

 Utvärdering och paketering av ett nytt affärssystem inklusive skanning av fakturor och digitalisering av underlag samt integ-
rationer med bl a betallösningar för de 230 lokal-föreningarna samt byråfunktionalitet för Riksteatern centralt. Ansvarig för 
införande hos lokalföreningar. Arbetsledning 7 medarbetare på ekonomi- och löneavdelningen, ett 10-tal i projekt. 
 

 Interim Ekonomichef   2014-06 - 2015-04 
 Brobyholm Fastighets AB. Fastighetsbolag med uthyrningsverksamhet. 

 Interim CFO  2013-01 - 2015-04 
  Åkers Krutbruk Protection AB 

 Projektorienterat tillverkningsföretag inom försvarssektorn, ansvar för ekonomiavdelningen samt delvis systemansvar.  
 Intern och extern redovisning, budget och prognoser, analyser, styrelsematerial, management rapportering lokalt samt till 

moderbolag i Tyskland.  
 Uppbyggnad av en ettårs Cash Management prognos inklusive lageravstämning (rullande 13 veckor + 9 månader) 
 Upphandling och implementering av BI-system samt uppbyggnad av rapportpaket. Inbesparad arbetstid en arbetsvecka/mån 
 Modernisering och outsourcing av tele- och systemmiljön samt uppgradering av affärssystemet inklusive projekt-, tillverk-

nings- samt lager och logistikmodulerna.  
 Processutveckling och systemstöd. Arbetsledning 2 medarbetare på ekonomiavdelningen, 7 i projekt. 

 Interim Ekonomichef   2012-11 - 2013-03 
 Swedish House of Finance och Institutet för Finansforskning,  

 Upprättande av årsredovisning för respektive förening samt rapportering till respektive ledningsgrupp och styrelse  
 Upprättande av den årliga rapporteringen till Vinnova inklusive bidrag från Handelshögskolan  

 Interim CFO  2010-01 - 2012-12 
 B2C Internetföretag 

 Transaktionsintensivt företag i kraftig expansion – omsättningsökning 250% från 2010-01 till 2011.  
 Kvalitetssäkring och effektivisering av redovisning, processer och stödsystem 
 Upphandling och implementering av BI-system, uppbyggnad av rapportpaket och Cash Management prognos (MRR/ARR) 
 Huvudansvarig för betalsystemen på internet samt för Affiliatestatistik.  
 Förberedande IPO-arbete inför börsintroduktion inklusive datarum 
 Arbetsledning 4 medarbetare på ekonomi-, kundtjänst- och supportavdelningarna. 

 
Övriga positioner: 
 

 Business Process Management, PSA Solutions AB   

 Projektledare, JB Konsult & Data   

 Global Account Manager / Sales & Business Development, Xerox Professional Services 

 Projektledare, Synergica AB  

 Chef Internredovisning, Kraft General Foods AB                          

 Finance & Administrative Manager, System Industries Inc. Scandinavia AB   

 Controller Nordic, Schlumberger Graphics AB          
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Utbildning 

 FAR Akademi, Koncernredovisning I, 3 dagar  2015-01 
 FAR Akademi, K3-regelverket, övergångsfrågor och fördjupning 2014-04 
 FAR Akademi, K2-regelverket 2014-02 
 Handelshögskolan i Stockholm, Civilekonomexamen, inriktning marknadsföring och handelsrätt 1983-08 – 1987-05 

    Språk 

 Svenska modersmål 
 Engelska förhandlingsnivå i tal och skrift 
 Franska mycket bra i tal och skrift 

          System  

 Har mycket hög systemkompetens och har lätt att sätta mig in i nya system och systemmiljöer. 
 Förstår och kan förutse konsekvenser när nya system införs eller förändringar görs i integrerade system 
 Har mycket god beställarkompetens 

 
 
 Affärssystem  - systemägare/-admin 

Rexor  |  MS Dynamics 365  |  MS Navision  |  Visma Business  |  Visma PX  |  Raindance  |  XLedger  |  Fortnox  |   
Visma.net  |  Visma Administration  |  XOR Compact 
 

 Attestsystem  - systemägare/-admin 
Rexor  |  Ascendo  |  LevDoc  |  Fortnox  |  Visma  |  Raindance 

 
 Kort- och utläggssystem  - systemägare/-admin 

Rexor  |  Pleo  |  Dicom Expense  |  Eurocard  |  Fortnox   
 

 Löneprogram 
Visma Lön 300  |  Fortnox Lön  |  FlexHRM  |  Hogia Lön  
 

 Boksluts- / koncern- / skatteprogram - systemägare/-admin  
Capego Bokslut  |  Norstedts Bokslut  |  Kapell Bokslut  |  Visma Bokslut  |  Visma Skatt  |  Hogia Skatt 
 

 Ledningssystem 
Stratsys  

 
 Styrelseportaler - systemägare/-admin 

AdminControl  |  Boardeaser  |  iBABS   
 

 Noterade bolag -admin 
InsiderLog  |  BeQuoted 
 

 BI-system - systemägare/-admin/-design 
Oxceed  |  Mercur  |  Tableau   |  Trimma Insikt  |  QlickView  |  Power BI   |  Jet Reports  |  SiSense   

 
 Processmodellering - systemägare/-admin 

2C8 Apps  |  ARIS  |  Visio 
 

 Processautomatiering / RPA / bots - systemägare/-admin 
Automation Anywhere  |  MS Power Automate  |  WebMethods BPMS  |  Flexite BPMS  |  System C2    
 

 Projekt/kommunikation 
Teams  |  Zoom  |  Slack  |  Skype |  Trello 
 

 Office365  
Excel expert  |  Mycket hög nivå på övriga program 
 

 Övrigt  
Metashare  |  Sharepoint  |  SQL Server/databaser  |  Lotus Notes Domino  |  Web publicering  |  Integrationer (P2P eller BUS)   

 


