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Erfaren och engagerad Ekonomichef, controller och IT-ansvarig 
Erfaren ekonomichef med mångårig och bred erfarenhet inom ekonomi från olika chefstjänster och 

-befattningar. Arbetslivserfarenhet från olika branscher inom privata och börsnoterade företag på den 

nationella och internationella marknaden.  Min profil kännetecknas av mycket hög stresstålighet, ansvars-

fullhet, noggrannhet,  resultatinriktning samt förmåga att hålla många bollar i luften med kontroll och 

överblick. 

Rapporterade direkt till VD och ingick i ledningsgruppen samt avrapporterade till Styrelsen. 

Genom åren har jag levererat efterfrågat material / analyser i tid, kostnadseffektivt och till mottagarnas fulla 

belåtenhet samt sett till att bokföring och så väl intern som extern rapportering varit korrekt och 

väldokumenterad. 

Under min tid på FMT har jag haft personalansvar för 2 – 5 personer samt Traineetjänster. 

Har även lång erfarenhet som controller och är känd för att vara mycket analytisk.  

 

Yrkesmässig och personlig erfarenhet  
2004 - 2019 Ekonomichef & IT-ansvarig, FMT AGSS AB (FMT Holding AB, FMT 

International Trade AB  

FMT kännetecknades av en platt organisation där medarbetarna förväntas ta 

mycket stort individuellt ansvar och vara förberedda på ständiga förändringar 

vad avser produkt- och konceptutveckling, liksom anpassning till förändringar i 

sammansättning av produkt- och projektgrupper. 

• Ansvarade och arbetade direkt med bokföring, Skattedeklarationer, 

administration, operativ rapporteringar (månads- , tertial- och Årsbokslut 

med Årsredovisning inkl. koncernredovisning för moderbolaget, för den 

svenska koncernens tre bolag.  

• Mycket av arbetet ägnades åt analyser, utredningar, simuleringar, 

uppföljningar. 

• Ansvarade och tog fram Budget och årsprognoser prognoser med 

månadsvis uppföljning och analys. 

• Månadsvis (i vissa fall oftare) Projektuppföljning och projektredovisning 

med avvikelseanalys och Projektrapportering med Projektledarrapporter 

inkl. prognoser sammanställd upp till bolagsnivå med avrapportering till 

VD och Styrelse. 

• Avancerad likviditets- och betalningsplanering, dagligen och 

rapporteringar med prognoser till VD och styrelse veckovis med avvikelse 

och förändringsanalyser. Detta i en komplex verksamhetsmiljö vilket 

krävde stor insikt och kunskap i verksamheten och inkl. detaljerade 

prognoser för kommande veckor, kommande 6 månader samt i vissa fall 

upp till ett år. 

• Framtagande och genomföranden av anpassningar och rationaliseringar av 

olika processer, oftast med mycket kort varsel, då FMT kännetecknades 

som ett entreprenörsföretag med en dynamisk och ständigt utvecklande 

verksamhetsmiljö. 

• Då företaget drevs med liten organisation så arbetade jag med alla 

arbetsuppgifter inom ekonomifunktionen, inkl. kontering, bokföring, 
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leverantörsfakturor, kundfakturering, betalningsverifikationer, betalningar 

m.m. 

• FMT AGSS AB försäljning av varor och tjänster gick till ca: 95% utanför 

Sverige, samt att bolaget i vissa sammanhang klassades som byggbolag 

(skattemässigt) resulterade i en komplex momsredovisning som 

inrapporterades till Skatteverket månadsvis. Bolaget var även moms 

registrerat i andra länder med regelbunden inrapportering efter respektive 

lands regler och krav. 

 

1994 - 2004 Controller & IT-ansvarig, FMT AGSS AB (FMT Holding AB, FMT 

International Trade AB  

• Månads rapportering, delårs- och årsbokslut / årsredovisning för de tre 

svenska bolagen samt budget och prognosarbete 

• Projektredovisning och rapportering med analyser samt löpande 

uppföljning och analyser av företagets ekonomi. 

• Utveckling och rationalisering av olika processer inom ekonomi och 

administration inkl. datorisering och IT lösningar rörande hela företaget. 

(på den tiden även tekniska arbeten rörande servermiljön och 

klientdatorer samt nätverks / datorkommunikation). Även upphandling 

samt egen utveckling/programmering av Administrativa program och 

databaslösningar. 

• Liten organisation vilket innebar att man fick vara beredd på att hoppa in i 

allehanda uppdrag och roller utanför de normala arbetsuppgifterna, ledde 

bl.a. ett flertal interna projekt. 

  

1991 - 1994  Koncernekonom, Securitas AB, Malmö + Stockholm 

Mina arbetsuppgifter var i huvudsak inriktad på redovisning (främst 

koncernredovisning) med ett stort ansvar för rapportering-, prognos- och 

budgetarbete vid boksluten (månads-, kvartals-, halvårs- samt årsbokslut), 

analys av dotterbolagen samt ansvar för olika projekt. 

När jag började på Securitas så användes ett DOS baserat 

koncernredovisningsprogram vid namn Mercur. Detta ersattes med Hyperion 

vilket jag arbetade med att bygga upp och därefter resa runt till 

koncernbolagen för att installera och utbilda personalen på 

ekonomiavdelningarna. 1993 - 1994 bodde jag i stort sett i en resväska. 

Bokslut på huvudkontoret i Stockholm och så fort dessa var klara, resa ut till 

koncernbolagen för installation, utbildning och support. 

Inom mitt ansvarsområde ingick även systemansvar för bolagets 

datorbaserade system och rutiner. Detta ansvarsområde omfattade allt från 

inköp, utveckling, installation, utbildning till drift. 

 

1990 - 1991   Luffade (Backpacker) i Europa + tripp till USA samt diverse             

extraknäck m.m. 

 

1989 - 1990  Kassatjänst därefter Avstämningen, Sparbanken Skåne 

    

1989   Luffade (Backpacker) i Sydost Asien 

 

Yrkeserfarenhet före och under studierna i Lund  
1984 - 1989  Ekonomi avd, ansvar för Leverantörsreskontran, J I Case AB  

 

Installatör av hörseltekniska hjälpmedel, Watic AB 
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Diverse extraknäck för att dryga ut studiekassan. (Saknas skriftliga 

intyg) 

 

Militärtjänst 

1983 – 1984   Reservofficers utbildning A6 

1983   Kadettskola A6 

1982 – 1983   Militärtjänst A3 Grundutbildning 

 

Utbildning 

1985 - 1989  Lunds Universitet, Ekonomlinjen 140 p 

Inriktning Ekonomisk analys. 

Ekonomie kandidatexamen. 

 

 

 

Datorkunskaper 
Mycket goda kunskaper i Excel. Goda kunskaper i övriga MS Office program. 

Mycket goda kunskaper rörande administrativa program inom ekonomi och administration, ansvarat för 

framtagande och utveckling av företagsinterna program samt upphandling av affärssystem. 

 

IT-ansvarig sedan 1994 med med yrkesmässig IT erfarenhet sedan 1991 

 

Språk 
Svenska (modersmål), engelska flytande i tal och skrift. 

 

Fritidsintressen 
Fysiska aktiviteter som löpning och styrketräning, Sportdykning, Kampsporter, Innebandy, Resor & äventyr, 

Musik, Film, Litteratur, träffa vänner m.m 

 

Referenser 
Referenser lämnas gärna på begäran. 

 


