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Personliga data 
Namn:  Sven Wramner 
Födelseår:  1948 
Arbetsgivare:  SXS Business Consulting AB (eget företag) 
Civilstånd:  Gift, 5 barn 
Nationalitet:  Svensk 
Telefon:  070-755 35 45 
Email:  sven.wramner@sxs-businessconsulting.com 

Utbildning 
Studentexamen, Hvitfeldtska h.a.l. Göteborg 1966 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg 1972 
Kurser i skatte- och handelsrätt, Handelshögskolan i Stockholm 

Språkkunskaper 
Svenska, modersmål 
Engelska, flytande 
Tyska, flytande  
Franska, bra 
Indonesiska, grundkunskaper 
Spanska, grundkunskaper 

Arbetserfarenhet 
Jag har många års erfarenhet som VD, ekonomichef, controller, redovisningschef och 
managementkonsult. Sedan 1996 har jag arbetat många år med implementering av affärssystemet Scala 
i olika länder. Projekten har också inkluderat omorganisation av företag och införande av nya 
arbetsprocesser. En viktig del av dessa projekt har varit att förenkla månadsrapporteringarna i enlighet 
med de lokala legala kraven i olika länder. Efter många internationella projekt har jag lärt mig att arbeta 
i länder med en annan kultur.  
 
Flera av mina uppdrag har varit inriktade på ekonomisk styrning och uppföljning. Bl.a. har jag varit 
inhyrd som chefscontroller för Telgekoncernen. Uppdraget bestod i att ta fram gemensamma 
rapporterings- och analysmallar för ett 10-tal kommunalägda bolag i Södertälje. 

Jag har haft konsultuppdrag i Sverige, Norge, Finland, Lettland, Belgien, Holland, Frankrike, 
Tyskland, Italien, Ungern, Slovakien, Tjeckien, Schweiz, England, USA, Marocko, Tunisien, Libanon, 
Indonesien, Singapore, Malaysia och Filippinerna. De flesta av projekten har varit för större 
internationella koncerner. I många av projekten har jag arbetat som projektledare. 

I januari 2012 blev jag inhyrd som CFO för Tagmaster AB, ett börsnoterat företag för att se till att 
koncernbokslutet blev upprättat på ett korrekt sätt. Vid bolagsstämman i juni samma år valdes en helt 
ny styrelse som omgående sparkade företagets VD. Jag blev då utsedd till interim VD.  



Därefter har jag bl.a. varit inhyrd som koncernredovisningschef för Studsvikkoncernen och 
redovisningschef för Empower AB. Sedan augusti 2017 är jag inhyrd som interim CFO hos det 
börsnoterade företaget Saxlund Group. Kunden är inne i en omfattande omtrukturering med bl.a. 
kostnadsbesparingsprojekt. 
 
 

Anställningar 

2002 -      Egen företagare (SXS Business Consulting) 

 Ägare 
 Senior Affärskonsult 
 Senior Projektledare 
 SOX 
 Interim CFO/CEO 
 Processutveckling 

 
SOX-uppdragen har utförts i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Holland, Frankrike, Schweiz och 
Italien. Uppdragen har omfattat alla delar av SOX såsom projektledning, processkartläggning, 
organisationsutveckling och testning. Under de senaste åren har fokus legat på interimsuppdrag som CFO och 
controller, huvudsakligen för amerikanskägda företag. 

1999 - 2002  Prosolutions AB, Stockholm 

 Senior Affärskonsult 
 Senior Projektledare 
 Implementering av ekonomisystem samt processutvecklig åt framför 

allt Ericsson i ett antal länder i Europa, Afrika och Asien 
 Order to Cash processes 
 Procurement processes 
 Project accounting 

De flesta av kunderna var Ericssonbolag i bl.a. Tjeckien, Slovakien, Marocko, Tunisien och Libanon. Vi tog fram 
och implementerade en speciell version av Scala som stöd för Ericssons CFM (Common Financial Model). 
 
1996 - 1999  Olika bolag i Scala-koncernen 

(Scala Sverige, Scala Indonesien, Scala Holland) 
 Senior affärskonsult 
 Projektadministration 
 Senior Projektledare 
 Implementering av Scala ekonomisystem 
 Projektledning 
 Processutveckling 

Förutom projekteldning och implementation av Scala var jag ansvarig för att bygga upp företagets 
verksamheten i Indonesien. 

1993 - 1996  Swedat Ekonomikonsult AB, Stockholm  
 Chef och ägare 
 Managementkonsult 
 Interimsuppdrag som ekonomichef/controller, huvudsakligen för 

mindre företag 
  

1990 - 1993  Lagerkvist & Partners AB, Stockholm 
 Projektledare 
 Managementkonsult 

Huvudsakligen uppdrag för stora svenska koncerner, t.ex. Pharmacia, Procordia, PLM, Volvo och 
Scan. Fusionsarbete. Förändring av processer. 



 
1987 - 1990  Swedat Ekonomikonsult AB, Stockholm  

 Chef och ägare 
 Managementkonsult 
 Interimsuppdrag som ekonomichef/controller, huvudsakligen för 

mindre företag 
 
 
1985 - 1987  Neptun Carrier AB, Stockholm 

 Ekonomichef 

P.g.a. nya marknadsförutsättningar beslutades att företaget skulle läggas ned. Mitt första uppdrag för 
Swedat Ekonomikonsult bestod just i avyttring av företagets tillgångar 

 
1983 - 1985  Siemens Hushållsapparater AB, Stockholm  

 Ekonomi/redovisningschef 
 

Sedvanliga ekonomiuppgifter. Budgetering, rapportering, ekonomiska analyser. Redovisningen var 
upplagd enligt tysk lagstiftning och all rapportering var på tyska. 
 
1979 - 1983  PLM Sellberg, Stockholm 

 Controller 
 
1975-1979  Ågrens Spedition, Stockholm 

 Transport 
 Logistik 

 

1972-1975  Partner Motorsågar, Mölndal 

 Inköp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viktiga konsultkunder de senaste åren 
 
1996-1999 (anställd av olika bolag i Scala-koncernen 
 
Philips Norden 
Uppdraget bestod i att implementera Scala i Norden och Baltikum samt att standardisera 
rapportmallarna 

Scala Indonesien 
Byggde upp veksamheten i Inndonesien. Skaffade lokala återförsöljare. Sålde flera system och var 
projektledare vid implementationerna. 
 
Ericsson Filippinerna 
Anpassade ekonomisystemet för att få fram önskade rapporter 
 
Valmet Frankrike 
Uppdraget innebar att uppdatera och förbättra ett befintligt Scalasystem i Frankrike 
 
1999-2002 (anställd av Prosolutions) 
 
Ericsson Libanon, Tunisien, Marocko, Tjeckien, Slovakien 
Uppdragen har bestått i att implementera Ericssons CFM-koncept (Common Financial Model). Detta 
innebar genomgång och anpassning av de olika processerna så att de följer den fastställda mallen. 
Vidare ingår implemetering av en anpassad version av ERP-systemet Scala samt gemensamma 
rapportmallar. 
 
2003-   (Anställd av mitt helägda bolag SXS Business Conulting AB) 
 
Diverse SOX-uppdrag  (2003-2007) Se separat specifikation! 
 
TradeDoubler AB (Maj 2007-Sep 2007) 
Jag var tillfälligt inhyrd som ekonomiansvarig för det tyska dotterbolaget vid Financial Service Center 
i Stockholm 

AstraZeneca (Okt 2007-Jan 2008) 
Jag var inhyrd som Business Analyst med uppgift att ansvara för analys, budget och rapportering för 
ett stort antal R&D-projekt runt om i världen 

Telge-koncernen (Feb 2008-Maj 2008) 
Jag var inhyrd som chefscontroller med huvuduppgift att ta fram koncerngemensamma 
rapporteringsmallar och nyckeltalsberäkningar för att ledningen skulle kunna jämföra 
produktivitetesförändringar i de ca 10 olika bolagen 

StreamServe (Aug 2008-Sep 2009) 
Jag var inhyrd som projektledare för att dels utvärdera olika ERP-system, dels att ansvara för 
implementation av det valda SAP-systemet 

Qualitrol AKM (Nov 2009-Okt 2011) 
Jag var inhyrd som Finance Director och var även ansvarig för företagets nedläggning och flytt av 
verksamheten till Irland. 
 
 
 
 



Viktiga konsultkunder de senaste åren (forts.) 
 
 
TagMaster AB (Jan 2012-Feb 2013) 
Jag var från början inhyrd som interim CFO men i samband med att företagets VD avskedades fick jag 
tilfälligt gå in som VD. TagMaster arbetar med RFID med försäljning över hela världen. 
 
 
 
(Under en längre tid 2013 vistades jag i Kalmar under min sons långa sjudom som så småningom 
ledde till hans död. Jag började ta ut pension men betämde mig för att återuppta min 
konsultverksamhet under 2014) 
 
Unilever Flen (Juli 2014-Okt 2014) 
Jag var inhyd som fabrikscontroller med huvudsklig uppgift att hålla koll på kostnadssidan. 
 
Studsvikkoncernen (Nov 2014-Sep 2015) 
Jag var inhyrd som Accounting Controller vilket innebär ansvar för koncernkonsolidering och 
koncernbokslut för gruppens ca 10 bolag i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, Schweiz, USA och 
Japan. Omsättning ca 1,2 miljarder SEK. 
 
Empower AB (Mar 2016-Sep 2016) 
Uppdraget rubricerades som interim redovisningschef men p.g.a. företagets dåliga likviditet ägnade 
jag en stor del av tiden till att försöka lösa akuta betalningsproblem. 
 
Saxlund Group AB (Aug 2017- ) 
Jag är nu inhyrd som interim CFO. Min viktigaste uppgift är att leda ett omfattande 
omstruktureringsarbete som innebär dels införande av nytt ekonomisystem, dels sammanslagning av 2 
bolag och ett omfattande kostnadsbesparingsprogram. 
 
Diverse kunder 
Under de senaste åren har jag arbetat med olika projekt för att skapa affärer mellan Kina och Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOX-erfarenhet 
Sedan 2003 har jag arbetat mycket med SOX-relaterade projekt. SOX (Sarbanes-Oxley) är den 
amerikanska lagstiftning som införts för att de börsnoterade företagen skall anpassa sina processer, 
rutiner och rapportering så att intern kontroll och korrekt rapportering säkerställes. Mina kunder har 
varit följande: 
 
Lear Corporation, Sverige, underleverantör till Volvo, SAAB och andra biltillverkare 

 Processbeskrivningar för Tillverkning, Finans & Redovisning, Inköp, 
Försäljning, Lager 

 Processförändringar 
 Test av nyckelkontroller        

                                                                                                                           
Dupont Powder Coatings, Sverige, tillverkning av pulverfärg 

 Jag var tillfälligt inhyrd som ekonomichef när företaget var mitt i en SOX-
process och blev då involverad i projektet                                              

 
Watts Industries, Sverige, Tyskland, Italien och Holland 

 Projektledare för Watts i Sverige. Uppdraget inkluderade 
processbeskrivningar, tester och planering av förändringar. Följande 
processer ingick: Redovisning, Inköp, Försäljning och IT 

 Tillfällig projektledare för Italien. Fokus på IT-relaterade processer 
 Förändringsarbete för Watts i Tyskland. Test av IT-processer 
 Planeringsarbete för Watts i Holland 

 
Accenture Stockholm 

 Revision av HR-processer 
 

Hitachi Data System i Tyskland 
 SOX-tester och förändringsarbete  

 
Albany International i Sverige och Finland 

 SOX-tester och förändringsarbete 
 

Shell i Sverige 
 SOX-testning och förändringsarbete 

 
Lawson Software.  

 Projektledare för SOX i Sverige, Frankrike, England och Norge 
 
SOX-seminarier i Sverige.  

 Jag var ansvarig för innehållet och också huvudtalare 
 


