
 
PRESSMEDDELANDE 4 januari 2022 
 

 
Johanna Eriksson utses till ny CFO för B3 Consulting Group 
 
Johanna Eriksson har utsetts till ny CFO för B3 Consulting Group AB (publ). Johanna Eriksson har lång och 
bred erfarenhet inom ekonomi och finans och kommer närmast från en roll som CFO för Dedicare. 
 

- Vi ser fram emot att få välkomna Johanna Eriksson som ny CFO till B3, säger Sven Uthorn, VD och 
Koncernchef för B3 Consulting Group. 
 

De senaste tre åren har Johanna arbetat på det börsnoterade rekryterings- och bemanningsföretaget Dedicare. 
Hon har också tidigare varit CFO på IT-konsultbolaget Sopra Steria samt arbetat flera år på Deloitte. Johanna 
Eriksson förväntas tillträda positionen som CFO vid halvårsskiftet 2022. Johanna Eriksson kommer även att ingå 
i B3 Consulting Groups koncernledning. 
 

- B3 är ett spännande bolag med en intressant verksamhet och stark position inom IT-branschen. Jag ser 
fram emot att få bidra till B3s fortsatta utvecklingsresa tillsammans med mitt team, säger Johanna 
Eriksson. 

 
Som tidigare meddelats har B3s nuvarande CFO Harriet Piscator valt att lämna B3 för att gå i pension under 
2022. 
 
För mer information, kontakta Sven Uthorn, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group, telefon 070-899 36 
70, eller Katarina Lundqvist, Kommunikationschef och IR-ansvarig, telefon 0722-16 11 00. 
 
 
 
 
B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 650 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och 
organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi 
strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma 
energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi 
som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 
42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt 
Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se 
 
 


