
 

 
 
 
 
 

 
Christer Karlsson ny Chief Financial Officer på Aspia 
 

  
Christer Karlsson är ny CFO för Aspia, en av Sveriges ledande företagspartner 
inom redovisning, lön och skatterådgivning samt andra företagsnära tjänster.  
 
 
Christer Karlsson har mångårig erfarenhet som CFO i en mängd branscher, och har även arbetat med 
riskkapital och förvärv.  

 
– Aspia har tagit ett intressant och modigt helhetsgrepp om svenska företagares kanske största behov, 
med en väldigt hög ambitionsnivå. Jag vill vara med om att utveckla Aspia mot visionen att vara företagens 
bästa vän som hjälper till med allt från ekonomisk administration till kvalificerad rådgivning inom 
redovisning, lön och skatt, säger Christer Karlsson, CFO på Aspia. 
 
Aspia som bildades 1 juli 2018 har höga tillväxtmål och befinner sig i en intensiv period av utveckling. 
Bland Christer Karlssons huvuduppgifter under det kommande året finns implementationen av nya system 
och processer, samt att rekrytera för att bygga upp en fullödig ekonomiavdelning.  
 
– Under Aspias uppstartsperiod har vi haft kvar tjänster, stödsystem och processer från tidigare ägare, och 
nu ska vi gå över till helt egna system och arbetssätt. Jag fokuserar inledningsvis på att bygga upp en 
ekonomiavdelning som stödjer vår verksamhet och bidrar till att utveckla och förfina vårt redan spännande 
erbjudande. Det är en lockande kombination att få vara med och leda arbetet i en så stor verksamhet med 
en stark kultur och samtidigt bygga något helt nytt från grunden, säger Christer Karlsson.  
 
Christer Karlsson tillträder som CFO den 12 augusti, och har innehaft uppdraget på interimsbasis sedan i 
januari 2019. 
 

 
För mer information:  
Anna Haglund, informationsansvarig: anna.haglund@aspia.se 0709 29 34 31 
Christer Karlsson, CFO: christer.karlsson@aspia.se 0708 706 704 
 
 
Aspia är en ledande företagspartner som erbjuder redovisning, lön och HR, rådgivning och skatt med 1 450 medarbetare på drygt 

70 kontor i Sverige och närvaro i hela Norden. Vi tror på att göra det svåra enkelt, på effektivitet, på förändring, kunskap och att 

vara närvarande där våra kunder befinner sig. Vi tror på framgång och mest på att företagare ska få ägna sig åt det dom är bäst 

på. Så hjälper vi till med resten. Mer information om oss finns på https://www.aspia.se/. 
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