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Robert Ödin välkomnas som ny CFO för airteam Sweden 
airteam Sweden är en snabbväxande strategisk samarbetspartner av klimat- och ventilations-
lösningar på den svenska marknaden. Vi välkomnar nu Robert Ödin som rekryterats som CFO, 
med tillträde i början av juni 2021. Han kommer att ansvara för koncernens samlade ekonomi-
funktion, utveckla affärssystem och processerna kring ekonomiska fundamentet i koncernen. 
Tillsammans med VD och marknadschef ökar vi nu trycket i den kulturella tillväxtresan som 
airteam Sweden har påbörjat. Robert har lång erfarenhet inom installationsbranschen med 
tyngdpunkt på controlling och uppföljning.   
 
Robert är civilekonom och kommer senast från Bravida där han varit i 13 år. De senaste nio åren har 

han som regioncontroller fokuserat på ekonomi och förvärv inom el-regionen i Stockholm / 

Södertälje. Han har både en bredd och ett djup inom verksamhetsuppföljning, och har medverkat 

vid flertalet förvärv och systemuppsättningar. Robert är en controller som deltar aktivt i affären. En 

av hans många styrkor är att bygga nära relationer till chefer och medarbetare för att på ett 

pedagogiskt sätt få dem att förstå och ta ansvar för verksamhetens ekonomi.   

 

”Det känns oerhört bra att vi rekryterat en CFO med den erfarenhet som Robert besitter. Det är A 

och O att få in individer med rätt värderingar som kan bidra till vår kultur och föra vidare airteams 

DNA i vår nationella expansion. Robert har ett driv och fokus för god ekonomi vilket gör honom till 

en nyckelspelare i organisationen. Han får energi av att komma ut i verksamheten och vara nära 

organisationen för att på så sätt bättre förstå, påverka och utveckla varje medarbetare. Han är 

oerhört fokuserad, ser individerna han jobbar med och har ett sätt att nå fram som kommer göra 

skillnad, säger Greger Gunnarsson, VD på airteam Sweden.” 

 

”Jag är mycket glad och motiverad över att få vara med och bygga upp en fin verksamhet i 

branschen. Att göra det samtidigt som man själv får utvecklas i sitt ledarskap gör mig extra laddad 

inför framtiden med airteam Sweden. Det ska bli väldigt roligt och spännande att få vara med på 

denna resa, säger Robert Ödin.” 

 

Nu har vi satt ytterligare en pelare i vårt team och vi fortsätter sökandet efter fler nyckelspelare 

som vill vara med och förändra branschen: bygg- och ventilation mot sundare värderingar, mindre 

macho och schyst företagande. 

 
 
 
För ytterligare information: 
Greger Gunnarsson, VD, airteam Sweden, 073-317 46 96 
Mikael Grawe, Marknadschef, airteam Sweden 070 520 08 04 
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Om airteam: 
airteam är en nordisk leverantör av klimat- och ventilationslösningar, med en marknadsledande position på den danska 

hemmamarknaden och med stark tillväxt på den svenska marknaden. I airteam skapas värde genom en kundorienterad 

verksamhetskultur med duktiga och dedikerade medarbetare, som har starka relationer till kunder och leverantörer. 

Försäljningen för 2020 uppgick till 950MDKK. Majoritetsägare av airteam är Ratos. 


