Personligt brev Per Mindhammar
Mitt namn är Per Mindhammar. Jag har större delen av mina yrkesverksamma år arbetat med
ekonomi- och redovisningsfrågor i framförallt konsultform. Jag startade min ekonomibana
1986 vid revisionsbyrån Ernst & Young och har genom anställningar och egen verksamhet i
olika omgångar skaffat mig en bred och värdefull kunskap och erfarenhet inom ekonomi för
företag i olika storlekar.
Mitt spektrum av företag och arbetsuppgifter har varit stort och varierande genom åren. Under
mina tre år på Ernst & Young var jag med och reviderade större bolag och verksamheter som
t.ex. Atlet, Tor-Line och Scandinavium. Detta gav mig ovärderliga erfarenheter av hur bolag i
denna storleksordning är strukturerade inom ekonomifunktioner och organisation.
Under 1989 ändrade jag inriktning på min yrkesbana och gick från revisions- till
redovisningsbranschen. Jag fick anställning på en mindre byrå och började arbeta med just
mindre bolag i alla företagsformer och branscher och hade helhetsansvaret för kunder med allt
från redovisning och löner till bokslut och årsredovisningar samt deklarationer för både bolag
och privatpersoner.
1992 startade jag tillsammans med Anders Björnander bolaget Björnander & Mindhammar
Redovisning AB där vi båda var hälftenägare. Inom ett par år hade verksamheten vuxit och i
början på 2000-talet var sju personer anställda i verksamheten. Jag antogs även under denna
tid som auktoriserad redovisningskonsult i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).
Att driva eget företag medförde, förutom mer och mer kvalificerade uppdrag, att jag även fick
ta ett helhetsansvar över både personal, införsäljning av nya uppdrag och ansvar för att
företaget som helhet fungerade. Arbetsuppgifterna ut mot kund var också dessa mer
varierande och bestod av allt från upplägg av rutiner och ekonomistyrning i företag till
konkursutredningar och företagsförsäljningar. Jag började även i mitten av 1990-talet och
framåt alltmer att få kontakt med utländska bolag som bildade dotterbolag i Sverige, där jag
hjälpte till i uppstartsskedet av deras verksamheter samt med sammanhängande rapportering
till svenska och utländska ledningsgrupper.
En annan typ av uppdrag som jag har arbetat mycket med är att strukturera upp företags
ekonomirutiner och organisation samt att gå in i företag med problem i sin redovisning och
efter åtgärder få bolaget att fungera på ett tillfredsställande sätt. Dessa arbetsuppgifter har
både varit lyckosamma och mycket intressanta.
I juli 2004 förvärvades hela vår verksamhet, med personal och kundstock, till revisionsbyrån
Grant Thornton. Där stannade jag kvar i fyra år och mina arbetsuppgifter bestod i huvudsak
av tre områden till i lika stora delar:
- kvalificerad extern konsult inom ekonomistyrning och som controller
- internt stöd och rådgivare i boksluts- och övriga ekonomifrågor
- marknadsföring och införsäljningprocesser samt uppstart av nya kunder
Sedan hösten 2008 året har jag återigen startat eget aktiebolag. Under dryga första året var
mitt huvudsakliga jobb som inhyrd konsult i Capiokoncernen där jag fungerade som
koncerncontroller och utförde managementtjänster. 2010 till 2013 var jag även anställd som
ekonomichef på halvtid i Svenska Garantiprodukter AB som är ett bolag inom finanssektorn.
Min tjänst upphörde 2013 eftersom bolagets administration flyttade till Stockholm. Från 2014

arbetar jag enbart som ekonomikonsult för i nuläget ca 110 bolag av varierande storlek. Från
hösten 2017 har jag även anställt en tidigare medarbetare till mig, Karin Östlund, på heltid.
Privat bor jag med min familj i lägenhet på Engelbrektsgatan i Göteborg, bestående av min
maka Maria och katten Tino. Jag har även två barn Henrik 22 och Isabelle 26 som båda bor
kvar i Göteborg. Jag är mycket idrottsintresserad och spelar padeltennis samt lite golf och
tränar dessutom regelbundet på gym.
Fritiden och semestrar tillbringar familjen gärna på Kalvsund i Göteborgs norra skärgård där
vi har ett fritidshus och ett stort socialt umgänge.
I framtiden hoppas jag få nytta av mina erfarenheter och kunskaper, i för mig nya företag och
verksamheter, där jag kan bidra med nytta för dessa och utveckla mig själv.

