
Styrelsekandidat Johan Gotting – beskrivning och kortfattat CV 
 
 
Kort om Johan 
 
Johan Gotting är medgrundare och tidigare VD och koncernchef för IT-konsultbolaget 
Elvenite. Bolaget har under hans ledning vuxit till en årsomsättning på c:a 100 MSEK med en 
stabil och god lönsamhet sedan starten 2007. Elvenite har uppmärksammats i en mängd 
sammanhang genom åren. Bl a i Dagens Industris Gaselltävling. 
 
Johan är född 1960, bor i Stockholm, är gift med Kristina och har en Civilingenjörsexamen i 
Materialteknik från Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Han startade sin yrkeskarriär i 
stålindustrin och var under ett dussintal år innehavare av ett antal ledande roller hos 
specialstålstillverkaren Ovako Steel AB. Bl a som stålverkschef, logistikchef och 
projektledare. 
 
Vid millennieskiftet blev han erbjudan en position som senior projektledare hos den svenska 
ERP-leverantören Intentia. Under åren 2000 – 2007 ledde Johan ett antal större globala 
implementationsprojekt för bolagets räkning. Bl a för ett av Norges största industriföretag 
samt ett flygbolag och en ledande dagligvarukedja. 
 
Utmärkande för hans yrkesbana är att han har graviterat till operativa roller och jobbat 
mycket med att bygga och utveckla framgångsrika och högpresterande team. Både i rollen 
som chef, projektledare och entreprenör.  
 
Johan har en god kommunikativ förmåga och lång erfarenhet av att driva strategi- och 
affärsutvecklingsprocesser. Han förespråkar ett värderingsdrivet och coachande ledarskap 
och söker helhetsperspektiv utan att förlora sig i detaljer.  
 
Idag jobbar han med styrelsearbete och i rollen som oberoende konsult, hjälper han bolag 
och företagsledningar att driva förändringsprocesser och affärsutveckling med fokus på 
samspelet människor, digitalisering och värdeskapande. 
 
Johans syn på entreprenörskap och företagsledning sammanfattas med hans motto; ”Fokus, 
tålamod och noggrannhet bygger kvalitetsföretag” 
 
 
Arbetslivserfarenhet (urval) 
 
2020 - ff 
CEO Kory AB 
Kory är ett konsultbolag som specialiserat sig på rådgivning inom digitalisering, 
affärsutveckling och projektledning 
 
 
 



 
 
2007 – 2020 
VD/Koncernchef Elvenite AB 
I IT-konsultbolaget Elvenite innehade Johan VD-rollen från starten 2007 till maj 2020 då han 
övergick till en roll som styrelseledamot. 
 
2018 – 2019 
COO, Combined Excellence AB 
Ledde arbetet med CSR, Säljledning och Talent Management 
 
2000-2007 
Certified Senior Project Manager Intentia Consulting Sverige AB / Lawson Consulting AB 
Under sin tid här ledde Johan ett antal större globala implementationsprojekt  
 
1995 – 1999 
Projektledare, Ovako Steel AB 
Ansvarig för införande av nytt Affärssystem, Movex Steel, för hela Ovako Steel koncernen 
omfattande c:a 1000 användare. Medverkade i upphandling, etablering, genomförande och 
avslutning.  
 
1993 – 1995 
Logistikchef, Ovako Steel AB 
Lednings- och personalansvar för 3 avdelningar, produktionsplanering, inköp samt 
råvaruförsörjning. Fokus på råvaruinköp om c:a 500 MSEK/år samt miljöarbete i samband 
med stålproduktion.  
 
1991 – 1993 
Chef Produktion- och Processutveckling, Ovako Steel AB 
Ledningsansvar för utvecklingsingenjörer, el- och mekanikkonstruktörer. Jobbade med 
ledtidsprojekt inom produktion enligt olika ”lean production” koncept  
 
1988-1991 
Stålverkschef, Ovako Metallurgy AB  
Ansvarig för produktion av 250 000 ton specialstål. Personalansvar 120 personer och 
omkostnadsbudget på MSEK 250/år  
 
 
Styrelseuppdrag etc. (urval) 
 
2020 - 2021 
Styrelseledamot 
Elvenite AB, IT-konsultbolag 
 
2020 – 2021 
Styrelseledamot 
Nethouse Sverige AB, IT-konsultbolag 



 
 
2018 – 2021 
Styrelseledamot  
Ninetech AB, IT-konsultbolag 
 
2017 – 2018 
Styrelseordförande 
Motillo AB, e-handelsspecialister 
 
2011 – 2016 
Styrelseledamot 
Stiftelsen Compare, samverkansorganisation för Värmländska IT-företag 
 
Utbildning (urval) 
 
2008 
Styrelsearbete i praktiken 
Styrelseakademien 
 
1991 
Affärsredovisning 
Handelshögskolan, Stockholm 
 
1982 – 1987 
Civilingenjör, Master of Science in Metallurgy and Materials Science 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm 
  


