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NSHK
Talentnettverk
Norsk-Svenska Handelskammarens Talentnettverk 
är ett ledarutvecklings- och nätverksprogram för 
unga ledare och talanger i Norsk-Svenska Handels- 
kammarens (NSHK) större medlemsföretag, samt 
deltagare som valts ut av NSHK:s samarbets- 
partner Svensk-norska samarbetsfonden (SNSF).

Programmet är utvecklat för medlemmarna i sam-
arbete med guldmedlemmarna, SNSF samt Norges 
och Sveriges ambassader i de två länderna. Genom 
gemensamma diskussioner har vi identifierat teman 
som vi av erfarenhet vet kommer att vara intres-
santa för deltagarna med ett brett perspektiv över 
branscher och företag.

Programmet som är på sitt trettonde år ska bidra 
till att skapa nya nätverk mellan unga talanger i 
svenskt och norskt näringsliv och ge en ökad  
kunskap om betydelsen av näringslivssamarbete 
och handel mellan Norge och Sverige. 

Bakgrund
Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att 
stärka norskt-svenskt samarbete. Vi skall vara en 
katalysator och attraktiv partner för medlemmar, 
näringsliv och myndigheter i arbetet för att främja 
handel och näringslivsförbindelser mellan Norge 
och Sverige. Norsk-Svenska Handelskammaren 
etablerades år 1992 i Oslo och blev etablerad året 
efter i Stockholm. År 2010 etablerades handels- 
kammarens verksamhet i Göteborg. Våra tjugo 
guldmedlemmar är ledande norska och svenska 
verksamheter med betydelsefulla engagemang i 

grannlandet. Våra guldmedlemmar är viktiga för 
oss – och tillsammans med ambassaderna tongi-
vande i näringslivssamarbetet mellan Norge och 
Sverige.

SNSF är alltså NSHK:s samarbetspartner för  
Talentnettverket under 2011-2022. Fondens syfte 
är att främja svensk-norskt samarbete och verka  
för ömsesidigt utbyte och information om svenska 
och norska kultur- och samhällsförhållanden. Läs 
mer på www.svensknorskafonden.org.

 
Mål

Talentnettverket 2020 vill erbjuda en intressant  
och attraktiv arena för erfarenhetsutbyte, ny insikt, 
utveckling av ledarkompetens och nätverkande 
ägnat åt fördjupad kunskap och förståelse om 
varandras länder i ett bredare perspektiv. Det ska 
ge deltagarna stärkta professionella och personliga 
kontakter mellan kolleger i ledande norska och 
svenska företag. Programmet omfattar utvalda 
personer, primärt i åldern 30-35 år. 

Deltagarna får också en väg in till handelskam-
marens övriga aktiviteter genom inbjudningar 
till möten och seminarier i Oslo, Stockholm och 
Göteborg. Vi hoppas att NSHK:s ordinarie verk-
samhet också kommer fungera som mötesplats för 
deltagarna i Talentnettverket. Deltagarna förutsätts 
också få ökad insikt om och förståelse för den  
ömsesidigt stora betydelsen av nära bilaterala  
relationer Norge-Sverige.

 

Deltagare

Varje guldmedlem bjuds in att nominera 2-3 
kandidater från sin organisation, för deltagande i 
programmet. Varje år nominerar också SNSF upp 
till fyra deltagare som väljs ut från samarbetande, 
icke-kommersiella organisationer och myndigheter 
med uppgifter som knyter an till makroekonomi, 
handel och samfärdsel. Generellt riktar sig pro-
grammet till personer i åldersspannet 30-35 år,  
som inom respektive företag/institution är i en 
karriär som tar sikte på ledarskap på någon nivå. 
Intresse för nätverks- och relationsbyggande för- 
utsätts.  

 
Program

Deltagarna samlas fyra gånger per år och förväntas 
alltså närvara på samtliga. Första samlingen startar 
i SNSF:s regi på Voksenåsen, ett norsk-svenskt 
unikt kultur- och konferenshotell utanför Oslo. 
Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige 
som tack för Sveriges hjälp under andra världs- 
kriget och därmed en ändamålsenlig plats för att  
ge programmet en bra start, solid och historisk 
förankring samt ge deltagarna goda möjligheter  
att lära känna varandra.

Det är viktigt och önskvärt att var och en bidrar 
med egna erfarenheter och reflektioner på sam- 
lingarna så kunskapsutbytet blir det största möj-
liga. Programmets innehåll bygger på ett urval av 
aktuella teman som är relevanta för deltagarna och 
som är aktuella i det norsk-svenska samarbetet.  
Vid varje samling finns också möjlighet att träffas 

socialt, som t ex kvällen före som oftast sker på 
respektive ambassad.

Programmet utvecklas i samarbete med program- 
ansvarig på NSHK, SNSF och medarrangerande 
företag/institution som står som värd för samling-
en. Samlingarna innehåller en kort inledning – ofta 
av någon från företagets ledning - och därefter 
presentationer och grupparbeten. Både interna och 
externa föredragshållare bjuds in för att bidra till 
de ämnen/teman som fokuseras.

Det övergripande temat för programmet är Led-
arskap i förändring. Inom ramen för detta tema 
fokuseras horisontella frågor/ämnen som innefattar 
utmaningar för näringsliv och samhälle: digitalise-
ring, affärsutveckling, finansiering, internationa-
lisering, hållbarhet, marknadsföring, språk/kultur 
och kommunikation etc., allt i ett bilateralt svenskt-
norskt perspektiv. Uppläggning och innehåll ut- 
värderas löpande och justeras till deltagarnas be-
hov och önskemål.

 
Projektledning

Programmet administreras av NSHK i Stockholm 
samt en styrgrupp bestående av styrelsemedlemmar 
från NSHK Oslo, NSHK Stockholm och SNSF. 
Programverksamheten är ett samarbete med  
SNSF och programansvarig, Berit Salheim, NSHK 
Stockholm.

Önskas ytterligare information om NSHK:s  
Talentnettverk, ta gärna kontakt med Berit Salheim 
– berit.salheim@nshk.se.
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William Westerveld Jensen, 26 år
Aspirant, Utenriksdepartementet

Som aspirant i Utenriksdepartementet og Nordisk-baltisk seksjon, jobber jeg blant annet med 
forberedelser og gjennomføring av politiske besøk i tillegg til nordisk samarbeid. Før jeg 
begynte på aspirantkurset jobbet jeg som konsulent i PR-byrået Gambit Hill+Knowlton og 
som prosjektleder i advokatfirmaet Wikborg Rein. Som konsulent jobbet jeg med flere kunder 
med tilstedeværelse i både Norge og Sverige, og gjennom jobben i Wikborg Rein ble jeg godt 
kjent med en flere svenske advokatfirmaer. Jeg har tidligere vært lokalansatt ved Norges  
ambassade i Budapest og forskningsassistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).  

Min studiebakgrunn inkluderer blant annet en MSc i internasjonal politisk økonomi fra The London School of Economics. 

som jobbar i Norge
DELTAGARE

Stian Bokn, 28 år
Capital Markets Origination, Swedbank Norge

Jeg har siden jeg startet i Swedbank hovedsakelig arbeidet med tilrettelegging av obligasjonslån 
innenfor høyrentemarkedet. For litt over ett år siden fikk jeg ansvar for grønne obligasjoner ved 
Swedbank sitt norske kontor i Oslo. Dette innebærer blant annet rådgivning til selskaper som 
ønsker å gjøre grønn obligasjonsfinansiering eller annen rådgivning for hvordan selskaper kan 
styrke sin ESG-profil. Jeg er utdannet ved Norges Handelshøyskole (M.Sc. Finans) og Forsvarets 
Befalsskole. 

Lisa Meisingset, 32 år
Kundeansvarlig bedriftsmarked / Corporate Account Manager, Handelsbanken

De to siste årene har jeg jobbet som Corporate Account Manager i Handelsbanken. Jeg er  
ansvarlig for en kompleks og variert kundeportefølje, som involverer bruk av nærmere hele 
bankens produktspekter. Mye av tiden går med til kredittanalyse og grensekryssende sam- 
arbeid, og det sentrale i min rolle handler om å videreutvikle og vedlikeholde kunderela- 
sjoner. Tidligere har jeg jobbet 4 år i Danske Bank (Business Banking og Large Real Estate)  
og 4 år i kraftbransjen (Oslo og London). Jeg er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Leeds  
Metropolitan University, med Bachelor i Internasjonal Markedsføring, BA International  
Business og MSc Management.

Cathinka S. Wettergreen, 35 år
Rådgiver for OBOS Boligutvikling, OBOS

Jeg jobber i OBOS som er en av Nordens største boligbyggere. Som rådgiver for konsern- 
direktøren i Boligutvikling er jeg en operativ og strategisk bidragsyter for selskapene i  
divisjonen og tett på kjernevirksomheten i både Norge og Sverige. Tidligere har jeg også 
erfaring fra stillingen som markedssjef i OBOS Eiendom som driver utleie og utvikling av 
næringseiendommer. Her hadde jeg personalansvar for 5 personer med strategisk og operativt 
ansvar for markedsstrategi, merkevarebygging og markedskommunikasjon. Før min tid i 
OBOS jobbet jeg blant annet i retailbransjen og KICKS som er Nordens ledende skjønnhets-

kjede. Her hadde jeg ansvar for gjennomføring av kampanjer og markedsaktiviteter i alle kanaler i Norge. Jeg er utdannet 
markedsfører med over 12 års arbeidserfaring.

Tannaz Chegini-Sundar, 35 år 
Head of Client Account Management Regulatory Office, SEB

Jeg pleier å si at jeg er et 100 % SEB produkt som også er skolert gjennom SEB. Jeg startet 
min karriere i banken for 14 år siden og har fått fantastiske muligheter til utvikling. Siste to 
årene har jeg ledet Regulatory Office som er ansvarlig for å implementere regulatoriske krav 
i de ulike forretningsområdene i banken. De nye kravene rundt EUs hvitvaskingsdirektiv er et 
hot tema om dagen for de fleste finansinstitusjoner og her er det mye å ta tak i. Et spennende 
område som byr på et bredt spekter av utfordringer!

Simen Røisehagen, 29 år
Driftsansvarlig for operations for verdipapirfond,  
diskresjonær forvaltning og aksjesparekonto, Norge, Handelsbanken

Jeg er utdannet siviløkonom med spesialisering i finansiell økonomi ved Høgskolen i Oslo  
og Akershus. Etter studie startet jeg i Handelsbanken Kapitalforvaltning der jeg jobbet i 
backoffice for verdipapirfond. Etter nå nesten 4 år i banken har jeg fått driftsansvaret for 
operations for verdipapirfond, diskresjonær forvaltning og aksjesparekonto i Handelsbanken 
i Norge. Ansvaret innebærer å påse at arbeidsoppgavene som avdelingen er ansvarlige for 
gjennomføres på best mulig måte slik at kundene blir fornøyde. Det innebærer også et ansvar 
for å drifte, optimalisere og effektivisere de systemene vi bruker.

Øystein Aarstad, 27 år
Transaction Services Sales, SEB

Jeg jobber med rådgivingsbasert salg av Cash Management-, Trade Finance- og Supply Chain 
Financing- løsninger i SEB. Avdelingen Transaction Services dekker alle behov relatert til  
dagligbanktjenester, arbeidskapital og handelsfinansiering. Vi jobber mot store norske selskaper 
og finansinstitusjoner, hvor jeg har ansvar for en definert kundeportefølje. Jeg støtter daglig 
mine kunder i spørsmål rundt arbeidskapital- og likviditetsstyring, konsernkontosystemer, 
garantier og handelssikringsinstrumenter. Forretningen bygger på langsiktige forhold og  
relasjonsbygging står sentralt. Jeg har en M.Sc i Økonomi og admin fra Norges Handelshøy- 

skole NHH og University of Mannheim Business School, med hovedfag i finans, samt en B.Sc i Finans fra Handelshøyskolen BI.



NSHK TALENTNETTVERK NSHK TALENTNETTVERK

6 7

Tina Olsen-Hagen, 31 år
Administrasjonsleder, Vestre AS

Jeg har jobbet som administrasjonsleder i Vestre i snart 4 år, men har jobbet med bedriften 
siden 2013. Som administrasjonsleder har jeg økonomiansvaret for den daglige driften i  
Norge, samt lønn, innrapporteringer og personaloppgaver. I 2018 var jeg også ansvarlig for  
å få bedriften ISO-sertifisert på konsernnivå. Jeg er autorisert regnskapsfører med utdanning  
fra Høgskolen i Oslo, hvor jeg studerte revisjon. Tidligere har jeg jobbet som Finance assistent 
og i regnskapsbyrå, hvor jeg var innom mange ulike bransjer. 

Lisa Salin Brøndbo, 34 år
Rådgiver og sertifisert takstmann, Norsk Landbruksrådgiving

Jeg er utdannet agronom, regnskapsfører og takstmann for landbrukseiendommer. Har tidligere 
jobbet i Innovasjon Norge, DNB, Skatteetaten og inkassobransjen, i tillegg har jeg lang praktisk 
erfaring fra landbruk og skogbruk. Siden 2016 har jeg jobbet ved Steinkjerkontoret i Innovasjon 
Norge, der jeg hatt ansvar for landbruksoppdraget i Trøndelag. I oktober 2020 gikk jeg over til 
ny jobb i Norsk Landbruksrådgivning der jeg skal bidra til å bygge opp en ny satsing innen  
eierskifte og takst. Jeg er heldig som har muligheten til å jobbe med mange fremoverlente gård-
brukere som brenner for å produsere bærekraftig mat som vi trenger i dag og som er rustet for 

    fremtiden.

Ole Kristian Fløystad, 32 år
Avdelingsleder i Veidekke Bane, Veidekke Entreprenør AS

I rollen som avdelingsleder har jeg ansvaret for Spor og grunn i Veidekke sin banevirk- 
somhet i Norge, dette er en av de to avdelingene vi har i Veidekke Bane. Veidekke Bane  
har 110 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på 300 millioner norske kroner. Vi jobber  
med vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet i Norge, samt T-banen i Oslo.  Jeg har  
tidligere vært anleggsleder og prosjektleder men startet som trainee i Veidekke i 2013.  
Jeg er utdannet bygg ingeniør ved NTNU Gjøvik. 

Espen Westlye Stråpa, 41 år
Head of Integration and Local Applications, Statkraft AS

Jeg er avdelingsleder for integrasjonsavdelingen i Statkraft. Avdelingen leverer integrasjons-
tjenester til Statkraft globalt og har ressurser lokalisert i flere land. IT landskapet er i konstant 
endring så jeg er brennende engasjert i ny teknologi, digitalisering og innovasjon. For å nå 
våre mål i ett skiftende IT landskap fokuserer jeg på å utvikle teamets ferdigheter. Jeg har 
tidligere jobbet som utvikler av integrasjon, analysesystemer og jobbet på forretningssiden  
som produksjonsplanlegger og intraday trader. Før jeg startet i Statkraft jobbet jeg for for-
skjellige telekom selskaper og Accenture. Jeg har en master i Communication Technology 
ved Universitetet i Agder. 

Nicolai Hundevadt, 28 år 
Supervisor Commercial Deployment NO, Philip Morris Norge

I rollen som supervisor commercial deployment leder jeg kommersielle aktiviteter og 
prosjekter i domestic and non-domestic kanaler. Dette innebærer utforming av budsjetter, 
portefølje- og kampanjestrategier med mål om å øke markedsandeler, styrke kunderelasjoner 
og videre forsterke Philip Morris (PM) Norge sin markedsposisjon. Jeg har jobbet 2,5 år i PM 
og har vært på utplassering i PM Danmark det siste halvannet året. Her hadde jeg primært an-
svar for produktlanseringer, utvikling og implementering av diverse markedsføringstrategier. 
Jeg er utdannet økonom med fokus på IT og brand management fra Copenhagen Business 
School.

Beatrice Ignacius, 30 år
Advokat, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

 Jeg jobber som advokat med spesialfelt innen immaterialrett og teknologi. I mitt arbeid 
bistår jeg klienter med juridisk rådgivning og prosess for domstolene innen de nevnte om-
rådene, i tillegg til personvern, telekom, kjøps- og markedsrett. Tidligere har jeg jobbet i et 
mindre advokatfirma, hovedsakelig med transportrett. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap 
fra Universitetet i Bergen og en LL.M (Master of Laws) fra University of Glasgow, med 
fordypning innen immaterialrett.
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som jobbar i Sverige
DELTAGARE

Sofie Gellin, 33 år
Head of Robotics Center of Excellence, Telenor

Mitt teams uppdrag är att inspirera och hjälpa kollegor frigöra tid genom att identifiera och 
automatisera manuella processer med hjälp av robotar, och vi är drivande i att möjliggöra 
mänsklig tankekraft och kreativitet. Så kort sagt har jag Telenors mest spännande arbete! Att 
jobba med robotar är långt ifrån mina tidigare erfarenheter som startade med studier i Frankrike 
och därefter jurist- och statsvetarexamen vid Lunds universitet. Mitt första jobb var som mana-
gement trainee och jag har därefter bland annat varit marknadschef i Ryssland, ansvarat för ett 
franchiseprogram, arbetat med strategi och affärsutveckling, bott i Oslo och varit kommersiellt 
ansvarig för ett affärsområde.

Fredrik Karlsson, 32 år
Verksamhetsutvecklare, OBOS Sverige AB

Jag arbetar sedan snart fyra år på OBOS Sverige AB nu i rollen som verksamhetsutvecklare 
för vår BRF verksamhet, tidigare i rollen som projektutvecklare i Göteborg. I rollen som 
projektutvecklare ansvarade jag för att utveckla nya bostadsområden på mark som vi äger 
eller kontrollerar på annat sätt samt för förvärv av nya projektfastigheter. I rollen som verk-
samhetsutvecklare jobbar jag bland annat med utbildning, kalkyl och finansieringsfrågor samt 
utveckling av vår BRF affär. Har tidigare arbetat inom skogsindustrin framförallt med inköp 
av sågat virke och varit politiskt aktiv på kommunal nivå. Är utbildad högskoleingenjör från 
Jönköpings Tekniska Högskola.

Paulina Hornay, 30 år
Manager Site and Logistics mgt, Telenor Sverige AB

Jag och mitt team ansvarar för att på ett kostnadseffektivt sätt designa och förvalta passiv 
infrastruktur och logistik för våra siter. Det möjliggör bäst nätdrift och högt kundvärde. Mitt 
största fokusområde är nu hur jag bygger kultur i mitt team och driver förändring genom 
nya arbetssätt. Jag har spenderat fem år inom telekomindustrin. Mitt första jobb var att driva 
transformation av vår affärsmodell med fokus på vem, vad och hur vi säljer inom Telenor 
B2B. Efter det fick jag snabbt upp ögonen för Telenors ”fabrik”, vilket ledde mig till min nu-
varande ledarroll med Telenors kärnverksamhet - vårt nät. Jag tror starkt på att rätt kompetens 

och mindset är allt som krävs, och att magi sker när business och teknik möts. Innan Telenor studerade jag på Ekonomi- 
högskolan på Lunds universitet, och tog en master i företagsekonomi och marknad. Mitt intresse för ledarskap och teknik 
tog mig vidare till Lunds Tekniska Högskola (LTH) där jag tog ytterligare en master i Technology Management. 

Amina Makboul, 37 år
Departementssekreterare, Utrikesdepartementet

Har i snart två år arbetat med policyfrågor gällande EU:s inre marknad och särskilt fri rörlighet för 
varor vid Utrikesdepartementet. Mitt arbete innebär bland annat framtagande av svenska ståndpunkter 
i rådsförhandlingar om ny EU varulagstiftning, implementering av EU-lagstiftning och underlag till 
politiska ledningen. Deltar också i ett nordiskt samarbete och ingår som expert i en statlig utredning. 
Ansvarar också för ekonomisk uppföljning, styrning och sakfrågor för en av UD:s myndigheter och 
där jag själv tidigare arbetat i åtta år. Har även tjänstgjort vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Jag 
har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och har även studerat franska.

Nina Larsson, 33 år
Program Development Manager, EuroBonus, SAS

Jag började arbeta på SAS under 2017 och är ansvarig för konceptutvecklingen av vårt stora och 
framgångsrika lojalitetsprogram, EuroBonus, vilket inkluderar bland annat; strategi, program-
innehåll, paketering, och utveckling av nya produkter och förmåner. Jag började min karriär som 
management konsult där jag arbetade med kundstrategi och kundutveckling inom flera sektorer och 
industrier innan jag tog rollen som Customer Development Senior Manager på en stor bank i Lon-
don. Jag är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet, men studerade även utomlands på HEC i 
Montreal och på Stellenbosch University i Sydafrika.

Erik Ylander, 29 år
Consultant, Business Sweden

I fyra år har jag arbetat som konsult på Business Sweden i Oslo och Stockholm. Mitt huvudsakliga 
uppdrag på Business Sweden är att hjälpa svenska företag att växa sin internationella affär och nå 
sin fulla globala potential. Synonymt för alla projekt är att vi utvecklar små samt stora företag till 
internationella konkurrenskraftiga organisationer. Typiska projekt inkluderar marknadsinträdes- 
analyser, marknadsvalsanalyser, tillväxtstrategier, konkurrensanalyser samt kartläggning och ut- 
värdering av partners och producenter. Jag utvecklar projektförslag tillsammans med kund och  
kollegor samt projektleder och levererar projekten i skräddarsydda team. De senaste åren har jag 

fokuserat på retailbranschen och dess digitala utveckling. Innan jag började på Business Sweden arbetade jag med supply chain 
management på Carlsberg. Jag har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Paula Khalil, 39 år
Team Leader Revenue Management EU South, SAS

Jag är ansvarig för intäktsoptimeringen för SAS Leisureportfölj och har ett team på åtta medarbetare.  
Vid sidan av coaching omfattar arbetet budgetering, kontinuerlig marknadsanalys samt kort- och 
långsiktig strategi där målet är att på bästa sätt hantera nya möjligheter och utmaningar. Jag är även 
ansvarig för intäktsoptimeringen för hela SAS gruppaffär. Innan jag började på SAS jobbade jag på 
Reuters där jag började som trainee med uppdrag i Genève och Hong Kong, och arbetade huvudsak-
ligen med global strategisk utveckling av nyhetsbyrån med customer-centricity som fokus. Jag har 
en Magister i nationalekonomi från Linköpings Universitets Internationella Ekonomprogram och har 
läst ett utbytesår på en handelshögskola i Montpellier, Frankrike.
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Mia Carlberg, 38 år
Head of Leisure Sales, Nordic Choice Hotels

Som Head of Leisure Sales på Nordic Choice Hotels, ansvarar jag för det affärsområde som 
omfattar alla resenärer som köpt en paketresa genom en återförsäljare. Våra kunder består av 
allt från traditionella rundresearrangörer till globala distributörer och som en del av Nordic 
Choice digitala satsning eBerry lägger vi mycket tid på att identifiera nya tekniska lösningar för 
att effektivisera våra processer och hitta nya affärsmöjligheter inom det föränderliga distribu-
tionslandskapet. Jag har dedikerat hela mitt yrkesliv till Norden som turistmål för den globala 
resenären och har haft motsvarande roll på både Scandic och Elite Hotels tidigare samt ett antal 
år på en turoperatör.

 Maren Nygaard, 32 år
Business Developer, SEB Private Banking

Jeg jobber som Business Developer innen Private Banking i SEB. Private Banking tar hånd 
om bankens største privatkunder og Business Development er ansvarlig for å drive strategiske 
utviklingsprosjekter på vegne av Private Banking. For øyeblikket er jeg blant annet delaktig i 
bankens satsning på å utvikle våre digitale tjenester. Vi har også stort fokus på globale initiati-
ver da SEB Private Banking finnes i flere land og vi ønsker å gi kunden et helhetlig tilbud. Før 
jeg kom til Business Development har jeg jobbet på kundesiden innen både Private og Corpo-
rate Banking i SEB og Nordea i Norge og Luxembourg. Jeg har en MSc Financial Management 

fra University of Edinburgh og bachelorgrader i Business Administration samt International Relations.

Åsa Sjöstrand, 34 år
Manager of Advisory Team, Personal Banking SE, Nordea

Jag ansvarar idag för ett team som arbetar med rådgivning digitalt till privatpersoner. Vi 
startade upp den här enheten för tre år sedan och vi arbetar dagligen med att träffa kunder 
och bedriva rådgivning kring sparande, pension och bolån genom digitala möten i dator eller 
mobilen. Jag har resultatansvar för enheten och drivs av att hela tiden utveckla mitt ledarskap 
och coacha teamet i rätt riktning. Jag är också driver för ett koncept som heter Nordea @
work där vi erbjuder specialistrådgivning till företagsägare och nyckelpersoner. Jag studerade 
Företagsekonomi vid Karlstad Universitet och har sedan 10 år tillbaka arbetat i Nordea i olika 
roller så som Privatrådgivare, Företagsrådgivare och Kontorschef.

Ann Liljedal, 43 år
Advokat/Senior Associate, Foyen Advokatfirma

Jag är verksam som advokat på Foyen Advokatfirma i Falun, där jag även har rollen som 
kontorschef. Jag arbetar främst inom rättsområdena entreprenadrätt, konsulträtt och upphand-
lingsrätt. I min roll som advokat biträder jag klienter inom både offentlig och privat sektor 
med löpande rådgivning innefattande bland annat strategiska frågor, upprättande av avtal och 
affärsförhandlingar. Jag uppträder regelbundet som ombud i rättsprocesser i allmän domstol 
och skiljeförfaranden. Jag håller även regelbundet utbildningar. Jag har en juristkandidat- 
examen från Stockholms universitet och har under ett år studerat juridik vid University of 
Essex. Jag har tidigare arbetat på Tingsrätt, Förvaltningsrätt samt på annan advokatbyrå.

Paul Henriz, 31 år
IT & Business Developer / Corporate Banking IT Finance, DNB Bank ASA

Jag har under de senaste två åren jobbat som IT & Business Developer på DNB. I rollen som 
IT & Business Developer ansvarar jag för de frontsystem som DNBs finansbolag tillhanda-
håller för både interna användare men även externa partners, i största del Sverige men även 
Norge och Finland. Denna roll omfattar en kombination av produktägare, projektledning och 
affärsutveckling gentemot verksamheten. Tidigare har jag jobbat för andra verksamhetsområ-
den inom DNB. Jag har en masterexamen i Ekonomi från Lunds universitet. 

Olivia Westin, 28 år
Analytiker / Corporate Banking, DNB Bank ASA

Efter ekonomistudier vid Uppsala Universitet och ett internship på DNB började jag som 
kreditanalytiker på Corporate Banking här i Stockholm 2015. Idag, fem år senare, arbetar 
jag främst med sektor ’Finansiella Institutioner’ men har tidigare täckt bland annat sektor 
’Retail’. Tjänsten som analytiker innebär ett ansvar över bankens största kunder där analys av 
transaktioner, motarter och industrier är centralt och presenteras för interna kreditkommittéer. 
Under första halvåret av 2020 hospiterar jag på DNB Markets (Fixed Income Sales), med 
fokus på företagscertifikat. Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and 
Economics – Uppsala Universitet.

Per Ström, 27 år
Produktionsledare, Vestre Produktion AB

Jag har jobbat på Vestre sedan jag slutade min gymnasieutbildning på industriprogrammet i 
Torsby 2012.  Min arbetsroll handlar mycket om produktivitet, planering och förbättringsar-
beten. Rollen innebär även personalansvar för 11 medarbetare. Personalfrågan är för mig vik-
tig för att få ett tight sammansvetsat team där vi har bra kommunikation och tillit till varandra 
för att skapa en bra arbetsmiljö och uppnå våra mål där alla får vara delaktiga.  

Andrea Andersson, 26 år
External Affairs Executive Nordics, Philip Morris 

Jag arbetar som External Affairs Executive Nordics på Philip Morris. Jag stöttar det nordiska 
External Affairs-teamet i deras kontakter med media, myndigheter och beslutsfattare. Tidiga-
re har jag arbetat som politisk sekreterare och projektledare för Moderaterna under valrörel-
serna 2018 och 2014. Jag är utbildad till ekonom vid Uppsala Universitet och brinner för att 
få vara med och driva förändring. Dessutom delar jag Philip Morris mål om att göra Norden 
rökfritt genom att erbjuda rökare bättre alternativ till cigaretter. 
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    Efter programmet blev jag invald i Norsk-Svenska Handelskammarens 
styrelse vilket har varit väldigt lärorikt och givande. Extra värdefullt 
har det varit att få ett stort och bra kontaktnätverk, lära mig om likheter 
och olikheter mellan norrmän och svenskar och om stora skandinaviska 
företag.”

NSHK Talentnettverk 2008-2019
Kommentarer från tidigare deltagare:

Caroline Bergström, SAS

     Talentnettverket var en veldig positiv erfaring både faglig og sosialt. 
For min del ga også deltagelsen i talentnettverket meg muligheten til 
å söke på NSHK stipendet for MBA på Handelshögskolen i Stockholm, 
hvilket har betydd utrolig mye for meg.”

Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels

     Det var en unik möjlighet att fördjupa min förståelse för den svensk-
norska relationen. Programmet innehöll mycket stimulerande och kul 
möten med intressanta människor av olika bakgrund. Njut av lyxen att 
inspireras. Ni kommer troligen aldrig att delta i ett liknande program 
igen.”

Pär Skånberg, UD

    Deltagandet var en utmärkt möjlighet att träffa talanger från svenska 
och norska företag, dela erfarenheter och åsikter samt få nya perspektiv 
och inspiration. Genom talentnettverket och NSHK:s samarbete med 
Handelshögskolan i Stockholm fick jag möjligheten att ansöka till NSHK 
SSE MBA stipendiet. Idag jag är stolt ägare av MBA stipendiet för 2019 
- 2020.”

Kristina Zaytseva, Swedbank

     I min første lederstilling var jeg overlykkelig over å få være sammen 
med andre ledere og dele erfaringer og problemstillinger. Det har betydd 
økt forståelse for prosesser og kompleksitet i større bedrifter. Verdiska-
ping. Se det større bildet. Største verdien. Forståelsen av markeder og 
hvordan arbeide med komplekse problemstillinger ved å gjøre dem  
”enkle” og nære.”

Maria Osterhus Lobo, Civita


