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Åsa är en fantastisk kvinnlig förebild och ledare. Hon är 
kompetent, seriös, påläst och professionell. Åsa är även 
i övrigt en mycket lyhörd, klok och sympatisk person. 
Med en stabil, trygg och tydlig ledarstil tillsammans med 
en mycket positiv attityd och glatt humör känns det aldrig 
tungt att jobba med Åsa.   

Åsa  
Allan
Vice vd
Kaunis Iron

Charlotta har med sin breda och långa erfarenhet från 
produktion, underhåll och EHS samt stora intresse 
för ledarskapsfrågor skapat ett engagerat team med 
heltäckande kompetens. Hon har framgångsrikt drivit 
igenom ett godkännande av Ovakos ansökan om 
miljötillstånd för att bygga och driva bolagets nya 
anläggning för produktion av fossilfri vätgas, som startas 
upp nu till sommaren.

Charlotta 
Backman
Head of EHS & Production 
support Business unit Hofors 
Hellefors

Marta-Lena är ett lysande exempel på en professor som 
samverkar med industri och andra forskare inom stål- och 
materialområdet. Genom sin entusiasm och ledarskap 
visar hon vägen mot framtidens gröna materialteknik.

Marta-Lena 
Antti
Professor
Luleå tekniska universitet

Lena har arbetat inom stålindustrin största delen av sin 
karriär, med början inom Sandvik Materials Technology 
där hon haft ett antal roller inom strategisk kommunikation 
och en lång period som både strategichef och medlem 
av ledningsgruppen för bolaget, och med ansvar för 
kommunikation. Lena är en ambassadör för svensk 
basindustri, och i synnerhet stålindustrin där hon starkt 
bidragit till en effektiv kommunikation kring nyttan av 
stålindustrins produkter och hur dessa på ett positivt sätt 
bidrar till både samhällsnytta och en hållbar framtid. Lena 
har haft stor betydelse för Sandviks varumärke och tillväxt 
och en positiv bild av branschen.

Lena
Berg
Head of Marketing & 
Communications 
Sandvik Additive Manufacturing



Åsa är en fantastisk förebild och kvinnlig ledare. Åsa 
är strukturerad, bra på att arbeta med förbättringar och 
snabbt kartlägga situationer och agera professionellt. Åsa 
är också en fantastisk omtänksam och klok kvinna som är 
bra på att samarbeta. En toppenkollega och trygg punkt.

Åsa Bergstrand
Sektionschef Gruvteknik
Boliden Mineral, Aitik

Annika är sedan länge en sann förändringsledare inom 
ett mansdominerat forskningsområde - materialvetenskap 
- och i sin roll som lärare, forskare och chef är hon 
alltid uppmärksam på hur ojämställdhet återskapas och 
verkar för att främja jämställdhet. Hon ser till att skapa 
medvetenhet och bidrar till att studenter, kollegor och 
chefer också verkar för jämställdhet och jämlikhet i deras 
egen miljö.

Annika 
Borgenstam
Professor KTH, Institutionen för 
Materialvetenskap

Malin är en förebild för kvinnor som funderar på arbete 
och karriär inom stål- och/eller byggbranschen, men 
också generellt för sitt tydliga och moderna ledarskap som 
gynnar både arbetsgivare och medarbetare. Efter ett antal 
år som projektör befordrades hon till Affärsområdeschef 
för Stålbyggnader. Genom sina olika roller har Malin 
byggt upp djup kunskap och erfarenhet vilket skapar 
respekt och förtroende genom hela projektkedjan. Malins 
målmedvetenhet och tydliga ledarskap gör henne till en 
fantastisk förebild.

Malin 
Candell
Affärsområdeschef 
Stålbyggnader EAB AB

Linda är en förebild när det gäller ledarskap och inspirerar 
andra till att göra sitt bästa genom att vara öppen, 
inkluderande, och se alla. Hon har i många år presterat på 
en hög nivå och gått från att vara första linjens chef till att 
nu vara VD för ett dotterbolag. Hon jobbar målmedvetet 
med att skapa en bra kultur, tro på människor och göra 
skillnad genom att förbättra och vidareutveckla ledarskap, 
medarbetarskap och arbetssätt.

Linda 
Bjurholt
Områdeschef Logistikchef LKAB 
(samt VD LKAB Malmtrafik)

Helt unik och egofri ledare. Veronica tar alltid företagets 
bästa före sig själv och driver ett superbra team. Hon kan 
processindustri och dess unika egenskaper som ingen 
annan. Hon har en outside-in-vy och utmanar ständigt 
egna antaganden. Hon är föredömlig i sin kommunikation 
och ledarskap, inspirerar och engagerar sina medarbetare 
på ett naturligt och tydligt vis.Veronica står upp för andra, 
är en utomordentligt duktig ledare och en varm person. 
Helt enkelt en klippa.

Veronica  
Börtemark
VP Group Business Control 
Höganäs AB / MPYA Finance

Clare is a thoughtful and inspiring leader, with broad 
experience and international profile. She eloquently and 
efficiently balances technical detail with systems-thinking, 
always seeking to build and achieve diverse engagement 
with key stakeholders across the industry and secure 
lasting solutions. Having worked at World Steel for over 
15 years, and before that EUROFER and Corus, Clare is 
particularly well known and respected for playing a key role 
in driving forward the steel sector’s sustainability agenda, 
globally.

Clare 
Broadbent
Head of Sustainability 
World Steel Association

Karin är inte bara kunnig i sin yrkesroll och en uppskattad 
kollega. De senaste årens mediala uppmärksamhet kring 
tillståndsfrågan för företagets verksamhet på Gotland 
har dessutom visat att hon står pall när det blåser. 
Karin är hela tiden målinriktad, påläst och tydlig i sin 
kommunikation. Detta gör henne till en sann förebild.

Karin 
Comstedt Webb
Vice vd
Heidelberg Materials Sverige



En inspirerande och inkluderande ledare som i 
båda sina roller för personer närmare varandra. 
Maria har i sin roll som GM för PSD HUB Örebro 
skapat en funktionsöverskridande mötesplats och 
samhörighetskänsla. Som Global S&OP Manager har hon 
genom fokus på samarbete utvecklat en S&OP-process 
som beaktar Epirocs hela leveranskedja, tagit initiativ 
till divisionsöverskridande samarbete vilket varit vitalt 
för Epirocs förmåga att hantera svårigheter uppkomna i 
samband med både Covidpandemin och kriget i Ukraina. 

Maria 
Dahlen
Global S&OP Manager och 
General Manager PSD HUB 
Örebro, Epiroc

Marie Louise har lång och gedigen erfarenhet inom 
marknadsutveckling, forskning och utveckling samt 
produktion. Hon har bland annat varit platschef för Avesta 
Works. Tack vare Marie Louises passion för hållbart stål 
är hon en stor förebild för sin omgivning. Dessutom är hon 
skicklig på att förmedla sin kunskap till företagets många 
olika intressenter.

Marie Louise 
Falkland
Market Development & 
Sustainable Solutions  
Outokumpu Stainless AB

Johanna har antagit rollen som stålverkschef med stort 
engagemang och brinnande intresse för både personal 
och process. Redan efter sex månader i rollen har 
Johanna genomfört stora positiva förändringar. Med en 
förändrad skiftform gör företaget stora besparingar som är 
helt avgörande för företagets konkurrenskraft och resultat. 
Hon har drivit igenom den i tät dialog med sin personal på 
ett föredömligt sätt där även personalen fått gehör för sina 
synpunkter.

Johanna
Hallén
Stålverkschef 
Björneborg Steel AB

En engagerad inspiratör och källa till kunskap om pulvers 
egenheter, oavsett om det rör metallpulver, sand eller 
frön. Ingrid förenar teori, praktik och lång erfarenhet till 
en bred kompetens om pulver och partiklar omfattande 
både dess egenskaper och beteende. Det är en 
kompetens som hon använder dagligen i sin roll som 
processutvecklingsingenjör inom olika projekt och arbeten 
samtidigt som hon engagerat och pedagogiskt delar 
kunskapen till sina medarbetare på ett positivt sätt. 

Ingrid 
Eriksson
Process Development Engineer 
Höganäs AB

Malin har genom sitt goda arbete bidragit till att utveckla 
tre välrenommerade stålföretag framåt. Hon är väldigt 
kompetent inom sitt teknikområde och produktutveckling.
Malin är också en ledare som får med sig andra, skapar 
engagemang och motivation. Hon har inom kvalitetsarbetet 
skapat ett arbetssätt som gör Suzuki Garphyttan till 
bilindustrins trådleverantör nummer 1! Malin är en 
lysande förebild för andra kvinnor och män, såväl som en 
ambassadör för företagets värderingar och för alla som vill 
jobba inom stålbranschen.

Malin
Hallberg
Chief Quality Officer  
Suzuki Garphyttan AB

Lori-Anne has held many roles in the mining industry over 
the last 30+ years. Always looking forward and trying 
to help younger people advance in their carrers. She 
continues to try and better the industry with new and safe 
ways of thinking. A competent and highly valued colleague.

Lori-Anne 
Fleming
Live Work Elimination Manager  
Epiroc

Sarah is known as an inspiring female leader who is a 
champion for diversity and inclusion, and has successfully 
contributed to grown the business since she started at 
Epiroc in 2019, while increasing and maintaining one of 
the best people engagement scores in the company. The 
gender diversity in the management team has increased 
as well as the front line part of her organization. Sarah has 
been able to prove that diversity drives growth, it is not a 
cost to growth. 

Sarah 
Hoffman-Hartog
Vice President Global Sales & 
Marketing, Epiroc Rock Drills AB



Lina has in an inspiring way built a new business unit 
within Epiroc with, for Epiroc, a completely new area of 
technology, requiring new competencies and skills, new 
business models and new ways of working. Despite many 
unknown and split opinions within steering groups and the 
company in general, she has been committed to the bigger 
cause, to take Epiroc towards a fully zero emission product 
portfolio. She is a great role model and spokesperson, and 
she makes an impression that lasts with her knowledge, 
leadership and committed personality.

Lina 
Jorheden
Operations Manager, Rocvolt 
Epiroc

Med finsk sisu och stort engagemang arbetar Annika 
oförtrutet för att utveckla arbetsmiljön inom gruvindustrin. 
Annika började sin bana som geolog och är idag en 
inspirerande och modig ledare med stor kunskap om 
branschen. Hon tvekar inte att utmana gamla sanningar i 
sin strävan efter säkrare arbetsplatser.

Annika 
Kruuna
Arbetsmiljöchef 
Boliden Mineral

Med sin visionära förmåga, sitt strategiska tänk och sitt 
tydliga och samtidigt inspirerande ledarskap transformerar 
Annelie med sitt team just nu gruvindustrin. Hon har skapat 
en unik, data-driven innovation som alla inom branschen 
snart känner till. Min 16-åriga dotter som träffat Annelie 
säger - ”Jag vill bli som hon.”

Annelie 
Lundström 
VD och grundare 
Minalyze 

Lisa är en väldigt driven och sympatisk person som har 
en förmåga att få ut det bästa ur varje medarbetare i sitt 
team. Hon har förmågan att få ett team att prestera på en 
hög nivå över tid utan att kompromissa med den psykiska 
eller fysiska arbetsmiljön. Hon gör verkligen det som en 
chef ska - ger sina medarbetare rätt verktyg och frihet att 
utföra sitt arbete på bästa sätt. Hennes ledarstil smittar av 
sig till andra avdelningar på företaget, hon är verkligen en 
inspiratör. 

Lisa  
Kjellén
Director Brazing Development 
Höganäs AB

Pia besitter mångårig erfarenhet inom gruvindustrin 
och har varit drivande inom både Boliden och LKAB då 
det kommer till hållbarhetsfrågor och att dessa behöver 
ett större utrymme om vi som bransch vill överleva. 
Med start driv fortsätter hon arbetet med att svenska 
gruvbranschen ska vara i framkant. Social hållbarhet och 
goda relationer med närboende har Pia drivit i alla roller, 
från granndialoger, via ledningssystem för stakeholders till 
att även påverka hur leverantörer sköter dessa frågor. En 
riktig förebild!

Pia 
Lindström
Hållbarhetsdirektör  
LKAB

Annas ledarskap i arbetet med organisatorisk och 
social arbetsmiljö har gett ett bättre mående och är en 
del i arbetet med en inkluderande kultur. Anna leder 
också omställningen av organisationen för att möta nya 
utmaningar inom automation och digitalisering.

Anna 
Lidehäll
Avdelningschef HR och 
kommunikation 
Boliden Mineral, Garpenberg

Innovation inom stålindustrin handlar ofta om 
ståltillverkning för att utveckla nya stålsorter. Men 
innovation är också viktigt i andra processer såsom 
de administrativa delarna. Carolin har haft olika roller 
inom Ovako både på gruppnivå inom sälj och ute i 
verksamheten. I alla sina roller har hon bidragit till 
att utveckla nya vertyg tex för prissättning och inom 
logistikflöden. Genom uthållighet och sin kunskap har 
hon lyckats implementera dessa nya viktiga verktyg i hela 
verksamheten.

Carolin 
Melin
Director and Head of Business 
& Supply optimization 
Ovako Sweden AB



Lisette är tydlig, kritisk tänkande och utmanar normer för 
att skapa en bättre arbetsplats. Hon utmanar tänkande för 
att säkerställa en säker och rolig arbetsplats, hon utmanar 
sitt eget sätt att vara, för att bättre kunna förstå andra 
synpunkter och också för att vara en bättre kommunikatör. 
Hon sätter tydliga och rimliga mål för sig själv och sina 
medarbetare, med bra uppföljning. Hon är snabbtänkt och 
vågar ställa motfrågor, alltid med glimt i ögat. Hon har ett 
sug efter ny information, allt från ekonomifrågor till träning. 
Respekterad och beundrad av kollegorna. 

Lisette 
Mikaelsson
Plats- och produktionschef  
SSAB Luleå

Katarina jobbar som skyddsombud, hon är en förebild 
för många och hon jobbar för att alla ska komma hem 
som dom kom till jobbet, hela. Hon jobbar för en bättre 
arbetsmiljö för sina kollegor och sig själv och involverar 
sig gärna i nya projekt. Katarina är inte rädd för att säga 
till eller ifrån när någon gör fel eller blir behandlad fel. En 
stark och trygg medarbetare.

Katarina 
Persson
Godshanterare/Truckförare 
Skyddsombud SSAB

Anne är en förebild genom att bara vara sig själv. Hon 
vågar visa svaghet och vara mänsklig och människa 
i en bransch där allt handlar om stål. Stort kunnande, 
hög moral och erfarenhet. Addera kvinna - då blir det en 
stjärna.

Anne  
von Oelreich
Strategic Purchaser Steel Mill 
Consumables and Ferroalloys 
Alleima 

Maria har en gedigen erfarenhet från flera chefspostioner 
inom Alleimas Primary -  beredningschef, IT-chef, 
produktionsenhetschef för borrstål. Idag är Maria 
stålverkschef och en nyckelperson för företaget. Maria är 
en omtyckt och respekterad chef. Hon är närvarande, har 
en hög teknisk kompetens och starka värderingar.

Maria 
Mueller
Stålverkschef 
Alleima

Eva Petursson är en fantastisk förebild och inspiration. 
Genom sina många engagemang i svensk stålforskning 
och innovation bidrar hon till att accelerera omställningen 
till en fossilfri framtid. Hon är en tydlig förebild i och för 
branschen. Eva älskar sitt jobb och hon älskar stål. Hon 
ser individer, hon är kunnig, hon brinner för utveckling 
och hon betyder mycket för mig och andra unga kvinnliga 
ingenjörer inom mitt företag.

Eva 
Petursson
Executive Vice President, 
Forskning och innovation  
SSAB

Linda har under sina sexton år på SSAB, genom att 
genomföra, utveckla och leda applikationsutveckling, 
verkat för att utveckla värdekedjan för höghållfasta stål. 
Med ett effektivt och coachande ledarskap leder hon ett 
synnerligen kompetent och erfaret team inom relevanta 
kompetensområden för att nyttja den fulla potentialen hos 
moderna stål. Vidare har Linda  i praktiken verkat för att 
öka attraktiviteten som arbetsgivare för SSAB i synnerhet 
och stålindustrin i allmänhet genom att idogt introducera 
ungdomar i verksamheten på ett extraordinärt sätt.

Linda 
Petersson
Head of Knowledge Service 
Center, SSAB Europe

Anna tar alla tillfällen i akt att inspirera skolelever, 
universitetsstudenter, politiker eller ledamöter i styrelsen 
om hur roligt det är att vara anställd på SSAB och 
inom stålindustrin. Detta när hon inte tar sig an att 
kvalificera nya produkter på någon av företagets alla 
produktionsanläggningar samtidigt som hon lär upp 
personalen (i alla typer av befattningar) med ett vänligt 
leende på läpparna. I det egna teamet är hon mycket 
uppskattad, både för sin positiva attityd samt skinn på 
näsan utan att vara för prestigefull. 

Anna 
Philipsson
Senior Processutvecklings-
ingenjör, SSAB Special Steel 
/ QTC,  SSAB



Sofia är en mycket god ambassadör för SSAB och är 
väldigt drivande och engagerad i frågor om allas lika 
värde och hälsofrämjande initiativ. Sofia är engagerad i 
arbetet för att locka fler kvinnor till industrin och hon är 
även ute och möter elever från skolor och har hand om 
de praktikanter som kommer till arbetsplatsen. Tack vare 
hennes förtroendeingivande sätt och kunskap har hon 
blivit vald till vice huvudskyddsombud och ledamot i IF 
Metallklubben SSAB Borlänge.

Sofia	
Rundh
Operatör på Maskinverkstan, 
vice huvudskyddsombud 
SSAB EMEA AB

Kristina har varit VD på Mellansvenska Handelskammaren 
i snart tre år och under den tiden utvecklat både den 
egna organisationen och arbetet tillsammans med 
medlemsföretagen (som till största delen verkar inom 
stål- skog- och gruvindustrin). Hon är en otroligt empatisk, 
humoristisk och samtidigt pådrivande ledare som 
står stark i sina värderingar samtidigt som hon har ett 
vasst affärstänk. Varje dag jobbar hon för att stål- och 
gruvindustrin i Gävleborg och Dalarna ska få bättre 
förutsättningar och verka för en alltmer jämlik och hållbar 
verksamhet.

Kristina  
Snitt
Vd
Mellansvenska 
Handelskammaren

Iréne nomineras för sitt enastående ledarskap, hon 
inspirerar medarbetare och kollegor, och hon gör det 
precis hela tiden. Hon har visat att med målmedveten och 
långsiktig planering och med serviceanda, arbetsglädje 
och hälsa i fokus får man trygga och stolta medarbetare 
som levererar med kvalitet och som vill fortsätta förbättra 
och utveckla företaget. Irénes ledarskap syns tydligt i 
medarbetarundersökningen där resultaten varje år är långt 
över benchmark, och tillhör de absolut bästa inom hela 
Ovako.

Iréne 
Storm
Manager Shared Service 
Finance
Ovako

Mitt i epicentrum av den gröna omställningen och 
nyinustrialiseringen står Monika. En pragmatisk 
trygg ledare som hanterar pågående gruv och 
förädlingsproduktion samtidigt som massiva förberedelser 
sker för miljöomställningen i befintlig verksamhet och nya 
satsningar inom grönt stål. Med båda fötterna på malmen 
står hon stabilt både i nutid och framtid och leder vägen. 
Hon skapar teamkänsla och riktning för de mål som skall 
och kommer att uppnås. En genuin ledare med stark 
målmedvetenhet.

Monika 
Sammelin
Områdeschef 
LKAB Malmberget 

Maria is excellent at her job and committed. She has been 
within Epiroc for a very long time and supports women in 
mining and the Epiroc way. She is the go to for anyone 
seeking advice and coaches her peers and other finance 
employees in the business. We enjoy having Maria as part 
of our team!

Maria 
Stedfeldt 
VP Controlling and Finance 
Epiroc Rock Drills AB

Camilla är en mycket duktig relationsbyggare med sitt 
ödmjuka sätt och sitt intresse för personliga relationer. Med 
laganda som ledstjärna inspirerar hon andra individer att 
göra sitt bästa. Camilla har lång erfarenhet inom R&D och 
marknadsfunktioner och baserat på sin breda erfarenhet 
utstrålar hon kompetens utan att behöva framhäva sig 
själv. Camilla är en mycket lojal medarbetare som varit 
Epiroc trogen i 20 års tid.

Camilla
Spångberg
Global Product Portfolio 
Manager, Epiroc Rock Drills AB



Anna leder modigt uppstarten av Viscariagruvan och har 
genom sitt ödmjuka och kompetenta ledarskap skapat en 
exceptionellt god arbetsmiljö internt. Anna lyckas även 
skapa en statusingivande arbetsgivare som lockar till sig 
kompetens från hela värden och bidrar till en välbehövlig 
inflyttning till regionen.

Anna 
Tyni
Vd 
Copperstone Viscaria AB

Linda leder sin funktion på ett prestigelöst och  
inkluderande sätt vilket skapar ett klimat och en 
struktur där medarbetarna trivs, känner sig trygga och 
utvecklas. Med gedigna kunskaper driver hon komplexa 
finansiella frågeställningar och analyser. Med grund i 
det starka arbete som hon gjort sedan hon tillträdde för 
tre år sedan axlar hon under en period nu även rollen 
som tillförordnad VD för ett växande industriföretag som 
Kanthal. Mångfald ligger henne varmt om hjärtat och hon 
bidrar till att göra frågan till en naturlig del av det dagliga 
arbetet.

Linda 
Widigsson
Vice President and Head of 
Finance & IT
Kanthal


