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Johan Strömberg, tidigare 
inom Siemens Energy, är  
sedan augusti serviceingenjör  
automation inom Customer 
Services inom Digital Industries 
med placering i Norrköping. 

johan.stromberg@siemens.com

Annica Gustafsson, tidigare 
trainee, är sedan oktober  
Bid Manager inom Siemens 
Mobility med placering  
i Solna. 

annica.gustafsson@siemens.com

Ebba Andersson, tidigare 
trainee, är sedan januari 
Enterprise Sales Executive  
inom Digital Industries  
Software med placering  
i Solna. 

ebba.andersson@siemens.com

Emil Ceder, tidigare produkt-
chef för lågspänningsmotorer 
med placering i Uppsala, är 
sedan september säljspecialist 
för General Motion Control  
och lågspänningsmotorer samt 
produktchef för frekvensomrik-
tare inom Digital Industries med 
placering i Eskilstuna. 

emil.ceder@siemens.com

Linnea Lundberg, tidigare 
trainee, är sedan oktober  
Junior Operations Manager 
inom Siemens Gamesa  
Renewable Energy   
med placering i Solna. 

linnea.lundberg@siemensgamesa.
com

Per Wahlqvist anställdes  
i januari som automations- 
ingenjör inom Customer 
Services inom Digital  
Industries med placering 
i Borlänge. Per kommer  
närmast från Bilfinger  
Industrial Services Sweden. 

per.wahlqvist@siemens.com

Cecilia Sjöberg, tidigare 
trainee, är sedan oktober  
Digital Business Developer  
inom Smart Infrastructure  
med placering i Solna. 

cecilia.sjoeberg@siemens.com

Maria Grahm, tidigare  
inom Smart Infrastructure,  
är sedan mars affärsområdes-
chef för Process Automation 
inom Digital Industries i  
Sverige och Norden med 
placering i Solna. 

maria.grahm@siemens.com

Roland Busch, tidigare  
vice vd, är sedan februari  
vd och koncernchef för  
Siemens AG med placering  
i München. 

roland.busch@siemens.com

Patrik Ryttestål, försäljnings- 
ansvarig för gasanalys,  
är sedan oktober även ansvarig 
för processinstrument med  
placering i Mölndal.

patrik.ryttestaal@siemens.com

Christoffer Karlsson, tidigare 
inom Siemens i Australien,  
är sedan november Sales 
Specialist inom industriell 
kommunikation inom  
Digital Industries med  
placering i Solna.

christoffer.karlsson@siemens.com

Anna Stenströmer,  
tidigare hållbarhetsansvarig,  
är sedan januari EHS- och 
hållbarhetschef på  
Siemens AB med  
placering i Solna.

anna.stenstroemer@siemens.com
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WEBBINARIER

Välj själv: lyssna direkt  
eller se dem i efterhand  
när det passar dig bäst!

siemens.se/webbinarier

Hur påverkar AI dig?
Hur påverkar artificiell intelligens våra liv 
idag och hur kommer AI och simulering  
att samspela i framtiden? 

Vår ExplAInator förklarar allt du behöver veta: 
siemens.com/global/en/company/stories/ 

research-technologies/artificial- 
intelligence/explaining-ai.html
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