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Svensk Exportkredit är ett statligt företag som 
lånar ut pengar till svenska företag som vill expor-
tera och till deras kunder som vill köpa svenska 

produkter och tjäns ter. Under 2018 hade SEK 260 
miljarder kronor i total utlåningsportfölj och lånade 
ut 57 miljarder. Totalt hade SEK utlåning i 70 länder.

S vensk Exportkredit (SEK) ägs av staten och 
har som uppdrag att låna ut pengar till svenska 
exportföretag och deras köpare utomlands. De 
bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning i  Sverige 

– och det var framför allt det som lockade Catharina 
 Henriksson till rollen som pressansvarig på bolaget. 
 Tidigare har hon bland annat arbetat som pressekreterare 
och politiskt sakkunnig i Regeringskansliet, och under 
2018 började hon på 
marknad och kommunika
tionsavdelningen på SEK. 

– Jag skriver mycket i 
jobbet, allt från debatt
artiklar och tal till 
kvartalsrapporter och vår 
rapport Exportkredit
barometern. Mitt arbete 
handlar framför allt om 
att öka vår synlighet, att få 
fler att veta vilka SEK är, 
och för att nå potentiella 
kunder gäller det att förstå deras behov, säger hon. 

Vad lockade dig till Svensk Exportkredit?
– Jag lockades av att jobba på ett statligt bolag som 

drivs kommersiellt. Vi har utlåning i 70 länder och en lång 
erfarenhet av internationella affärer som gör att vi sticker 

ut bland andra finansiärer. Exportindustrin  sysselsätter 
omkring 1,3 miljoner personer i Sverige och det känns 
 meningsfullt att arbeta på ett bolag som har så stor 
 betydelse för tillväxten.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det låter kanske lite pompöst, men det är att jag får 

vara med och göra skillnad. Förutom att själva samhälls
uppdraget känns menings
fullt så har jag  intressanta 
arbetsuppgifter och 
trevliga kollegor. Det är 
en varm stämning och vi 
lär av varandra – jag tror 
att man måste vara en lag
spelare för att trivas här!

Hur ser utvecklings
möjligheterna ut hos er?

– Man får ett stort 
förtroende här och vi upp

muntras att ständigt utvecklas, vilket passar mig som är en 
ganska rastlös person. Ledarskapet präglas av humor och 
hög kompetens och det finns goda möjligheter att röra på 
sig internt eller att vidareutbilda sig. Vi har exempelvis ett 
utbildningsprogram som heter Swedish Export Academy. 
Där får medarbetare från SEK, Business Sweden, Export

kreditnämnden, Almi och UD utvecklas inom export
samarbetet. Här kan man bredda sitt nätverk och fördjupa 
sina kunskaper vilket leder till att Team Sweden blir ännu 
bättre på att samarbeta för att öka exporten.

Hur ser balansen mellan jobb och fritid ut på 
 arbetsplatsen?

– SEK är en flexibel arbetsplats där man har ett stort 
eget ansvar, och det är inga problem att anpassa arbets
tiden när man ska hämta eller lämna barn på förskolan 
 eller gå på ett läkarbesök. För egen del uppskattar jag 
främst att vi har ett eget gym i byggnaden där man kan 
träna på lunchen om man vill. 

Berätta om ett tillfälle när du var särskilt stolt över 
din arbetsgivare!

– När jag började här fick jag veta att vi varje år har en 
träff för tidigare medarbetare som har gått i pension. De 
träffas, umgås och äter middag, och det är väldigt upp
skattat. SEK:s vd är själv väldigt engagerad i träffen. Jag 
tycker att det är ett jättefint initiativ, och det gör mig extra 
stolt över vårt bolag. 

Svensk Exportkredit
”Vår erfarenhet får oss att sticka  

ut bland andra finansiärer”
Genom att finansiera exportaffärer bidrar Svensk Exportkredit till ökad tillväxt i landet.  

Det viktiga uppdraget och den varma stämningen gör att Catharina Henriksson trivs på jobbet. 
Text Linda Andersson Foto Kristofer Hedlund

”Man får ett stort 
förtroende här och 
vi uppmuntras att 

ständigt utvecklas.”

Att jobba på ett statligt bolag som drivs kommersiellt lockade Catharina Henriksson till Svensk Exportkredit. 

Catharina Henriksson
Titel: Press & Public Affairs. Utbildning: Pol.mag. i statsvetenskap, Göteborgs universitet, examen 
2004. Vilket är ditt smultronställe i Sverige? ”– Djurö i Stockholms skärgård. Min man och jag 
köpte ett lantställe där för ett par år sedan som vi fortfarande är nyförälskade i. Jag trivs vid havet – 
jag är uppvuxen ute på vischan och gillar att vara ute i naturen med vår dvärgschnauzer.”
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