
Från Wheels till det digitala elbolaget 
Tibber  
 
Det digitala elbolaget Tibber fortsätter att växa. 2021 är planen att öka 
personalstyrkan med närmare 100 medarbetare från den nuvarande styrkan på 80. 
Den senaste rekryteringen är Filip Bertland som ska ansvara för tillväxten på den 
svenska marknaden. Senast kommer han från techbolaget Wheels. 
 
Filip Bertland har tidigare arbetat med flera snabbväxande startups och har en internationell 
bakgrund från sin tid på Delivery Hero i Malaysia, där han arbetade som Head of 
Operations. Nu närmast kommer han från en tjänst som General Manager på 
micromobility-företaget Wheels där han var ansvarig för bolagets lansering i Sverige. 

 
- Det känns oerhört spännande att ha anslutit till Tibber. Elbranschen har länge varit 

en bransch som saknat innovation och kundfokus. Jag tycker Tibber är väldigt 
skickliga på att driva sin bransch framåt, bland annat genom sina innovativa 
lösningar där kunden alltid är i fokus, säger Filip Bertland, Growth Manager på Tibber 

 
På Tibber kommer Filip att arbeta som Growth Manager och ansvara för bolagets expansion 
och etablering i Sverige samt arbeta krossfunktionellt med allt ifrån dataanalys och 
partnerskap till performance marketing.  
 

- Vårt mål med Tibber-appen är att göra el, grönare, billigare och sist men inte minst, 
smartare. Med andra ord, vi vill ge dig det bästa verktyget för att ta kontroll över din 
elförbrukning. Jag är väldigt glad att ha Filip i teamet, där han kommer spela en viktig 
roll i vårt arbete att göra Tibber ännu mer tillgänglig för de svenska hushållen, säger 
Edgeir Vårdal Aksnes, VD på Tibber.  
 

 
 
 

Om Tibber 

Tibber är ett digitalt elbolag som vill minska hushållens elförbrukning genom smart teknik. Företaget erbjuder sina 
kunder möjligheten att köpa grön el direkt från producenten för inköpspris och genom Tibber-appen får kunden 
översikt av sin elförbrukning i realtid. Tibber grundades 2016 av Daniel Lindén och Edgeir Vårdal Aksnes och är 
aktivt i Sverige, Norge och Tyskland. Företaget har som vision att sänka europeiska hushållens elförbrukning 
med 20% till 2025. Läs mer på www.tibber.com 
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