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iZettle hjälper småföretag att lyckas i en värld av storbolag. 
 Fintechbolaget grundades i Stockholm 2010 och revolutione-
rade då mobila betalningar genom att lansera världens  
första chipkortläsare och app för mobila kortbetalningar.  

I dag erbjuder iZettles affärsplattform småföretag i Europa och 
Latinamerika verktyg för att ta betalt, sälja smartare och växa. 
Sedan 2018 är iZettle en del av PayPal.

Mattias Jähnke
Titel: Tech Manager. Utbildning: Högskoleingenjör i datateknik, KTH. 
Vilken är din favoritinnovation: ”3D-skrivaren – att plocka upp sitt 
utskrivna objekt känns som trolleri.”

F ör drygt sju år sedan fick utvecklaren 
Mattias Jähnke upp ögonen för start up-
företaget iZettle. Kort därefter ringde en 
rekryterare upp 

och drömjobbet blev hans. 
Under flera år var han en del 
av teamet som utvecklade 
iZettles app. Sedan 2017 är 
han Tech Manager och leder 
ett team på elva personer. 

– Jag har lärt mig hur 
kraftfullt det kan vara att 
känna passion för det jag 
jobbar med, att bidra till att 
bygga ett företag med duk-
tiga kollegor och mentorer. 
Här får jag utvecklas, först 
som programmerare och nu i 
min roll som ledare. 

Berätta om en utmaning 
du ställts inför!

– Den största utmaningen 
har nog varit att befinna 
sig på ett företag som växer 
och förändras så pass snabbt. Det har lärt mig att 
jag måste förändras med företaget. Efter några år 
kom jag till en punkt där jag kände mig färdig med 
jobbet, jag utvecklades inte i samma takt som förut. 
Samtidigt växte organisationen och för att kunna se 
till allas personliga utveckling så införde vi ett led 
av mellanchefer. Då fick jag chansen att byta till en 
ledarroll. Det har gett mig helt nya förutsättningar 

att utvecklas och växa och jag kan använda mina 
kunskaper och erfarenheter på ett helt nytt sätt. 

Hur är du som ledare?
– Det jag älskar med iZettle försöker jag för-

medla till nya medarbetare, få dem att trivas och 
växa som jag har gjort och fortfarande gör. Jag hade 
nog inte kunnat anta chefsrollen på ett nytt företag, 
men i och med att jag har varit på iZettle så länge 
så har jag en stark anknytning till företaget och har 
många egna erfarenheter – passionen för företaget 
låter mig leda med hjärtat. 

Hur upplever du kulturen?
– Jag känner stor samhörighet med produkterna 

och kollegorna på hela iZettle. Vi växer hela tiden 
och det är motiverande att det går bra. Vi är cirka 
700 personer på hela företaget och finns i tolv 
länder. Den tekniska utvecklingen sker i  Stockholm 
och Edinburgh, Skottland. Sedan september 
2018 är vi också en del av PayPal som finns på 
200  marknader, så jag tror det kommer att hända 
mycket spännande framöver. 

Vad gör dig stolt över att arbeta på iZettle?
– Jag har alltid varit stolt över produkterna som 

vi bygger. Det handlar inte 
bara om att tjäna pengar. 
Vi vill hjälpa småföretag 
att driva sina verksamheter, 
och om det går bra för dem 
så går det bra för oss – det 
finns inga baktankar och det 
tycker jag är fint. 

Vad är det som gör att du 
väljer att fortsätta din 
karriär på iZettle?

– Företagets uppdrag 
känns motiverande – att 
hjälpa småföretag att lyckas 
i en värld av jättar. Här 
bidrar jag till något som 
jag själv tycker är riktigt 
häftigt. Jag gör något som 
jag tror på, och håller man 
på med något som har 
betydelse är det verkligen 

motiverande. Här får jag hela tiden bli utmanad, 
jag får lära mig nya saker i en miljö där jag trivs 
väldigt bra, det gör att jag får ut mycket mer än 
bara en månadslön. 

Utvecklaren Mattias Jähnke på iZettle valde att byta till en ledarroll när chansen 
dök upp.

iZettle
”Passionen för företaget 

låter mig leda med hjärtat”
För Mattias Jähnke är iZettle mycket mer än bara ett jobb.  

Som ledare vill han förmedla den passion han känner för företaget,  
produkten och dess syfte att underlätta för småföretag.

Text Tina Lindström Carlsson Foto Christian Gustavsson
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”Här får jag 
hela tiden bli 
utmanad, jag 
får lära mig 

nya saker i en 
miljö där jag 
trivs väldigt 

bra.”
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