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Nu presenterar vi vår tredje utgåva  

av ENTREPRENÖRSANDA med flera 

intressanta reportage och företags-

presentationer. I det här numret kan du 

bland annat läsa om fondmarknaden, 

utbildning för chefer och factoring. 

Vi är stolta att få presentera Lena Apler, 

grundare till Collector Bank, som för 

andra året i rad utsetts till Närings livets 

Mäktigaste Kvinna. Läs gärna den  

spännande och motiverande intervjun 

med henne på sidan 10.

  

WENDELIN MEDIA önskar  

dig trevlig läsning och  

återvinn gärna din  

tidning eller  

lämna den  

vidare …

FÖRETAGSPRESENTATION

Projektledare Henriette Wendelin
Produktion WENDELIN MEDIA
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
wendelinmedia.com

Distribution Svenska Dagbladet
Tryck V-TAB, 2016 | Tidningen ENTREPRENÖRS-
ANDA trycks på miljövänligt papper
Omslagsbild: Johannes Berner

WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnes-
orienterade Tematidningar som distribueras  
i ledande Svensk Dagspress. Vi arbetar med  
värdeskapande redaktionellt innehåll och  
berikar våra läsare med intressanta artiklar  
och reportage med välkända profiler och ledare. 
När våra annonsörer växer och gör fler affärer har 
vi uppfyllt vad WENDELIN MEDIA verkligen står för.

INNEHÅLL
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Fokus på Sveriges nästa startupstjärnor

Jessica Stark 
Medgrundare och VD SUP46

SUP46 är ett medlemsbaserat  
community för Sveriges nästa startup-
stjärnor. Vi har runt 50 startups som 
medlemmar, alla är digitalt fokusera-

de och fokuserar på snabb, global tillväxt. 
SUP46 är även en öppen mötesplats för hela 

startupcommunityt. Exempelvis hade vi 30,000 
besökare förra året och i vårt eventspace hölls 250 tech- och 
startup relaterade events. 

I våras öppnade vi även upp Startup Café by SUP46 i våra lokaler. 
Det är ett fullt utrustat café med närmare 50 sittplatser dit vem som 
helst kan komma för att ta en kaffe, nätverka eller jobba en stund. 
Ambitionen är att ta vår öppna mötesplats till nästa nivå och såklart 
att spara tid och pengar för våra egna medlemmar.

Vårt erbjudande till startups grundar sig i det ekosystem av inves-
terare, partners och rådgivare i världsklass som vi knutit till oss. Vi 
ser med hjälp av vårt nätverk och ekosystem till att de har allting de 
behöver på ett och samma ställe. Ett konkurrenskraftigt försprång 
skulle man kunna sammanfatta det som. Vi får ungefär 20 ansök-
ningar varje månad. Av dessa faller de allra flesta bort i vår screening 
process och endast runt 10 procent erbjuds medlemskap. Medlem-
skapet löper över 12 månader och är resultatbaserat.

När det gäller den mer exklusiva medlemsdelen riktar vi oss enbart 
till skalbara bolag som kommit en bit på vägen och är redo att skala 
upp snabbt. När det gäller den öppna mötesplatsen riktar vi oss till 
hela Sveriges startupcommunity. I våra egna eventserier så har vi både 
Founders Stories och Happy Hours återkommande som är öppna för 
alla och exempelvis våra FemTech-event som riktar sig specifikt mot 
kvinnliga entreprenörer. Vårt årliga Swedish Startup Hall of Fame 
dyker även upp under hösten. Här lyfter vi fram personer som gjort en 
exceptionell insats för den svenska startupscenen. Hittills har Daniel 
Ek, Niklas Zennström och Jane Walerud valts in. 

Mitt tips till nya kvinnliga entreprenörer är att börja med att använda 
det nätverk du har. Var inte rädd för att be om hjälp eller introduk-
tioner till personer du tror kan vara värdefulla för dig att lära känna. 
Ett bra sätt att utöka sitt eget nätverk på ett väldigt naturligt sätt är att 
leta fram events som är relevanta för dig. Ett tips är att även leta fram 
events riktade specifikt till kvinnliga entreprenörer då dessa enligt vår 
erfarenhet bubblar av grymma kvinnor som både ger inspiration och 
energi mitt i den slitiga tillvaro som entreprenörskapet ofta är. 

Utöver det, underskatta inte vikten av att bygga rätt team, allting 
handlar om genomförande och då är det avgörande att ha rätt personer 
med sig. Det var därför vi valde namnet Startup People of Sweden!

4

Henriette Wendelin

Finns det tillräckligt med riskkapital till 
Sveriges entreprenörer? 
– För riktigt bra startup team finns det risk-
kapital men det är en tydlig koncentration 
kring vissa branscher och geografier. Många 
investeringar görs t ex inom internet/media 
sektorn där flera nya fonder har rests de 
senaste åren. Ser vi till andra segment, inte 
minst för mer tekniktunga startups inom t 
ex Life Science och Cleantech så är det helt 
klart mer utmanande att resa kapital. Själ-
va satsar vi på Almi Invest 1,3 miljarder via  
8 regionala fonder de kommande 5 åren på 
Startups baserade i hela Sverige, helt obereo-
ende av bransch.  

Vad letar ni efter? 
– Vi vill se entreprenörsteam som vill och 
kan förändra marknader och utmana tra-
ditionella branscher med nya lösningar. Vi 
letar efter startups som har internationella 
ambitioner och förutsättningar att växa. 

Om jag vill resa kapital och få en investe-
ring av er, vad är dina 5 konkreta tips? 
1. Sälj er vision, visa er passion och våga 

drömma stort! 
2. Berätta hur ni som team kompletterar 

varandra med era kompetenser och erfa-
renheter samt hur ni ska lyckas växa på 
marknaden.

3. Visa för oss vilka verkliga kundproblem 

som ni löser bättre än alla andra och vilka 
som är beredda att betala för det.

4. Illustrera hur ni mäter era KPI:er (Key 
Performance Indicators) och agerar för att 
öka värden i ert bolag – detta avslöjar hur 
ni förstår och förhåller er till er bransch.

5. Sticker ditt bolag ut i konkurrensen? Är 
er produkt eller tjänst är bättre än existe-
rande lösningar på marknaden och har ni 
ambition att växa snabbt så hör gärna av 
er till oss när ni står inför en marknadsin-
troduktion eller en initial expansion. 

HUR RESER DU RISKKAPITAL  
TILL DITT STARTUP?

Möt Mikael Karlsson, vd 
på Almi Invest - Sveriges 

mest aktiva investerare  
i tidiga startups.

Mikael Karlsson,  
vd på Almi Invest.

www.almiinvest.se

        Vi vill se  
entreprenörsteam 
som vill och kan 
förändra marknader 
och utmana  
traditionella  
branscher
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Ibland är det problem att få betalt. Som ett av Europas ledande kredithanterings-
bolag hjälper vi dig. Vi utgår ifrån att alla vill göra rätt för sig och finner lösningar 
som gör att du får in dina pengar enklare med bibehållen god kund relation.  
 
Vi vann pris för Sveriges bästa kundservice 2015,  kontakta oss nu på Lindorff.se 
eller ring 0771-85 62 05. 

Gratis  
påminnelse- och  
inkassohantering!

www.lindorff.se

JUST NU  BJUDER VI PÅ ÅRSAVGIFTEN!



När sedan rådgivning och kapitalförvaltning 
gjordes tillgängligt för alla var Sveriges största 
fondhandelsplats ett faktum. 

– Bolaget har idag cirka 50 000 kunder 
och har vuxit till att bli dels ett teknikbolag 
där vi via vår plattform tillgängliggör Sveri-
ges största utbud av fonder och dels ett bolag 
där vi erbjuder finansiella tjänster som råd-
givning och kapitalförvaltning. Vi säljer även 
vår teknik vidare till andra finansiella aktörer 
såsom fondbolag och fristående kapitalförval-
tare, säger Filip Szymanski, kapitalförvaltare 
på Fondmarknaden.se.

Aktiva fondportföljer
På Fondmarknaden.se kan man på egen hand 
sköta sin fondhandel om man vill, men om 
man inte har tid eller kunskap så kan man 
också låta Fondmarknaden.se sköta fond-
portföljen.

– Vi erbjuder just nu fyra olika aktivt för-
valtade fondportföljer till olika risknivåer. 
Intresset för våra aktiva fondportföljer ökar, 
det är inte alltid lätt för gemene sparare att 
hitta rätt i det stora utbudet av fonder. Fram-
förallt är det många som upplever att de helt 
enkelt inte har tid. Jag ser det som ett utmärkt 

alternativ för de som vill luta sig tillbaka och 
låta oss sköta jobbet, säger Filip Szymanski.

Kundanpassad webblösning & partnersystem
Bolaget hjälper även andra finansiella aktö-
rer med hantering och system för slutkunder, 
både ur ett legalt och administrativt perspektiv. 
Bolaget erbjuder ett partnersystem för hante-
ring av interna och externa mäklare samt råd-
givare där de kan administrera och följa sina 
kunder samt få informationen om dem.

–  Vi löser tekniken för hur ett företags 
slutkunder loggar in och följer sitt sparande 
samtidigt som vi gör det enkelt för mäklare 
och rådgivare att sköta sitt jobb. Rådgivare 
ska hjälpa kunder och fondbolag ska fokusera 
på fondförvaltningen, vi löser resten, avslutar 
Filip Szymanski.

VÄLJ SJÄLV ELLER LÅT  
FONDMARKNADEN GÖRA DET ÅT DIG!

Under IT-eran på 
1990-talet bildades  
Fondmarknaden.se  

med affärsidén att  
göra samtliga fonder på 
marknaden tillgängliga  

för alla via internet.
Under 2008 utveckla-

des avancerade verktyg 
som gjorde det möjligt  

för sparare att själva  
hitta de bästa fonderna 

och löpande hantera  
sitt sparande.

Det är inte alltid lätt 
för gemene sparare att 
hitta rätt i det stora  
utbudet av fonder.

Filip Szymanski, kapitalförvaltare 
på Fondmarknaden.se.

Sluta-Röka-Linjen är en nationell, kostnadsfri 
och mycket framgångsrik avvänjningstjänst 
som sedan starten 1998 har hjälpt tusentals 
rökare och snusare att bryta beroendet. 

– Vi är en kunskapscentral med lång erfa-
renhet och idén är att hjälpa den tobaksbe-
roende att hitta ett eget sätt att sluta. Till vår 
hjälp har vi rådgivare som alla har bakgrund 
inom olika discipliner, till exempel tandvård 
och folkhälsovetare, som fungerar som kvali-
ficerade tobaksavvänjare, säger Susanne Gho-
mashi, sjuksköterska på Sluta-Röka-Linjen.

Samtidigt är det inte bara den som vill slu-
ta röka som kan ha nytta av att höra av sig.

– Anhöriga till rökare kan också behöva väg-
ledning, medan dom som har lyckats bli rökfria 
också kan behöva stöd för att förbli rökfria.

Att sluta röka är en utmaning och kan för en 
del vara en svår resa fram till det sista blosset.

– Den stora svårigheten är helt enkelt att 
bli av med beroende, det fysiska men i syn-
nerhet det psykologiska. Det fysiska beroen-
det är egentligen kortvarigt men beteendet, 
med starka vanemönster, är desto svårare att 
bli kvitt. Reflexerna som rökaren har måste 
ersättas med annat, vilket är utmaningen för 
den som vill bli fri från sitt tobaksberoende, 
säger Susanne Ghomashi.

Ju större kunskap man har om beroendet och 
dess mekanismer, desto större chans har man 
att sluta röka.
– Därför är det mycket bra att vända sig till 
professionell hjälp för att lära sig så mycket 
som möjligt. Det ger dig en chans att hante-
ra beroendet bättre och identifiera risksitua-
tioner. Sannolikheten att lyckas är helt enkelt 
mycket större när man får hjälp.

För att skapa ännu större tillgänglighet har 
Sluta-Röka-Linjen utvecklat konceptet ytter-
ligare genom att nu också erbjuda en chatt-

funktion som kommer inom kort. Dessutom 
har man nu tobaksavvänjning med tolk.

– Vårt mål är att vara tillgängliga för så 
många som möjligt. Alla som vill ska kunna 
vända sig till oss, säger Susanne Ghomashi, 
som också uppmuntrar vården att informera 
patienter om Sluta-Röka-Linjen.

– Vi vill påminna vården om att vi finns 
och att vi är en bra resurs för dem när det gäl-
ler tobaksavvänjning, säger hon.

FÖRETAGSPRESENTATION

Vi röker mindre  
i Sverige. Men trots  
det är vi fortfarande  

långt ifrån regeringens  
mål att fasa ut rökningen  

till år 2025. Det finns  
kompetent hjälp att vända 

sig till, för den som vill  
fimpa för gott.

STÖD PÅ VÄGEN MOT SISTA BLOSSET

INFO

• Du hittar Sluta-Röka-Linjen på nätet: 
sluta-roka-linjen.se

• Här hittar du kontaktuppgifter,  
information, bloggar och inspiration. 

• Telefonlinjerna är öppna  
måndag-torsdag 9.00-20.00,  
fredag 9.00-16.00  

Reflexerna  
som rökaren har 
måste ersättas med 
annat, vilket är 
mycket svårt

Susanne Ghomashi, sjuk -
sköterska på Sluta-Röka-Linjen.

MÅNGA TIMMAR 
Var femte tillfrågad småföretagare arbetar 
mellan 46 och 50 timmar i veckan, enligt 
en undersökning från Visma.

FLEST NYA FÖRETAG   
startar i Helsingborg vilket är en av  
anledningarna till att staden får  
utmärkelsen Årets Tillväxtkommun.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Snabba
leveranser!

www.inkclub.com

Beställ idag på 
020-10 00 10 

eller på

Gör som andra företag och beställ
bläck och toner från oss.



– När jag jobbade som massageterapeut blev 
det snabbt uppenbart att så gott som alla pro-
blem som kunderna upplever är en konse-
kvens av icke-funktionell hållning. Därför vil-
le jag ta fram en ny och bättre produkt för just 
förbättrad hållning, säger han.

Stärkevästen är långt ifrån den enda typen 
av hållningsväst som finns på marknaden. 
Men ur Arvid Forsman perspektiv var det ing-
en av de befintliga västarna som var optimala.

– Ofta är de ganska obekväma och börjar 
skava och göra ont. I många fall blir det helt 
enkelt så att man slutar använda västen innan 
den hinner göra någon nytta.

I jakten på en bättre, bekvämare väst hittade 
han en tillverkare som låg nära hans vision, 
men inte helt rätt.

– De gick med på att göra förändring-
ar utifrån mina idéer. För mig blev det då en 
chansning eftersom jag köpte på mig ett gan-
ska stort parti men hade egentligen ingen rik-
tig plan för hur jag skulle sälja dem, berättar 
Arvid Forsman.

Ganska snabbt valde han att sälja den 
genom massageterapeuter och kiropraktorer.

– Det gick riktigt bra. Många fick upp ögo-
nen för västen och det gick hela tiden bättre 
och bättre.

Nästa steg blev att sälja in Stärkevästen 
på olika rehabkliniker. Det innebar också att 
målgruppen breddades ytterligare.

– Det gav ganska snabbt ringar på vattnet. 
En hel del företag ville köpa in västar till 
sina anställda för att minska risken för sjuk-
skrivning. Västen funkar nämligen lika bra 
när man rör på sig som när man är stilla-
sittande. 

Idag har Arvid Forsman lämnat massage-
branschen och försörjer sig helt på Stärke-
västen. Han har ingen tidigare erfarenhet av 
försäljning men har haft en entreprenörsdriv 
sedan barnsben.

– När jag var liten hade jag alltid små pro-
jekt för mig. Jag gjorde och sålde olika saker 
till tanterna på byn, berättar han med ett 
skratt.

Allt kapital har kommit från Arvids egna 
fickor. Sedan ett och ett halvt år sitter han 
dock i en företagsinkubator i Borlänge, något 
som har inneburit ett lyft för verksamheten.

– Där får vi bland annat coachning av kun-
niga människor några timmar i veckan och 
det känns värdefullt eftersom vi är ganska nya 
när det gäller att driva företag. 

Vad har varit den största utmaningen  
när det gäller att utveckla företaget?
– Det har varit att etablera en produkt på en 
väldigt konkurrensutsatt marknad där det 
redan etablerats många, liknande, produk-
ter sedan tidigare. Därför har det till stor del 
handlar om att synas och höras så mycket som 

möjligt, det vill säga att faktiskt åka runt och 
visa upp produkten och övertyga folk om hur 
bra den är. 

Vad har du för tips till personer  
med entreprenörsdrömmar?
– Våga satsa! Antingen går det bra eller så går 
det åt skogen, men jag tror man ångrar det mer 
om man inte testar alls, säger Arvid Forsman. 

Han identifierade ett 
problem och presente-

rade en lösning. Så gick 
det till när Borlänge-

sonen Arvid Forsman gick 
från massageterapeut till 

entreprenör. Hans produkt 
Stärkevästen ger stöd åt 

trötta ryggar och förbättrar 
användarens hållning.

HANS IDÉ RÄDDAR RYGGEN

BOKA HÖSTENS 
UTBILDNINGAR

Kontakta oss på 021-33 80 800  | info@executivepeople.se  |  En del av executivegruppen.se

- 10 dagars 
 Executiveprogrammet

- 5 dagars 
 vd-utbildning

- 2 dagars grundläggande 
 vd-utbildning

- Högre diplomerad 
 styrelseutbildning

- Grundläggande 
 styrelseutbildning

- Ordförandeutbildning

- Ekonomiprogrammet

- 2 dagars grundläggande 
 ekonomiutbildning

STOCKHOLM
GÖTEBORG

MALMÖ

Arvid Forsman, Stärkevästens 
grundare.

VARUMÄRKE   
Bland de varumärken som det pratades mest positivt 
om i Sverige ligger Volvo fortsatt på en klar förstaplats, 
enligt YouGov BrandIndex delårsranking 2016.
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Båstad | Eslöv I Hörby I Landskrona I Malmö I Tollarp I Tomelilla I Örkelljunga 
www.kockumochkockum.se Telefon +46(0)40 6116684

Vill du träffa samma tandläkare,  
tandhygienist och tandsköterska varje år?

Tycker du att dina barn skall få samma 
goda tandvård som du?

Uppskattar du personligt engagemang 
och hög servicenivå?

Känner du en trygghet i att all behandling 
sker på ett och samma ställe?

VÄLKOMMEN TILL 
TANDLÄKARNA KOCKUM & KOCKUM

Eslöv I Hörby I Landskrona I Malmö I Tollarp I Örkelljunga 
www.kockumochkockum.se Telefon +46(0)40 6116684



– Det är naturliga reaktioner kopplade till 
vår överlevnadsinstinkt och om de inte han-
teras på rätt sätt så riskerar de att växa till 
motstånd och rädsla, säger Susanne Ask-
wall, rådgivare och chef för Executive servi-
ces på konsultfirman AS3. Bolaget som finns 
i de nordiska länderna fungerar som strate-
gisk och operativ samarbetspartner i sam-
band med förändringsprocesser i företag och 
organisationer.

I grunden handlar deras arbete bland 
annat om att stötta chefer i att leda sig själva 
och andra genom förändringsprocesser.

– Vi hanterar den mänskliga sidan, att 
undanröja eventuella hinder och hitta fram 
till den egna motivationen, säger hon.

Företag och organisationer vänder sig 
till AS3 antingen i samband med att någon 
form av förändring är under planering eller 
när man genomfört den eller om det inte gått 
som man tänkt sig.

– Många gånger handlar det om att chefer 
måste bli bättre på att hantera dialogen med 
sina medarbetare och att på ett tidigt stadium 
bättre förstå reaktioner till förändrade strate-
gier, säger Susanne Askwall.

Utbildningen "Job Transition Manage-
ment" bygger på fyra utbildningspass, hem-
uppgifter och individuell coachning. Första 
delen handlar om att få en djupare förståel-
se för transition, förändring. Den andra delen 
fokuserar på hur man som ledare möter mot-
stånd hos medarbetare.

– Det kan se olika ut i vissa fall, tyst eller 
raljerande i andra öppet aggressivt. Som chef 
behöver man förstå vad det är som händer 

och bland annat anpassa sitt sätt att leda så 
att man inte förstärker reaktionerna, säger 
Susanne Askwall.

Det tredje passet tar sikte på dialogen, att 
till exempel lära sig lyssna även på det som 
inte sägs högt. Sista delen tar upp vikten av 
ett tydligt ledarskap.

– Den chef eller ledare som förstår att oli-
ka typer av reaktioner är en naturlig del i för-
ändringsprocesser blir också en bättre chef. 
Det som man kanske uppfattar som negati-
va reaktioner, kan också ses som krafter som 
kan vändas till något positivt. Hanterar man 
förändringsarbetet på rätt sätt så är chansen 
stor att man bibehåller motivation och effek-
tivitet i organisationen. Sannolikt så uppnår 
man också de planerade effekterna av föränd-
ringen genom att medarbetarna förstår vad, 
hur och varför.

I de fall en omorganisation innebär att den 
som är ledare kommer att bytas ut så arbetar 
AS3 även med "Executive Outplacement" där 
man tillsammans analyserar och planerar för 
nästa steg i karriären.

– Oavsett om man är beredd på att gå vida-
re eller inte så kan det vara otroligt värdefullt 
att få hjälp med att upptäcka vad man kan och 
vill göra härnäst och att kunna ta aktiva beslut 
om sin framtid, säger Susanne Askwall.

Sveriges starkaste elcykel

070-730 66 59  Kärrhed 260, 442 73 Kärna
jan@ecoproducts.se  www.elhoj.com

Hydraulisk
framgaffel

Tre effektlägen
Low, Medium, High

Ryms i de fl esta
husbilsgarage

Skivbroms fram
samt fotbroms

576w/h

Räckvidd
7-8 mil
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En ny organisationsplan, 
skapa nya processer  

eller till exempel utvidga 
verksamheten, i varje  

förändringsarbete finns 
risk för både oro, miss-

förstånd och ovilja.

Susanne Askwall är rådgivare 
och chef för Executive services 
på konsultfirman AS3.

Digital ledarskapsutbildning
Med fokus förändring och arbetsmiljö

”När du behöver det som mest”

STÖD I FÖRÄNDRINGSPROCESSER

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

KORT OM AS3

WWW.AS3.SE

• AS3 startade 1989. 

• Konsultfirman fokuserar på rådgivning 
i samband med förändringsprocesser i 
arbetslivet - Job Transition Management. 
Bolaget finns i Sverige, Danmark, Norge 
och Finland. AS3 har ett globalt samarbe-
te med Lee Hecht Harrison

FÖRETAGSPRESENTATION



”Jag erbjuder 
alla anställda 
en årlig blodkontroll 
– för vem vill inte 
upptäcka ohälsa 
innan den leder 
till sjukdom?” 
Ohälsan kommer ofta smygande. 
Den varken syns, hörs eller känns. 
Men en årlig kontroll och analys av 
kroppens blodvärden kan avslöja 
ohälsan, innan den leder till trötthet, 
sjukdom och nedsatt arbetsförmåga.

Vi erbjuder över hundra 
provtagningsställen, i samarbete 
med lokala vårdcentraler.

Men vi kan även sända ut en 
sjuksköterska till er arbetsplats 
om det passar bättre.

Vår lösning är snabb, enkel och 
uppskattad, och kostar endast 
från 495 kr per anställd och år.

Läs mer på werlabs.se



Så många självstyrande fordon spår 
analytikerna på IHS att det kommer 
säljas fram till år 2035.

21 MILJONER KONTROLL 
Att själv få bestämma över sin situation och  
att uppfylla en dröm. Det är de största driv-
krafterna för människor att starta företag,  
enligt en undersökning från Företagarna.

Delaktighet skapar mod
När vi når Lena Apler så har dammet ännu 
inte riktigt lagt sig efter Midsommarhelgens 
besked om Brexit.

– Det var ett både tråkigt och överraskande 
besked. Det fundamentala felet var att överlå-
ta en så komplex fråga till en folkomröstning. 
Brexit är besvärande för hela Europa men san-
nolikt värst för Storbritannien, risken finns 
att de blir marginaliserade. Just nu så präglas 
marknaden av osäkerhet kring utträdet men 
ser vi till Europa i stort så tror jag inte att det 
på sikt kommer att få så stor effekt. Vi kom-
mer att se en återhållsamhet bland företagen, 
så länge det finns element av osäkerhet så sit-
ter man still i båten, men hur det än är så fort-
sätter världen att snurra, säger hon.

Lena Apler är idag styrelseordförande i Col-
lector Bank, som hon startade 1999 tillsam-
mans med Johan Möller. Under åren har 
Collector expanderat till en nordisk aktör 
med 410 anställda och våren 2015 beviljade 
Finansinspektionen deras bankansökan och 
i juni samma år börsnoterades bolaget. Hon 
har en lång och gedigen bakgrund i finans-
branschen, men funderade som ung på yrkes-
val som bland annat flygvärdinna, lärare och 
journalist. Men ett semestervikariat på SEB 
1974 blev starten på en livslång karriär.

Vad var det som lockade dig att stanna 
kvar i finansvärlden?
– Det var en kombination av massa saker, 
finansvärlden ger en bred inblick i näringslivet 
och hur tråkigt det än låter så insåg jag att det 
är pengar som fungerar som blodomlopp för 
att det ska fungera i samhället. Det  är nya kun-
skaper varje dag och aldrig nånsin långtråkigt.

Det händer mycket i finansbranschen – inte 
minst it-tekniken driver fram nya produkter 
inom bankvärlden. 

– Vi är mitt i en omvälvning av hela bank-
systemet. För några år sedan hade vi fem it-
personer anställda, idag har vi hundra. Vi byg-
ger våra egna system agilt och i moduler. 

Och Collector stärker sin position som 
digital innovatör via Collector Ventures och 
NFT Ventures. Samarbete ska fokusera på 
investeringar i FinTech-bolag, till en början 
avsätts 100 Mkr.

– Det här ger oss en bredare utblick och 
det finns en rad strålande idéer som vi kan ta 
till vara på det här sättet. Vi har investerat i 
startups inom FinTech även tidigare men då 
var det lite mer ad hoc, nu får vi en tydligare 
struktur.

Vad är det ni tittar på när ni överväger en 
investering i ett startup-bolag?
– Teamet är ofta det som avgör om man lyckas 
eller inte. Idén kan man alltid fila på. Sen tit-
tar vi på hur långt man har kommit med pro-
dukten, bolaget ska vara igång, det måste fin-
nas en bärighet.

"Det bästa är att fatta rätt beslut, det näst bäs-
ta är att fatta fel beslut och det sämsta är att 
inte fatta något beslut alls." Citatet är från Lars 
Thunell, då vd för Securum, och han ska ha 
sagt det på bolagets första kick-off. 

– Jo det stämmer och så är det. Om du inte 
fattar beslut kan du prata i evigheter men det 
leder sannolikt ingen vart. Genomförande-
kraften är otroligt viktig, allt blir inte bra men 
om man inte vågar utan bara torrsimmar så 
blir det inget, utan man måste våga testa sina 
idéer.

Hur skiljer det sig arbetet som styrelseord-
förande från VD-rollen?
– Jag hade funderat ganska mycket på hur 
länge jag skulle vara VD, från början tänkte 
jag max tio år, sen flyttade jag fram gränsen. 

I samband med att vi skulle introducera ban-
ken på börsen så blev det naturligt att göra 
bytet. Stefan Alexandersson var då vår vice 
VD och vi fungerar bra ihop så det var enkelt 
att erbjuda honom VD-posten. Vi kan våra 
styrkor och svagheter. I början var jag arbe-
tande styrelseordförande men det operativa är 
inte längre mitt fält. Idag har jag en strategisk 
och övergripande roll. Det är nog den största 
skillnaden att efter 15 år i ett ständigt växan-
de bolag nu ha möjlighet att lyfta blicken och  
till exempel hitta intressanta nya bolag. Men 
visst finns det tillfällen när man vill gå in och 
peta, och då gäller det att sätta sig på händer-
na och djupandas. Allting måste inte göras på 
mitt sätt, det kan bli bra ändå.

Hur arbetar du för att skapa en effektiv 
styrelse?
– Summan av styrelsen ska vara betydligt 
bättre än individen, och det får man genom 
att samla olika kompetenser och invider med 
engagemang. Vi har till exempel förstärkt sty-
relsen med två nya ledamöter Azita Shariati 
och Cecilia Lager, som tittar på verksamhe-
ten med fräscha ögon, ifrågasätter och kom-
mer med nya idéer. 

– Jag vill inte vara omgiven av ja-sägare, 
det skulle innebära att bolaget inte blir bätt-
re än vad jag är och det här präglar hela vårt 
bolags kultur. Vi har lyckan att ha många unga 
medarbetare som tycker nya saker, har nya 
infallsvinklar och detta bidrar i högsta grad 
till verksamhetens växtkraft. Genom delak-
tighet så blir man modig, idéer ska uppmunt-
ras. Det är en nyckel för framtiden om vi vill 
bibehålla vårt entreprenörsdriv i en ständigt 
växande organisation, säger Lena Apler, och 
påpekar också att hon ofta är väldigt stolt över 
bolaget och verksamheten, men inte nöjd.

– Den känslan ska man mota om man vill 
fortsätta växa.

Hon har bland annat 
startat bank och byggt en 
egen bank. Lena Apler är 

för andra året i rad utsedd 
till Näringslivets 

Mäktigaste Kvinna.

LENA APLER BAKGRUND

1987 Lena Apler startar Den Norske 
Creditbank

1992 Fastighetskrisen i slutet av 
80-talet blev en bankkris fick hon en 
ny utmaning som vd för Securum: att 
omvandla Nordbankens dåliga kredi-
ter till cash. De fick tio år på sig och 
gjorde det på fem.

1999 Startar Collector 

2015 Finansinspektionen beviljar  
Collectors bankansökan bolaget  
börsnoteras.

eller boka 
hos din 

resebyråscandorama.se • 040-600 00 00
Läs mer om allt som ingår och boka på

JULSHOPPING I LONDON

Flyg från Arlanda, Kastrup och Landvetter, 4 dagar

24/11 och 8/12 från 4 995:-

I priset ingår: Flygresa till London t/r,  
3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukostar,  
Scandoramaguide

JULSHOPPING I PRAG

Flyg från Arlanda, 4 dagar

25/11 och 9/12 från 4 495:-

I priset ingår: Flygresa till Prag t/r,  
3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukostar,  
Scandoramaguide

JULSHOPPING I KRAKOW

Flyg från Arlanda och Kastrup, 4 dagar
24/11, 1/12, 8/12 från 3 995:-

I priset ingår: Flygresa till Krakow t/r,  
3 övernattningar i dubbelrum, 3 frukostar,  
Scandoramaguide

JULSHOPPING I BERLIN

Flyg från Arlanda,  4 dagar

25/11 och 2/12 från 4 495:-

I priset ingår: Flygresa till Berlin t/r,  
3 övernattningar i dubbelrum 3 frukostar,  
Scandoramaguide

alltid med guide

    Underbara 
julshoppingresor!
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SEMESTERSTRESS 
Fler än sju av tio småföretagare tänker på jobbet när de är lediga. 
Främst tänker man på hur företaget ska utvecklas och oro inför 
framtiden. Det visar en ny undersökning från Visma.

Att tillfriskna från alkoholism eller en bero-
endesjukdom är bland det svåraste en män-
niska kan gå igenom. Det vet Mikael Lund, 
en av Sveriges främsta experter på beroen-
de. Han driver Human Gardening, ett före-
tag som erbjuder just beroendebehandling.

– Vi är den lilla, stora utmanaren i 
behandlingsbranschen med behandling-
ar som ligger i tiden och som är anpassade 
efter det moderna samhällets krav. Allt fler 
använder våra tjänster på grund av de goda 
slutresultaten, säger han

På Human Gardening erbjuder man ett sex 
till tolv veckor långt öppenvårdsprogram, 
beroende på vilken takt som patienten vill 
behandlas i.

– De som genomgår Human Gardenings 
behandling gör det helt nyktra och drogfria, 

det vill säga att utöver droger och alkohol 
fasas även överflödiga mediciner ut.

Att jobba med små behandlingsgrupper är 
en stor konkurrensfördel, menar Mikael Lund.

– Jämfört med många av våra kollegor i 
branschen har vi mindre grupper, max sex 
personer i varje, kombinerat med stort per-
sonligt engagemang. Det ger mycket högre 
resultat. I vår senaste undersökning har vi 
efter avslutad behandling 73 procents bibe-
hållen nykterhet och drogfrihet, vilket lig-
ger cirka 10-20 procent över snittet.

Det händer mycket hos BizView Systems 
AB. Företagets webbaserade systemstöd för 
verksamhetsstyrning gör nu internationell 
succé. Idag är den svenska lösningen en glo-
bal angelägenhet. 

Efter lyckade affärer i bland annat Hong-
Kong, Sydafrika och UK står nu fler länder 
på tur.

– Det bevisar att vi har skapat en lös-
ning i absoluta världsklass. Vi är också ett 
bevis på att det utvecklas otroligt spännan-
de bolag i Sverige, säger Oskar Kristiansen, 
CEO på BizView Systems.

BizView har många funktioner, till exem-
pel prognostisering, budgetering, rappor-
tering, analys och konsolidering. Dessutom 

är verktyget skalbart, vilket innebär att det 
funkar lika bra för den lilla redovisningsby-
rån som den stora multinationella koncer-
nen. BizView körs i molnet och kan enkelt 
integreras med andra affärssystem.

I oktober arrangeras BizView Summit 
i Oslo, en stor konferens som samlar en 
mängd bolag. Samtidigt släpps den åttonde 
och senaste versionen av systemet.
– Den stora nyheten är mobiliteten. Biz-
View kommer nu alltså vara tillgängligt som 
app i telefon och padda. Med fler, utökade 
funktioner kommer vi nu vara i direkt kon-
kurrens med alla de största leverantörerna i 
världen, avslutar Oskar Kristiansen. 

Läs mer på bizviewsystems.com

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

Delaktighet skapar mod
Jag vill  

inte vara  
omgiven av 

ja-sägare.

Sveriges ledande aktiebokstjänst

www.nvr.se

NVR
Nordiska  Värdepappersregistret

Prova 
gratis i 30 

dagar.

Oskar Kristiansen, CEO på 
BizView Systems

Mikael Lund, grundare av
Human Gardening.

ETT ÖGONBLICK ...

ETT ÖGONBLICK ...

FOTO: JOHANNES BERNER
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1 september håller Human Gardening 
öppet hus på World Trade Center i Mal-
mö med gäst Sanna Lundell från Djävuls-
dansen i SVT.

Läs mer på humangardening.se



– Många är måna om sina kundkontakter och 
kan känna en viss oro inför att påminna om 
betalning eller skicka kravet till inkasso, säger 
Mattias Nilsson, försäljningschef på kredit-
hanteringsföretaget Lindorff.

Små- och medelstora företag står för en 
stor del av tillväxten i Sverige, och att ekono-
min fungerar i dessa är avgörande för att de 
ska fortsätta växa och generera arbetstillfällen.

– I de fall en kund inte reglerat en faktura 
i tid så säger vår erfarenhet att det oftast är en 
av två anledningar, antingen handlar det om 
rent slarv eller så saknar de tillräckligt kapi-
tal och istället valt att prioritera andra före-
tag. Våra kunder tar bland annat kontakt med 
oss när de känner att dialogen kring försenade 
fakturor är allt för tidskrävande. Om man är 
bekymrad över hur kunderna ska reagera när 
man lämnar över fakturaärende till en tred-
je part så kan det vara idé att helt enkelt tala 
om för kunden redan från början att det är så 
man arbetar.

Enligt Mattias Nilsson så blir cirka 90 pro-
cent av fakturorna betalda inom det tidsspann 
som är satt efter en påminnelse.

– Långsiktiga relationer och kundnöjd-
het är givetvis oerhört viktigt för oss, i det 
arbetet så är även gäldenärens uppfattning 
om oss viktig. Vi ska fungera som våra kun-

ders förlängda arm vilket innebär att vårt 
bemötande ska vara bra och att vi lyssnar 
även på gäldenären.

Han påpekar också vikten av att ha bra kän-
nedom om vem man gör affärer med och är 
man osäker på kunden så bör man ta en kre-
ditupplysning.

– Om det är så att man fortfarande tvekar 
då gäller betalning direkt. Fungerar det så kan 
man sedan skapa en relation till kunden. 

Den digitala utvecklingen har i mycket satt 
sin prägel på ekonomitjänsterna.

– Unga företag är inte beroende av gam-
la tekniska plattformar utan kan anamma den 
nya tekniken från dag ett och vi ser att våra 
tjänster inte bara kan funka under arbetstid 
utan måste finnas tillgängliga 24 timmar om 
dygnet sju dagar i veckan. Tjänsterna måste 
vara enkla och tillgängliga.

– Vi ser också hur allt fler entreprenörs-
drivna företag agerar på en global mark-
nad jämfört med hur det såg ut för ett par år 
sedan. Har man då en partner som arbetar 
internationellt så behöver man inte etablera 
nya kontakter i varje nytt land där man ver-
kar. En svensk person som flyttar utomlands 
försvinner inte, utan vi arbetar antingen via 
våra kontor utomlands eller via våra samar-
betspartners, säger Mattias Nilsson.

De flesta företagare har 
någon gång drabbats av 
försenade fakturabetal-

ningar vilket i sin tur inne-
bär att fokus flyttas från 

kärnverksamheten. I vär-
sta fall kan det också leda 

till likviditetsproblem.

Text
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Mattias Nilsson, försäljningschef.

MINSKA DINA KREDITFÖRLUSTER

”Genom att tänka nytt har  
fastighetsbranschen tagit en  

tätposition vad gäller jämställdhet.” 

Mona Finnström, vd Fastigo, 
med anledning av att 41% av 
cheferna i branschen idag är 
kvinnor.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

12

KORT OM LINDORFF

• Lindorff är en fullservice europeisk  
kredithanteringsleverantör som  
etablerades 1898.

• Företaget har idag 4 300 anställda,  
de finns i tretton länder och erbjuder 
informationstjänster, betaltjänster,  
faktureringstjänster, inkassotjänster  
och köp av avskrivna fordringar.

• Huvudkontoret finns i Oslo och  
i Sverige arbetar cirka 200 på  
kontoren i Stockholm och Göteborg.

Våra inkassotjänster  
är anpassade och  
utformade för att du 
ska kunna behålla 
relationen med dina 
kunder över lång tid.



Taco Bar öppnade sin första restaurang 
1983 i Kungshallen i Stockholm, där den 
ligger kvar än i dag, och vi har nu 34 
restauranger spridda över Sverige och fl er 
på gång kommande halvår. Många av våra 
franchisetagare har varit med i över tio år, 
några i femton och några över tjugo år.

Vår idé är att erbjuda snabbt serverad 
Tex Mex-mat under varumärket Taco Bar 
i restauranger som drivs i franchiseform. 
Alla rätter tillagas efter våra egna recept 
med våra egna unika kryddblandningar 
och unika såser. 

Vi lägger stor vikt vid våra råvaror och 
importerar en hel del av dem själva ex. 
våra Nachochips som görs av färsk majs 
enligt vårt recept i York, PA, USA. Våra 
tortillabröd som görs av familjen Rodriquez 
i Atlanta, GA, USA och vår guacamole som 
görs i Mexiko av Carlos. 

Taco Barer fi nns både i gatulägen, med 
egen ingång och uteservering, och i köp-
centrum. En Taco Bar har nästan alltid 
alkohol  rättigheter utom där vi inte kan ha 
det exempelvis i en gemensam Food Court. 

För dig som vill driva restaurang så är 
Taco Bar ett utmärkt alternativ med en 
förhållande vis låg investering och ett 
internt och enkelt utbildningssystem som 
gör dig och dina medarbetare fullt utbildade 
inom ramen för Taco Bar. Vi hjälper dig med 
det mesta; utbildning, rita restaurangen, 
bygga och inreda den, budgetering mm.

Varmt välkommen till Taco Bar-familjen!

Just nu söker vi fl era franchisetagare 
runt om i hela Sverige. För att läsa mer gå 
gärna in på www.tacobar.se/franchisetagare
eller ring VD Lars Callebro 0709-93 45 56 
eller maila lars@tacobar.se

www.tacobar.se

BLI FRANCHISETAGARE PÅ TACO BAR

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

Vill du få ett papperslöst flöde för fakturor 
och kanske även för firmans kvitton?
Och att materialet samtidigt blir bokfört och 
kvalitetssäkrat? Då har vi lösningen till dig!
 
Mejla oss på info@marredo.se eller få  
prisuppgift direkt på marredo.se.

Ange SvD så får du 10% rabatt första året.

Papperslös bokföring, det funkar faktiskt!

marredo.se



MICHAEL BERGLUND
248X118

Några av världens mest framgångsrika unga teknikbolag finns 
i Stockholm. En ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm 
visar att infrastruktur, nätverk, företagsklimat och främjande 
politik är viktiga faktorer som förklarar Sveriges framgång.

– En styrelse ska jobba framtungt och inte 
baktungt. Fokus ska inte ligga på det operati-
va arbetet utan på det långsiktiga arbetet och 
hur man skapar värden, säger han.

En styrelse bidrar till att affärsplan för 
bolaget utarbetas och implementeras. Styrel-
sen har också en viktig funktion som boll-
plank till VD och att tillföra kontaktnät utan-
för bolaget. Den övergripande uppgiften är 
således att formulera mål efter ägarnas inten-
tioner för att uppnå lönsamhet och tillväxt.

– Handlar det till exempel om att expandera 
eller att kunna ta ut pengar? Dessa saker kräver 
helt olika personer i styrelsen. Därmed är rekry-
tering en stor bit. Rätt kompetens på rätt plats 
helt enkelt. Det funkar inte så bra att ta in fem 
personer med liknande kompetens och erfaren-
heter. En bra mix är en viktig förutsättning.

– När det då gäller att rekrytera till styrel-
sen är det en stor fördel att leta efter kompe-
tens utanför sin egen krets. Ofta går tankarna 
reflexmässigt till människor som man har per-
sonliga relationer till men det är inte säkert att 
det är det som är bäst för företaget. Styrelsen 
mår bäst av att ledamöterna har hög integritet 
och vågar stå upp för sina åsikter.

Styrelseinstitutet utför ofta styrelseutvär-
deringar, det vill säga en granskning för att 
avgöra om styrelsearbetet går på rätt håll. Uti-
från utvärderingens resultat kan man sedan 
utveckla styrelsens arbete och förbättra både 
arbetsformer och höja effektivitet.

– Ett vanligt misstag är att man låter en 
styrelse sitta för länge och inte vågar byta ut 
folk. En styrelse som inte fokuserar fram-
åt utan istället blickar bakåt har inte så stora 
chanser att lösa de uppgifter som de är utvalda 
att lösa. Jobbar man på samma sätt i tio år får 
man också samma resultat i tio år. 

För många småföretagare upplevs styrelse-
arbete som något jobbigt och besvärligt. Men 

det går att ta mjuka steg mot att sätta samman 
en styrelse, menar Claes Rydholm.

– Man kan till exempel först skaffa sig 
en mentor och på så sätt jobba på styrelse-
liknande former med regelbundna möten, 
för att sedan gå vidare och bilda en styrelse. 
En annan variant är att använda en så kall-
lad advisory board, vilket heller inte är en for-
mell styrelse utan fungerar som en rådgivande 
församling. Detta är bra sätt att förbereda sig 
innan man inför en styrelse. 

Vilka trender märker du av när det gäller 
styrelsearbete?
– Digitaliseringen är en gigantiskt fråga som 
vi alla måste förhålla oss till. Hållbarhetsfrå-
gor, inte bara miljömässiga utan även när det 
handlar om etik och sociala frågor, är också 
något som diskuteras i allt större utsträck-
ning. Vi är noggranna med att ständigt bedri-
va internutbildningar för att vi ska kunna ta 
med nya infallsvinklar till våra bolag, avslutar 
Claes Rydholm.

Ju fler perspektiv som 
finns i en styrelse, desto 

mer framgångsrik blir den. 
Det vet Claes Rydholm, vd 

Styrelseinstitutet, en  
nationell organisation  

som jobbar med styrelse-
relaterade frågor. Hit  

vänder man sig när man 
vill ha hjälp med bland 

annat styrelseutvärdering-, 
utbildning och rekrytering. 

Styrelseinstitutet är idag 
verksamma i över hundra 

svenska bolag.

MÅNGFALD VIKTIGT I STYRELSEN

GROGRUND
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Claes Rydholm,  
vd Styrelseinstitutet.

SYSSELSÄTTNING 
Antalet anställda ökade 2,4 procent andra 
kvartalet i år. Totalt fanns det 4 556 200 
anställda, motsvarande kvartal 2015 fanns 
det 4 450 500 anställda.   Källa: SCB
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Styrelsen mår  
bäst av att ledamöterna  
har hög integritet och 
vågar stå upp för sina 
åsikter.
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Den största svensk-franska fastighetsbyrån på 

FRANSKA RIVIERAN

+46 (0)8 511 60 919 +33 (0)4 92 98 92 54        contact@wretmanestate.com

www.wretmanestate.com

Nice | Takvåning | Öppen planlösning
122 m² | Söderläge | 1 280 000 €

Mougins | Gångavstånd | Sydvästläge
114 m² | Terrass 50 m² | 700 000 €

Cannes | La Croisette | Penthouse
2 sovrum | Sydvästläge | 1 650 000 €

Antibes | 800 m till stranden | 68 m²
2 terrasser | Mycket ljus | 395 000 €

Nice | Härlig utsikt | 2:a på 53 m²
Balkong | Söderläge | 320 000 €

Vence | Villa på 280 m² | 5 sovrum
4 badrum | Söderläge | 1 900 000 €

Cannes | Centralt | Sydvästläge
2 sovrum | 2 badrum | 1 060 000 €

Cap d’Antibes | Modern nybyggd villa
4 sovrum | 4 badrum | Unikt objekt

Antibes centralt | Högst upp | Fin utsikt  
56 m² med terrass | Stor 2:a | 295 000 €

Antibes Salis | Framför havet | Fin 2:a
Nyrenoverad | Högst upp | 380 000 €

Nice centralt | Helrenoverad | 84 m²
2 sovrum | Stor balkong | 395 000 €

Valbonne | Tomt i inhägnat område
Idyllisk miljö nära byn | 410 000 €

Cannes | Elegant fastighet med pool
3 sovrum | Stor terrass | 690 000 €

  Valbonne | Fantastisk tomt på 5779 m²
Villa med pool | 4 sovrum | 995 000 €

Nice | Högst upp | 122 m²
3 sovrum | Stor terrass | 1 095 000 €

Mougins | Nära byn |Villa med pool
4 sovrum | Dubbelgarage | 1 290 000 €

5 kontor på Franska Rivieran: Cannes, Nice, Antibes, Fayence-området & i inlandet bakom Nice.
Vi är 23 medarbetare på plats som bor & arbetar på Franska Rivieran & känner till området från St Tropez till Italienska gränsen utan & innan.

Vi erbjuder tusentals objekt & utför en skräddarsydd sökning med fokus på era önskemål.
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– Intresset för vad EQ är och vad det går ut 
på har verkligen ökat, vilket är väldigt posi-
tivt, säger Caren Sjöström, leg psykolog och 
seniorkonsult på Kandidata, ett konsultföre-
tag som specialiserar sig på tester, personbe-
dömningar, utveckling och utbildning. Kär-
nan för verksamheten är teorin om EQ och 
alla tester och verktyg är baserade på väleta-
blerad forskning.

Caren Sjöström menar att det finns ett tyd-
ligt samband mellan hög EQ och framgångsrik 
affärsverksamhet.

– Vi brukar säga "IQ gör att du får jobbet 
men EQ gör att du får behålla det". EQ hand-
lar alltså inte bara om känslor i sig utan om 
hur man förstår sig själv och sina känslor, att 
faktiskt acceptera den man är och att kunna 
uttrycka sig på ett bra sätt. EQ är en nyckel 
till hur man mår, hur man mår påverkar ens 
agerande och agerandet påverkar resultatet, 
säger hon.

Totalt är det 15 förmågor som man brukar 
titta på när det gäller EQ, till exempel social 
förmåga, empati och förmåga att fatta beslut. 
Till skillnad från IQ, som är stabil över tid, går 
det därmed att träna och förbättra sin EQ i 
högre grad.

– Det kan man göra både på individnivå 

och i grupp, genom till exempel coachning. 
Samtidigt handlar det om att identifiera befint-
liga styrkor och använda dem för att utveck-
las. Vi ser ofta hur företag som jobbar med EQ 
lyckas förändra sin kultur och förbättra både 
resultat och arbetsmiljö.

– En hög EQ har man förstås också stor 
glädje av även utanför jobbet. När forskare 
började undersöka begreppet EQ var själva 
frågeställningen varför vissa människor tycks 
hantera och klara livets utmaningar bättre än 
andra. Nu vet vi att en hög EQ skapar bättre 
förutsättningar för det allmänna välbefinnan-
det, säger Caren Sjöström.

Vilken roll tror du att EQ kommer att spela 
i framtiden?
– Jag tror att vi kommer behöva ett ännu stör-
re fokus på EQ i takt med att världen blir allt 
mer föränderlig. I och med att kraven höjs 
hela tiden kommer det att bli allt viktigare att 
utveckla våra empatiska förmågor. Det blir 
svårare och svårare att konkurrera med varor 
och tjänster. Därför behöver man ha männ-
iskor på företaget som trivs, har god förståelse 
för kundernas behov och som är duktiga på att 
skapa relationer. Som kund är man helt enkelt 
mer benägen att handla hos någon som man 
tycker om, säger Caren Sjöström. 

Många tror att en hög 
IQ är en förutsättning för 

framgång. Men allt mer 
forskningsrön visar att den 
emotionella intelligensen, 
EQ, är en mycket viktigare 

faktor. När World Econo-
mic Forum nyligen ranka-

de de tio viktigaste förmå-
gorna i företagsvärlden 
hamnande just EQ högt 

på topplistan.

NYCKELN TILL FRAMGÅNG STAVAS EQ

Så mycket ökade  
exportvärdet av  

turismen under 2015. Det visar Turismens 
Årsbokslut 2015 från Tillväxtverket.

18%
VARUMÄRKE 
Att personalen tror på vad företaget står för är en viktig 
komponent för varumärkesbyggandet. Samtidigt bort-
ser många företag från just detta. Det visar forskning 
från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Caren Sjöström, 
psykolog och 
senior partner  
på Kandidata.
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www.front-o�  ce.se     Tel: 08- 121 380 81

Avancerad algoritm 
ska vända svensk tillväxt

Åtta av tio kunder som kommer till FrontO�  ce Nordic gör det 

för att banken stängt dörren. Genom att våra kunder börjar bli 

mer proaktiva ökar våra lyckade rekonstruktioner, och hittills 

har bl. a. tusentals anställda fått behålla sina jobb.

”KROSS identifi erar krisande bolag 

före ägarna själva inser allvaret”
Sedan 2012 har plattformen ”KROSS” utvecklats, vilken autom-

atiskt skannar av digitala strömmar inom marknaden och iden-

tifi erar kristande bolag, före ägarna själva inser allvaret, säger 

Johan Lund. 

Första nordiska bolaget som listats
på börsen via crowdfunding.
På sajten Fundedbyme.com kom över 5,5 miljoner kronor in 

via crowdfunding och i maj gick vi publikt via NGM Nordic-MTF.

”Det var väldigt spännande. Vi väckte ett stort intresse och 

nådde investerare med en stor bredd. Vårt team har verkli-

gen lyckats göra en tidigare oerhört fyrkantig och stel bransch, 

intressant och spännande”, säger Johan Lund.

FRONTOFFICE
FrontO�  ce Nordic AB (Publ). 

Johan Lund

Titel: Vd

Ålder: 40 år

Bakgrund: Ekonom och entreprenör som 

drivit bolag inom alla möjliga branscher 

under 15 år

Bästa spartips:  Investera i aktier som 

klarar svängningar i konjunkturen. ”65 

procent av de bolag som genomgår en 

företagsrekonstruktion med vår hjälp lyck-

as. (marknadssnitt 18 %). Vår a� ärsidé är 

väldigt framgångsrik och visar tydligt på att 

många företag i Sverige i dag går i konkurs 

i onödan”, säger Johan Lund.

SVENSK TILLVÄXT SEDAN 2012

intressant och spännande”, säger Johan Lund.

Vi har lyckats vända synen på företags-

rekonstruktion. Hos oss används den 

istället som språngbräda för att skapa 

vinstdrivande hälsosamma bolag”, säger 

Johan Lund, vd på FrontO�  ce Nordic.



Axelsons SPA är en plats där du
slappnar av och hämtar energi,

en plats där din hud och dina
muskler tas om hand.

Nu får du 200 kr rabatt
på din första behandling

För att erhålla erbjudandet uppger du kod
MÅBRA2016 när du ringer och bokar. Välkommen!

Stockholm 08-440 80 80 / Malmö 040-619 55 40
axelsonsspa.se

Stockholm 08-440 80 80 / Malmö 040-619 55 40
axelsonsspa.se

NY BEHANDLING MOT STÖRANDE  
GLASKROPPSGRUMLINGAR

– Glaskroppsgrumlingar är små naturliga frag-
ment som flyter runt i ögats glaskropp och de 
flesta uppfattar dem som prickar eller små streck 
i synfältet, säger Björn Steén, överläkare, medi-
cine doktor och näthinnekirurg på Ögonlasern 
som är först i Sverige med Vitreolys. I USA har 
metoden utförts under mer än 20 års tid.

– Det som tidigare var ett ganska stort och 
dyrt ingrepp kan med laserbehandlingen utfö-
ras på mellan 20 och 40 minuter, helt smärt-
fritt och utan infektionsrisk.

Vitreolys utförs som ett mottagningsbesök. 
Du behöver inte övernatta på ett sjukhus. Ome-
delbart före behandlingen får du ögondroppar 
som vidgar pupillerna samt bedövar ögats yta.

En kontaktlins kommer sedan att placeras 
på ögat som skyddas av en klick smörjande 
gel. Laserstrålen levereras via ett specialdesig-
nat mikroskop. Under behandlingen kommer 
du möjligen kunna följa små, svarta prickar/
skuggor – vilket visar att grumlingarna har 
förångats till små gasbubblor.

– Efter behandlingen kan det kännas som 
om man är bländad och synen kan vara lite 
suddig i upp till ett dygn p.g.a. de pupillvid-
gande dropparna.

Om symptomen plötsligt uppstår från en 
dag till nästa kan det vara glaskroppsavloss-
ning, vilket betyder att glaskroppen släpper 
från näthinnan, det här är något som vanligt-
vis sker i 40-årsåldern och uppåt.

– Det gör inte ont när det händer, många 
märker det kanske inte direkt. 

Det är mycket viktigt att behandlingen utförs 
av en erfaren näthinnekirurg.

– Man bör försäkra sig om att den som 
utför laserbehandlingen, även har en gedigen 
kirurgisk erfarenhet av att operera näthinnor 
och glaskropp, säger Björn Steén.

Vem har nytta av Vitreolys? 
– Det är nödvändigt att först genomgå en 
ögonundersökning där vi kan avgöra om 
man är lämplig för Vitreolysbehandling. 
Unga patienter med floaters som ligger för 
nära näthinnan är inte behandlingsbara. 
Centralt liggande molnliknande grumlingar 
men även små distinkta ”flugor” mitt i syn-

fältet, som ligger längre bort från näthinnan  
är däremot idealiska för behandling med 
Vitreolys.

Störs du av rörliga prickar  
i synfältet? Det kan vara 

glaskroppsgrumlingar,  
floaters, som kan avlägsnas 

med hjälp av Vitreolys, en 
smärtfri laserbehandling.

Man bör  
försäkra sig om  
att den som utför 
laserbehandlingen, 
även har en gedigen 
kirurgisk erfarenhet 
av att operera  
näthinnor och  
glaskropp.

KORT OM ÖGONLASERN

ÖGONLASERN har kliniker i Stockholm, 
Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Kungs-
backa, Linköping, Lund, Norrköping och 
Växjö. Här möter du erfarna ögonspecialis-
ter, optiker och ögonsjuksköterskor som  
följer dig genom behandlingen. De har utfört 
ögonbehandlingar av synfel sedan 1990.
Vitreolys utförs av Björn Steén på kliniken  
i Stockholm. Du kan läsa mer på  
www.ogonlasern.se

Björn Steen, överläkare, medicine doktor och ögonspecialist på Ögonlasern som är först i Sverige 
med Vitreolys.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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MED KÄRLEK OCH OMSORG OM DJUR OCH NATUR.
MAT UTAN MEDICINER OCH KEMIKALIER.

”Rolf Axel Nordström och hans 

familj är föregångare 

på den svenska matscenen.”
Citat ur årets White Guide.

”Glada grisar och lyckliga kossor. 

Allt fler vill äta mat som är producerad med största möjliga omtanke om djur och natur.  

På Ängavallen kan medvetna matälskare bara sjunka ner i stolarna i det gamla stallet  

och njuta. Allt är ekologiskt. Allt är vackert, vällagat och med fina kontraster mellan mjukt 

och knaprigt, sött och salt. Det hembakta brödet är svårt att låta bli. Laxen i persiljebuljong 

är len och doftar fläder, de olika varianterna på gris, långbakad sida och nystekt filé serveras 

med säsongens allra mjällaste primörer. Att en i sällskapet är vegan möter inga som helst 

hinder och även hen får sig en stor smakupplevelse. Spara en skvätt av vinet till de sex 

härliga ostarna från gården, gjorda på mjölk från egna kossor där kalvarna aldrig tas  

från sina mödrar. I butiken serveras god lunchkorv från glada grisar.  

Rolf Axel Nordström och hans familj är föregångare på den svenska matscenen.”

Vill du veta mer om oss, djuren och naturen, gå in på www.angavallen.se
Vill du själv få samma upplevelse som White Guide, välkommen till vår restaurang.
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