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Stand up

ENKEL, AVSKALAD OCH 
GLOBAL MODE SUCCÉ 
SNART UPP I EN MILJARD

CICCI STENBORG STYR SVERIGES KOMIKERELIT 
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OCH LINDA LINDMARK 
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Den starkaste kraften till förändring fi nns i vår vilja, 

skriver Lennart Johansson, Näringslivsgruppen inom 

Göteborg&Co, och Patrik Andersson, Business 

Region Göteborg. 

Kaxigt och otraditionellt är det när Stena Lines 

digitala utvecklingschef får uttala sig om vad artifi ciell 

intelligens betyder för affärerna.

Inte ens rymden sätter gränser för de export-

intensiva Göteborgsföretagens ambitioner. 

NA-KD har på kort tid skapat sig en stark global 

position bland modemedvetna unga.

Superdator byggs i Göteborg.

Många härliga anledningar att åka till Göteborg i 

sommar: golf, segling, svett och regnbågskalas.

”Ledarskap handlar om att älska människor”

Säger ny fotbollstränarprofi l i Göteborg.

Redan för 100 år sedan tog göteborgarna i 

ordentligt när staden skulle utvecklas. Djärvt 

– och helt rätt har det visat sig.

”Det handlar inte om att vara snäll att som 

företag ta ett samhällsansvar för sin närmiljö”, säger 

Estrellas vd Carina Hanson.

Linda Lindmark gick från popbandsstjärna till att 

starta Sveriges första PR-bolag inom musikbranschen, 

till psykiatriker på BUP i Kungälv.

Showdrottning med attityd som affärsidé.

Kocken som artist är den senaste trenden. 

Weekend i Göteborg. Från ostron och brutal 

magi till legendtrunkarna som både Hemingway och 

Roosevelt intog världen med.

Företagen som vågar utmana sina 

branschkollegor
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Patrik Andersson, 
vd Business Region 

Göteborg

”DET FINNS EN DRIVKRAFT SOM ÄR 

mer kraftfull än ånga, elektricitet och 
kärnkraft: Vår vilja”. Orden är Albert 
Einsteins som 1923 höll sin Nobelföre-
läsning på Göteborgs då nyinvigda nöjes-
fält Liseberg. Göteborg fi rade 300-årsjubi-
leum (två år för sent). Förutom Liseberg 
skapades många landmärken till jubileet 
som fortfarande är ikoner i vår stad och 
fungerar som mötesplatser där människor 
träffas över alla tänkbara gränser.

Vilja, eller attityd, är vår viktigaste re-
surs när Göteborg befi nner sig mitt i sitt 
största utvecklingssprång någonsin och 
genomför norra Europas största stadsut-
vecklingsprojekt – en investering på 1 000 
miljarder kronor de kommande 20 åren. 

FÖR ATT DET SKA VARA HÅLLBART 
och möjligt är det attityd och vilja som 
krävs samt att kreativitet, nyfi kenhet, 
entreprenörsanda, öppenhet och mod 
premieras. Det kräver i sin tur att nä-
ringsliv, det offentliga och akademin, 
går samman med samma vilja i rygg-
raden: att bygga en attraktiv stad. 
Med Magasin Göteborg vill 
vi visa att det är just det 
vi är i full gång med att 
göra tillsammans.

Att säga att det fi nns 
vilja och attityd är en 

sak, att kunna peka på allt som faktiskt 
händer en annan. Här fi nns inte utrym-
me att räkna upp alla betydande investe-
ringar som görs i Göteborg just nu, men 
ta till exempel kinesiska Geelys drygt 
80 000 kvadratmeter stora innovations-
center på Lind holmen med utvecklingsfo-
kus på elfordon och plats för 3 500 an-
ställda. Eller AB Volvos planer på att 
gruppera sig på Campus Lundby och 
öppna upp för startup-scenen och detta 
bara några stenkast från den enormt hö-
ga kunskapsmassan som fi nns på 
Lindholmen Science Park med exempel-
vis Volvo Cars och Autolivs samägda ut-
vecklingsbolag Zenuity. Eller life sci-
ence-klustret intill AstraZeneca i 
Mölndal som projekteras för fullt och 
ska locka forskare och entreprenörer 
från hela världen. 

TILLSAMMANS KOMMER dessa sats-
ningar generera ytterligare arbetstillfäl-

len och ökade export intäkter 
och därmed ge oss starkare 
muskler att bygga en att-

raktiv stad för alla. Man 
kommer långt med lite 

vilja och attityd.
Välkomna hit för 
att se med egna 
ögon.vilja och attityd är en

BÄST PÅ TEST (-BÄDDAR)
Testbäddar är miljöer som driver 

innovation genom att testa och 

utveckla nya idéer, tekniker eller 

tjänster. Göteborgsregionen har 

nationellt fl est testbäddar och 

tillsammans med tre science 

parks, samarbetsytor i Bioventure 

hub och med regeringens 

miljardsatsning på testning av 

elfordon testas lösningar på 

framtidens samhällsutmaningar 

inom bland annat automotive, 

energiförsörjning, stadsutveckling 

samt sakernas internet.
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Lennart Johansson, 
chef Näringslivsgruppen 
Göteborg & Co

Albert Einstein 
höll sitt Nobeltal på 

nyöppnade Liseberg 
när Göteborg fi rade 

sina 300 år 1923.  
Om han åkte linbanan 

som hade byggts till 
jubileet förtäljer inte 

historien.

100 000 kvadratmeter för 3,5 

miljarder kronor investeras i att 

utveckla ett nytt life science-

kluster, GoCo Gothenburg, intill 

Astra Zeneca i Mölndal. Det ska-

par större utbyte mellan stora och 

små företag – och ett tillskott av 

7 000 nya jobb till 2030, när sats-

ningen beräknas vara klar.

GO FOR NY LIFE 
SCIENCE-ARENA

Första nordiska kollektivtrafi k-

linjen i luften får stöttning från 

Europeiska investeringsbanken.

EU-MILJONER TILL 
LINBANEPROJEKTET

VÄLKOMMEN!
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ANALYS

ARJE HINDER ELLER UTMANING  

som har kommit i Amer Mohammeds 
väg verkar ha förvandlats till en affärsidé, 

ett företag eller ett nytt steg i karriären.
Som nyexaminerad programmerare, 

precis när it-bubblan hade spruckit 2001, började 
Amer jobba som tidningsutdelare eftersom it-jobben 
lyste med sin frånvaro. Det här var innan smartmo-
biltiden, alltså gick det inte bara att ta en bild av 
trasiga tidningsställ utspridda över staden och lätt 
uppdatera läget via mobilen till huvudkontoret.

– Jag såg möjligheten att skapa ett system som 
auto matiskt kunde lära sig läget och hur stora upp-
lagor som krävdes i olika positioner i en stad. Det var 
mitt första maskinlärningsuppdrag, berättar Amer 
Mohammed när vi träffas på Stena Line, där han är 
ansvarig för AI-utvecklingen på rederiet. Vi slår oss 
ned i Dan Sten Olssons rum. Inget konstigt med det, 
tycker Amer, som numera är digital mentor åt 
koncern chefen.

DISTRIBUTIONSSYSTEMET blev en ny affärsidé 
som tog Amer till Schweiz och hans första företags-
affär. När han gick vidare blev dataspelet World of 
Warcraft (WoW) hans nästa stora utmanare. Han 
spelade 6 timmar per dag, 6 dagar i veckan för att 
bli bäst i världen. 

– Det tog två år att nå topp tre i världen. 
Men det idoga spelandet hade ett pris: ”Inget mer 

V sex för dig, mannen, om du inte slutar med det där”, 
sade frun när Amer var uppe i 120 kilo.

– Då blev det allvar, skrattar Amer. Och han bör-
jade sitt nya hälsosamma liv med en träningsapp.
Naturligtvis tänkte den snart betydligt lättare Amer 
att appen gick att förbättra genom att förena belö-
ningssystemen i WoW och Runkeeper. Så föddes 
Healthy Heroes-appen som kombinerar motion med 
det som i vanliga fall skapar spelmissbruk. Appen sålde 
han för fyra år sedan och började investera i småbolag.

DÅ RINGDE EN HEADHUNTER UPP och undrade 
om Amer ville träffa Stena IT. 

”Men är det inte i paritet med Skatteverket?”, 
tänkte Amer som vant sig vid att vara sin egen, men 
heller aldrig sagt nej till ett möte.

– Så här i retroperspektiv tänker jag att jag var 
lite arrogant vid det där första mötet. Men jag var 
ärlig med vad jag tyckte om strukturen, att man 
inte kan separera affärsutvecklare från it. 

Amer behövde egentligen inte jobbet på Stena, 
men såg potentialen och fortsatte att vara kaxig.

Inom parentes, de som gjorde personlighetstestet 
inför anställningen varnade: ”Om ni anställer Amer 
är det som att kasta en handgranat i bolaget”.

– Ja, jag säger vad jag tänker och har svårt att 
förstå varför man inte vill vara bäst på det man gör. 

Amer hade en oglamorös, ganska tuff uppväxt i 
Stockholmsförorten Fittja. 

TEXT ULRICA SEGERSTEN  FOTO SAMUEL UNÉUS

De modiga
När allt förändras

Man måste inte vara störst för att vara bäst. Snarare se 
ändrade förutsättningar som en sporre. Men hur förvärvar man 

den egenskapen – att se möjligheterna där andra ser hot? Vi träffade 
Amer Mohammed, Liza Nyberg och Staffan Truvé för att få svar.

▼

LIZA 

NYBERG,
VD  
COLLECTOR 
BANK

Nästan under 
hela sitt yrkesliv 
har Liza Nyberg 
jobbat inom 
bank- och 
fi nansvärl-
den. Oftast i 
chefsroller. Det 
har krävt attityd. 
Så det var tur 
att det fanns 5 
Lisor i klassen 
på 1960-talet 
och att Nyberg 
valde att gå för 
ett z istället för 
s i Liza. För hon 
gillar komplexi-
tet och risker. 

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg
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När Amer Mohammed, chef för digitala inno-
vationer på Stena Line, drog upp de digitala 
riktlinjerna var målet att till år 2021 vara världens 
första kognitiva bolag assisterat av artifi ciell intel-
ligens. AI-systemet döpte de till Pluto.

En annan utveckling som redan kommit igång 
inom Stena Line är virtuella assistenten Stina, 
en avancerad variant av Apples Siri. Stina är en 
plattform för Stena Lines AI-era. Det är hon som 
svarar på mejl och på de vanligaste frågorna som 
ställs av kunder för att frigöra mänsklig kapacitet 
att göra det inte bottar kan. 

Pluto och Stina i tjänst

Man kan inte googla attityd
 – När jag söker medarbetare är 
det enda jag bryr mig om vad de 

gjort, deras passion 
och attityd, säger Amer 

Mohammed, digital utvecklings-
chef på Stena Line och digital 

mentor åt koncernchefen.
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– Jag undrade alltid varför vi skulle vara fattiga. 
Vi hade två armar, två ben, precis som Bill Gates, 
varför skulle vi ha det dåligt ställt?

NÄR AMER TOG JOBBET PÅ STENA IT skämtade 
han om, men var också allvarlig, att om de vill stoppa 
honom får de ge honom sparken. 

– När jag tog jobbet på den digitala utvecklingen 
på Stena Line blandade jag mig i hur affärer funka-
de, och fi ck höra ”du är på it, vad har du med affärer 
att göra?” Men det var inte värdigt ett 12 miljarders 
bolag, tyckte Amer.

Han mejlade Jari Virtanen, CTO på Stena Line, 
och skrev: ”Jag heter Mohammed och du behöver 
träffa mig!”. Amer hade förberett en presentation in-
för den årliga Stena-dagen när hela familjen Olsson 
lyssnar på föredrag med fokus på framtiden.

– Jag lanserade på scen vad artifi ciell intelligens 
kan göra för Stena Line. Men jag hade valt att kalla 
systemet som skulle styra Stena inom 10 år för Pluto.

– Folk stirrade nervöst ned i golvet. Då ställde sig 
Dan Sten Olsson upp och applåderade. De övriga 
hängde på.

Och resten är historia, som det brukar heta. Dan 
Sten Olsson och Amer träffas nu en gång i månaden 
via mentorprogrammet Stena Turntable. De promene-
rar, diskuterar vilt med Amer som digital mentor.

Och vad pratar de om? Det blir mycket Pluto.  
– En hel del av det vi gör kan ersättas av maski-

ner och därför måste all data samlas på ett ställe i 
företaget. Poängen i dialogen är att även om jag är 
tekniskt lagd, gillar inte heller jag teknisk mumbo 
jumbo. Affärsnyttan som tekniken kan skapa är det 
centrala; att addera värden. 

Som chef för digitala innovationer har 37-årige 
Amer Mohammed förklarat, att till år 2021 ska 
Stena Line vara världens första kognitiva bolag as-
sisterat av artifi ciell intelligens. Och det gäller alla 
delar av bolaget; HR, fi nans, de som jobbar i ham-
nen, säljare i butikerna ombord och så vidare. 

– Vill man bygga affärer i nya tider håller det inte 
att mänskliga resurser sitter med excel-dokument 
åtta timmar per dag och sedan väntar på sin lön. 
Även en hel del på fi nanssidan kan automatiseras. 

Som för så många andra bolag gäller det för Stena 
Line, enligt Amer Mohammed, att inte se fartyg som 
den enda eller främsta tillgången, utan själva upple-
velsen och nyttan för kunder av att förfl ytta sig. Om 
det om 200 år är teleportering som gäller, ska Stena 
Line vara bäst på det, säger Amer. 

– För att nå dit krävs människor med rätt attityd.
Men attityd och passion går inte att googla sig till.

INTE SÅ LÅNGT IFRÅN STENA Lines Danmarks-
terminal har en snabbrörlig, digital nischbank lagt 
till. Den göteborgska branschutmanaren har fl yttat 
in i nya lokaler vid Läppstiftet, Lilla Bommen. Liza 
Nyberg, relativt nytillträdd vd för Collector Bank, 
säger att även om den digitala revolutionen länge 
varit på tapeten, är det på riktigt nu. 

– Inte minst nya EU-regler kräver större transpa-
rens av banksektorn. Framför allt har kunderna helt 
andra krav och förväntningar på sin bank, tjänster och 
de upplevelser som de vill ha tillgång till via nätet.

Nästan under hela sitt yrkesliv har Liza Nyberg job-
bat inom bank och fi nans. Oftast i chefsroller. Det har 
krävt attityd. Inte minst som kvinna i en bransch med 

▼

STAFFAN 

TRUVÉ,
RECORDED 
FUTURE

– Motgiftet mot 
de hot som arti-
fi ciell intelligens 
kan skapa är att 
vi lär oss vara 
mer skeptiska 
till avsändare av 
mejl och källor. 
Tekniken som 
säkrar autenti-
cering kommer 
att växa kraftigt.

AMER 

MOHAMMED,

STENA LINE

– Under his-
torien har tek-
niska framsteg 
propellerat affä-
rerna framåt. Du 
kan inte ha folk 
i ledningsnivå 
som inte förstår 
teknikutveckling.

▼

»Det är kul att vi är många kvinnor, 
men framför allt är det bra med 
mångfald. Jag tror att kvinnor lockas 
av oss för att vi saknar ett glastak.»
Liza Nyberg, vd för Collector Bank som har sitt huvudkontor i Göteborg vid 
Läppstiftet. För Liza, som är en stor operaälskare, är läget vid 
GöteborgsOperan perfekt.



Hitta din bostadsdröm på

veidekkebostad.se/vastra-sverige

Ett bostadsköp är inte bara ett köp av en bostad.

När du köper en bostad betalar du för vår förmåga att 

göra din bostadsdröm till verklighet. Och dina preferenser 

och drömmar förändras i takt med samhällets utveckling 

och trender. Så det är oerhört viktigt att vi som bostads-

utvecklare är nyfikna, lyhörda och har förståelse för var i 

livet du befinner dig och vilka behov du har som driver på. 

För utan nöjda kunder finns inte vi.

Bostadsutveckling är det roligaste vi vet och att vara med 

och bidra till mångfald är självklart. Därför utvecklar vi nya 

bostäder med samtliga upplåtelseformer; ägande-,  bostads- 

och hyresrätter. Vi bygger bland annat smarta  radhus i 

Kungsbacka och Angered, fristående hus i  Älvängen och 

fler bostadshus i Askim, Hovås, Flatås och Öjersjö. Vi 

 utvecklar allt från exklusiva vindsvåningar och unika livs-

stilsboenden till yteffektiva lägenheter och svanenmärkta 

radhus. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostads områden 

och vi är med och utvecklar nya stadsdelar.

Och alltid med kundens behov i fokus och involvering som 

ledstjärna. Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.

Drömmen om...

... att hitta hem

historiskt sett mest män i toppen, även om också det 
har förändrats de senaste åren, inte minst i Göteborg. 
Efter olika vd-poster är Liza dock mest förtjust i att få 
verksamhet och individer att växa, och samtidigt göra 
skillnad för kunder och aktieägare. Och speciellt i en 
tid då digitaliseringen gör att alla inom branschen 
måste tänka om. Spontant kan det tyckas att hennes 
bank som varit digital från dag ett har en mindre 
guppig resa in i framtiden.

– Nåväl, alla kan klara av att byta ut systemen, 
men kliver du in bland våra 500 medarbetare mär-
ker du snabbt att vi har en medelålder på cirka 30 
år. Vi rekryterar fl er ingenjörer och programutveck-
lare än ekonomer. Det betyder att här fi nns ingen 
attityd av att ”så här har vi alltid gjort på banken”. 
Det är den största potentialen för oss är att ha med-
arbetare som tror på att allt är möjligt. 

BANKERS SERVICE OCH BEMÖTANDE kommer 
inte att jämföras med hur andra banker sköter sig, 
utan med tjänster som Spotify eller reseappar. Och 
frågar man Liza vad den stora frågan i fi nansbran-
schen är just nu, handlar det om vem som äger 
relationen med kunden.

– Det är i alla fall klart att det nya EU-betal-
tjänstedirektivet (PSD2) gör att 2018 kommer att 
bli ett omvälvande år för banksektorn. När det har 
genomförts har bankerna inte längre monopol på 
sina kunders kontoinformation och betaltjänster, 
vilket gör att alla företag som vill använda sig av 
bankernas information får göra det.

– Banksektorn kommer att förändras mycket, kon-
staterar Liza. Och det är en sund utveckling att affären 
blir tydligare. Det har varit lite av hokus pokus med 
bolånen ur kundens perspektiv, det går inte nu längre. 

ATT SOM BANK HA sitt huvudkontor i Göteborg är 
en fördel vid rekrytering, enligt Liza. Här känner al-
la till Collector och grundaren Lena Apler. Det un-
derlättar – och ställer samtidigt krav. Etiken måste 
i alla delar vara glasklar när man verkar i en stad 
där alla känner alla. Collector Bank är ett av två 
företag på börsen som har kvinnlig vd, CFO och 
kvinnlig styrelseordförande. ▼
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– Visst är det lite kul när tre kvinnor stegar in 
på investeringsmöten och där möts av idel män.

Liza upplever att hon blir mött med lite skräck-
blandad förtjusning över att det färgstarka samlingen 
som kliver in faktiskt representerar en bank.

ELON MUSK, superentreprenören som inte backar för 
tanken att befolka mars, betraktar artifi ciell intelli-
gens som mer skrämmande än kärnvapen. AI håller 
honom vaken om nätterna. Staffan Truvé, Recorded 
Futures medgrundare, har varit med om fl era teknik-
språng och sover däremot gott. Både Google och CIA 
(via In-Q-Tel) har köpt in sig i hans företag och fyra av 
världens fem största företag fi nns bland hans kräsna 
kunder, bland annat fl era regeringar i västvärlden.

– Antingen vet Elon Musk något som jag inte vet, 
eller så har han bara en konstig syn på artifi ciell 
intelligens, säger Staffan Truvé.

Man skulle, med viss försiktighet, kunna kalla 
Recorded Future för en underrättelseorganisation. 
Det handlar om säkerhet och förutsägelse av 
hotfulla händelser, inte om att påverka.

– Det vi gör är övervakning, men på öppna källor. 
Vi bryter oss inte in i folks datorer. Det fi nns nog 
med intressant information i de öppna källorna för 
att kunna förutse händelser som kan ha betydelse 
både för länder och företag.

MYCKET HANDLAR OM algoritmer. När Recorded 
Future startade, var det nästan exotiskt. Nu pratar 
alla om maskininlärning, fastän det enligt Staffan 
Truvé inte egentligen är så mycket som är nytt.

– Få vet egentligen vad det är, än färre gör något 
av det. I varje fall gör politiker väldigt lite fastän de 
lätt smittas av uppfattningen att artifi ciell intelli-
gens löser alla problem. Det gör det inte.

Han påminner oss om att vi i 60 år använt dato-

rer för att automatisera, göra processer snabbare, 
bygga system som möjliggör att vi kan göra våra jobb 
bättre, och plocka bort fl er och fl er tråkiga rutinjobb. 

– Vi slipper lägga så mycket tid på att leta infor-
mation, vilket hjälper de mänskliga analytikerna att 
komma åt information och dra slutsatser.

I EN INTERVJU FÖR TRE ÅR SEDAN sade Staffan 
Truvé att 50 procent av dagens anställda kommer 
att kunna ersättas av digital teknik de kommande 
åren. Men återigen vill han vända på slanten:

– Jag skulle snarare vilja uttrycka det som att 50 
procent av varje persons ointressanta arbetsuppgif-
ter kan ersättas maskinellt. Ta till exempel självkö-
rande bilar. Den största nyttan av autonoma bilar är 
transporter på enformiga landsvägssträckor. Städer 
däremot behöver mer mänsklighet.

 Men även Staffan medger att det fi nns saker att 
vara orolig för när det gäller AI. Det blir till exempel 

DOLDIS FRÅN 

GÖTEBORG

Säkerhetsbolaget 
Recorded Future 
är ett av Sveriges 
mest framgångs-
rika techföretag 
som startades 
i Göteborg av 
Staffan Truvé 
och Christopher 
Ahlberg, utan att 
de syns eller hörs 
särskilt mycket.

Bolaget samlar 
in och analyserar 
enorma mängder 
data från internet 
och säljer den pa-
keterad till kunder 
som storföretag 
och myndigheter.

▼

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

»Om man tillåter sig att för en stund 
glömma bort hur allvarligt det är, 
så är det väldigt spännande.»
Staffan Truvé, Recorded Future, apropå främmande krafters 
försök att påverka det svenska valet.

Oraklet i Göteborg. Staffan Truvé, medgrundare av Recorded 
Future, studerar rörelser på nätet, ofta på den mörka sidan, för att 
kunna förutse hotfulla händelser riktade mot länder eller företag.

▼

I DEN MANSDOMINERADE kockbranschen är matkreatören 

Frida Ronge ett lysande undantag. Hon handplockades till 

prestigerestaurangen Tak, hotellmagnaten Petter Stordalens 

jättesatsning i Stockholm. Matintresset har Frida med sig 

från västkusten där hennes pappa driver en fi skhandel.

Headhuntad till prestigekrog
”På 1700-talet var människor från Göteborg tillräckligt modiga 

för att segla till Kina och vara hemifrån under ett par år. I mina 

ögon är det ett slags innovationsförmåga och entreprenörskap. 

Jag upplever att detta dna fi nns kvar bland göteborgarna.” 

Gang Wei, vice vd på Geelys utvecklingsbolag CEVT

Dna som lockar

Truv
– 

av d
lätt
gens

H
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Frida

prest

jättes

från v

He

Foto: Mattias Lindbäck/Tak



ANNONS

Affärsidén sticker ut: att med Göteborg som utgångspunkt 
locka investerare till småskaliga solenergiprojekt i fattiga 
delar av världen. Intresset har formligen exploderat.

Världsbäst

Tre år efter starten driver Göteborgs -

företaget TRINE världens största och snabbast 

växande fi nansieringsplattform för crowd-

funding av solenergi. Hittills har över 30 lån 

förmedlats till olika solenergibolag. Det största 

är BBOXX1 med drygt 1 500 investerare och 

en investeringsbudget på 10 miljoner SEK.

– Bara BBOXX1 innebär att drygt 51 000 

kenyaner får tillgång till ren el från de 10 000 

solenergisystem som säger Sam Manaberi, 

vd på TRINE. Lån som dessa kan på tillväxt-

marknader ge en otrolig hävstångseffekt för 

försörjning, livskvalitet och miljö.

Fokus ligger, framhåller Sam Manaberi, 

på att göra goda affärer – med betoning på 

goda. Andra skulle kanske kalla TRINES 

fi losofi  för socialt entreprenörskap.

TRINE sammanför via sin digitala plattform 

investerare med lokala entreprenörer. Varje lån 

förmedlas till ett bolag, vilket innebär att TRINE 

hittills har inlett samarbeten med omkring 

15 bolag och över 30 lån har förmedlats.

Bolagen får lån för att sälja småskaliga 

solenergisystem, som installeras direkt hos 

enskilda hushåll. Återbetalningstiden varierar 

men är i genomsnitt mellan 18 månader och 

3 år. Förväntad avkastning ligger på mellan 

5–8 procent per år. Hittills har omkring 50 

miljoner kronor investerats på det här sättet 

– och intresset ökar rekordsnabbt.

– Vi ser egentligen inga gränser för hur 

stort det här kan bli, eftersom behoven är 

enorma, säger Sam Manaberi. 1,1 miljarder 

människor saknar tillgång till ren el och varje 

år dör 7 miljoner människor av avgaserna 

från smutsiga bränslen som används i brist 

på el. Det måste vi bara göra något åt.

Lysande samarbete
TRINE erbjuder tillsammans med det brittiska 

solenergibolaget BBOXX möjligheter att inves-

tera i lokal solel på landsbygden i Kenya. SEB 

spelar en viktig roll som råd givare och bollplank.

”Tack vare våra lån 
får människor till-
gång till ren el med 
allt vad det innebär 
av bättre miljö, ökad 
livskvalitet och möjlig-
heter till försörjning.”
Sam Manaberi, vd TRINE.

– på att fi nansiera småskalig solel

”Samarbetet med TRINE har gett 

många värdefulla insikter kring hur 

man på en digital plattform kan 

kombinera entreprenörskap och 

hållbarhetsfrågor. Det passar väl in 

i vår fi losofi  som är att få företag 

att växa och att skapa välstånd.” 

Anna-Karin Fors, regionchef SEB..

 – SEB har spelat en värdefull roll i utvecklingen 

 av TRINE och vi har fått ett fantastiskt stöd från  

 dag ett, säger Sam Manaberi (mitten), vd på 

 TRINE, här tillsammans med Anna-Karin Fors, 

 regionchef SEB, samt Tarek Omeirat, 

 företagsrådgivare på SEB. 

www.seb.se

SEB + TRINE = 
hållbara affärer
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LENA APLER,

GRUNDARE 

COLLECTOR 

BANK

Collector har 
gått igenom tre 
olika skepnader 
som nischbank: 
1.  Köpte dåliga 

krediter
2.  Blev kredit-

marknads-
bolag

3.  Är sedan 
2015 en digi-
tal bank som 
är noterad 
på Nasdaq 
Stockholm.

▼

I de lugnaste vatten. De möjligheter artifi ciell intelligens och bottar ger, skapar en ny industriell revolution. Flera göteborgsföretag ser det som en 
välkommen nystart.

»Falska mejl kommer att bli allt mer 
sofi stikerade när AI skickar ut dem efter 
att ha studerat ditt facebookande.»
Staffan Truvé

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

svårare att avgöra vad som är sant och falskt i 
kommunikationsfl öden, även med dina närmaste.

– Det är lätt att producera falska videor och bilder. 
Källkritik blir allt svårare. Även ”fi shing-mejlen” (fal-
ska mejl) kommer att bli allt mer sofi stikerade när AI 
skriver dem utifrån att ha ”studerat” ditt sätt att kom-
municera. Då blir det svårt att veta vad som är äkta. 

MED EN ÅRLIG TILLVÄXTTAKT PÅ 100 PROCENT 
fi nns fortfarande de fl esta av Recorded Futures kun-
der i USA, där man enligt Staffan ligger 4–5 år före 
Europa vad gäller säkerhetsmedvetenhet.

Motgiftet mot hotbilderna är, enligt honom, att vara 
mer skeptisk till avsändare och källor. Det blir vikti-
gare med autentisering av information och att elek-
troniskt signera mejl. Det används i liten skala i dag. 
Teknik som verifi erar avsändare kommer att växa.

Recorded Futures system läser av 20 miljoner do-
kument per dag, allt från tweets till nyhetsartiklar. 
Och den intressantaste informationen fi nns på det 
man brukar kalla internets mörka sidor. Det svåraste 
är att komma åt så kallade småskurkar som riktar 
in sig på privatpersoner för att komma åt konton, 

stjäla pengar och identiteter. 
Att främmande krafter kommer att försöka mani-

pulera det svenska valet på något sätt, är utom allt 
tvivel, menar Staffan Truvé.

– Om man tillåter sig att för en stund glömma bort 
hur allvarligt det är, så är det väldigt spännande.

I SLUTET AV FÖRRA ÅRET var det Nordkorea i 
”dialog” med USA som stod för upptrappad spänning 
i världen. Recorded Future har harvat igenom nord-
koreansk datatrafi k och sammanställt en rapport;

– Det spännande resultatet var att eliten i 
Nordkorea (som har tillgång till internet) gör exakt 
samma saker som vi, men i den senaste uppdate-
ringen av rapporten visar det sig att nordkoreaner-
na övergett västliga sociala medier och gått över till 
kinesiska. Vår känsla är i alla fall att Nordkorea in-
te är så totalisolerat som det ofta beskrivs.

För fortsatt leverans av underrättelsetjänster i topp-
klass är det en konstant kapplöpning i produktutveck-
ling och talangjakt. Med huvudkontor i Boston, kontor 
i Singapore och med Staffan Truvé på Europaturné för 
att värva europeiska kunder, är det fortfarande i Göte-
borg som all produktutveckling och grundteknik fi nns.

Så egentligen frodas ett AI-företag på Hamngatan i 
Göteborg som skulle kunna ha samma kultstatus som 
en del svenska dataspelbolag och musiktjänster. De för 
dock en rätt så anonym tillvaro, oraklen i Göteborg. 

– Vi vill göra nytta i världen och det viktiga för 
oss är att duktiga personer som vill vara med på den 
resan hittar oss. Det brukar de göra. ■

KOMPETENS kring nyföretagande i Göteborg har samlats under 

ett tak i Yesbox, i samma lokal där Sven Wingqvist ritade kul-

lagret. I Gamlestan växer en helt ny typ av stadsdel fram för 

både boende och företag, och ett nytt resecentrum knyter 

ihop för orter som Angered och Bergsjön med city.

– Stadsdelen ska bygga bort fysiska och mentala avstånd 

som kan fi nnas mellan förort och centrum. Vi vill att stadsdelens 

framväxt med de möjligheter Yesbox erbjuder för blivande entre-

prenörer ska bli en snackis, att Gamlestan blir beviset för att i 

Göteborg är allt möjligt, säger Susanne Robertsson på Yesbox.

”Gamlestan beviset för att allt är möjligt”
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  Vi vet att du har ont om tid. Det har dessvärre 
planeten också, så låt oss gå rakt på sak: Vi har bestämt oss 
för att drastiskt minska utsläppen från våra lastbilar. Vår 
vision är att komma ner till noll.

Då kan man ju undra: Borde vi inte tänkt på det lite 
tidigare? Isarna har ju smält ett bra tag och luften i flera av 
världens städer har gradvis blivit allt sämre. Svaret är att jo, 
det har vi faktiskt gjort. Därför är vi också väldigt stolta över 
att kunna presentera två eldrivna lastbilar för citydistribution 
och sophantering, redo att tas i bruk redan under nästa år. 
Volvo FL Electric och Volvo FE Electric heter de – och det är 
bara de första i raden av elektrifierade lastbilar som kommer 
se dagens ljus inom en snar framtid.

En av anledningarna till att vi ligger i framkant i 
utvecklingen är att vi sett och lärt av våra vänner på Volvo 
Bussar (de har varit ledande på elbussar under flera år). 
Målet är en uppsättning lastbilar som på allvar kan 
förändra livet – inte bara för förare och åkeriägare, 
utan även för dig som lever och bor i stan. Och då 
pratar vi om mer än bara luftkvaliteten. För det är 
inte bara utsläppen i städerna som minskar i takt 
med elektrifieringen, det kan ljudnivåerna och 
bilköerna också göra. 

Lastbilar som körs på el möjliggör nämligen transporter när 
det är lågtrafik, vilket skapar utrymme på vägarna under 
dagtid. Och det lär behövas. För transporterna bara fortätter 
öka och ingen avmattning är i sikte. Vi vill ju alla kunna 
beställa prylar på nätet och få maten körd fram till dörren. 
Fast det blir svårt när trafiksituationen ser ut som i 
exempelvis London där genomsnittshastigheten idag ligger 
på 8 km/h (!) och man inom kort räknar med knapp gåfart.

Kort sagt: Vi vill behålla vår levnadsstandard men 
samtidigt minska vår miljöpåverkan. Det är ingen enkel 
ekvation att få ihop, men med Volvo FL Electric och Volvo FE 
Electric tar vi åtminstone ett litet steg på vägen. Och som 
sagt, vi tänker inte ge oss förrän vår vision blivit verklighet. 
Att vi är nere på noll. Läs mer på volvotrucks.com/
electromobility 

WE’RE ON
EMISSION

DRIVING PROGRESS 
IN ELECTRomobility



V O LV O  X C 6 0  D 4  M O M E N T U M  E D I T I O N  

F R Å N  C A  4  9 9 5 : – / M Å N .

Vi förser tusentals svenska företag med bilar – men även allt det andra som också behövs. 

Med Volvo Business Lease ingår försäkring via Volvia, leasing genom Volvofinans Bank 

och ett Volvo Serviceavtal. Du får alla kostnader på en faktura och har en och samma  

kontakt för allt som rör ditt bilinnehav. Enklare blir det inte. 

VOLVO BUSINESS LEASE.
ENKLARE BLIR DET INTE.

Volvo Business Lease för 1–20 bilar:  leasing via Volvofinans Bank 36 mån och 6 000 mil, Volvia Företagsförsäkring och  lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Priset gäller de  första 36 mån, exkl moms.   

Förmånsvärde från 2 672:-/mån netto vid 55 % marginalskatt. Bränsleförbrukning blandad körning: 2,2–7,8 L/100 km (T8 aut–T6 AWD). Koldioxidutsläpp CO
2
: 50–181 g/km (T8 aut–T6 AWD).    

Miljöklass Euro 6b-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo XC60 kostar ord pris från ca 359 000:– (D3 man). Alla priser är cirkapriser aktuella längst t.o.m. 2018–06-30. Läs mer på  volvocars.se
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I RYMD OCH HAV

Ambitionsnivån hos några av Göteborgsföretagen går det verkligen 
inte att klaga på. De låter höra om sig, inte bara globalt, utan även i 
himlarymden och på världshaven. Hur tänker Göteborgsföretagen 
egentligen kring hur man skapar exportsuccéer?

Stjärnstatus

EXPORTSUCCÉER

Spetsteknik. Anders Larson 
och Markus Borsand på Ruag 

Space Sverige i rummet där 
företagets antenner testas för 
NASAs räkning, bland annat.



Hela denna bilaga är en annons från Göteborg
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ÖTEBORG GÖR avtryck i rymden. 
Taxichauffören som lämnat av vid 
huvudkontoret för Ruag Space 
Sverige envisas med att kalla destina-
tionen för Saab Ericsson Space, som 

rymdföretaget i Göteborg hette fram till 2008 då det 
köptes av schweiziska Ruag Holding AB. Det är här 
den ledande leverantören av bärraketer och satelliter 
i Europa och USA fi nns. Varje bärraket som skjuts 
upp från Europa styrs av en dator som kommer från 
Göteborg, och varje raketuppskjutning i väst involve-
rar teknik och kompetens härifrån.

Som liten pojke byggde Anders Larson en egen 
månlandare av kartong. Det var när 1960-talet över-
gick i 70-tal och människans första steg på månen 
visats på tjocktv-skärmar. Världen präglades av tek-
nikoptimism och kapplöpning mellan öst och väst. 
Knappast kunde Anders Larson ana att han en dag 
skulle bli inskickad i ett rum som närmast liknar en 
tortyrkammare, för att bli fotograferad i egenskap 
av landschef och vd för Ruag Space Sverige. Alltså 
så nära himlen man kan komma i Sverige – om man 
är rymdnörd. Resan hit har dock varit rätt spikrak 
med 25 år i rymd- och fl ygindustrin för Anders. 

DEN SPJUTSPETSFÖRSEDDA kammaren där han 
står tillsammans med Markus Borsand, chef för di-
gital utveckling, är unik i sitt slag. Det är här anten-
ner testas. Numera är Ruag Space stolt leverantör av 
antennsystem till NASA:s stora prestigeprojekt, 
rymdteleskopet ”James Webb Space Telescope” 
(JWST), en vetenskaplig efterträdare till Hubble-
teleskopet.

Det är i många avseenden nya tider i rymdbran-
schen. Till och med så nytt att det kallas för den nya 
rymden, ”new space”. Eller ett mer entreprenöriellt 
sätt att se på rymdbusiness som skapar utrymme 
att våga tänka helt nytt och annorlunda. Den här 
utvecklingen ökar också på tempot. Förut var rymd-
industrin väldigt institutionell och dyr. Det var 
extremt noggrant med kvaliteten. Inget fi ck gå fel. 
Det får det i och för sig inte nu heller, men smärre 
driftstörningar får inte så stor betydelse när antalet 
satelliter i omlopp ökar.

– Det gör att affärerna och tillverkningen kan 
göras annorlunda och priserna påverkas. Den sista 
tiondelen i testandet och utvärderandet på det gamla 
sättet kostade väldigt mycket, konstaterar Anders.

– Man kan säga att infrastrukturen i rymden för-
ändras och blir en integrerad del av allas vår vardag 
och affärsverksamheter. Vare sig vi ser på tv, uppda-
terar på sociala medier eller kolla väderprognoser. 

Användningen av jordobservationer som tidigare 
endast användes i forskningssyfte utvidgas, nya 
marknadsundersökningsverktyg kan skapas för att till 
exempel se hur många som parkerar utanför ett varu-
hus i samband med kampanjer, och annan realtids-
avbildning av jorden kan skapa fantastiska tjänster. 

– Eller till exempel trafi koptimering i storstäder 
och nya möjligheter att göra konsekvensanalyser för 
klimatpåverkan av olika fartygsrutter.

KOMMERSIELLA SYFTEN HAR FUNNITS tidigare, 
men tack vare att satelliterna kan fl yga på lägre höjder 
skapas nya möjligheter, speciellt på norra halvklotet. 

– Nu fi nns en helt nyöppnad möjlighet att kommu-

ANDERS 

LARSON,

VD RUAG 

SPACE 

– Det är en tek-
nologirevolution 
inom rymd som 
pågår här och 
nu. Tack vare 
spelare som 
Elon Musk kom-
mer rymden att 
bli tillgänglig för 
många fl er. Och 
kostnaderna 
sjunker drastiskt 
när många 
satelliter skjuts 
upp av fl era 
aktörer. Till-
gången är inte 
längre exklusiv. 
Det är inte bara 
tekniken som 
förändras, utan 
också volymen 
ökar och blir 
mer industriell.

G
Himmel och hav. ”Den nya rymden” skapar helt nya kommersiella möjligheter för Ruag Space Sverige. Världens tuffaste seglartävling på fyra 
världshav som bär Volvos namn, utmanar naturens krafter och närmar sig Volvos hemstad till sommaren.

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg
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E-handel 2.0 Från Gamlestaden i Göteborg styrs ett nytt 
modeimperium med hisnande tillväxttakt.

Egentligen är det ganska enkelt. Alla som 
exporterar eller importerar varor vet att bästa 
vägen går över havet. Allra helst med så få 
omlastningar som möjligt. Det vet stora delar av 
svensk industri som redan skeppar sina produkter 
via kajerna i Göteborgs Hamn. Med Skandinaviens 
bredaste linjeutbud kallas vi ofta för porten till 
världen. Se vart den kan leda för ditt företag på 
goteborgshamn.se/linjekartan

Vi ger dig 
hela världen

nicera i realtid och skapa nya förutsättningar för 
miljöövervakning och analyser av växthusgaseffekter 
vid Arktis, säger Anders Larson.

Europeiska ESA och NASA i USA står fortfarande 
för en tredjedel av Ruag Space’s omsättning. 90 pro-
cent av en omsättning på cirka 1 miljard kronor går 
på export och nu öppnas nya affärsmöjligheter att 
vara en del av den kommersiella marknad som till 
exempel SpaceX skapar. ”Vi har en jätteresa framför 
oss”, konstaterar Anders Larson.

Västsveriges rymdsuccéer förklaras dels av struktu-
ren med Saabs missilverksamhet i kombination med 
Chalmers forskning och Ericssons telekom- och satellit-
tillverkning, och dels av att en grupp individer bestäm-
de sig för att regionen skulle göra avtryck i rymden.

– Det fi nns nu ett unikt kompetenskluster här 
och otroligt mycket passion för rymd, något rymd-
branschen också kräver, säger Markus Borsand.

 
ATT DET KRÄVS PASSION OCH ATTITYD utöver det 
vanliga även i världens tuffaste seglartävling, Volvo 
Ocean Race, blir väldigt tydligt efter ett samtal med bå-
de AB Volvos Stephan Hylander och Sven Öster-
berg samt Anna Hartelius på Volvo Cars. De vet det 
mesta om vad som krävs bakom kulisserna i tävlingen, 
som i den senaste upplagan hade över 2,5 miljoner be-
sökare, syntes i tv, digitala medier och hade över 70 000 
företagsgäster vid hamnstoppen. Sven Österberg har 
arbetat med tävlingen från AB Volvos sida sedan 1995 
och följt det han kallar ”en nio månader lång fl ygande 
cirkus” (i år 8 månader) då Volvos varumärke skapar 
svallvågor över världen samt säkerställa det kommer-
siella utnyttjandet av seglarracet med Volvos namn. ▼
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För Volvo är inte racet bara en passion och ett mer-
värde med extra allt för de anställda, som på många 
sätt får uppleva tävlingen från första parkett. 
Medarbetarna får unik inblick i vad teambuilding 
handlar om för de tävlande som dygnet runt är i 
närkamp med naturens krafter – och varandra. De 
principer som är livsviktiga för besättningen kan 
även appliceras i båda Volvoföretagen med 100 000 
respektive 40 000 anställda, verksamma på 190 
marknader. 

NEJ, DET HANDLAR minst lika mycket om AB Volvos 
syn på stadsutveckling och hållbarhet. När Volvo 
Ocean Race hade målgång i Göteborg 2015 blev det 
också ett nyttigt målsnöre för alla involverade att ro i 
hamn det smått unika ElectriCity-projektet som invol-
verade näringsliv, forskning, staden och regionen för 
att demonstrera för inbjudna borgmästare hur framti-
dens hållbara stad kan se ut med så rena och tysta el-
bussar att ändhållplatsen var inomhus i ett bibliotek. 

▼
Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

Paradigmskiften som påverkar Göteborgsföretagens exportsuccéer: ”New Space” som en 
ny verklighet sedan spelare som Elon Musk med SpaceX kom in i bilden, öppnar upp nya affärsmöj-
ligheter för Ruag Space Sverige och västsvensk rymdindustri ...

ANNA 

HARTELIUS,

VOLVO CARS

– Våra bilar och 
båtarna har 
mycket gemen-
samt: fokus på 
design och av-
ancerad teknik. 
Kampen för att 
uppmärksamma 
8 miljoner 
ton plast som 
årligen slängs i 
haven är också 
gemensam, 
säger Anna 
Hartelius,  
Director Brand 
Strategy & 
Consumer 
Journey.

ElectriCity 2.0 kommer att bjuda på ytterligare häp-
nadsväckande överraskningar när stadsplanerare, 
kunder och allmänhet bjuds in till sista målgången för 
seglarna innan slutmålet i Haag.

– Vi är inne i ett paradigmskifte för hela fordons-
industrin och stadsutvecklingen där hållbarhet går 
som en röd tråd. Jag tror vi i framtiden kommer att 
säga: ”Det var då det hände”, säger Stephan Hylander. 

Därför är attityden som krävs i Volvo Ocean Race 
också oerhört relevant för båda Volvoföretagen.

– Det varumärkesvärde som fi nns i racet stäm-
mer så väl med Volvo Cars hållbarhetstanke kring 
omtanke – omsorg och hänsyn, men också att tänka 
om. Det ska genomsyra allt vi gör, berättar Anna 
Hartelius på Volvo Cars. Denna gång präglar omtan-
ken om de 8 miljoner ton plats som slängs ut i haven 
både racet och de The Volvo Ocean Race Science pro-
gram som ordnas i nästan alla stopover-städer.  ■

Bakom kulisserna på Volvo Ocean Race är det som en 
fl ygande cirkus i åtta månader, säger Sven Österberg och 
Stephan Hylander, AB Volvo.

...  och världens absolut tuffaste seglar tävling 
med Volvo-företagens namn bär bud skapet om  
hållbarhet, omtanke och säkerhet.

Volvo Ocean Race 2017–2018 kommer att av-
göras på den längsta rutten i tävlingens historia. 
Sträckan blir omkring 45 000 sjömil över fyra 
hav och med hamnstopp i elva städer på fem 
kontinenter. Den klassiska kappseglingen runt 
jorden har i 43 år ställt världens bästa seglare 
mot varandra på jordens mest utmanande hav, 
och denna gång tre gånger så mycket segling i 
Södra Ishavet som i den senaste upplagan.  

Volvo Ocean Race
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ANNONS

Det är svårt att missa att det händer 

mycket på Göteborg Landvetter Airport just 

nu. Grävmaskiner och byggarbetsplatser 

inramar infarten. Terminalen byggs ut med 

30 000 kvadratmeter. Det byggs nya gater, 

ett nytt hotell och förbereds för ny säker-

hetskontroll och en järnvägsanslutning. 

Dess utom byggs kapaciteten för bagage-

systemet ut. 

– Vi ser visionen om fl ygplatsen och 

Airport City bli verklighet, bit för bit, och 

det är en fantastisk känsla, säger Charlotte 

Ljunggren, fl ygplatsdirektör vid Göteborg 

Landvetter Airport. Det blir ett jättelyft med 

upp till 10 000 nya jobb och 100 nya företag 

till Västsveriges vassaste logistikläge. För de 

2 900 internationella företagen i regionen är 

tillgång till globala marknader en förutsätt-

ning för tillväxt. Här har fl yget en viktig roll.

Utbyggnaden av Göteborg Landvetter 

Airport sker i en tid då fl ygtrafi ken ökar 

stadigt – men då fl ygets framtida expansion 

ibland ifrågasätts.

– Ibland ställs fl yget mot andra trafi kslag, 

men alla trafi kslag behövs, säger Charlotte 

Ljunggren. Flyget är en integrerad och nöd-

vändig del i det internationella logistikpusslet. 

Särskilt i en region som i århundraden levt på 

globala kontakter.

– Flyget kommer vara en del av framtidens 

transporter och framtidens transporter ska 

vara hållbara. Här ser vi biobränsle som en 

nyckel, tillsammans med teknikutveckling 

och effektivare fl ygtrafi kledning.

Det är tre framgångsfaktorer bakom den rekordstarka 
tillväxten på Göteborg Landvetter Airport de senaste åren. 

www.swedavia.se/landvetter

ANNONS

kn

dning.

ANA NONSNANNONS

”

DESTINATIONER kan du nå från Göteborg 

Landvetter Airport. Flygplatsen trafi keras av 

30 reguljära fl ygbolag och 10 charterbolag.

Flygplatsen är en regional 
och nationell tillväxtmotor 
och fl ygtillgänglighet är 
avgörande när nya företag 
ska etablera sig i regionen.
Charlotte Ljunggren, fl ygplatsdirektör 

Göteborg Landvetter Airport.

ska utsläppen av 

fossil koldioxid från 

fl ygplatsen Göteborg Landvetter 

Airport vara noll. Fossila bränslen 

ersätts av förnybara och omfattande 

energieffektiviseringar görs.

… att Swedavia är världsledande 

på att driva klimatsmarta fl ygplatser? 

Samtliga Swedavias fl ygplatser, in-

klusive Göteborg Landvetter Airport, 

är topprankade när det gäller miljö- 

och klimatarbete. 

… på att fl ygtransporter är ett 

viktigt komplement till de riktigt stora 

fraktvolymerna som oftast går till 

sjöss? Reservdelar, värdefull elektronik 

och livsviktiga läkemedel är exempel 

på gods där fl ygtillgänglighet spelar 

en avgörande roll. 

Har du tänkt ...

2020

  – Vi ska medverka till att skapa tillväxt och 

 en hållbar utveckling i Västsverige, säger 

 Charlotte Ljunggren, fl ygplatsdirektör vid 

 Göteborg Landvetter Airport. 

100

Visste du att ...Visioner, 
engagemang 
och samarbete 

ANNONS
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MAGNUS 

HJÖRNE,

DELÄGARE

– Jag tror vi har 
lyckats skapa en 
kultur som drar till 
sig folk med höga 
ambitioner. 

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

ET ÄR EN SPECIELL DAG för modeföretaget 
Na-kd när vi står utanför dörren, granne med 
Warner Bros i Gamlestan. Vi samsas med 

unga, trendiga personer som balanserar med mobi-
ler och takeaway-muggar. Det är första dagen i de 
3 000 kvadratmetrarna i rå industristil. Väl inne i 
lokalen fi nns scen, bardiskar, sminkloge och ett stort 
antal ”vardagsrum”. Och så klädställningar med 
vårkollektioner.

– Vi letade efter en urban miljö, helst i en gammal 
tegelbyggnad med samma känsla som fi nns i Meat-
packing-distriktet i New York, säger grundaren 
Jarno Vanhatapio som gått från klarhet till klarhet 
i globala e-handelsbyggen, det tredje på 15 år.

ISTÄLLET FÖR HUDSONFLODEN hittade Na-kd 
den perfekta miljön vid Säveån. Det var här något 
av Sveriges näringslivshistoria skapades när ingen-
jören Sven Wingquist skissade på det sfäriska kulla-
gret, det som lade grunden till SKF och sedermera 
Volvo. Det sägs att den första prototypen hängdes 
upp på en balk bara ett stenkast från konferens-
rummet där Jarno äter sin sena lunch.

Förra året omsatte Na-kd över 400 miljoner 

kronor, en ökning med 153 procent mot föregående 
års räkenskapsår. Na-kd, som säljer mode till unga, 
värderas till drygt 1,5 miljarder kronor och har un-
der sina knappt tre år lyckats attrahera 1,6 miljoner 
följare över hela världen tack vare samarbete med 
infl uencers. De som både verkar gilla och köpa mest 
är australiensare och tyskar. Grundaren förklarar 
växttakten med att det gäller att se sin marknad 
som global från start och fokusera på sin målgrupp, 
veta hur man tilltalar den och hur man hela tiden 
är relevant.

– Målgruppen behöver inte vara så bred om den 
är global. Det blir en stor marknad ändå, säger Jarno.

DET FINNS INGEN svensk attityd i det här bolags-
bygget. Ska inte vara det. Vid miljarden börjar resan.

För det förra bolaget Jarno byggde tog det 9 år att 
nå miljarden. Nu ska det gå mycket snabbare.

– Jag ser det här som en sport, fokuserar, väljer 
bort tusen saker som vi skulle kunna göra, men inte 
ska. Vi trivs väldigt bra med att vara upcoming och 
se oss själva som underdogs som skapar någonting 

nytt. Vi vill gärna ta in andra kreatö-
rer som inte jobbar för Na-kd i våra 
lokaler, inte minst teknikbolag, och 
på så sätt stärka platsen som ett 
entreprenörs-kluster. 

Just nu är det 180 personer 
med en snittålder på 27 år som 

jobbar här, en del är praktikan-
ter. Det är så många rekryteras. 
60 medarbetare är redan delä-
gare. Här kan 25-åringar kom-
ma in och tjäna 65 000 kr i må-
naden plus optioner. 

– För mig är inte ut-
bildningen det vik-

– Na-kd står för enkelt, avskalat och rent. Nya 
generationen har ett uppmärksamhetsfönster 
på 8 sekunder. För att vara attraktiva på kort tid 
måste vi vara enkla och tydliga.”

Varför Göteborg?
– Det fi nns fördelar för de anställda. Men 

med tanke på att åtta av tio riskkapitalister 
satsar i Stockholm får vi ständigt frågan om fl ytt 
till Stockholm, Berlin, New York. ”Men nej, det är 
inte aktuellt. Västsverige är starkt inom mode.”

8 sekunder på oss

D

EXPORTSUCCÉER

EN NAKEN RÖST 
KLÄR VÄRLDEN

– Nu intar vi världen från Gamlestan, Sveriges 
Meatpacking-distrikt à la New York. Vi har varit globala 
från dag ett, säger Na-kd grundaren Jarno Vanhatapio.

TEXT ULRICA SEGERSTEN FOTO SAMUEL UNÉUS

JARNO 

VANHATAPIO,

VD, NA-KD

– Na-kd hör till 
de 35 snabbast 
växande bolagen 
i Europa, alla 
kategorier.

MAGNUS 

HJÖRNE,

DELÄGARE

– Jag tror vi har 
lyckats skapa en 
kultur som drar till 
sig folk med höga 
ambitioner.
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rrno äter sin sena lunch.
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nytt. Vi vill gärna ta in andra kreatö-

rer som inte jobbar för Na-kd i våra 
lokaler, inte minst teknikbolag, och 
på så sätt stärka platsen som ett 
entreprenörs-kluster. 

Just nu är det 180 personer 
med en snittålder på 27 år som 

jobbar här, en del är praktikan-
ter. Det är så många rekryteras. 
60 medarbetare är redan delä-
gare. Här kan 25-åringar kom-
ma in och tjäna 65 000 kr i må-
naden plus optioner. 

– För mig är inte ut-
bildningen det vik-

ör enkelt, avskalat och rent. Nya 
har ett uppmärksamhetsfönster 
r. För att vara attraktiva på kort tid 
enkla och tydliga.”
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tiga, utan insatsen och attityden. Vi testar både 
designers och marknadsförare, många från textil-
utbildningarna i Borås och närmaste grannen Till-
skärar akademin. Många får möjlighet att avancera 
snabbt, berättar Magnus Hjörne, medgrundare, som 
med sina 25 år själv är exempel på stort utrymme 
och globalt ansvar.

Magnus Hjörne gick juristlinjen medan han startade 
Handelsjuristerna med 25 anställda. Då träffade 
han Jarno som berättade om sin idé att starta Na-kd 
och bjöd in Magnus i ytterligare ett företagsbygge.

– Det är en fantastiskt kul resa, så mycket som är 
tvärtom. Till exempel vill retail gärna ha in Na-kd 
för att locka unga människor till sina butiker, säger 
Magnus och påminner om att 80 procent av mode-
handeln fortfarande sker via butik, offl ine. 

– Det är inte omöjligt att Na-kd en dag också kom-
mer att bygga butiker, men varumärket byggs på nätet. 

– Makroekonomiskt ligger vi rätt i tiden, svarar 
Jarno lite undvikande på frågan hur han ser på de 
traditionella modeföretagens slitsamma e-handelsresa.

– Jag har hållit på med e-handel i 15 år. Vi skep-
par våra kläder från lager i Holland till 185 länder, 
men slipper ta hand om butiker. Även jag inser att 
tillväxt är en färskvara. 

Na-kd:s tillväxtresa är 0 till 180 anställda på 2,5 
år, fortfarande en växt med röda siffror. Det är helt 
enligt planerna, enligt Jarno:

– På vår prioriteringslista ligger tillväxt på plats 
ett, två och tre. Vi är fi nansierade för att växa. ■

Intar modevärlden från Gamlestan. Sanna Tranlöv, Head 
of Fashion, Jelena Prelevix-Vladohic, Head of Merchandising 
och vd Jarno Vanhatapio i Na-kd:s nya lokaler.
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FORSKNING

TT LOGISTIKFÖRETAG fl y-
ger på 100 destinationer med 
100 besättningar och 100 

fl ygplan. Hur ska företaget använ-
da besättning och plan på bästa 
sätt – och i vilken ordning ska fö-
retaget planera fl ygningarna? Det 
här problemet kan verka enkelt. 
Men faktum är att det fi nns ett 
nästan oändligt antal möjligheter 
– skulle vi skriva ut antalet skulle 
det vara en etta med 316 nollor, 
vilket är långt mycket fl er än det 
fi nns partiklar i universum.  

Problemet skulle kunna vara 
hämtat ur någon gammal mate-
matikbok. Men faktum är att det 
fi nns ett logistikföretag i Göteborg 
som dagligen brottas med den 
här typen av frågeställningar, 
som  logistikföretaget Jeppesen.  
Tillsammans med Astra Zeneca och 

Volvo diskuterar de ett samarbete 
med Chalmers tekniska högskola. 
Företagen ska ta fram ett antal 
problem som vanliga datorer inte 
har en chans att lösa, men som en 
kvantdator förmodligen klarar av.

– För Astra handlar det om att 
förstå hur nya läkemedel och stora 
molekyler fungerar och växelver-
kar med cellerna i kroppen. För 
Volvos del handlar det bland annat 
om självkörande bilar, säger Per 
Delsing, som leder ett projekt för att 
bygga en kvantdator på Chalmers. 

ENLIGT PER KOMMER kvantda-
torn att överträffa vanliga datorer 
om tio år. Sedan exploderar förmod-
ligen möjligheterna. I  dag arbetar 20 
tekniker och forskare med kvantda-
torn. Lika många ska anställas. 

Teorin bakom kvantdatorer byg-
ger på upptäckter inom fysiken 
som gjordes i början av förra sek let. 
Fysikerna upptäckte då att det rå-
der andra lagar i mikrokosmos än i 
den stora världen. Kanonkulor och 
basketbollar styrs av lagen om or-
sak och verkan. Men i mikrokosmos 
fi nns ett stort mått av osäkerhet. 
Ljus kan vara både vågor och par-
tiklar. Och vi vet inte säkert vad som 
kommer hända, bara sannolikheten 
för de olika saker som kan hända. 

Vi kan försöka att överföra detta 
resonemang till datorer. De fl esta 
vet nog att de minsta enheterna 
som datorer arbetar med är ettor 
och nollor. En kvantenhet – eller 
en kvantbit – kan vara en etta och 
en nolla samtidigt. 

CHALMERS SKA NU bygga en 
kvantdator med 100 kvantbitar 
som man kan kombinera på mer än 
1 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 olika sätt, alltså ett tal som 
består av en etta med trettio nollor.

En vanlig dator tröskar igenom 
databaser och gör en uträkning i 
taget. En kvantdator kan i princip 
göra hur många parallella uträk-
ningar som helst. Det gör kvantda-
torn mycket snabbare än en vanlig 
dator. Låter bra, eller hur?

Problemet är bara att en kvant-
dator behöver ha en arbetstempe-
ratur på –273,14 grader Celsius. 
Det är betydligt kallare än univer-
sums medeltemperatur och bara en 
hundradels grad ovanför absoluta 
nollpunkten. Det är vid denna tem-
peratur som kvantbitarna kan vara 
en etta och nolla samtidigt – de be-
fi nner sig i en superposition som 
termen lyder. Ökar temperaturen 
något blir kvantbitarna snabbt an-
tingen en etta eller en nolla.   ■

PER 

DELSING
Professor i 
kvantkompo-
nentfysik, som 
ska ska leda det 
nya Wallen-
berg Centre 
for Quantum 
Technology, 
där även KTH 
och Lunds 
universitet ska 
delta.

– Vårt mål är 
en fungerande 
kvantdator med 
åtminstone 
hundra 
kvantbitar. En 
sådan har långt 
större beräk-
ningskraft än 
dagens bästa 
superdatorer.

En ny kvantdator vid Chalmers tekniska högskola ska vara med och utveckla 
självkörande bilar och ta fram nya mediciner till i dag obotliga sjukdomar. 
Bland annat tack vare en halv miljard från en Wallenbergstiftelse.

TEXT LARS BERGSTRÖM FOTO COLOURBOX

Kvantdatorn i Göteborg kom-
mer att kosta drygt en halv mil-
jard kronor att bygga. Pengarna 
kommer från  Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse som 
donerar 600 miljoner kronor. 
Även KTH i Stockholm och 
Lunds universitet forskar om 
kvantteknologi. 

Wallenbergdonation
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ETT OCH NOLL PÅ SAMMA GÅNG. 

Minsta informationsenhet i en vanlig 

dator är en etta eller en nolla. I en 

kvantdator är minsta enhet en kvantbit. 

En kvantbit kan vara en etta och en nolla 

samtidigt. Tekniken gör datorn mycket snabbare än 

en vanlig dator.

KUNSKAP FÖRST. Självkörande bilar, effekti-

vare mediciner och snabbare och billigare varule-

veranser. Det är några områden där kvantdatorer 

kan bidra till samhällsutvecklingen. Men precis 

som med all annan teknikutveckling är det omöj-

ligt att förutsäga vilka de bästa tillämpningarna 

kommer att bli. För det mesta 

kommer kunskapen först 

och uppfi nning-

arna sedan.

HUNDRA FÖRETAG i Göteborg 

utvecklar eller är kvalifi cerade an-

vändare av AI, artifi ciell intelligens. 

Det framgår av en undersökning 

som Business Region Göteborg har 

gjort. För att stimulera utvecklingen 

inom AI bygger regionen nu upp 

nätverk som ska underlätta kontak-

terna mellan företag, myndigheter, 

forskning, utbildning och aktörer 

inom exportnäringen.

GÖTEBORG ÄR CENTRUM FÖR utveck-

lingen av Europas kvantdator. Tack vare kvant -

mekanikens logik, som gäller i den nanome-

terstora världen, kan den lösa problem som 

en traditionell dator inte kan klara på 1 000 år.

ETTETT

MinMinssss

datdatorror

kvakvantdntd

En En kvakvannnn

samsamtidtidigtigt. T. Tekneknikeikennn

en en vanvanliglig dadatortor...

100
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Foto: Chalmers

Foto: Volvo Cars

Spetsforskning, högteknologiska företag 
och rymdtraditioner – Västsverige erbjuder 
unika möjligheter för rymdverksamhet. Så fi nns 
också två tredjedelar av svensk rymdindustri 
här, framför allt i landets rymdhuvudstad 
Göteborg.

Här fi nns också RUAG Space som i stenhård 
internationell konkurrens ständigt fl yttar fram 
positionerna. Vi är till exempel med ombord 
på Europas båda rymdprogram Galileo och 
Copernicus och vi levererar även till Elon Musks 
SpaceX och andra privata aktörer inom det 
som kommit att kallas New Space.

Ambitionen är alltid densamma: att vara 
i absolut teknisk framkant och utveckla 
morgondagens teknologi. 

Det är så vi når stjärnorna.

RUAG Space når 
stjärnorna med
teknik i framkant

RUAG Space AB

RUAG Space AB
405 15 Göteborg
Tel. 031-735 00 00

www.ruag.com
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EVENEMANG

Sommarens 
evenemang

Som ingen annan stad lever Göteborg upp på sommaren. 
I år avlöser folkfesterna varandra med Göteborgsvarvet 

i maj, Volvo Ocean Race i juni, Ed Sheeran på Ullevi i juli, 
Europride och Nordea Masters i augusti.

TEXT JOHAN HOLMSTRÖM  FOTO AINHOA SANCHEZ Forts. på nästa sida ›



100 YEARS 
IN THE HEART 

OF SCANDINAVIA

Every day we witness how successful 
meetings drive development forward. 
Ideas become reality, challenges are 

solved, deals are made and new 
contacts are forged. This year the 

Swedish Exhibition & Congress Centre 
celebrate its 100th anniversary. 
Welcome to our meeting place!

svenskamassan.se | gothiatowers.com

JORDEN RUNT. Efter åtta extremt tuffa månader 

på haven kommer Volvo Ocean Race till Göteborg 

14–15 juni. Under veckan är det stor seglingsfest i 

Race Village i Frihamnen, själva hjärtat i det nya 

Göteborg som växer fram vid älven. Fri entré till 

konserter, barnaktiviteter, beach club och segling i 

världsklass. 

VOLVO 
OCEAN RACE

14–15/6 ››
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1–2/6 ››

9/6 ››

14–15/6 ››

19/5 ››

10–11/7 ››

21/7 ››

15–21/7 ››

14–19/8 ››

16–19/8 ››

MAJ
GöteborgsVarvet

JUNI
Summerburst Göteborg

Sverige–Peru 

Volvo Ocean Race

JULI
Ed Sheeran

Guns’N’Roses

Gothia Cup

AUGUSTI
Way Out West

EuroPride & 
Göteborgs Kulturkalas

Nordea Masters

SEPTEMBER
Statement Festival 

Bokmässan

31/8–1/9 ››

27–30/9 ››

›› 1/9–4/10 Yoshi Oïda re-

gisserar Puccinis svidan-

de vackra opera, en ja-

pansk tragedi om kultur-

krockar och mänskliga 

relationer i internationel-

la maktspel. 

GöteborgsOperan

Madame Butterfl y
Stadsteatern Göteborg 

Ett dockhem 
›› T o m 23/5 ”Yana Ross har 

gjort om ”Ett dockhem” till en 

samtida ironisk skröna där 

sexuella strukturer styr lika 

mycket som viljan till makt och 

pengar. En intelligent och väl-

spelad tolkning.” SvD

›› T o m 30/9 Under våren 

2018 öppnar Göteborgs 

konstmuseum en sepa-

ratutställning med den in-

ternationellt uppmärksam-

made konstnären Chiharu 

Shiota (f 1972). 

Göteborgs konstmuseum

The Distance

Med mer än 60 000 deltagare är Göte-

borgsvarvet världens största halvmara.

EuroPride har sin avslut-

ning i Göteborg under 

Kultur kalaset.

Landets i 

särklass bästa 

musikfestival, 

Way Out 

West, med 

artister som 

Kenrick Lamar, 

Arcade Fire 

och Fever Ray.

MISSA INTE 
SOMMARENS HÄNDELSER

Profi len Emma 

Knyckare har 

skapat Statement 

festival – en 

mansfri musik-

festival med 

knivskarpt 

program.

9–/8 ››

Sista tränings-

landskampen spelas 

på Ullevi.

›› 1/

gis

d

p

k

r

la

Mad

Foto: Lennart S
jo

berg

Nostalgichock när gubbarna i 

Guns’N’Roses äntligen återförenas.

En av världens populäraste artister, 

Ed Sheeran, kommer till Ullevi. 

Den svenska golfstjärnan Alex Norén 

kommer med övrig Europaelit till 

Nordea Masters på Hills golfklubb 

i Mölndal. 
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Girl Power.

Valkyria. Årets mäktigaste åknyhet.
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NYHET

YNGSTE TRÄNAREN
POYA ASBAGHI

... I ALLSVENSKAN

TEXT KARIN REHN  FOTO SAMUEL UNÉUS

medan andra måste ledas med 
mjukare hand. Det kan låta orätt-
vist, men det handlar helt enkelt 
om att olika personer tar instruk-
tioner och lyssnar på olika sätt. 
Det fi nns ingen självklar manual 
för ett sådant ledarskap, det måste 
gå väldigt mycket på känsla. Som 
ledare gäller det att förstå män-
niskor och att se individer. Och 
även om jag älskar fotboll, så äls-
kar jag människor ännu mer. 

– Jag har en lyckosam tränar-
gärning bakom mig, och det är 
klart att jag har en massa idéer 
och tankar om långsiktiga mål. 
Men samtidigt – när jag kommer 
till ett nytt lag måste jag först ta 

Ålder: 32
Familj: Flickvän 
i Uppsala 
Förebild: 
Mamma, för att 
hon är så stark. 
Pappa också för-
stås. Jag känner 
ingen som har 
varit med om värre 
motgångar, men 
som ändå vägrat 
att ge upp. 
Fritid: Jag älskar 
historia, kultur, 
böcker, naturen. 
Men jag hinner 
inte med det just 
nu. Perfektionisten 
i mig vill bara jobba.
Om du vore ett 
djur? Då skulle 
jag vilja vara en 
örn. Högt upp i 
näringskedjan, 
fl yga och ha 
översyn över allt. 

POYA

ASBAGHI
u fl yttar till en ny stad, 
tar dig an ditt första 
allsvenska lag och 

möter stora förväntningar. 
Ser du dig själv som en modig 
människa?

– Det beror på hur man ser det. 
Jag skulle aldrig våga vandra en-
sam i Amazonas regnskogar, jag är 
lite mesig när det gäller vissa djur 
… men jag är ganska orädd när det 
gäller att anta utmaningar. Jag har 
alltid tänkt att även om något skulle 
gå helt åt skogen, så kommer jag att 
utvecklas som människa och har 
därför aldrig ångrat mig. Så har det 
varit så länge jag kan minnas.

Vilken attityd krävs för att 
leda ett fotbollslag med alla 
olika viljor och personligheter, 
och där du dessutom är yngre 
än många av spelarna? 

– För mig handlar det om att an-
passa ledarskapet individuellt. 
Vissa kräver en hårdare attityd, 

En 32-åring som gjort raketkarriär. 
Hyllad, men samtidigt oprövad 
i allsvenskan. Rubrikerna var 
många i höstas, då IFK Göteborg 
rekryterade sin nye huvudtränare. 

hänsyn till de förutsättningar som 
fi nns i dagsläget. Allt annat vore 
ett naivt ledarskap.

Om vi fortsätter prata atti-
tyd och inställning, vilken at-
tityd förväntar du dig av ditt 
lag och dina spelare?

– Jag ställer kravet på mig själv 
att jag ska vara likadan i motgång 
som i medgång. Det är exakt den 
avspegling som jag vill ha av alla 
spelare som är med i laget. Vi ska 
agera på samma sätt om vi har 
vunnit med 3–0 eller torskat med 
0–3. Oavsett om fansen buar. Fans 
är fans, deras attityd kan jag inte 
styra. Jag kan bara ta ansvar för 
spelarna som jag väljer på plan. ■

Poya Asbaghis självinsikt gjorde att han redan i de yngre tonåren lade drömmen 
som fotbollsproffs på hyllan. Istället inledde han sin framgångsrika tränarkarriär som 
nu har gjort honom till allsvenskans yngste tränare. 

D

DET ÄR INTE BARA TEKNIK som ledare kan förbätt-

ra. Även en tveksam inställning kan utvecklas under 

rätt förutsättningar. Det vet Poya Asbaghi av egen er-

farenhet. Han önskar att fl er ledare skulle dra nytta av 

möjligheten att nå ”omöjliga” ungdomar: 

– Jag tror att det fi nns väldigt många ledare som har 

förmågan att nå fram. Alla pianolärare, körledare, hand-

bollstränare; ungarna som har valt att komma för att 

göra något de älskar ser upp till den som lär ut, det ger 

ledarna ett försprång gentemot resten av vuxenvärlden. 

Styrkan i förebilder

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg



Göteborgarnas arenor är viktiga mötesplatser för unga och gamla fotbolls fans.  
Vi är glada att ha Bravida Arena, Gamla Ullevi, Ullevi och Valhalla IP i vårt bestånd.

Arenor som gör Göteborg till Göteborg



Runtom den växande staden 

utvecklar Skanska nya bostadskvarter. Nu 

fi nns stora möjligheter att ta fram bostads-

områden som innehåller de kvaliteter invå-

narna verkligen önskar sig.

– Vi har ett ansvar att utveckla en hållbar 

och attraktiv stad som lockar till sig människor 

i framtiden. Ingen har bättre kunskap om en 

plats än de som redan bor där, därför vill vi 

lyssna på dem, säger Christina Ingelsten, 

När nya kvarter och stadsdelar byggs från grunden fi nns en unik 
chans att forma framtidens Göteborg. Skanska satsar på dialog där 
göteborgarna får vara med och utveckla den stad de själva vill bo i.

Bygger framtidens Göteborg 

Ny Hovås
Dialog ligger till grund för 

området från början till slut: från 

kringboende som tyckt till om 

innehållet i hela stadsdelen, till 

infl yttande som röstat fram inner-

gårdens utseende i Skanskas 

kvarter Solgränd. 

”Det blir en 
bättre plats när 
människor får vara 
med från början 
och tycka till.” kvarter Solgränd. 

Tolered
Ett pilotprojekt i digital dialog 

där närboende och intresserade 

har fått föreslå på webben hur de 

vill utnyttja tomten före byggstart. 

Istället för en tom markplätt får 

området en lekplats med aktiviteter 

för alla åldrar.

– med invånarnas hjälp

 Göteborgarna får vara med             

 och tycka till om vilken stad         

 de själva vill bo i.

Christina Ingelsten

ansvarig för hållbar bostadsutveckling på 

Skanska Nya Hem.

Kringboende och intresserade bjuds in 

redan tidigt i bostadsprojekten för att ställa 

frågor och komma med synpunkter och idéer 

som tas med i utvecklingen av kvarteret.

– Medborgarinfl ytande är en viktig del 

i social hållbarhet. När olika människor får 

möjlighet att påverka kan vi dessutom bygga 

kvarter där fl er känner sig välkomna. 

Dialogen kan också minska den oro som 

människor ofta känner när deras närmaste 

omgivning står inför en förändring. Viktiga 

frågor vädras tidigt och osäkerheten kan 

övergå i förståelse och engagemang.

– Vi tror att alla vinner på dialog: staden, 

bygg aktörerna och invånarna. Det är ett 

arbetssätt för framtiden, säger Christina 

Ingelsten.

Visste du att ...
... Skanska är den första bygg herren att använda en innovativ dialogportal 

på nätet? Här får ännu fl er chansen att påverka genom att lämna egna förslag, 

rösta på andras eller till och med formge platser i ett visuellt kartverktyg.

ANNONS

www.skanska.se/dialog
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STADSUTVECKLINGSTADSUTVECKLING

Våga bygga
När Göteborg fyllde 300 år satsades det stort på att förändra 
stadsbilden. De fl esta ikonerna, som Svenska Mässan och Lise-
berg, fortsätter att påverka och att investera. Att Göteborg till 
400-års jubileet utvecklar nya stadsdelar vid vattnet och knyter 
ihop dem med en linbana är alltså fortsättning på en god historia.p
TEXT  JOHAN HOLMSTRÖM/ULRICA SEGERSTEN BILD XXXXXXXXXX
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Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

Högtfl ygande planer. För 
hundra år sedan gick en linbana 
från Liseberg och berget vid 
Humanisten i Göteborg. Ett 
spektakulärt projekt som gör 
comeback, förhoppningsvis till 
400-årskalaset. Denna gång 
mellan Järntorget och Lindholmen 
för att ljudlöst och snabbt knyta 
ihop staden över älven.

Forts. på nästa sida ›
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GEELY har köpt mark på Lindholmen 

där 3 500 personer ska utveckla elbilar, 

uppkopplade fordon och miljöteknik. Här 

fi nns redan ett tusental anställda inom 

Geely-ägda utvecklingsbolaget Cevt.

3 500 Geely-jobb
ATT RISE fl yttade sitt huvudkontor till Lind-

holmen är ingen slump. Forskningsintensiva 

Volvo Group, CEVT, Ericsson, Getinge, 

Saab AB, Sigma och ElectriCity och Lind-

holmen Science Park skapar bra miljö.

Testbäddsmecka
GÖTEBORGSREGIONEN 

står i dag för en fjärde-

del av Sveriges samlade 

investeringar i forskning 

och utveckling.

25% av FoU

RBETARSTÄDERNAS revansch. Det är 
nu vad nu som pågår runt om i världen. 
Här fi nns nämligen industrimiljöer och 
hamnområden som kan planeras från 
grunden, modernt och hållbart. 

Två exempel på detta är Liverpool och Hamburg. 
Ruffi ga gamla hamnkvarter har omvandlats till 
några av världens modernaste, miljövänligaste och 
hippaste. Albert Dock i Liverpool var en av världens 
största stadshamnar. Den övergavs och förföll, för 
att blomma upp igen – nu med en blandning av his-
toriska platser, trendiga barer och många av sta-
dens viktigaste kulturinstitutioner. I Hamburg har 
den nya stadsdelen HafenCity, byggd i stadens gam-
la hamn, utökat centrum med osannolika 40 procent.

GÖTEBORG HAR LIKNANDE förutsättningar. Här 
fi nns gammal industrimark och oexploaterade ytor 
på båda sidor av Göta Älv. Göteborgs innerstad för-
väntas fördubblas till år 2035 med investeringar på 
närmare 1 000 miljarder kronor.

Ett projekt är Masthuggskajen, ett centralt 
hamnkvarter som planeras bli en ny pulserande 
stadsdel precis intill älven. Boende, arbete och kul-

A På Lindholmen 
byggs en ny 
stadsdel med 
Nordens högsta 
torn, Karlatornet, 
245 meter högt. 
Nyligen såldes 
en lägenhet i 
tornet för 66 
miljoner kronor.

– Visst, det är 
ett våghalsigt 
projekt, men 
Lindholmen ska 
bli en tät bland-
stad som lever 
dygnet runt. Då 
behöver vi få in 
tillräckligt myck-
et människor,  
och måste då 
gå på höjden, 
berättar Johan 
Live, kommuni-
kationschef på 
Sarneke.

NORDENS 

HÖGSTA TORN

turliv ska blandas som i Albert Dock och HafenCity. 
Masthuggskajen ligger ett stenkast från Järntorget. 

När New York Times gjorde ett reportage om Göteborg 
hittade man stadens själ i kvarteren kring torget. 
Tidigare var detta en samlingsplats för sjömän och 
hamnarbetare, och mycket av kvarterens brokiga 
charm fi nns kvar med en livlig krogkultur, alternativa 
kaféer, second hand-butiker och konstgallerier.

LAGOM TILL Göteborgs 400-årsjubileum fi nns för-
hoppningar om att Göteborgs nya stadslinbana ska 
stå klar, och den ska utgå från Järntorget. 
Gondolerna kommer att avgå var 45:e sekund och på 
bara tre minuter ska man kunna sväva över till an-
dra sidan älven, till Lindholmen. För 20 år sen be-
stod Lindholmen av ödetomter och fallfärdiga hamn- 
och industribyggnader. Numera är området ett av 
Sveriges mest expansiva och kunskapsintensiva 
med bland annat Lindholmen Science Park, Campus 
Lindholmen och fi lmklustret Gothenburg Studios. 
Här fi nns också bostäder, restauranger och viktiga 
kulturinstitutioner som Backateatern, Sveriges kan-
ske mest innovativa teater de senaste tio åren.

Liksom det mesta kring älven, tycks utvecklingen 

I ARBETARSTÄDERNA SKAPAS 
VÄRLDENS HETASTE KVARTER
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Foto: Lindholmen Science Park



Tänk om Göteborg 
aldrig blir som förr. 
Tänk om det bara blir bättre.

Tänk dig fem miljoner kvadratmeter som 
ska fyllas med nya bostäder, arbetsplatser, 
människor och mötesplatser. Tänk dig en 
helt ny centrumkärna med levande älvsträn-
der och kajstråk och alla möjligheter det 
innebär. Tänk dig ett helt nytt Göteborg.

Vi kallar det Älvstaden och det är Nordens 
största stadsutvecklingsprojekt. 

Läs mer på alvstaden.se

5 000 000 kvm 
byggyta

45 000 nya  
arbetsplatser

25 000 nya  
lägenheter

av Lindholmen bara vara i sin linda. I anslutning 
till linbanestationen har en helt ny stadsdel börjat 
byggas – Karlastaden. Här ska Nordens högsta bygg-
nad resa sig, Karlatornet. Även det förväntas vara 
färdigt 2021 och med sina 245 meter och 73 våning-
ar kallar byggherren Ola Serneke tornet för sitt 
drömprojekt. Den norske hotellmagnaten Petter 
Stordalen, vars Nordic Choice Hotels ska fl ytta in 
i delar av tornet, säger att hotellgäster och boende 
kommer att ”resa halvvägs till himlen”.

LINDHOLMEN ÄR OCKSÅ ETT världscentrum för den 
nya fordonsindus trin som växer fram, med satsningar 
på förarlösa bilar och hållbara drivmedel. Det står klart 
att Sveriges nationella testlabb för elfordon placeras 
här, en miljard ska den svenska staten satsa fram till 
år 2023. Rise fl yttade nyligen sitt huvudkontor hit. 
Samtidigt expanderar företag som Volvo CE, AB Volvo, 
Getinge, Zenuity och CEVT i området. Sammanlagt 
handlar det om 10 000 nya jobb.

Kanske kan man tala om en ny guldålder för Göta 
Älv. Göteborg öppnar mot det strömmande vattnet 
på nytt, samtidigt som Göteborgs 100-åringar inves-
tererar för framtiden. 

ZENUITY, SOM ÄR VOLVO CARS OCH AUTOLIVS gemensamma 

bolag, utvecklar mjukvara för självkörande fordon – även utan-

för Volvovärlden. Tekniken kan i förlängningen inte bara använ-

das i lastbilar, bussar, tåg och anläggningsmaskiner, utan ock-

så till drönare som förarlöst levererar pizza till din dörr. 

Pizza till dörren förarlöst

▼
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SVENSKA MÄSSAN FYLER 100 ÅR. Svenska Mässan var Sveri-

ges och Skandinaviens första mässa när den invigdes av Gus-

tav V och drottning Viktoria 1918. 100-årsjubileet kommer att 

fi ras med en rad aktiviteter, bland annat kommer ett jubileums-

stipendium att delas ut för att främja besöksnäringen. 

GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD är med sina 

175 hektar en av Europas största i sitt slag och lockar en 

halv miljon besökare per år. Den invigdes 1923 då också 

Liseberg, Konstmuséet och Göteborgs Naturhistoriska 

museum öppnade sina portar för Jubileumsutställningen.

Grön oas med anor100-åringen

För hundra år sedan bjöds Kung Gustav V med drottning Viktoria till invigningen av Svenska Mässan. En stor investering – helrätt fortfarande 2018.

brist i spåren av första världskriget, växande klass-
klyftor och social oro. Ändå, eller trots detta, fanns 
en strävan för alla som jobbade med handel på olika 
sätt att kroka arm och hjälpas åt att dra fl öden till 
en gemensam varumässa.

– Attityden och ambitionsnivån att från start byg-
ga någonting stort och viljan att möta både näringsli-
vets och stadens behov inspirerar dagens utveckling, 
berättar Carin Kindbom, vd och koncernchef för 
Svenska Mässan och Gothia Towers.

SVENSKA MÄSSAN STÅR PÅ SAMMA PLATS, 
vilket också har gjort det lättare att utveckla affärs-
modellen allt eftersom, menar Carin Kindbom.

– Konkurrensen inom besöksnäringen är otroligt 
skarp. Vi måste alla uppleva att näringsliv, stad och 
region lyckas bra tillsammans för att göra staden 
framgångsrik. Jag tror det gäller alla branscher, inte 
bara besöksnäringen, fortsätter hon.

Till världsutställningen 1923 skapades Svenska 
Mässans jubileumshall på 40 000 kvadratmeter.

– Det var en enorm investering. Jag vet inte om det 
kan jämföras med Svenska Mässan stora investering-
ar i modern tid, men man kan i alla fall konstatera att 
det var rätt tänkt. Man måste våga. 

Innan Mässans och Gothia Towers investering i 
femstjärniga Upper House, Spa, teater, restaurang 
och konsthall hämtades inspiration från olika håll i 
världen för att se lyckosamma koncept inom mötes-
industrin. Carin menar att 100-åringen måste skapa 

Å HÄR EFTERÅT kan man tycka att det var am-
bitiöst av några entreprenörer och handelskam-
maren i Göteborgsregionen när de för 100 år se-

dan menade att Göteborg kunde göra anspråk på att 
bli den permanenta platsen för en skandinavisk 
mässa. Den 14 juli 1918 skrev tidningen Hvar 8:e 
Dag: Genom att ”på en plats som brännpunkt förena 
efterfrågan och utbud (...) blir det möjligt för produ-
centerna att erhålla kännedom om marknadens behof, 
och detta icke blott kvantitativt utan äfven kvalitativt, 
i det att köpmän och tillverkare här personligen sam-
manträffa och de förstnämnde därvid kunna gifva de 
senare de värdefullaste vinkar och råd rörande varor-
nas beskaffenhet, för att de skola falla den konsume-
rande allmänheten i smaken”.
 
NÅGRA DAGAR TIDIGARE hade Gustav V med sin 
drottning Viktoria invigt Svenska Mässan, den första 
i sitt slag i Sverige och Skandinavien, därav namnet.

Även om det är djärvt av Göteborgs stad att säga att 
det ska byggas för 1000 miljarder de närmaste 20 åren, 
är det inte första gången det satsas stort av olika aktö-
rer samtidigt. Med facit i hand har det visat sig vara 
rätt att ta i ordentligt. Nu, 100 år senare, bidrar 
Svenska Mässan och tillhörande Gothia Towers, som 
drivs som oberoende stiftelse, med 3,1 miljarder i 
turist ekonomiska effekter för göteborgarna varje år.

Då ska man också hålla i minnet att 1918 på 
många sätt var en dramatisk period i Sveriges histo-
ria med en revolution hängande i luften, livsmedels-

... DJÄRVT I TURBULENT TID

–  Det var en 
stor milstolpe för 
oss att etablera 
hotellverksam-
het, men vi insåg 
att affärsmodel-
len behövde ut-
vecklas för att 
möta hela den 
breda mötesin-
dustrin med ”allt 
under ett tak-
lösning”. Det gör 
att vi kan ta 
större internatio-
nella mötes-
affärer.
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Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Mot en mer
hållbar framtid

Hållbarhetsfrågorna driver oss på Riksbyggen 
framåt varje dag och ger oss energi att flytta 
gränserna när det gäller nya, ännu mer hållbara 
sätt att bygga och förvalta bostäder på. 
 Tillsammans med akademin, närings livet, 
Göteborgs Stad och engagerade medborgare 
utvecklar Riksbyggen Positive Footprint Housing. 

För människa och miljö
Vi på Riksbyggen har byggt bostadsområden sedan 
1940 och har gått den långa vägen för att bli  ledande 
inom hållbar samhällsutveckling. Under resans 
gång har vi samlat på oss mängder med  ovärderliga 
erfarenheter och kunskaper. I ryggen har vi vår värde-
grund och våra kärnvärden långsiktighet, trygghet, 
samverkan och nytänkande som vi bygger vårt arbete 
på. I praktiken innebär det så mycket mer än själva 
bostadsprojektet och vad det kommer innebära för 
människa och miljö i framtiden. Att vi skapar gröna 
hem och miljöer att bo och arbeta i. Att vi tror på det 
kooperativa och att vi tänker i nya banor för att göra 
våra bostäder, sam hällen och städer mer hållbara.

Positive Footprint Housing®
Det är också hållbarhetsfrågorna som driver oss 
framåt varje dag och som ger oss energi att hela tiden 
hitta nya och ännu mer hållbara sätt att bygga och 

 förvalta våra bostäder på. Nyfikenheten, viljan att 
förändra och  möj ligheten att verkligen kunna göra 
skillnad ligger som grund för Riksbyggen Positive 
 Footprint  Housing. I projektet arbetar vi för att 
 människans behov ska  till  freds ställas utan att vi 
äventyrar kommande  generationers möjlig heter att 
tillfredsställa sina behov. Projektet är lika mycket ett 
 kunskapslaboratorium som det är ett nationellt och 
internationellt demonstrations  projekt. Därför är den 
hållbara  ambitionen högsta möjliga när det gäller: 
– markanvändning, djur och natur 
– utformning, materialval och byggmetoder 
– energiproduktion, energilagring och  
 energianvändning 
– trygghet, trivsel, gemenskap och samverkan  
 med omgivningen 
– ekonomi 
– färdmedel och mobilitet kring boendet 
– fastighetsförvaltning

Positive Footprint Housing är 
tvärvetenskaplig forskning för  
 helhetstänkande kring innovativ håll-
bar bostads- och stadsutveckling. 
Projektet ska resultera i ökad 
miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet där vunna insikter och 
lärdomar får sin första  praktiska 
tillämpning i Bostadsrättsföreningen 
Viva, med 132 bostäder i  Guldheden, 
intill Chalmersområdet i Göteborg.  

Projektet är initierat av Riksbyg-
gen i samverkan med bland andra 
 Johanneberg Science Park, Chalmers, 
Göteborgs universitet, Göteborg 
Energi, Göteborgs Stad och RISE 
– Research Institutes of Sweden. 

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. 



Gemensamma minnenÅret runt-skoj 2021

rätt världar för sina kunder och besökare. Staden runt 
omkring måste också kunna erbjuda underhållning och 
upplevelser så att det blir lockande att kombinera af-
färsresa med nöje.  

LYCKLIGTVIS fi nns en sådan nöjesfi xare som när-
maste granne. Andreas Andersen, vd för Liseberg, 
är övertygad om att Liseberg måste vara en integre-
rad del av Göteborgs dna. 

– Man måste ständigt vara hungrig och beredd 
att ta nästa steg, även när omgivningen kanske 
tycker att man är smått galen och satsar för stort, 
säger Andreas när vi går genom nöjesparken. Mitt i 
parken står Valkyria, fortfarande abrupt till hälften 
på väg upp i luften. I sommar kommer här fi nnas ett 
vertikalt fall på 50 meter ner i en tunnel. En inves-
tering i 300 miljoner kronors-klassen. 

– Detta är Berg & Dalbanornas Rolls Royce, 
säger Andreas nöjt; ekonomen, juristen och nöjes-
parkchefen som fortfarande är barnsligt förtjust i 
åkat traktioner. I hans värld fi nns inget mellanläge. 
Om man inte investerar i utveckling och förändring, 
då förlorar man affären. Det är också därför planer-
na på att skapa Nordens största vattenland på 
Liseberg med tillhörande temahotell, som ska stå 
klart 2021, varit så viktiga för Liseberg.

DANSK SOM ANDREAS ÄR, citerar han gärna Søren 
Kierkegaard: ”Att våga är att förlora fotfästet för 
en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv”.
Och med den förändringstakt som gäller för 
Göteborgs stadsutveckling får göteborgarna vänja 
sig vid att ständigt ha den ena foten i luften.

– Man kan inte ha lägre förändringstakt innanför 
ett företag än takten som hålls utanför. Så det enda 
som inte förändras är att förändring krävs konstant. 

På frågan om vilken roll en nöjespark spelar för 
en stads utveckling och själ, tycker Andreas 
Andersen att det är intressant att titta på stadsut-
vecklingsprojekt i Kina. Där är nöjesfält självklara 
delar av stadsutvecklingsprojekten. 

– Människor behöver stimulerande mötesplatser. 
Det ger en stad självförtroende och binder ihop 
människor. Modern stadsutveckling är lyckligtvis 
mer med veten om upplevelser, hoppas Andreas. ■ 

FÖR 1,9 MILJARDER KRONOR ska 

Liseberg bli året runt-resmål med 

Nordens största vattenpark (17 000 

kvm) och temahotell med 464 

familjeanpassade rum.

25 PROCENT AV de som besöker Göteborg gör det för Liseberg. Förutom 

att vara turistmagnet binder Liseberg också samman människorna som 

bor i Göteborg. Varje sommar får 2 000 unga som bor i förorten gratis 

entrébiljett. ”Det är så viktigt att skapa gemensamma minnesupplevelser 

oavsett förutsättningar och var man bor”, säger vd Andreas Andersen.
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ANDREAS

ANDERSEN, 

VD LISEBERG
– En nöjespark 
ger staden 
självförtroende. 
Människor 
behöver 
stimulerande 
ställen att mötas 
på, en punkt där 
man oavsett 
bakgrund får 
gemensamma 
minnen.

En italiensk 
krönikör 
jämförde några 
europeiska 
städers ikoner 
med två 
nordiska. Paris 
har en stor fallos 
(Eiffeltornet), 
London ett 
fängelse 
(Towern), Rom 
en kyrka (S:t 
Peterskyrkan) 
medan både 
Köpenhamn och 
Göteborg har 
varsin lekplats 
(Tivoli och 
Liseberg).

NY HISNANDE

ATTRAKTION
Valkyria öppnar 
under sommaren 
2018 och
är Europas 
längsta Dive 
Coaster – en 
berg- och 
dalbana med ett 
vertikalt drop. 
Banan blir 700 
meter lång, 47 
meter hög med 
ett 50 meter högt 
fall ner i tunneln. 
Här kommer 
håret at fl addra 
till en hastighet 
på 105 km/h ...
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Vid omvälvande stadsutveckling måste 

utvecklingen ske hållbart både ekonomiskt, 

socialt och klimatmässigt. Därför är det bra 

att utvecklingssprånget sker just nu, säger 

Magnus Sigfusson, stadsutvecklingsdirektör i 

Göteborgs Stad. Han syftar på helt nya möjlig-

heter till hållbarhet tack vare digitalisering, 

ny teknik och ny kunskap om stadsutveckling.  

– För att bli det vi drömmer om att vara som 

stad behöver vi allas bidrag både från medbor-

gare, näringsliv, handel och forskning. Alla 

behöver kunna hitta sin plats i utvecklingen.

Precis som andra större städer behöver 

Göteborg att förnya sina miljonprogramom-

råden. Magnus Sigfusson ser Göteborgs 

uttalade satsningar till 2035 som en enorm 

möjlighet att förvandla tomrum och döda ytor 

till nya trygga offentliga rum, nya attraktiva 

stadsdelar och bostäder, som till exempel 

i Selma stad i Backa.

–  Där ersätter vi en trafi kled med stads-

boulevard och skapar en ny stadsmiljö med 

täthet som bidrar till service och handel, säger 

Magnus, som är uppenbart inspirerad av att 

Göteborg har så mycket oexloaterad mark 

centralt, att förtäta och utveckla till en samman-

taget attraktiv, hållbar storstad för både 

människor och företag att blomstra i.

VISSTE DU ATT ...

Nytt liv med 
boulevarder
Den som vill uppleva Europas största stadsutvecklingsprojekt 
just nu ska ta en titt på Göteborg. Till 2035 ska Göteborg växa 
med 150 000 nya invånare. Det kräver nya idéer om vad som 
skapar hållbarhet och sammanhållning i staden.

Backa byggdes under 

1960– 70- talet till ett tidstypiskt 

miljonprogramsområde med gles 

bebyggelse, öppen planform 

och trafi kseparering men blev 

också till en oas för fria teater-

grupper på Selma Lagerlöfs 

Torg. Nu blir torget hjärtat i 

en ny levande stadsdel med 

3 000 nya bostäder på sikt.

Selma stad

Göteborg fyller 400 år den 4/6 

2021? Det var Gustav II Adolf 

som grundade staden genom 

att peka och säga ”Här ska 

staden ligga”.stadsutveckling.goteborg.se

... står i startgroparna för att påbörja sitt största utvecklingssprång 

i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 

2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 

80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. 

Läs mer på stadsutveckling.goteborg.se

GÖTEBORG ... 

Magnus Sigfusson, direktör för 
stadsutveck ling, Göteborgs stad.

Vi vill öka nyttan 
och utbudet för 
både boende och 
näringsliv i fl era 
delar av Göteborg.

ANNONS



Göteborg växer i rekordfart och är på väg att bli 

en modern storstad. De närmaste 20 åren skall staden 

växa med en tredjedel, motsvarande 200 000 nya invånare 

Det byggs för en livligare, öppnare och mer hållbar stad. 

– En expansiv utveckling i staden och regionen är 

nödvändig och positiv men det innebär också ansträng-

ningar. Det kommer att bli trångt på vägarna och svårare 

att ta sig fram. I rusningstrafi k sitter 9 av 10 ensamma i 

sina bilar. Det kommer inte fungera när Göteborg växer 

så det knakar. Färre fordon på vägarna är faktiskt en 

förutsättning för att vi ska kunna ta oss fram under 

byggtiden, säger Lars Backström, vd på Västtrafi k. 

– Vi behöver ställa om till ett mer hållbart resande 

och nu när staden växer har vi en fantastisk möjlighet 

att påverka vår framtida trafi ksituation på ett positivt 

sätt. Det sista vi behöver i framtidens stad är fl er 

människor i egen bil, säger Lars Backström.

Göteborg stad har som mål att minska bilresandet 

med 25 procent till 2035 och har beslutat att prioritera 

framkomligheten för gång, cykel och kollektivtrafi k under 

byggperioden.  

Det är inte bara staden som utvecklas. Ny teknik 

och nya affärsmodeller ritar om kartan.

– Vi går mot en framtid där mobilitet som helhet blir 

en tjänst och möjligheten att kombinera olika färdsätt på 

ett smidigt sätt blir en självklarhet. Hur affärsmodellen 

kommer att vara utformad och vem eller vilka aktörer som 

tar de olika rollerna är ännu oklart. Men vi är redo, säger 

Lars Backström. Vi gör alltmer av vår trafi kdata tillgänglig 

och utvecklar en nationell standard för våra digitala bil-

jetter. Vår förhoppning är att fl er aktörer ska samverka och 

utveckla smarta tjänster och lösningar för våra kunder.

Det blir ett fantastiskt lyft för människorna i staden.

  – Tillgång till bra kollektivtrafi k är en avgörande framgångsfaktor för den attraktiva 

 och hållbara staden, säger Lars Backström, vd på Västtrafi k. Just nu görs en mängd 

 stora satsningar på att förbättra infrastrukturen och bygga ut kollektivtrafi ken. 

London, Paris, Barcelona, New York, San 
Francisco, Vancouver, Tokyo. Världens mest 
attraktiva storstäder har mycket gemensamt. 
De är spännande, pulserande och lätta att 
röra sig i – tack vare en väl utbyggd kollektiv-
trafi k. Nu är det Göteborgs tur.

Riktiga storstäder 
satsar på kollektivtrafi k

Det investeras stort i kollektivtrafi ken i och runt Göteborg. Förutom stor-

satsningen på Väst länken, en tågtunnel under Göteborg med två helt nya 

citystationer (Korsvägen och Haga) satsas det på nya tåg, nya spårvagnar, 

el bussar och elfärja. Dessutom planeras för bygget av Göteborgs stadslinbana 

mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Västtrafi k har även fem nya rese -

centrum på gång: Angered, Gamlestaden, Kungälv, Lerum och Åkare platsen.

Siktar högt

Antalet resor

har ökat med

60 procent på

10 år och 2017

blev ett rekordår.

Digitala 

biljetter 

Försäljningen 

i appen Västtrafi k 

To Go har gått 

från noll till mer 

än 40 procent av 

den totala privat-

kunds för sälj-

ningen på två 

år. Under 2018 

förväntas för sälj-

ningen i appen 

uppgå till 1 miljard 

kronor. 

Västtrafi k 

I podcasten ”Nästa hållplats” 

kan du höra Västtrafi ks vd Lars 

Back ström samtala med gäster 

om trender och fenomen som 

påverkar hur vi rör oss mer 

hållbart i framtiden. 

Missa inte
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Lars Backström, vd Västtrafi k.

”Det sista vi behöver 
är fl er människor 
i egen bil.”



Det kommer att byggas rekordmycket i Göteborg de kommande 

åren. En förutsättning för att ta sig fram smidigt i Göteborg 

under byggtiden är färre fordon på vägarna. ”Det ryms många 

bilar i en buss”, säger Lars Backström, vd på Västtrafi k.

Vi tar mindre plats 
om vi reser tillsammans

ANNONS



STADSUTVECKLING: SOCIAL HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

– Vi vill helst 
rekrytera i 
när området. 
Det fi nns 
väldigt mycket 
att vinna på det.

CARINA 

HANSON, 

VD ESTRELLA

FREDAGSFEELING
FÖRORTEN FIXAR HELA SVERIGES

TEXT ULRICA SEGERSTEN  FOTO SAMUEL UNÉUS

Till Angered fraktas tonvis 
med potatis, noggrant utvald, 
varje dag, varje vecka. Dygnet 
runt, alla dagar jobbar 25 natio-
naliteter med att förvandla dem 
till fredags mys i våra hem.

Carina Hanson, vd för Estrella. Hon 
menar att eleverna som kommer till 
Estrella kanske för första gången får 
inblick i logistik, produktion och eko-
nomi i den riktiga världen. 

– Många ungdomar saknar en 

bild av vad det betyder att arbeta, 
hur det ser ut på ett företag. Vi ser 
en enorm utveckling från ettan till 
trean hos ungdomarna. En del har 
svårt att komma ut på arbetsmark-
naden. Jag tror därför att kontakten 

UNIVERSITETETS MÅNGA ny- och ombyggnader kommer 

att göra ett tydligt avtryck i stadsbilden, enligt fastighetsstra-

teg Mårten Tiselius. 

– Den sömlösa relationen mellan stad och universitet är en 

viktig kvalitet; att de är naturliga delar av varandra. Våra bygg-

nader är en del i kommunikationen mot omvärlden, säger han. 

Samtliga fakulteter är involverade i byggplanerna. 

PÅ MEDICINARBERGET INLEDS en stor Life Science-

satsning. I Näckrosenområdet är visionen att skapa en 

mötesplats för humaniora, konst och kultur, mitt i ett fl ödande 

Precis som staden är i ett utvecklingssprång, 
bygger även Göteborgs universitet nytt.

Å FABRIKEN I NORDÖSTRA 

Göteborg, förorten som bru-
kar få andra rubriker än mys, 

förvandlas knölar med tjusiga 
namn som Lady Rosetta, Lady 
Claire, Lady Britta och Verdi till 
fredagssnacks. Många av medarbe-
tarna som kommer från världens 
alla hörn bor grannar med den 
stora snacksfabriken. Den lokala 
förankringen är tydlig från det att 
man kliver in genom dörrarna. 

FLERA GÅNGER per år kommer 
skolelever från ekonomiprogram-
met på Angereds gymnasium hit 
på studiebesök. Estrella är faddrar 
till programmet. 

– Vi är en stor arbetsplats i 
Angered, så vi vill att folk ska vara 
stolta att vi fi nns här och därför en-
gagerar vi oss i närområdet, berättar 

P

Självförtroende och attityd var viktigt för Carina Hanson när hon klev in som vd för 
Estrella. Bland det första hon gjorde var att ta hem huvudkontoret från Solna.
– Man blir mycket starkare av att sitta tillsammans och ser hur produkterna blir till.

Ny mötesplats för humaniora, konst och kultur 
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GoCo welcomes you to CoValley - a new personalized health 
technology and life science cluster currently under development 

companies and talents from around the world. Join our community 
and take full advantage of the exceptional people-oriented interior 
and exterior environments created by world renowned Danish 
architects at Gehl. Up to 7 000 workplaces will be made available 

Learn more on www.goco.se

We’re welcoming 
the world’s finest talents  
in personalized health tech 
to Gothenburg

Join us!

OSL 
300 km

CPH 
300 km

Gothenburg 
CoValley

Go
tec

co
an
an
arc

Lea

to

kulturliv runt Götaplatsen och Korsvägen. Nu tar planerna 

fysisk form. 

– Det är en utmanande balansgång. Samtidigt som våra 

studenter kan behöva dra sig tillbaka i sin egen värld ibland, 

vill vi öppna upp mot staden, bjuda in och integrera oss. Det 

handlar om att hitta två framsidor på alla hus. Både bokstav-

ligen och symboliskt, säger Mårten Tiselius.  

med oss är viktig, säger Ulrika 
Adolfsson, HR-ansvarig.

– Ibland får jag höra: ”åh, vad ni 
är snälla”. Men nej, det handlar inte 
om det, tillägger Carina. Det här 
handlar om win-win. Företag i ett 
samhälle måste jobba med social 
hållbarhet, bidra, betala till-
baka till samhället och ta CSR 
på allvar.

ETT LED I DETTA är även 
att stötta damhockeyn i den 
lokala föreningen Göteborg 
Hockey Club (GHC). GHC arbetar 
för jämställdhet, integration och 
gemenskap och förutom att vara 
sponsor till damlaget gör Estrella 
även det möjligt för barn i Angered 
att gå med i hockeyskolan kost-
nadsfritt.  I lunchmatsalen serveras 
också lokal- och kravodlat tack vare 
ett samarbete med lokala Lärjeåns 
Kök & Trädgårdar. 

– Vi söker alltid lösningar i när-
området, både när vi rekryterar och 
vid upphandling, säger Ulrika 
Adolfsson.

Principen för företagets sociala 
ansvar är enkel: ställer du inte 
krav kan du inte förändra. Därför 
är social upphandling ett krav på 
bemanningsföretag för att öka un-
derlag från närområdet, en själv-
klarhet.

– Om man slutar engagera sig i 
medarbetarna kommer företaget 
inte att fi nnas kvar. ■

»Företag måste jobba med social 
hållbarhet, ta det på allvar.»

Vi äter 6,2 kilo 
snacks per person 
och år i Sverige, 
en ökning med 5 
procent varje år.
Sverige ligger på 
fjärde plats i 
Europa. 

– Då tycker jag 
det är viktigt och 
meningsfullt att 
de snacks som 
vi vill ha för att 
förgylla tillvaron 
ska vara av riktigt 
god kvalitet. Att 
vi inte använder 
onaturliga smak-
förstärkare och 
gör allt vi kan för 
att minska fettet 
och akrylamid 
utan att förlora i 
smakupplevelse. 
När man väl ska 
njuta måste det 
vara bra, säger 
hon.

SNACKS-

TRENDER



»Steget från popscenen och 
PR till patientmöten är inte 
så långt som man kan tro.»
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Linda Lindmark och 
bandet William gör comeback 
på Pustervik i Göteborg.



ÅNGA AV ARTISTERNA och Linda 
Lindmarks anställda för 14 år se-
dan lever fi nt på musiken i dag, 
trots att digitalisering kraschade 
branschen 2004. Faktiskt, efter lite 

research, fi nns Linda som en spindelkvinna bakom 
fl era musikfenomen i Sverige. Många fi ck sin PR-
träning på Skiva, Linda Lindmarks då helt nyska-
pande independent PR-byrå för musikbranschen.

Fredrik Sandsten, som var trummis i Göteborgs-
bandet The Soundtrack of Our Lives, följde på nära 
håll hur Linda tog steget att starta Skiva. 

– Hon var en riktig pionjär genom att starta Skiva, 
som blev en plantskola för fl era av dagens stora 
namn inom musikbranschen. Dessutom hängde alla 
hos henne – artister, skivbolag och marknadsförings-
folk – eftersom man visste att där kunde man knyta 
bra kontakter, säger Fredrik Sandsten som numera 
jobbar på Göteborg & Co med musikevenemang.

VI TRÄFFAR LINDA PÅ BUP i Kungälv där hon nu-
mera är ST-läkare. Steget verkar oändligt långt, 
från artisteri, champagne, snittar och promotionre-
sor till mottagningsrummet med de allra tuffaste 
samtal om liv och död mellan fyra ögon. Och ändå 
inte, säger Linda Lindmark när vi sitter i hennes 
mottagningsrum.

– Mötet med artister som PR-ansvarig har sist 
och slutligen en del gemensamt med patientmöten. 

Det är viljan att släppa taget om något, ändra på det 
som inte fungerar så bra och få modet att prova nå-
got nytt, säger hon.

– Artister som gör eget material är ofta fenor på 
att hitta nya vägar, vänder världen upp och ned, för 
att stå ut, säger hon och berättar omLemmy i Motör-
head som var otroligt trött på att ge intervjuer, ville 
spela fl ipperspel.

– Lemmy är ett lysande exempel på ett proffs som 
balanserade behovet att vila och önskan om att leva 
på sin musik. Vi enades om att stryka två intervjuer.

JUST DEN ATTITYDEN, att prova något nytt, är i alla 
fall något som är självupplevt för Linda. En tjej från 
Örnsköldsvik som efter Kines och Andrea Doria till-
sammans med vänner bildade bandet William i 
Göteborg. De gav ut två album och blev grammisno-
minerade som Årets Popgrupp, för att sedan själv bli 
PR-tjej på Border Music. Där gjorde hon PR för just 
Motörhead, Bad Religion, The Offspring, Hole, Aphex 
Twin, hela Warpkatalogen, Owe Thörnqvist m fl .

Och efter mammaledighet startade hon den egna 
independent PR-byrån Skiva eftersom fl era band 
hade bett henne lansera dem. Någon sådan bransch 
fanns egentligen inte i Sverige då. Det var helt nytt 
att rikta sig mot independentmarknaden. Genom att 
bedyra att Skiva kunde ge bättre service än någon 
annan, fi ck de så småningom Warner Music och stora 
svenska och utländska artister som uppdragsgivare.

M

Lindas scen
PR, pop & psykiatri

Det var hos Linda på Drottninggatan i Göteborg artisterna hängde, 
(ja, även Håkan Hellström). Hon hade startat en helt ny PR-bransch 

inom musik. Många av dagens svenska stjärnor började sin karriär hos henne. 
Förutom att hon själv står på scen ibland, är det i dag som läkare på BUP i Kungälv 

hon får sina mest dyrbara möten med riktiga livskonstnärer.

•  Flyttar till 
Göteborg 1986

•  Bildar bandet 
William med 
kompisar 1987 

•  Pluggar HR
•  Skandinavisk PR 

manager på 
Border Music

•  Startar PR-byrån 
Skiva Promotion 
och Marketing 
1998. Säljer 
den 2008

•  Läkarlinjen 2006
•  AT-tjänst 2012
•  2014–2019 

ST-tjänst BUP 
Kungälv

•  2016 Bildar 
Svensk Förening 
för Narrativ 
Medicin, går 
basutbildning 
i psykoterapi

LINDA 

LINDMARK

PORTRÄTTET

TEXT ULRICA SEGERSTEN FOTO SAMUEL UNÉUS & PRIVAT

▼
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Alla hade avrått Linda från att starta eget, att ge 
sig på försöket att skapa en helt ny bransch. Allt 
från hårfrisörskan till bästa vännerna. Som ensam-
stående småbarnsmamma, inte kunde hon lämna en 
trygg, fast anställning?

– ”Det vet väl inte ni”, tänkte jag och försäkrade 
mig om att min affärsidé skulle hålla för åtta tim-
mars arbetsdagar, inte mer, säger Linda.

Som ST-läkare är det lustigt nog något helt annat 
som gäller, ibland 32-timmarspass på BUP-akuten.

Nåväl, hon startade Skiva som expanderade. Och 
som blev en samlingsplats för artister och en plant-
skola för en ny bransch. Bland annat hängde Håkan 
Hellström ofta där (då medlem i bandet Broder 
Daniel) och hjälpte till när pressreleaser (fysiska!) 
skulle skickas ut.

– Vi fi ck jobba med många av de största svenska 
och utländska banden, och många debutanter. Det 
var en fantastisk tid. Ända tills branschen kraschade 
2004 när digital nedladdning av musik hade tagit 
fart. Vi hade gjort vårt marknadsföringsjobb innan 
någon av oss insåg att pengarna inte längre fanns. 

ALLA VAR HELT OFÖRBEREDDA på vilka effekter 
digitaliseringen skulle få. Linda fi ck säga upp perso-
nal och praktikanter.

– Snopet. Och jag kände en sorg över den kompe-
tens som jag förutspådde skulle försvinna och att 
den redaktionella roll som skivbolagen hade urhol-
kades. Jag sörjde musikvideobolagen och musiktid-
ningarna som tappade alla annonsintäkter. De drab-
bades hårt. Artisterna däremot klarade sig. Och i 
dag har marknadsföringen omformat sig, livescenen 
fått nytt liv och en del av dem som jobbade med mig 
klarar sig riktigt bra. 

Bland dem som ville ha hjälp med att promota 
artister i sitt skivbolag var Zebra Art, som bland an-
nat hade Eldkvarn som artister. Skivbolagets ägare, 
som också hade bandet Valdemar, var ST-läkare i 
Kungälv när han inte höll på med musik. 

– Som artist lämnar man ut sig, är sårbar. När jag 
såg Lindas förmåga att få folk att känna sig bekväma, 
berätta om sina liv för henne, tänkte jag att det är pre-
cis så läkare behöver möta sina patienter, med respekt, 

berättar Valle Erling, som fortfarande håller på med 
musik, men också är överläkare i Kungälv.

Han föreslog för Linda att hon borde bli läkare. 
Att patienter och artister är lika utsatta och beroen-
de av att möta en person som förmår skapa trygghet 
och tillit. ”Det var just det Linda var så skicklig på. 
Hon äger ett slags skicklighet att fånga människors 
berättelser, något som det  behövs så mycket mer av 
i hälso- och sjukvården.”

– Tanken var chockerande. I Örnsköldsvik hade 
naturvetarna tillhört ett annat släkte och det fanns 
inga doktorer i min egen släkt, berättar Linda.

MEN HAN SÅDDE ETT FRÖ, Valle Erling, även 
om Lindas första tveksamhet till om hon var lämplig 
som läkare kom när hon var PR- ansvarig för en om-
skakande Jackass-föreställning i Lise bergs hallen med 
Steve-O som krossade glas. ”Jag svimmade av allt blod 
inför 800 personer. Det processade jag i två hela år. Hur 
skulle jag möta Steve-O på akuten om jag var läkare?”

Men på en resa i Paris med en artist insåg hon själv 
att det borde fi nnas likheter mellan att vara läkare 
och att jobba med artister. Hon ringde Lernia, läste 
ikapp det som behövdes. Cyklade mellan förskola, 

Tidigare trummis 
i The Soundtrack 
of Our Lives: 

– Linda var 
banbrytande när 
hon skapade 
Skiva. Både 
branschmässigt 
och som kvinna 
var hon pionjär. 
Det var mest killar 
som jobbade med 
promotion på den 
tiden.

FREDRIK

SANDSTEN

▼
Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

Backstage med Lemmy i Motörhead. Och On Stage med bandet William där Linda 
Lindmark (längst till höger) är keyboardisten. Faksimil från Nöjesguiden 1991.

NY TRÅDLÖS kommunikation gör kollektivtrafi ken effektivare och 

säkrare. Göteborgsföretaget Pilotfi sh Networks har skrivit avtal 

med tyska jätten DB Regio, bland annat installeras förardisplayer 

som i realtid ger information om passagerare, biljetthantering, 

fordonets position, servicebehov och bränsleförbrukning.

Säkrare bussar
LÄNGE GAV LÄKARE ordinationer om vistelser med ”havsluft” för 

att krya på sig. En studie i England visar nu att ju närmare kus-

ten folk bor, desto friskare är man. Och en studie vid Michigan 

State University talar om ”blue health”. Bara synen av vatten 

ska ha positiv inverkan på både fysisk och psykisk hälsa.

Bra förutsättningar att må bra
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Digital modeutmanare

▼

Hur mår ditt 
företag?

www.pwc.se/goteborg

Genom en revision får du 
en oberoende granskning 
av företagets ekonomi och 
rutiner. Den ger också 
värdefulla insikter om verk-
samheten – vad funkar bra 
och vad kan förbättras? 
Därför kan du använda  
revisionen som ett verktyg 
för att utveckla ditt företag. 

Vill du veta mer? Hör av 
dig till Johan Christensen, 
0723-53 05 92 på PwC. 

... till exempel Ebba Lindqvist som jobbat med 
de riktigt stora artisterna som Avicii, Joel Borg, 
en av fi gurerna bakom Way Out West, Per 
Bussmann som jobbat med en mängd nationella 
och internationella artister inom den lite hårdare 
musiken och Henrik Nyström, numera chef för 
Pias Recordings i Norden. Det är några av dem 
som började sin karriär på Lindas byrå Skiva.

Visste du att ...

MED MODESTUDION Atacac (a-tà-kack) i Göteborg har Rickard 

Lindqvist (modedesigner) och Jimmy Herdberg (digital kreatör) 

från ett kreativt perspektiv utvecklat nya sätt att designa, pre-

sentera, sälja och producera kläder. Spel och virtuella verklighe-

ter kommer att ersätta det traditionella modemagasinet. Kanske.

Skiva och Lernia. Kom in och klarade av läkarlinjen.
Hur skapar man den där attityden att allt går?
Linda har själv tänkt en del på det, inte minst i 

mötet med unga patienter som vill få en förändring 
i sina liv. Att det handlar om att vara så autentisk 
som möjligt i mötet med ungdomar till exempel på 
BUP. De kan fi nna sin egen glädje, lust och passion 
och egna resurser som går att ta fasta på och stärka.

– Jag är född på 1960-talet med föräldrar som 
uppmanade mig att göra något helt annat. De fi ck 
mig att känna att framtiden var min, att det var till-
låtet att bryta ny mark och bryta mot konventioner. 

LINDA UPPLEVER ATT SKOLAN har inställningen 
att de unga kan göra vad de vill så blir det bra. 

– Falsk marknadsföring, säger jag då. Det är kun-
skap som ger självförtroende. Dagens skola passar 
vissa bra, medan andra slås ut, tycker Linda mot 
bakgrund av sin vardag på BUP.

Det goda patientmötet är något som Linda ofta 
återvänder till och där Valles ord klingar i bakgrun-
den – och får Linda att känna att hon valt rätt.

– Jag möter många med ADHD-diagnos och som 
när de får behandling mår så mycket bättre. Men 
det är framför allt den process som fi nns inom ung-
domspsykiatrin – att jobba ihop som grupp uitfrån 
olika kompetenser – som tydligt belönar mitt val. 

– Gemensamt vill vi någonstans och då upphör 
rättvisetänket. Inte så olikt hur det är i ett popband 
då man måste lita på varandras kompetenser, 
annars svänger det inte, skrattar Linda med sin 
djupa alt-röst. Hon tummar på sin röda skrivbok som 



hon använder fl itigt i den psykoterapiutbildning. 
Innan vi träffas för intervju, har Linda skickat 

en komprimerad lista över sitt liv. Vid punkt 21 blir 
man inte längre chockad, men det är ändå värt ett 
höjt ögonbryn. Där står det att hon i skrivbords-
lådan har en roman som hon skrivit.

– Jag har velat beskriva vikten av hur mycket 
kompetens som skapas när unga jobbar ideellt i 
musikföreningar för att ordna stadsfestivaler. Själva 
föreningsarbetet formar nya kassörer, projektledare, 
kockar, ljudtekniker, arrangörer, radioproducenter, 
journalister, djs, fotografer. Inte minst lär man sig 
samarbete, att lita på att det fungerar. 

PÅ PUNKT 25 AV LINDAS livslista står det att hon 
föreläser och ordnar workshops i narrativ medicin. 
Även till det är tidigare nämnda Valle Erling skyl-
dig. Inom psykiatrin är berättelsen kärnan till diag-
nostik och behandling. Inget revolutionerande, men 
det är enligt Linda viktigt att värna patient-
berättelsen, höra vad människor egentligen säger.

Men just nu är det hårdträning för Linda på den 
nyligen införskaffade keyboarden. I början av året 
fi ck bandet William plötsligt en förfrågan om ett 
gig på Pustervik, Göteborgsklubb sedan 1920-talet. 

På frågan om Linda Lindmark är läkare, rock-
stjärna eller entreprenör glimmar det till i ögonen.

– Jag är lyckligt lottad över att kunna ha alla tre-
oller samtidigt. ■

•  Uppväxt i 
Örnsköldsvik

•  Skol-DM-guld 
i bordtennis

•  Arrangerar 
spelningar för 
Musikhuset

•  Bildar banden 
Abstrakt Kines, 
sen Andrea Doria

•  Oliver föds 1989, 
Benji 1997

•  Sjunger på 
Embees gram-
misvinnande 
Tellings From 
Solitaria 2004 

•  Barnbarnet 
Ofelia föds 2013

• Projektleder gala 
i höst för ”Rätt till 
vård”. Har jobbat 
ideellt för pappers-
lösa på Rosen-
grenska stiftelsens 
mottagning.

LINDAS LIV

I KORTHET

1. Stora Amundön i södra Göteborg. ”Jag 

packar fi ka och badkläder i ryggsäcken och cyklar 

ut dit, ofta efter en lång dag på jobbet.” 

2. Café Höga Nord, Kyrkogatan. Utvalda 

vinyler, egna släpp, kasetter, småkakor och 

lunchservering samsas här. ”Maten och läget är 

bäst.”

3. Pustervik, klubb sedan 1920-talet för 

live musik. ”På Pustevik är det främst bästa 

konserterna, bra folk att prata med (å många 

dejter, haha).”

4. Crippas café Kusttorget 1, ”Grym livemu-

sik och konst”. Vegancafé som serverar både 

lunch och middag (nära Röda Sten konsthall, 

se sid 54).

5. Ramen-Ya, japansk restaurang vid 

Linnéplatsen i Göteborg. Ramen-Ya betyder 

”nudelstället” på japanska. ”Det är här familjen 

ses och äter nudelsoppa tillsammans.” 

6. ”Spontant häng med stort gäng då är det 

Villa Belparc i Slottsskogen som gäller.”

Om Göteborg … ”Jag är så himla förälskad i 

stan med alla härliga, kreativa människor. Är ock-

så förtjust över att jag hela tiden blir överraskad 

på ett positivt sätt av förändringar och överrask-

ningar som ständigt dyker upp. Det går alltid att 

hitta riktiga pärlor. Jag gillar också gemenskapen, 

att det inte upplevs som det är så mycket 

konkurrens, man kan istället beundra vad 

andra har åstadkommit.”

SMULTRON-
STÄLLEN Stora Amundön i södra Göteborg är Linda Lindmarks smultronställe nummer ett.

▼

»Det är ren lycka att sitta på 
klipporna efter långa arbetsdagar 

på Barn- och ungdomspsykiatrin.»

6
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PROFIL

ICCI STENBORG, vd på CS 
Nöje, har Sveriges roligaste 
jobb, hävdar hon själv.

– Jag lever min dröm varje dag, 
jobbar med Sveriges roligaste 
människor, kan gå till mitt lilla kon-
tor i Gårda, sköter allt efter eget 
huvud och får ge mig ut på turné 
allt som oftast. Kan det bli bättre?

CS Nöje är en klassisk fram-
gångssaga men med gott om ovan-
liga ingredienser. Bolaget produce-
rar allt från humorförställningar 
med lndets ledande komiker till 
sommarturnéer som Badjävlar och 
poddhiten Skäringer och Mann-
heimer. 

– Men jag har aldrig strävat ef-
ter att synas, jag trivs bäst bakom 
kulisserna. Med Mia Skäringars 
och Anna Mannheimers podd blev 
det lite annorlunda. Podden sänds 
från mitt kontor och eftersom det 
bara fi nns ett rum hade jag lyckan 
att få vara en del av den magiska 
kemi som uppstod. 

CICCI STENBORG SER sig själv 
som en typisk entreprenör med 
starkt driv och en förkärlek till 
stand up comedy.

– Jag gillar att bestämma, ta an-
svar och ha kontroll och stand up 
är det absolut roligaste jag vet.

Att lyckas i nöjesbranschen 
kan gå snabbt, men få lyckas 
skapa en hållbar tillväxt över tid.

– Framgången handlar nog i 
grund och botten om att jag vå-

gat följa min magkänsla och haft 
modet att kasta mig ut i det okända 
– och alltid varit redo för att kata-

strofen kan vänta runt hörnet.
För Cicci har det varit ett ak-

tivt val att hålla verksamhe-
ten liten och familjär.

– Även artisterna verkar ju 
gilla upplägget. Jag kan inte se 

NÖJESDROTTNINGEN
MED ATTITYD SOM AFFÄRSIDÉ

SOM STYR UPP SVERIGES KOMIKERELIT

att något av det jag gör skulle kun-
na göras bättre i Stockholm. 
Tvärtom så tror jag att lokalpatrio-
tism fungerar bra som drivkraft. Vi 
har ju verkligen visat att det går 
att lyckas i nöjesbranschen utan 
att göra som alla andra!  

 
 TEXT SVEN-ERIC LINDBERG

C CS Nöje omsatte 
förra året 78 
miljoner – med 
Cicci som enda 
anställd – och 
arbetar med ko-
miker som Henrik 
Schyffert, Mia 
Skäringer, Anna 
Mannheimner 
och Johan Glans. 
Huvudkontoret 
ligger i Gårda. 
Och ja, det är 
Cicci som brukar 
höras i bakgrun-
den på succé-
podden Skäringer 
och Mannheimer. 
I höst startar hon 
ett ny standup-
klubb för nya 
talanger i Gårda.

CICCI

STENBORG

Var inte rädda med 
Henrik Schyffert.

Elefanten i 
rummet 
med David 
Batra.World tour of ... 

med Johan Glans.
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Foto:  Robert Eldrim

... och utöver 
pågående och 
kommande tur-
néer och poddar 
planerar Cicci för 
en helt ny stand 
up-klubb i Gårda 
i Göteborg.

Ur Cicci Stenborgs produktion

Foto:  Robert Eldrim

Succépodden 
Skäringer och 
Mannheimer 
spelas in på 
Ciccis kontor.
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På första bänk
Kocken – eller artisten – i centrum är den senaste trenden 

bland foodies*. De är beredda att vänta i månader, till och med år, 
för att möta matkonstnären öga mot öga på en stol framför hans 
altare. Helst solo. Tror du det inte, åk till Hoze i Göteborg, om du 

kan hitta den anonyma dörren på Stigbergsliden 17 i Masthugget 
– och har god fram förhållning. Det är värt det. 

*kulinariska jetsetare

Artisteri

TEXT ULRICA SEGERSTEN  FOTO SAMUEL UNÉUS

HOZE
För de allra mest kräsna

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

HÄR DOMINERAR EN EGENSINNIG råvarufeti-

schist som gör allt som han själv vill. Men många 

verkar efterfråga just det – nördigheten och idén 

om att servera sushi de luxe enligt japansk snitt 

och med plats för sex personer. De fl esta har fått 

vänta i månader på att få sin sushi serverad av 

José Cerdá. Alkoholfritt till är det som gäller. Det 

är råvaran och matkonsten som regerar.

MATUPPLEVELSER

Forts. på nästa sida ›
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Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

»En oförglömlig soloföreställning ... som en lång 
ceremoni där allt tillreds på José Cerdás gigantiska 

träskärbräda rakt framför våra ögon.»
DI Weekends krogtestare
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48 Patrik Sewerin

TÄNK ATT EN TITT i Götaverkets gamla varvsmagasin kan väcka en dröm till 

liv, trots att det var fredagen den 13:e det hände. Det krävs kanske att den 

som kikar in är en orädd och världsvan kock som letar efter en ny restaurang-

lokal. Visionen Anders Hedin fi ck när han kikade in var en inomhusgata med 

krogar, kockar, food trucks, lokala bryggerier som skulle leverera sina produk-

ter till lördagslediga göteborgare och besökare. Ett ställe där både hipsters, 

farmor och hunden vill hänga och äta gott på lördagar till musik från liveband. 

Så har det blivit. Däremellan serverar Hedins Kooperativet Lindholmen cirka 

1 400 luncher till ingenjörerna, fi lm- och affärsfolket som jobbar på Lindhol-

men. När evententreprenören Micke Samuelsson efter samtal från Hedin för 

första gången tog bussen till Lindholmen, såg även han att här kunde Göte-

borg få sin egen Papirøye (hajpad streetfood market i Köpenhamn) eller 

något som motsvarar Londons Camden Market ... På kvällarna ordnar han 

numera företagsevent och middagar i svårslagen miljö. Eller – vem är i dag 

generös nog att bygga en hall i tegel med 18 meters takhöjd!

LINDHOLMEN 
Street Food Marketet

HELLO MONKEY
– GOES ITALIAN
FEDERICO FELLINI MÖTER BRUCE LEE granne 

med domkyrkan i Göteborg. Här hittar man en 

väldigt lättillgänglig smakkombination av italienskt 

och asiatiskt. Och det lyckas fi nt, per favore. 

Dumplings på italienska ger absolut mersmak, 

precis som chilifrästa langoustineräkor och 

asiatisk ravioli med grissida, chili samt miso- och 

päronsmör. Med Hello Monkey Goes Italian har 

Göteborg fått en ny sympatisk krogupplevelse 

som förvånansvärt skickligt förenar Hong Kong 

med Rom i mysig Göteborgstappning. 

Anders Hedin och Annakarin Wollhag, 
Kooperativet Lind holmen, och Micke 
Samuelsson, Lindholmen Event.
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Att världens snabbt blir allt mer digital har ingen missat – men i fastighets-
branschen har utvecklingen inte gått lika snabbt. Genom att satsa digitalt 
i en analog bransch tar Castellum nu steget in i framtiden.

Från hus till människa
– så ska digitalt fokus ta Castellum in i framtiden

BEAMBOX ÄR FRAMTIDENS FÖRVARINGSLÖSNING

Beambox är en lösning där du som kund kan förvara saker på ett smart 

sätt. Beambox hämtar dina saker, fotograferar dem så att du vet vad 

du har i förrådet – och kör dem till dig när du behöver dem. I dag ett 

Beambox ett dotterbolag till Castellum.

– Historiskt har fastighetsbranschen 

haft sitt fokus på något som har fyra väggar 

och ventilation. Men det är inte så vi ser på det. 

Digitala bolag går bättre, attraherar mer talang 

och skapar mer värde för aktieägarna, och 

därför måste även vi vara digitala för att stå 

starka i framtiden, säger Mattias Nyström, 

CDO på Castellum.

På Castellum jobbar man med två parallella 

spår i digitaliseringen. Det ena handlar om att 

digitalisera allt som kan digitaliseras i den 

befi ntliga affären – medan det andra spåret 

””Vårt fokus är att skapa värde 
för de 250 000 människor som 
jobbar i våra fastigheter.”

Fakta

Varför åka till utlämningsställen 

om det inte behövs? Med tjäns-

ten Handly kan de som arbetar 

i Castellums fastigheter få sina 

e-handelsköp skickade direkt till 

ett smart skåp på arbetsplat-

sen, vilket sparar mycket tid och 

energi.

HANDLY LÖSER 

VARDAGSPUSSLET

 I det egna innovationslabbet Next20 arbetar  

 Castellum med att ta fram och utveckla digitala  

 lösningar. Handly och Beambox är två av tjänsterna 

 som skapats genom Next20. 

handlar om att ta fram helt nya affärer. I det 

egna innovationslabbet Next20 tar Castellum 

in extern kompetens för att sedan komma på, 

testa och utveckla nya affärer som bygger på 

en digital grund.

– Självklart är det viktigt för oss att fortsätta 

förvalta fastigheter. Men vi har också 250 000 

människor i våra fastigheter, och vårt fokus lig-

ger på att skapa värde för de här människorna. 

Det gör vi genom att förbättra deras upplevel-

ser och på så vis skapa helt nya affärsområden, 

säger Mattias Nyström.

www.castellum.se

ANNONS
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Mystisk      orgelpop

Göteborg är både känt för sin svart-
klubbsscen. Sveriges första rave 
hölls i Torslanda 1989 och Göteborg 
är fortfarande Sveriges inoffi ciella 
techno huvudstad med både hemliga 
rejv i övergivna industrilokaler och 
mer städade versioner på lokal. 

TECHNO

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

Fever Ray är en av samtidens mest kompromisslösa och unika 
konstnärer. Personen bakom maskerna är göteborgaren Karin 
Dreijer som tidigare var ena halvan i den nu nedlagda duon The 
Knife, en av världens mest infl ytelserika artister under 00-talet. 
Senaste skivan Plunge har vunnit P3 Guld, en Grammis för 
Årets album och har nominerats till Nordic Music Prize och låtar 
har används i fi lm och TV-serier. 

Utomhuspoolen ”Pöl 
Harbour” är det senaste 
tillskottet till badet i 
Frihamnen. Där fi nns sedan 
tidigare sandstrand, vattenlekpark 
och bastun ”Svettekörka”. Poolnamnet 
kom till efter en omröstning. Tvåa 
kom ”Glennesarets sjö”.

POOL

Efter hypen kring närproducerad 
öl – är det nu dags för svenskt 
vin? Wine mechanics ska göra 
vin lika bra som någonsin en 
vingård i Frankrike. Bästa 
tänkbara druvor transporteras 
från Frankrike och Tyskland 

för att processas i lokalerna i 
Slakthusområdet i Gamlestan. 

MADE IN GÖTEBORG

Svenskt vin 

Maskerad världsstjärna

i Göta Älv

fe
ve
rr
ay

Efter hypen k
öl – är det 
vin? Wine
vin lika br
vingård 
tänkba
från F

för att p
Slakth

M

Svensk

MADE IN GÖTEBORG

Beatri
ce T

örn
ro

s
/ 

G
ö

te
b

o
rg

 &
 C

o

I tävlingen Svensk Bokkonst 2017 
var nio av de 25 nominerade bidragen 

tryckta på Göteborgstryckeriet som 
anses vara ett av världens bästa.

Boktryck

Skrev Jan Gradvall i DI Weekend om 
göte borgs musikerns Anna von Hausswolffs 
nya album. En övernaturlig röst och talang, 
skrev brittiska The Guardian. ”Dead magic” 
innehåller mystiskt, nästan magisk musik 
med orgel som huvudinstrument. 
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Med göteborgsk kreativitet blir gammalt 
trendigt och ingenting är omöjligt.

Made inMade in

TEXT JOHAN HOLMSTRÖM

Göteborg
Snyggt designad 

trädgårdsslang. Är det möjligt?   
Göteborgskan Linda Brattlöf 

tröttnade i alla fall på fula och 
skapade snygga alternativ.
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Välkommen till Sveriges  
mest oväntade mötesplats
Vid Masthuggskajen, på en ny halvö i Göta Älv i 
Göteborg,  Global Business Gate ör företag 
inriktade på internationella affärer.

En utökad, unik, attraktiv och levande stadskärna 
med ett ekosystem av människor, företag och 
mötesplatser. Här får företagen ökad konkurrens-
kraft och bättre möjligheter till attrak tiv rekrytering.

Med Global Business Gate stärks Göteborg som 
internationell handels stad. 

Läs mer om konceptet på  
www.globalbusinessgate.se

Den spektakulära konstnären Emma Lindström har 

mer än 150 000 följare på Instagram. Efter år utom-

lands med framgångsrika utställningar har hon öppnat 

Anohaao Gallery på Kastellgatan i Göteborg. 

Eiffeltorn av sugrör
Strawbees är en konstruktionsleksak som blivit 
prisad världen. Genom att koppla ihop sugrör 
och kartong med små plastbrickor gör du fan-
tastiska konstruktioner: ett robot, ett rymdskepp 
– eller varför inte ett eiffeltorn.

SUGRRÖR

EMMA

Spinroad vinyl factory i Göteborg blir Sveriges första vinylfabrik. 
Den ligger i Lindome och det kommer även fi nnas en skivbutik, 

ett café och en livescen här. I Sverige ökade försäljningen 
av vinyl med 40 procent under 2016.

VINYL
Foto: C
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TEXT ULRICA SEGERSTEN FOTO SAMUEL UNÉUS

Dags att boka den där Göteborgshelgen. 
Shopping, konst, skaldjur, utställningar 

och nattklubb väntar.

SHOPPING & UPPLEVELSER

Checklista – för helg i Göteborg
Ali Davoodi, som startat 
kafé, modemässor och 
streetart-projekt i Göteborg, 
handplockar accessoarer 
till Miksajo.

Simon Eistam,    
på Vallgatan 12.
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PÅ MIKSAJO, granne med Vallgatan 12, kan du vara trygg med att någon 

med mycket kräsen smak har valt prylarna. Jobbet att välja det unika är 

redan utfört. Ägarna åker världen runt för att hitta det som är unikt både 

design- och kvalitetsmässigt. Det som överraskar. Miksajo var från början 

en herraccessoarbutik, men numera kan även kräsna ladies som söker 

en handplockad mix av unisex-präglade varumärken ”fynda” attitydacces-

soarer. Det går också (bevisligen) alldeles utmärkt att prata design, mo-

de och konst med butikschefen Fredrik Edbom i den 45 kvadratmeter lilla 

butiken med oftast 28 olika varumärken.

FÖR DEN TRENDKÄNSLIGE

RÄTT HÖG HIPSTER-FAKTOR 

möter dig på Vallgatan 12, en helt ny 

tolkning av ordet varuhus där mode 

samsas med inredning, baristas, 

smycken och möjlighet att göra syn-

undersökning. Helt klart ligger det 

träffsäkra esteter bakom upplägget. 

Det bekräftas när vi träffar Simon 

Eistam vars pappa Gunnar, som 

byggt 30 butiker genom åren, hittade 

den perfekta lokalen på Vallgatan 

12 för ett par år sedan och startade 

projektet tillsammans med Yannick 

Tregaro och Ulf Pyk.

– Grejen är att kombinera allt vi 

själva älskar: mat, inredning, klockor, 

kläder, konst, växter och att det ska 

gå att inspireras i miljön medan man 

tar en espresso. Nya tidens shop-

pingupplevelse helt enkelt, säger 

Simon. Finns i digital form också, 

men upplevelsen IRL är svårt att 

digitalisera – speciellt levande och 

pratglada baristas.

GALLERIA 2.0

Miksajo

Vallgatan 12
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Hedlunds Havsbar säljer 
skaldjur och fi sk över disk. 
Som före detta fi skare 
kan Robban Kronberg 
allt du vill veta om havets 
frukter.

DET ÄR TILL HAVSBAREN i Göteborgs gamla 

saluhall man går om man vill känna hur Göteborg 

och havet smakar på riktigt. Njut av dagens fångst av 

havets alla läckerheter till ett glas bubbel.

Robban, Jon, Fredrik och Marie har här skapat en 

kombination av det bästa av Västkusten med en kon-

tinental inställning om hur lätt det ska vara att unna 

sig livets goda – mitt i livet.

OSTRON & BUBBEL
Hedlunds Havsbar

Karibien kommer till Göteborg!
Välkommen ombord på Stena Danica. Njut av palmer, tropiska drinkar, 
 karibisk mat och musik i den nya karibiska inglasade baren The Reef Bar. 
Härlig havsutsikt – varje dag, året om!

Läs mer på stenaline.se/the-reef-bar
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BRUTAL MAGI
Röda Sten konsthall

Mia Christersdotter Norman, 
verksamhetschef Röda Sten 
konsthall.

VÄSKAN SOM SIGNALERAR FLÄRD och världsvana har valt 

Göteborg för sin världsturné. På nya Galleri Fredstan, Södra 

Hamngatan 55, i centrala Göteborg kan du se dessa Louis 

Vuitton-klenoder som väckt upptäckarlusten sedan mitten av 

1800-talet. Bland annat visas en Louis Vuitton-trunk ägd av 

Franklin D. Roosevelt och Ernest Hemingways ”Library Trunk” 

som innehåller hemliga lådor och fi na hyllor. 

TRUNKNOSTALGI
Louis Vuittonutställning

OFTAST KAN MAN INTE DETALJPLANERA för magi. 

Däremot krävs det mod och öppenhet för att framkalla 

den. Det är Röda Sten konsthall ett vackert bevis på. 

Der var ett övergivet pannhus på 1990-talet – täckt av 

graffi ti och använt bland annat för ravefester (och med 

höga fönster och katedraldimensionerad takhöjd, rymd 

och ljusinsläpp för en konstnärssjäl att dö för).

 

NÅVÄL, SCHABRAKET DÄR DET HAR ELDATS KOL 

och fl is till närliggande sockerfabrik skulle rivas. Det var re-

dan bestämt och därför lades Älvsborgsbrons södra fäste 

på Södra Älvstranden alldeles för nära den nästan kubiska 

byggnaden. Det skapar ett konstverk i sig när man närmar 

sig konsthallen, antingen för att njuta av samtidskonst, för 

promenad längs stranden eller en lunch i solen med utsikt 

över hamninloppet. Eller till Göteborgs Internationella 

Konstbiennal som hålls här vartannat år – med rätta. Gör 

om det konststycket den som kan.

– Det är tur att vi har orädda stadsplanerare som lyss-

nade på uppropet från gruppen idealister som ville rädda 

huset för att skapa en mötesplats för konst. En sådan här 

miljö går inte att bygga nytt, den måste upptäckas och för-

ädlas, säger Mia Christersdotter Norman, verksamhets-

chef som genom åren inte har tvekat att ta in spännande 

och ibland utmanande konstutställningar.

– För mig är det här stället beviset att allt är möjligt, 

säger hon efter att ha tagit oss upp på taket med fantas-

tisk utsikt över både Göteborg och hamnen. Här vill hon 

ha ett rum av glas på taket för performance-föreställ-

ningar och spektakulära evenemang. Förmodligen 

kommer det att bli så. Och till dess är det väl värt att 

ta sig hit under en Göteborgshelg.
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Have a meal. Get together. Go on a shopping spree. 
Do it again. Whatever you fancy, whatever you need. 
Indulge yourself at Nordstan. Welcome to Sweden’s 
most popular shopping centre.

Restaurangchef Zowie 
Enberg och nattklubbs-
ansvarig Emma Wiberg lovar 
hög servicenivå från start till 
småtimmarna på klubben.
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FÖRVÄNTA DIG DET OVÄNTADE i den 

uppfräschade tolkning av dekadens och 

art deco som The Concept har lyckats 

skapa på Kungsportplatsen mitt i Göte-

borg. Här möter du en värld av överdåd 

medan du sippar på din cocktail i väntan 

på att kvällens föreställning i form av live 

musik eller akrobatik. Eller ta med dig 

cocktailen på dansgolvet och känn dig 

som Gatsby för en kväll. The Concept 

har tänkt på oss som vill kombinera ele-

gant miljö med proffsigt bemötande 

även när klockan blivit ett på natten. 

Wallmans Group som tillhör koncernen 

Moment Group.

GATSBY FÖR 
EN NATT
The Concept Club

FÖRSTA KOPPEN kaffe 

bäst efter en natt på hotell. 

På www.goteborg.com 

hittar du tips på hotell som 

passar olika behov och 

plånböcker. På samma sida 

kan du hitta massa tips att 

fylla din Göteborgshelg med. 

GOD 
MORGON

Foto:  Rebecka Bjurmell
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UTMANARE

TEXT JOHAN HOLMSTRÖM

Det fi nns gott om Göteborgs-
företag som sett möjligheterna 
med disruptiv teknik. Här är 
sex att hålla extra koll på.6 SKÄRSLÄCKNING. Cold Cut Systems har utvecklat en me-

tod där man skär sig igenom byggnadsmateriel för att kunna 

kyla brandgaserna innan man går in och släcker branden. 

Det här gör brandbekämpningen snabbare, säkrare och billi-

gare. Cold Cut Systems är världsledande med över 1 000 

skärsläckarsystem installerade i 35 länder, i allt från små 

skåpbilar till stora specialbyggda räddningstjänstfordon.

KASTA DIG UT på djupt 

börsvatten! De tidigare 

Chalmersstudenterna 

Nanna Stranne och Mai 

Thai saknade ett aktie-

sparande som undvek 

de höga fondavgifterna. 

Sedan 2014 driver de 

Sigmastocks som har 

utvecklat ett aktieverktyg som genom statistik och fi nansiell 

matematik räknar fram lämpliga aktieportföljer åt kunderna, 

något som gör sparandet effektivt och roligt. 

Fungerar för såväl nybörjare som ärrade

börsrävar.

EINRIDES T-POD är det första transportfordonet 

som är helt designat och utvecklat för självkör-

ning. Lastbilen, som har elmotor och saknar både 

hytt och förarsäte, ska på sikt ersätta dagens diesel-

lastbilar och blir därför samtidigt ett kostnads-

effektivt och utsläppsfritt transportalternativ. 

HETA GÖTEBORGSFÖRETAG

utvecklat ett aktieverktyg som genom statistik och fi nansiell 

matematik räknar fram lämpliga aktieportföljer åt kunderna, 

något som gör sparandet effektivt och roligt. 

Fungerar för såväl nybörjare som ärrade

börsrävar.

I CYKELTOKIGA HOLLAND är en av tre sålda cyk-

lar elcyklar. I Sverige är siffran bara tre procent än 

så länge, men försäljningen ökar snabbt. Martin 

Walleräng var 19 år när han fl yttade till Kina för att 

plugga kinesiska. Två år senare kom han tillbaka till 

Göteborg med 25 elcyklar i bagaget – något av 

grunden för EcoRide, Nordens största tillverkare av 

elcyklar. Numera har EcoRide en egen fabrik i Kina, 

butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt cirka 

300 återförsäljare i Norden och Belgien. 

4. Elcyklar snart överallt

1. Självkörande lastbilar

2. Hud med 3D-printer
6. Börsmäklare från köksbordet

5. Revolutionerande 
brandsläckning

SUVEN LYNK & CO 01 är designad 

och utvecklad i Göteborg, tillverkad i 

Kina. Den kallas för världens mest 

uppkopplade och har en lång rad 

smarta tjänster. Bland annat introduce-

ras ett nytt slags ägande där man kan 

dela sin bil med andra genom digitala 

nycklar. Bilägandet kan därmed bli 

både billigare och hållbarare.

3. Nytt ”svenskt” bilmärke

Göteborgsföretaget Cellink har utvecklat teknik för att skriva ut 
mänsklig vävnad med en särskild 3D-skrivare. På sikt ska skrivaren 
kunna printa mänskliga reservdelar, men redan nu används den för 
att skriva ut mänsklig hud, lever och brosk. Cellink har sålt sin 
3D-skrivare till hundratals prestigelabb runt om i världen.



– Vi möter varje dag fantastiska 

entreprenörer som arbetar stenhårt för att 

utveckla sina bolag, men många har svårt 

att frigöra tid för bankmöten, säger Joakim 

Erlandsson, företagsrådgivare på Nordea 

i Göteborg.

Därför erbjuder Nordea utifrån kundens 

behov kvalifi cerad rådgivning via videosamtal. 

Som affärspartner vill banken ge kvalifi cerade 

råd om allt från fi nansiering till försäkrings- 

och pensionsfrågor – på tider som kunden 

själv väljer.

– Behovet ändras kontinuerligt under 

företagets resa, säger Joakim Erlandsson. 

Via en tillgänglig mötesform vill vi hjälpa 

kunden vid varje tillfälle. I mitt jobb möter jag 

dagligen entreprenörer för att i dialog lösa 

utmaningar de ställs inför i sin vardag. De 

frågor företagaren ställs inför för första 

gången är ofta sådana vi arbetar med 

dagligen. Därmed kan vi bidra med viktiga 

erfarenheter i utvecklingen av företaget. 

Helena Andreasson arbetar med 

Liv & Pension, ett annat viktigt område.

– Jag brukar fråga; kan du leva på 50–

60% av din lön? Det brukar få många att 

vakna till och inse allvaret. Det är här vi kan 

göra skillnad. Dessutom är det en stor fördel 

att rådgivningen sker via en digital mötes-

form då den blir väldigt kostnads- och 

tidseffektiv. 

– Tjänsten är uppskattad av kunderna 

som kan genomföra mötet från kontoret, 

hotellrummet eller hemmet, beroende på vad 

som passar bäst. Allt som behövs är tillgång 

till en uppkopplad mobil eller dator – sedan 

kan vi tillsammans ta fram en plan för företa-

gets framtid, säger Helena Andreasson och 

Joakim Erlandsson på Nordea.

Företag byggs med passion, kreativitet och uthållighet med 
banken som ett viktigt stöd och bollplank. Det tar Nordea fasta 
på genom att erbjuda en ännu mer tillgänglig rådgivning.

– Med möjligheten att få kvalifi cerad företagsrådgivning via videosamtal ökar vi tillgängligheten till 

banken – något som är särskilt viktigt för entreprenörer, säger Joakim Erlandsson, företagsrådgivare 

och Helena Andreasson, specialist på försäkringsfrågor inom Liv & Pension på Nordea. 

www.nordea.se

””Glöm inte 
säkra dina 
nyckel personer 
i verksamheten.”
Helena Andreasson, 

Försäkringsspecialist Nordea

... Nordea nyligen rankades som ett 

av världens mest hållbara företag? 

Nordea satsar stort på hållbara lös-

ningar i alla led av verksamheten. 

Videomöten är ett arbetssätt som 

ökar effektiviteten och minskar  av 

transporter och bidrar därmed till 

både ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet. 

•  Tjänsten innebär att du får kvalifi ce-

rad rådgivning via ett videosamtal.

•  Du får personlig kontakt med rätt 

kompetens

•  Tjänsten är säker och legitimering 

sker via BankID.

•  Du väljer en tid som passar dig 

oavsett vart du befi nner dig.

•  Du kan snabbt och enkelt koppla 

upp dig mot rådgivaren.

•  Tjänsten fungerar på alla typer av 

enheter så som mobiler, surfplattor 

och datorer. 

•  Din rådgivare delar bilder och 

information med dig på skärmen.

•  Rådgivning online är tids- och 

kostnadseffektiv för dig – samt 

minskar belastningen på miljön.

Vi     
entreprenörer!

VISSTE DU 
ATT NORDEA …

Fördelar med 
online-rådgivning

Dina anställda

Förstår dina anställda värdet av 

pensions- och försäkringsförmåner 

du som arbetsgivare ger dina 

anställda? Om inte, vi tar ett video-

möte med alla dina anställda och 

förklarar.

ANNONS



HALLÅ DÄR ...

– Vi kommer att 
se en accelere-
rande tillväxt 
och ökad inter-
nationell kon-
kurrens för e-
handeln, säger 
Freddy Sobin. 
I höst tar han 
över som vd på 
Kicks, Nordens 
största skön-
hetskedja.

FREDDY 

SOBIN

SVERIGES 

DIGITAL-

HANDEL 

ÖRRA ÅRET exploderade e-
handeln på allvar i Sverige. 
Med en ökning av försäljning-

en på närmare 15 procent svarade 
den digitala handeln för i princip 
hela detaljhandelns tillväxt. Och 
prognoserna pekar fortsatt kraf-
tigt uppåt. 

– Det digitala landskapet har 
öppnat nya möjligheter för han-
deln och har frammanat ett nytt 
kundbeteende, säger Freddy Sobin, 
ordförande i intresseorganisatio-
nen Svensk Digital Handel med 
bas i Göteborg.

Freddy Sobin, som även sitter 
med i styrelsen för Svensk Handel, 
är en av pionjärerna inom e-handel.

– Det har varit en utmanande 
men otroligt spännande resa från 
postorder till digital handel och 
just 2017 blev det extremt tydligt 
hur kraftfullt det paradigmskifte 

F
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... Eva Wiberg, 
ny rektor för 
Göteborgs universitet

vi ser inom exempelvis modehan-
deln faktiskt är. Hela kartan ritas 
om och det går grymt snabbt.  

De mest framgångsrika inom e-
handel fi nns i Göteborgsregionen och 
det är ingen slump, menar Freddy:

– I Göteborg och Borås fi nns en 
stark tradition när det gäller såväl 
entreprenörskap som distanshan-
del och ett kluster av utbildningar 
och företag som kan erbjuda viktig 
kompetens i utvecklingen av den 
digitala handeln, säger Freddy So-
bin. Många av kärnprocesserna in-
om e-handeln är ju snarlika de som 
låg till grund för postorderhandeln. 

Dessutom är det, framhåller 
Freddy Sobin, en stor fördel med 
att ha en nära koppling till Göte-
borgs hamn, en viktig hubb för 
handeln i norra Europa.

– Logistiken är helt avgörande 
för affären i slutändan och det gäller 
särskilt den sista milen, där avgörs 
om du ska lyckas eller misslyckas. ■ 

POST BORÅS
E-HANDELSFÖRETAGEN VÄLJER GÖTEBORG

Freddy Sobin, Kicks 
nya vd och styrelse-
ordförande för Svensk 
Digital Handel, förklarar 
varför e-handelsbolag 
blir framgångsrika 
i Göteborg.

TEXT SVEN-ERIC LINDBERG

TEXT KARIN REHN

•  Den svenska e-handeln växte med 15 procent under 

2017. Totalt omsatte e-handeln 67 miljarder kronor 2017.

•  De varor svenskarna helst handlar på nätet är kläder, 

skor, skönhet och hälso-produkter samt böcker/

mediaprodukter?

•  9 procent av dagligvaruhandeln sker i dag på nätet. 

Det motsvarar i stora drag e-handelns andel av den 

totala omsättningen i detaljhandeln. 

Visste du att ...
Eva Wiberg är 
professor i italienska 
och har tidigare arbetat 
som prorektor vid 
Lunds universitet. 

Sedan 1 juli 2017 är 
hon rektor vid 
Göteborgs 

universitet.

– Tack vare tradition av entreprenörskap, distans handel och den nära kopplingen till Göteborgs Hamn 
ligger många göteborgska e-handelsföretag steget före., säger Freddy Sobin, Sveriges Digital Handel.

Du verkar vilja göra univer-

sitetet än mer internationellt 

och öppet mot omvärlden. 

Varför det är viktigt?

– Mina prioriteringar är att 

göra Göteborgs universitet mer 

synligt. Ett starkt varumärke för 

universitetet betyder också ett 

starkt varumärke för Göteborg.

Eva Wiberg har stor interna-

tionell erfarenhet, bland annat 

genom sin tidigare roll som 

generaldirektör för det globala 

nätverket Universitas 21. Därmed 

ser hon också den potential som 

GU har när det gäller att locka 

studenter och forskare från hela 

världen. Hållbarhetstänket är här 

en viktig framgångsfaktor.

– Vi satsar mycket på tvär-

vetenskapliga forskningsprojekt 

inom hållbarhet. Synligheten är 

viktig också när svenska forskare 

vill nå ut internationellt.

– För att få access till riktigt 

stora arenor och universitetsled-

ningar utomlands så gäller det 

att profi lera sig ännu tydligare. 

 

GU HAR REDAN i dag många 

kopplingar till näringslivet, inte 

minst inom life science och 

fordonsindustri, och även ett gott 

samarbete med Chalmers. Men 

Eva vill stärka samspelet.

– Det går fort nu, det gäller 

att inte ducka för utvecklingen. 

Digitalisering och artifi ciell intelli-

gens påverkar både oss och hela 

stadsutvecklingen.

Förändringsprocessen 

kräver att fl er perspektiv och 

mer kunskap redan från början 

måste vävas in i teknikprojekten 

– såsom beteendevetenskap och 

psykologi, juridik och ekonomi.

– Här kan vårt breda universi-

tet bidra enormt mycket, och på 

många olika plan.
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