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Resan började efter Alpina VM i Åre 2007. Ett frö, en idé och en 
vision om att fortsätta bygga vidare på den positiva dragnings-
kraft som platsvarumärket Åre då började skapa med bl.a. 
närheten till fjället och vintersport i världsklass. 2010 gick start-
skottet för Åre Business Forum och arrangeras i år för 9e gången.

Visionen är att vara Nordens Davos, en mötesplats för nyckel-
personer från näringsliv och politik, alla med ett gemensamt 
intresse för affärer, nya kontakter och att skapa tillväxt i Sverige 
och Norden. Det är något speciellt som händer när man under 
vårvintern i Åre samlar människor under ett och samma tak på 
Copperhill Mountain Lodge där spännande möten, föredrag 
och samtal kombineras med fjällnära aktiviteter.

Arenan samlar personer och bolag från olika branscher och 
positioner, där mångfalden skapar en intressant dynamik och 
nytänkande. När vi vågar samarbeta över gränser och utmana
det befintliga, är möjligheterna oändliga.

Åre Business Forum samarbetar med entreprenörer såväl som 
stora internationella bolag som tillsammans skapar en 
spännande helhet. Vi erbjuder ett brett utbud med över 
30 programpunkter med närmare 70 personer på scenen 
under årets evenemang.

Vi hoppas att dessa dagar ska ge er inspiration och nya 
möjligheter.

Varmt välkomna till Åre Business Forum 2018!

Åre is a haven, a hot spot, 
a meeting point and a 
melting pot - today, 
more than ever!

Håll dig 
uppdaterad!
Twitter används som kommunikationsflöde mellan scenen 
och publiken, så håll dig uppdaterad och dela med dig av 
dina tankar och frågor direkt till moderatorerna.

Kom ihåg att ladda ned vår app Åre Business Forum. 
Här hittar du bland annat deltagarlista och omröstnings-
funktion till finalen av Almi Pitch Event, där publiken har 
100% majoritet i valet av vem av de tre finalisterna som 
vinner. Dina personliga inloggningsuppgifter har du fått i 
ett mail från evenemanget och du hittar dem även på din 
namnbricka som du fått vid registreringen.

www.arebusinessforum.se

Ladda ned appen!

#arebiz



Günther Mårder arbetar sedan 2015 
med att förändra företagsklimatet i 
Sverige i sin roll som vd på Företagarna. 
Dessförinnan har han verkat 15 år inom 
den finansiella världen bl.a. som vd 
för Aktiespararna och sparekonom på 
Nordnet Bank. Han har genom åren fått 
mängder av utmärkelser för sina insatser 
inom bl.a. kunskapsspridning och har 
exempelvis blivit utsedd till Årets bankprofil.

Anna Ekelund har arbetat på Dagens 
industri i sju år och dessförinnan fyra år 
på Affärsvärlden där hon var börs-
redaktör och redaktionschef. Hon har 
det senaste året varit med och byggt 
upp Di TV, Sveriges ekonomi-tv-kanal, 
och är programledare för Börsmorgon 
som sänds varje vardag. Anna har bl.a. 
utsetts till en av de tio bästa ekonomi-
journalisterna i Sverige.

Lennart Ekdal är en av landets främsta tv-profiler inom samhälls-
journalistiken. En över 40 år lång karriär som spänner från Östgöta 
Corren, Tidningen Se, Dagens Nyheter, Veckans affärer till tv-banan. 
1990 var han med och startade TV4 Nyheterna och kom senare att 
leda välkända program som Kalla Fakta, Kvällsöppet med Ekdal och 
Fuskbyggarna.

MODERATOR WEBB-TV

ÅRETS MODERATORER
Anna Ekelund 
Nyhetschef Dagens industri
och programledare Di TV
Moderator Stora scenen

Lennart Ekdal
Tv-profil och samhällsjournalist

Günther Mårder
Vd Företagarna 
Moderator Stora scenen



Adam Kostyál
Head of European Listings Nasdaq

Anja Sundstén
Försäljningschef företag, Ikano Bank

Adam är Head of European Listings
för Nasdaq och har jobbat 12 år
inom NASDAQ, tidigare bl.a. som 
Sales Director och dessförinnan på 
bl.a. Bloomberg. Adam har en BSc i 
Ekonomi och Marknadsföring från 
Vrije Universiteit de Bruxelles.

Ann har en gedigen bakgrund inom 
bank och finans. Idag är hon bl.a 
entreprenör, ängelinvesterare och 
rådgivare på GP Bullhound. Som 
entreprenör har hon med sitt team 
nyligen lanserat robotrådgivnings- 
tjänsten Opti.

Alexander har en MBA från 
Norwegian School of Business, en 
kandidatexamen i företagsekonomi 
samt en kandidatexamen i kinesis-
ka. Tidigare arbetade han på EKN 
som underwriter på affärsområde 
för stora bolag. Han har även jobbat 
åtta år som senior projektledare på 
Exportrådet, nuvarande Business 
Sweden.

Fredag 09.55-10.25

Torsdag 10.55-11.35

Torsdag 13.45-14.10 

 Alexander Helling
Head of Project Finance, Climeon 

and Chief Investment Officer,
Baseload Capital

Ann Grevelius
Senior advisor GP Bullhound,

ängelinvesterare and 
co-founder Opti

ÅRETS 
TALARE

Fredag 08.55-09.05

Anja har under många år jobbat som 
Försäljningschef för Ikano Banks 
leasingverksamhet. Med sin tjänst som 
Head of Sales B2B ingår även ansvaret 
för Ikano Banks Factoringverksamhet. 
Med över 25 års erfarenhet inom Bank 
och Finans har hon varit med och 
utvecklat bankens företagstjänster. 
Affärsmannaskap, kundfokus och 
engagemang är hennes nyckelord.



Anna Kinberg Batra
F d partiledare (m) och leader in 
residence, Handelshögskolan 
Stockholm

Anna är en av Sveriges mest 
citerade chefekonomer och är 
väldigt uppskattad för sitt enkla 
sätt att beskriva makroekonomi. 
Anna är doktor i nationalekonomi 
med gedigen erfarenhet från inter-
nationella organisationer och 
svenska finansdepartementet. 

Anna är fd partiledare (m), leader 
in residence på Handelshögskolan i 
Stockholm, avgående riksdagsleda-
mot och nybliven småföretagare. 
Civilekonom med examen från 
Handelshögskolan i Stockholm.

Anna är Senior Vice President för 
Comfort Hotel som är en av tre 
hotell-kedjor inom Nordic Choice 
Hotels. Anna drivs av två saker, 
utveckla människor och produkter. 
Anna har lång erfarenhet av att 
arbeta med utveckling av starka 
varumärken/koncept där Yasuragi 
och Brunkebergstorgsprojektet 
med AtSix, Hobo och TAK kan 
nämnas som exempel. 

Anna är styrelseledamot i Atrium 
Ljungberg, Lifco, Mittuniversitetet 
samt bolag med koppling till Almis 
verksamhet. Tidigare uppdrag: CFO 
för Almi Företagspartner, chef för 
SEB Privat Banking i Stockholm, 
Structured Finance på Öhman 
Fondkommission och olika positioner 
inom SEB.

Onsdag 16.30-19.15

Torsdag 15.55-16.20

Torsdag 17.35-18.00

Torsdag 13.20-13.45

Anna-Karin Jatko
Generaldirektör EKN

Annika Winsth
Chefekonom Nordea

Innan sin nuvarande roll var 
Anna-Karin Regeringskansliets 
förvaltningschef under sex år  och 
hon har bred erfarenhet av strate-
giskt och operativt arbete i statlig 
verksamhet. Hon har även varit 
biträdande budgetchef på 
Finansdepartementet och eko-
nomisk rådgivare för Sverige vid 
representation i EU, Bryssel. 

Annika är chefekonom sedan 2008 
och har lång erfarenhet inom 
finanssektorn. Hon deltar aktivt i den 
ekonomipolitiska debatten och sitter i 
Utrikesdepartementets antagnings-
nämnd. Hon är en flitigt anlitad 
krönikör och har utsetts till ”Årets 
bankprofil” av tidningen Privata 
Affärer.

Ansgar är utbildad ingenjör och har 
jobbat 20 år inom Audi på utvecklings-
avdelningen, de senaste åren bl.a. 
som projektledare för produkt- och 
portföljstrategi för framtida modeller.
Numera är han Senior Manager 
Electrification/Home Charging och 
ansvarig för produktledning och port-
följstrategi inom elektrifiering.

Annie är sedan 2011 partiledare för 
Centerpartiet, men har suttit i riksdagen 
sedan 2006 då hon blev invald via 
personkryss. Hon var näringsminister i 
regeringen Reinfeldt och är i grunden 
jurist från Lunds universitet, med straff-
rätt som inriktning. 

Fredag 11.15-11.40

Torsdag 12.55-13.20

Torsdag 13.45-14.10

Onsdag 16.30-19.15 
Tors 08.20-08.50, 08.50-09.05

Annie Lööf
Partiledare Centerpartiet

Ansgar Neudecker
Senior Manager Electrification 

and co-founder Audi Innovation 
Team

Anna Spjuth
Senior Vice President Comfort Hotel

Anna Hallberg
vVd Almi Företagspartner

Anna Breman
Chefekonom Swedbank



Carl Silbersky
Vd Mionix och ängelinvesterare

Berit är vd för Danske Bank i Sverige 
sedan april 2017 och ansvarar sedan 
dess även för bankens affärsområde 
Business Banking. Berit har gedigen 
internationell erfarenhet inom bank 
och finans, både i ledande position-
er och i olika specialistroller på bl.a. 
Nordea Markets, ABN Amro Bank och 
BNP Paribas. 

2009 sålde Carl teknikbolaget Tactel 
till FSN Capital. 2010 köpte Apple hans 
företag Polar Rose (som ligger bakom 
ansiktsigenkänningsteknologi) och 
2016 köpte ett svenskt Private Equity 
hans säkerhetsbolag SafeSolutions. 
Carl har en portfölj som idag består av 
ett tiotal bolag, så som Mapillary och 
Mionix.

Caroline har mer än 17 års
erfarenhet inom internationellt
dataskydd och har verkat som
juridisk och strategisk rådgivare 
för företag inom IT, media, tele-
kommunikation, energi, finans och 
bioteknikbranscherna. Under de 
senaste fem åren har hon arbetat 
som internationell dataskyddschef 
på Klarna Bank. 

Bob är sedan 2011 styrelseordförande 
för börsnoterade Diös, ett av Sveriges
största fastighetsbolag. Han är del-
ägare i det anrika familjeföretaget AB 
Persson Invest, där han har varit med 
i styrelsen sedan 1977 och är sedan
2010 styrelseordförande. 

Torsdag 10.55-11.35

Fredag 10.50-11.15

Torsdag 17.25-17.35

Torsdag 16.45-17.10

Christian Clemens
Vd flygbolaget BRA

Daniel Kindberg
Styrelseordförande Östersunds 
Fotbollsklubb

Christian är vd för inrikesflyg-
bolaget BRA. Han har tidigare 
varit vd för TUI i Norden och 
Centraleuropa. BRA gör stora 
investeringar i mer klimateffektiv 
teknik och är det första flygbolaget 
i världen som erbjuder kunderna 
att flyga på 100% biobränsle. 
BRA är med i regeringens initiativ 
Fossilfritt Sverige.

Daniel har tidigare varit vd för Fält-
jägaren, ett dotterbolag till PEAB-
koncernen, samt arbetat inom 
försvarsmakten. Sedan 2014 är han 
vd på Östersundshem och 2015 
förvärvade han fastighetsprojektet, 
Dähliebyn i Åre, numera Rödkullen 
Panorama.

Elisabeth är affärsängel och venture
capitalist. Hon är bl.a. medgrundare 
till E14 Invest och senior advisor till 
NFT Ventures. Som 20-åring startade 
hon sitt första företag i Lit, samtidigt 
som hon blev invald i Östersunds 
kommunfullmäktige. Hon brinner för 
att få företag att växa med kapital, 
kunskap och förbättrade politiska 
villkor. 

Claes är Norden vd på employer brand-
ingföretaget Universum och även vd för 
Employer Branding Academy. Han är 
rådgivare till företag kring hur de kan 
stärka och förtydliga sina arbetsgivar-
varumärken för att attrahera, rekrytera 
och engagera medarbetare. Tidigare 
var han Director på Marketing Clinic och 
har även tillbringat flera år inom IT- och 
mediasektorn. 

Onsdag 16.30-19.15

Torsdag 16.45-17.10

Torsdag 13.20-13.45

Fredag 08.30-08.55

Claes Peyron
Norden vd Universum

Caroline Olstedt Carlström
Partner Advokatfirman Lindahl  

Bob Persson
Styrelseordförande Diös

Berit Behring
Vd Danske Bank Sverige

Elisabeth Thand Ringqvist
Styrelseordförande SVCA



Emil är riksdagsledamot, ledamot 
i finansutskottet och ekonomisk– 
politisk talesperson för Centerpartiet. 
Han studerade tidigare, vid sidan av 
politiken, till civilekonom på Handels-
högskolan i Stockholm samt var 
förbundsstyrelseledamot i Förbundet 
Vi Unga under åren 2009-2012, en 
fristående ungdomsorganisation till 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Erik är affärsutvecklare med digital 
lead för divisionen Power Grids Sverige. 
Han har tio års erfarenhet som forskare 
på ABB:s forskningsavdelning Corpo-
rate Research med allt från rena forsk-
ningsprojekt till teknikutvärderingar av 
företag. En av hans största drivkrafter 
är att kunna hjälpa till att skapa ett 
hållbart samhälle. 

Vd Almi Företagspartner Mitt, 
affärsutveckling och finansierings-
lösningar till företag i tillväxt. 
Tidigare erfarenhet från ledande 
befattningar i SEB och Swedbank. 
Projektleder Almi Pitch event under 
Åre Business Forum.

Emil är vice vd för Deloitte Digital i 
Sverige med inriktning på till- 
verkningsindustri och detaljhandel. 
Han driver Göteborgskontoret och 
har de senaste åren jobbat med 
affärskritiska digitaliseringsprojekt 
för att koppla upp Volvos bilar, få 
Electrolux installatörer att jobba 
smartare och göra KappAhls kunder 
mer nöjda och lojala.

Torsdag 13.20-13.45
Fredag 08.05-08.30

Fredag 09.05-09.35

Torsdag 09.42-10.00

Fredag 11.40-12.55

Finn Persson 
Partner and co-founder,
Spintop Ventures

Finn är Partner och en av grundarna 
på Spintop Ventures. Spintop invest-
erar i tidiga skeden i teknikbaserade 
bolag över hela Norden och portföl-
jen innehåller bolag som DealDash, 
MariaDB, Modcam och Strossle. Finn 
har tidigare bl.a. varit Partner på 
McKinsey & Co där han ansvarade 
för verksamheten inom ICT-sektorn 
i Norden.

Fredrik är riksdagsledamot från 
Södermanland. Som gruppledare och 
ordförande i Finansutskottet är han 
en av de mest inflytelserika riksdags- 
ledamöterna. Han är från Vingåker 
precis som förre statsministern Göran 
Persson. Från honom har Fredrik tagit 
med sig vikten av ordning och reda i 
statsfinanserna. 

Greger arbetar med att öka känne-
domen och kunskapen om EKN:s 
garantier hos framför allt små 
och medelstora företag, banker, 
finansiärer och näringslivsorganisa-
tioner. Greger har förutom fyra år 
på EKN, en mångårig internationell 
bakgrund inom det privata närings-
livet och bank och har varit baserad i 
Tyskland, Schweiz och Kazakstan.

Frans har arbetat framgångsrikt inom 
finansbranschen och lyckades som vd 
återskapa förtroendet för det då 
sargade Carnegie. Han har även varit 
chef för Nordeas svenska kontorrörelse. 
Som koncernchef i Skandia står ut-
maningar kring framtidens pensioner 
högt upp på agendan. Med en längre 
livslängd kommer det att krävas kraft-
fulla politiska åtgärder de närmaste 
åren. 

Fredag 11.40-12.55 

Fredag 09.05-09.35

Torsdag 10.55-11.35

Torsdag 16.20-16.45

Frans Lindelöw
Vd och koncernchef Skandia

Greger Leijonhufvud
Regionansvarig västra och 

södra Sverige, EKN
Eva Högdahl

Vd Almi Företagspartner Mitt AB

Emil Salonen
vVd Mobiento/Deloitte Digital

Emil Källström
Riksdagsledamot, Centerpartiet

Fredrik Olovsson
Ekonomiskpolitisk talesperson 
och ordförande Finansutskottet, 
Socialdemokraterna

Erik Persson
Digital lead Power Grids, ABB Sverige



Helena von der Esch
Director Business Advisory, 
Grant Thornton

Hans är serieentreprenör och var med 
och grundade sporträttighetsbolaget 
IEC, som såldes för sammanlagt över 
1 miljard kronor, samt web-tv bolaget 
Kamera Interactive. Hans driver invest-
erarbolaget Victor & Victor som bl.a. 
varit tidiga investerare i Sportamore 
samt onlinecasinot Vera & John.

Helena arbetar som affärsrådgivare 
på Grant Thornton med särskilt fokus 
på familjeföretag. Tillsammans med 
ägare och företagsledning verkar hon 
för att skapa en röd tråd i ägarsty-
rning och struktur. Helena är sedan 
2017 fakultetsledamot i det globala 
utbildningsnätverket FFI, Family Firm 
Institute i Boston som utbildar rådgi-
vare till familjeföretagare.

Håkan är vd för Synsam Group 
där han är mitt i processen att 
förändra en ny bransch med att 
realisera bl.a leasing av glasögon 
och få bolaget att gå från negativ 
tillväxt med fokus på optik till att 
bli ledande inom Eye Fashion och 
Eye Health. Tidigare vd för 
Mekonomen där han gick från att 
vara en utmanare till att förändra 
en hel bransch.

Hélène har, innan hon kom till Telia, 
gjort en spännande internationell 
karriär och arbetat i ledarroller i 
flera olika länder och världsdelar 
inom företag som EMC, Sony 
Ericsson och Ericsson. Hélène 
arbetar intensivt och framgångs-
rikt med kultur och värderingar för 
att skapa den nya generationens 
telekombolag.

Fredag 09.55-10.25

Torsdag 11.35-11.55

Torsdag 10.30-10.55

Torsdag 10.55-11.35

Håkan Sjögren
Managing Director Listings,
Nasdaq Sweden

Irene Bernald
Informations- och PR-chef, 
Audi Sverige 

Håkan arbetar som Managing 
Director Listings på Nasdaq i Sverige. 
Han har en lång erfarenhet av 
finansbranschen och har arbetat 
med allt ifrån trading till kapital-
anskaffning och noteringar. 

Irene har sedan 2013 arbetat som 
kommunikationschef på Audi Sverige. 
Under sina 13 år på företaget har hon 
bl.a. arbetat som marknadschef, 
produktchef samt utbildningsansvarig. 

Jakob är riksdagsledamot sedan 
2014, ledamot i finansutskottet och 
ekonomiskpolitisk talesperson för 
Kristdemokraterna. Han har tidigare 
varit ordförande i KDU och arbetat 
i statsrådsberedningen. Vid sidan 
av politiken är han engagerad som 
tränare i Turebergs friidrottsklubb.

Håkan har tidigare varit ledamot i 
kommunstyrelsen i Karlstad kommun 
och arbetat som landsbygdsutvecklare. 
Han valdes in i riksdagen 2014 och blev 
Vänsterpartiets landsbygdspolitiska 
talesperson och är också sedan 2015 
Nordiska rådets jämställdhetspolitiska
talesperson. Håkan har också varit 
engagerad i ett EU-program som kallas 
”Leader”.

Torsdag 13.20-13.45

Fredag 11.40-12.55

Torsdag 17.25-17.35

Fredag 11.40-12.55

Jakob Forssmed
Riksdagsledamot och 

ekonomiskpolitisk talesperson, 
Kristdemokraterna

Håkan Lundstedt
CEO Synsam Group

Hélène Barnekow
Vd Telia Sverige

Hans Victor
Affärsängel och foundingpartner, 
Victor & Victor

Håkan Svenneling
Riksdagsledamot, Vänsterpartiet



Jonas Eriksson
Skogs- och miljöpolitisk expert, 
Norra Skogsägarna

Jan har studerat på Pomona College, 
London School of Economics och 
Wharton School/ Univ. of Pennsyl-
vania. Jan började sin karriär på 
Deutsche Bank och har bl.a. byggt 
upp den Nordiska verksamheten som 
är en av de ledande bankerna inom 
strategiska finansieringar och har 
rankats etta i Norden i M&A 2014.

Jonas har varit av regeringen för-
ordnad expert i miljömålsberedningen
och är ledamot i Skogsstyrelsens
nationella sektorsråd som hanterar 
övergripande skogs- och miljöpolitiska 
frågor. I rollen som medlemschef har 
Jonas bl.a. ansvar för att samordna 
och driva föreningens näringspolitiska 
arbete.

Julia är en e-handelsveteran från 
Adlibrisgruppen. Hon har 8 års 
erfarenhet från finansbranschen, 
primärt från Capman där hon 
arbetade med riskkapital-
investeringar i teknikbolag. Som 
vd för Pepins kombinerar hon 
sin kunskap från riskkapital och 
digitala plattformar för att ge alla 
goda affärsidéer en möjlighet att 
förverkligas. 

Jessika var 2012 med och grundade 
startuphubben SUP46 i Stockholm 
som idag har över 100 startups som 
medlems- och alumnibolag. Idag är 
hon vd för StyrelseAkademin.
Jessica kommer berätta om sin resa 
från startup till styrelse och dela 
med sig av sin syn på bra ledarskap.

Torsdag 14.35-15.00

Fredag 09.55-10.25

Onsdag 16.30-19.15
Torsdag 16.45-17.10

Fredag 10.25-10.50

Karl Wistrand
Vd Swedavia Real Estate och vVd 
Swedavia

Lars Lindqvist
Styrelseordförande Alpina VM
i Åre 2019

Karl är vd för Swedavia Real 
Estate, vice vd på Swedavia samt 
ansvarig för Commercial Services 
på Swedavia. Han driver bland 
annat utvecklingen av flygplans-
städerna och ansvarar för utveck-
lingen av de kommersiella delarna 
på flygplatserna.

Lars är styrelseordförande i flera 
bolag däribland Alpina VM i Åre 2019 
AB. En entreprenör som är en av 
grundarna av Sveriges äldsta stads-
festival, Storsjöyran och har innehaft 
ett flertal ledarbefattningar inom 
näringslivet, såsom vd för Alpina VM 
2007. Nominerad till bl.a. Årets 
Projektledare och Guldklubban. 
Arrangör och delägare av Åre Business 
Forum.

Tekniskt Licentiat från KTH, Stock-
holm, som varit verksam i ledande 
befattningar inom flera svenska skogs-
industrier såsom SCA Graphic Papers, 
M-real, Arctic Paper och Holmen Pa-
per. Han är drivande i planerna för ett 
framtida Bioraffinaderi i storformat, 
Flaggskepp Bioraffinaderi. Lars är 
även vice ordförande i RISE Processum 
och medlem i IVA.

Knut är sedan 2014 vd för börsnoterade 
Diös, ett av Sveriges största fastighets-
bolag. Han har en examen från KTH, 
gedigen erfarenhet av fastigheter och 
har sedan 1995 haft olika befattningar 
inom Castellum och ICA Fastigheter. 
Hängiven skidåkare med t o m några 
SM-medaljer på meritlistan.

Torsdag 15.30-15.55

Torsdag 14.35-15.00

Torsdag 15.55-16.20

Torsdag 08.00-08.20, 
17.10-17.25, 17.25-17.35

Knut Rost
Vd Diös

Lars Winter
Vd Domsjö Fabriker

Julia Reuszner
Vd Pepins

Jessica Stark
Vd StyrelseAkademien Stockholm 

Jan Olsson
CEO Nordic Region, Deutsche Bank



Lili Assefa
Entreprenör och PR-konsult

Lena har lång erfarenhet av omvärlds- 
analys och har bl.a. arbetat som 
chefanalytiker på Nordea Markets 
samt drygt tio år på Finans- 
departementet. På Business Sweden 
analyserar Lena bl.a. hur Sverige skall 
behålla och stärka sin konkurrenskraft 
och hon förser svenska bolag med 
relevanta beslutsunderlag inom inter-
nationalisering.

Lili är en av Sveriges främsta 
PR-konsulter med lång bakgrund 
i musikbranschen och tv-industrin. 
Efter många år som pressansvarig på 
skivbolag startade hon egen kom-
munikationsbyrå, Assefa Communi-
cation. Sedan dess har hon arbetat 
med större tv-produktioner. Lili är 
dessutom framgångsrik entreprenör 
och delägare inom exempelvis 
modeföretaget Whyred.

Livia är Sverigechef på KRY, där 
hon var en av de första anställda 
med ansvar för tjänstens verksam-
het och lansering. Hon är expert 
på disruptiv affärsutveckling i 
reglerade miljöer och har en 
akademisk bakgrund inom Social 
Policy från University of Cambridge. 
Innan KRY arbetade Livia med pro-
jektledning inom områdena global 
hälsa och mänskliga rättigheter.

Lennart är verkställande direktör 
och koncernchef i Boliden sedan 
2008 och har sedan 1985 innehaft 
ett flertal ledande befattningar, 
bl.a. som vd och koncernchef i Sapa, 
vd och koncernchef i Munters samt 
en hel del andra befattningar. 
Lennart är också styrelseordförande 
i Gruvornas Arbetsgivareförbund 
samt styrelsemedlem i SCA, Epiroc 
och Svenskt Näringsliv.

Torsdag 16.45-17.10

Torsdag 09.42-10.00
Fredag 08.05-08.30

Fredag 10.25-10.50

Fredag 08.05-08.30

Markus Lundberg
Vd och delägare Frösö Park 

Maria Johnsson
Chef Företagsförsäljning, 
Volkswagen

Marcus har arbetat i snart 20 år 
med kommersiella fastigheter 
främst i norra Sverige. Tillsammans 
med delägaren Lasse Bäckvall äger 
och utvecklar Marcus idag bl.a. det 
tidigare flottiljområdet invid Åre/
Östersund Airport - Frösö Park.

Maria arbetar på Volkswagen 
Personbilar som Head of Fleet Sales. 
Hon har också en koordinerande 
roll mellan Gruppens varumärken: 
Volkswagen Transportbilar, Audi, 
Skoda, Seat och Porsche i strategiskt 
gemensamma frågor. Dessförinnan 
har hon arbetat med varumärken 
såsom BMW och Saab. Utöver det 
har Maria också en bakgrund som 
fastighetsmäklare.

Maria har en lång karriär inom 
politiken som inleddes under studie-
tiden i Lund där hon studerade juridik. 
Hon har tidigare varit ledamot i civil-
utskottet och finansutskottet och är 
idag ledamot i miljö- och jordbruks-
utskottet. Hon drivs av övertygelsen 
att politiken ska låta människor och 
företag att växa och blomstra. 

Maria ansvarade 2015-2017 för Nordeas 
koncernprogram för att implementera 
Dataskyddsförordningen (GDPR) samt 
förstärka personuppgiftshanteringen. 
Maria är nu Senior Adviser inom Nordeas 
Group Security Office. Hon har en LL.M. 
från Uppsala universitet och interna-
tionella certifieringar inom informations-
säkerhet och regelefterlevnad.

Fredag 09.55-10.25

Fredag 11.40-12.55

Torsdag 15.55-16.20

Fredag 10.50-11.15

Maria Holmström Mellberg
Senior Adviser, Group Security Office, 

Nordea

Maria Malmer Stenergard
Riksdagsledamot, Moderaterna

Lena Sellgren
Chefekonom, Business Sweden

Livia Holm
Sverigechef KRY

Lennart Evrell
Vd och koncernchef Boliden



Mats Persson
Riskadagsledamot och ekonomisk-
politisk talesperson, Liberalerna

2009 upprättade Facebook sitt första 
kontor i Sverige och Martin var den 
första som anställdes. Idag har Face-
book 50 anställda i tre av de Nordiska 
länderna, en tillväxtresa som Martin 
varit den drivande kraften bakom. 
Han har lång erfarenhet av tech-
industrin och har jobbat för såväl 
Yahoo som MySpace. 

Mats är riksdagsledamot, ledamot i 
finansutskottet och ekonomiskpolitisk 
talesperson. Han har tidigaste forskat 
och undervisat på Ekonomihögskolan, 
Lunds Universitet. Mellan 2009 och 
2014 var han regionråd för Liberalerna 
i Region Skåne. Mats valdes in Liber-
alernas partistyrelse 2011 och är sedan 
maj 2016 partiets ekonomiskpolitiske 
talesman.

Mats är sedan 2002 vd för 
börsnoterade SkiStar. Han är även 
ordförande i Svenska skidförbundet 
och ingår i Internationella skid-
förbundets (FIS) styrelse. Mats har 
dessförinnan bl.a. varit förbunds-
direktör på Svenska Skidförbundet.

Mats är en drivande Regionchef 
inom försäljning på Skandia. Han 
kan stoltsera med många års 
erfarenhet på olika befattningar 
inom Skandia, bl.a. som rådgivare, 
marknadschef och försäljningschef. 
Mats brinner för det norrländska 
näringslivet och vikten av att skapa 
välmående företag vilket både me-
darbetare, företag och samhället 
tjänar på.

Fredag 11.40-12.55

Torsdag 08.00-08.20

Fredag 09.05-09.35

Torsdag 09.30-09.42,
09.42-10.00

Niclas Holmberg
Managing Director Listings, 
Nasdaq Sweden

Per Bolund
Finansmarknads- och  
konsumentminister samt biträdande 
finansminister 

Niclas är ansvarig för börsnoterin-
gar i Sverige på Huvudlistan och 
First North. Han har tidigare varit 
Vice President och innehavt flera 
seniora positioner inom Capital 
Markets, Asset Management och 
International hos Handelsbanken, 
samt landslagstränare i bordten-
nis för Trinidad & Tobago.

Per är utbildad biolog från Stockholm. 
Han gjorde comeback i riksdagen 2011 
och blev ledamot i finansutskottet 
och ekonomiskpolitisk talesperson för 
Miljöpartiet. Är sedan 2014 finans-
marknads och konsumentminister och 
dessutom biträdande finansminister. 
Är känd som regeringens mest väl-
tränade minister.

Peter var tidigare logistik- och inköps-
chef på Tesla där han slutade 2015 för 
att bli entreprenör, ängelinvesterare 
och rådgivare. Han är vd och grundare 
till Northvolt som har visionen att bli 
Europas största Litiumbaserade 
batterifabrik. Det är största invest-
eringen i modern tid i Norden 
motsvarande ca 40 miljarder.  

Oscar är riksdagsledamot, ledamot i 
finansutskottet och ekonomiskpolitisk 
talesperson för Sverigedemokraterna. 
Han har studerat vid Stockholms uni-
versitet och har en kandidatexamen 
i nationalekonomi. Oscar grundade 
SDU-Stockholm och han utsågs till 
SDU:s representant i moderpartiets 
styrelse för Stockholms län 2006.

Fredag 11.40-12.55

Torsdag 14.10-14.35

Torsdag 08.50-09.05

Fredag 11.40-12.55

Mats Årjes
Vd SkiStar

Mats Larsson
Regionchef Skandia

Martin Ingemansson
Managing Director, Facebook Nordics

Peter Carlsson
Vd och grundare Northvolt

Oscar Sjöstedt
Riksdagsledamot och 

ekonomiskpolitisk talesperson, 
Sverigedemokraterna



Susanna Campbell
Industrial Advisor Northvolt and 
co-head Norrsken Founders’ Fund

Peter har arbetat på Nordea i nästan 
20 år och är en av bankens mest 
rutinerade bankchefer. Han har en 
erfarenhet från flera områden som 
exempelvis finansiering, riskhantering 
och tillväxt. Både från Sverige och in-
ternationellt. Ett specialintresse är just 
framtida finansieringslösningar. 

Susanna är fristående investerare 
och rådgivare. Hon är också ord-
förande i bl.a. Babyshop Group 
och styrelseledamot i Telia och 
Indutrade. Hon har över 20 års 
erfarenhet av bolagsutveckling och 
investeringar, bl.a. som vd för Ratos.

Stina är marknadsansvarig på 
teknikkonsultföretaget Bengt 
Dahlgren. Hon arbetar bl.a. med 
employer branding-frågor och 
medarbetarupplevelser. Hon är 
civilekonom med inriktning mot 
marknadsföring och event man-
agement och har erfarenheter från 
såväl upplevelseindustrin, service-
branschen och teknikbranschen.

Ronja började sin karriär som junior-
reporter och efter 10 år i branschen 
sadlade hon om till skådespelare i 
USA. Hon var tidigare associate på 
Stockholms Affärsänglar och är nu 
medlem i internationella invester-
arnätverket Keiretsu Forum. Hon 
är grundare till Investpodden som 
syftar till att hjälpa entreprenörer 
och investerare att förstå hur eko-
systemet fungerar.

Fredag 08.30-08.55

Torsdag 14.10-14.35

Torsdag 10.55-11.35

Torsdag 08.00-08.20

Tarja zu dem Berge
Fund Manager, Almi Invest

Ulrika Renstad
Business Development Global 
Listings Services, Nasdaq

Tarja har varit verksam inom
finansiering av små och medelstora 
företag i 18 år, initialt i egen regi och 
senare inom Almi-koncernen. 2008 
var Tarja delaktig i etablerande 
av Almi invest och har sedan dess 
arbetat som Fund manager, numera 
i Almi invest Småland och öarna. 
Hon är i dagsläget engagerad som 
styrelseledamot i 10-tal styrelser.

Ulrika arbetar med affärsutveck-
ling på Nasdaq Stockholm för att 
förbättra och utveckla bl.a. notering-
sprocesser. Hon har erfarenhet från 
olika positioner på finansmarknaden 
och har de senaste åren arbetat med 
projektledning och affärsutveckling.

Viktor är en äventyrslysten och 
visionär skåning med mycket driv. 
Hans ungdom fylldes av galna och 
entreprenöriella idéer om hur man 
kunde tjäna pengar och för 20 år 
sedan påbörjades bygget av det 
som idag har blivit ett framgångsrikt 
it-bolag som utmanar en hel bransch. 
2015 utsåg Veckans Affärer honom till 
Supertalang inom kategorin Bolags-
byggare.

Tina har gedigen erfarenhet inom 
Nordea där hon arbetat över 20 år som 
ledare inom olika affärsområden. 
Idag är hon Deputy Head för Personal 
Banking, Nordea Sverige. 

Onsdag 16.30-19.15

Torsdag 09.42-10.00

Torsdag 10.55-11.35

Onsdag 16.30-19.15

Tina Sandvik
Deputy Head of Personal Banking, 

Nordea Sweden

Viktor Karlsson
Vd och grundare Telavox

Stina Efraimsson
Marknadsansvarig, Bengt Dahlgren

Ronja Koepke
Ängelinvesterare och co-founder, 

Investpodden 

Peter Dalmalm
Sverigechef Business Banking Nordea



Åsa Fällman
Styrgruppsordförande Cleantech 
Kvarken

Wesam är Associate General Counsel 
på Nasdaq i Stockholm. Han är 
specialiserad på internationell affärs-
rätt, IT-rätt och finansiell reglering. 
Wesam arbetar särskilt med de 
regulatoriska delarna inom Nasdaqs 
verksamhet och stöder främst finan-
siella teknikprojekt, datasekretess-
frågor, Brexit samt allmänna juridiska 
förfrågningar.

Åsa arbetar på Näringslivskontoret i 
Umeå kommun. Hon har en bakgrund 
som tillväxtchef på GE Healthcare 
i Umeå och har även jobbat i olika 
chefsroller på Totalförsvarets forsknings-
institut. Hennes vision är att städerna 
och bolagen i norra Sverige ska jobba 
mer tillsammans för att skapa inno-
vationer som leder till bl.a. affärer och 
samhällsnytta.

Zélia har en lång reklamkarriär 
bakom sig som började i hemsta-
den Caen. Hon har varit jurymedlem 
i Cannes Lions, världens mest 
prestigefulla reklamtävling. Hennes 
nuvarande roll är Head of Design, 
Creative director på Mobiento/
Deloitte Digital. Zélia arbetar 
dagligen med att stötta företag i 
de utmaningar den digitala trans-
formationen skapar.

Torsdag 14.35-15.00

Torsdag 09.05-09.30

Fredag 10.50-11.15

Zélia Sakhi
Head of Design- Creative director, 

Mobiento/Deloitte Digital

Wesam Alkawka
Associate General Counsel, Nasdaq 
Sweden

PROGRAM
2018

Passa på att lämna ett avtryck!
Besök vår Åre Biz Wall i 

Business Expo, Coppermine



TID / LOKAL
13.00 - 18.00

14.00 - 18.00

16.00 - 16.30
Coppermine

16.30 - 19.15
Stora scenen

19.00
Niesti

TID / LOKAL
07.30 
Entré 

08.00 - 08.20
Stora scenen

08.20 - 08.50
Stora scenen

08.50 - 09.05
Stora scenen

PROGRAM / TALARE
Registrering öppnar

Välkommen till Åre Business Forum 2018
Mats Årjes, Vd SkiStar
Knut Rost, Vd Diös
Peter Dalmalm, Sverigechef Business Banking Nordea 

Åre Business Forum Ledarskap för framtiden
Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet

Nasdaq öppnar börsen från Åre
Niclas Holmberg, Managing Director Listings
Nasdaq Sweden 

Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet         

PROGRAM / TALARE
Connecting Forum
Powered by Nordea, SkiStar och Diös
13.00 - 16.00    Skidåkning med SkiStar (förbokat)                                                         
13.00 - 16.30    Audi testdrive (förbokat)
13.00 - 15.00      Helikoptertur från Copperhill (förbokat)
16.00 - 18.00   Soffhäng med House Be (för alla)

Almi Pitch - value creation forum
Särskilt inbjudna

Mingel Deloittes kvinnliga nätverk

Deloittes Kvinnliga Nätverk
Next Generation of Leadership
Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet                                                         
Jessica Stark, Vd StyrelseAkademien Stockholm
Ulrika Renstad, Business Development
Global Listings Services, Nasdaq
Tina Sandvik, Deputy Head of Personal Banking, 
Nordea Sweden
Daniel Kindberg, Styrelseordförande 
Östersunds Fotbollsklubb
Anna Kinberg Batra, F d partiledare (m) och leader
in residence, Handelshögskolan Stockholm

SkiStar Business Opening Dinner

ONSDAG

TORSDAG

09.05 - 09.30
Stora scenen

09.30 - 09.42 
Stora scenen

09.42 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 10.55
Stora scenen

10.55 - 11.35
Stora scenen

11.35 - 11.55
Stora scenen

11.55 - 12.00
Stora scenen

12.00 - 12.50
Niesti

12.50 - 12.55
Stora scenen

Mobiento/Deloitte Digital Innovation from 
the trenches: Why moving fast and breaking 
things will only get you so far  (in English)
Zélia Sahki, Head of Design - Creative director, 
Mobiento/Deloitte Digital 

Facebook De industriella revolutionernas
möjligheter
Martin Ingemansson, Managing Director,
Facebook Nordics

Facebook, Telavox och Mobiento/Deloitte 
Digital The future of digital development
Livia Holm, Sverigechef KRY                                                                      
Viktor Karlsson, Vd och grundare Telavox
Martin Ingemansson, Managing Director,
Facebook Nordics
Emil Salonen, vVd Mobiento/Deloitte Digital

Kaffe och affärer i Business Expo

Telia Från egosystem till ekosystem 
– varför samarbete är nyckeln till framgång 
Hélène Barnekow, Vd Telia Sverige
 
Almi Almi Pitch Semifinal
10 pitchande bolag & investerarpanelen:                   
Ann Grevelius, Senior advisor GP Bullhound,
ängelinvesterare och co-founder Opti
Hans Victor, Affärsängel och foundingpartner, 
Victor & Victor
Ronja Koepke, Ängelinvesterare och co-founder 
Investpodden
Carl Silbersky, Vd Mionix och ängelinvesterare
Tarja zu dem Berge, Fund Manager, Almi Invest
Finn Persson, Partner & co-founder Spintop Ventures

Synsam Group Förändra en bransch på
18 månader
Håkan Lundstedt, CEO Synsam Group 

Summering av förmiddagen

Nordea lunch 
 

Välkommen tillbaka! Presentation av de 
tre bolag som går vidare till Almi Pitch final 
 

TORSDAG
TID / LOKAL PROGRAM / TALARE



TORSDAG

12.55 - 13.20
Stora scenen

13.20 - 13.45
Stora scenen

13.45 - 14.10
Stora scenen

14.10 - 14.35
Stora scenen

14.35 - 15.00
Stora scenen

15.00 - 15.30

15.30 - 15.55
Stora scenen

15.55 - 16.20
Stora scenen

Audi Towards a sustainable and 
electrifying future (in English) 
Ansgar Neudecker, Senior Manager Electrification 
and co-founder Audi Innovation Team
 
Swedbank, Audi och flygbolaget BRA
Så kan näringslivet ta vara på potentialen i 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle 
Anna Breman, Chefekonom Swedbank
Christian Clemens, Vd flygbolaget BRA
Erik Persson, Digital lead Power Grids, ABB Sverige   
Irene Bernald, Informations- och PR-chef,
Audi Sverige 

Exportkreditnämnden
Business for a better world 
Anna-Karin Jatko, Generaldirektör EKN
Alexander Helling, Head of Project Finance, Climeon 
and Chief Investment Officer, Baseload Capital
 
Åre Business Forum Northvolt och sustainable 
investments - vad är nästa steg?
Susanna Campbell, Industrial Advisor 
Northvolt and co-head Norrsken Founders’ Funds                                                                     
Peter Carlsson, Vd och grundare Northvolt
 
North Sweden Cleantech 
Smart förädling av skogsråvaran 
– ekonomisk succé 
Lars Winter, Vd Domsjö Fabriker
Jonas Eriksson, Skogs- och miljöpolitisk expert
Norra Skogsägarna
Åsa Fällman, Styrgruppsordförande Cleantech 
Kvarken 
 
Kaffe och affärer i Business Expo 
 
Alpina VM i Åre Affären ett Alpint VM 
Lars Lindqvist, Styrelseordförande Alpina VM i Åre 
2019 
 
Swedavia Varför byggs det en stad på 
flygplatsen? 
Karl Wistrand, Vd Swedavia Real Estate och 
vVd Swedavia
Anna Spjuth, Senior Vice President Comfort Hotel                    
Marcus Lundberg, Vd och delägare Frösö Park 

TID / LOKAL PROGRAM / TALARE TID / LOKAL PROGRAM / TALARE
Skandia Investeringar utanför börsen 
- Skandias strategi för goda pensioner 
Frans Lindelöw, Vd och koncernchef Skandia 
 
Danske Bank och SVCA Ett tillväxtland 
behöver all innovationskraft
Berit Behring, Vd Danske Bank Sverige 
Jessica Stark, Vd StyrelseAkademien Stockholm 
Elisabeth Thand Ringqvist, Styrelseordförande SVCA
Lili Assefa, Entreprenör och PR-konsult

Diös Diös – (vi har) nyckeln till stadskärnans 
framtid 
Knut Rost, Vd Diös

Nasdaq stänger börsen från Åre
Håkan Sjögren, Managing Director Listings Nasdaq 
Sweden
Knut Rost, Vd Diös
Bob Persson, Styrelseordförande Diös

Almi Pitch final
Tre pitchande finalister 
Prisutdelare: Anna Hallberg, vVd Almi Företagspartner

Paus

Champagnemingel

Diös Festmiddag

VM Battle

16.20 - 16.45
Stora scenen

16.45 - 17.10
Stora scenen

17.10 - 17.25
Stora scenen

17.25 - 17.35
Stora scenen

17.35 - 18.00
Stora scenen

18.00 - 19.00

19.00 - 19.30 
Niesti

19.30
Niesti

Ca 22.30
Niesti

TORSDAG

GLÖM INTE 
ATT LADDA NED 
APPEN!
Här finns program, deltagarlista 
och praktisk information. 
Sök efter Åre Business Forum på 
App Store eller Google Play.



TID / LOKAL PROGRAM / TALARE

11.15 - 11.40
Stora scenen

11.40 - 12.55
Stora scenen

12.55 - 13.00
Stora scenen

13.00
Niesti

FREDAGFREDAG
PROGRAM / TALARE
Välkommen till Åre Business Forum

Business Sweden Hur ser vi till att Sverige och 
svenska företag leder tjänsterevolutionen? 
Lena Sellgren, Chefekonom Business Sweden
Livia Holm, Sverigechef KRY
Erik Persson, Digital lead Power Grids, ABB Sverige

Bengt Dahlgren Employer branding– mer 
affärskritiskt än någonsin
Claes Peyron, Norden vd Universum
Stina Efraimsson, Marknadsansvarig,
Bengt Dahlgren                             

Nasdaq öppnar börsen från Åre 
Almi Pitch vinnaren öppnar börsen tillsammans med 
Adam Kostyál, Head of European Listings Nasdaq 

Di Gasellsprånget - Del 1  
Jury: 
Mats Larsson, Regionchef, Skandia                  
Eva Högdahl, Vd Almi Företagspartner Mitt AB            
Greger Leijonhufvud, Regionansvarig västra och 
södra Sverige, EKN

Kaffe och affärer i Business Expo

Di Gasellsprånget - Del 2 
Jury:                                                                                                               
Maria Johnsson, Chef Företagsförsäljning, Volkswagen
Helena von der Esch, Director Business Advisory, 
Grant Thornton
Anja Sundstén, Försäljningschef företag, Ikano Bank
Julia Reuszner, Vd Pepins

Åre Business Forum Här är hetaste
trenderna på transaktionsmarknaden 
Lennart Evrell, Vd och koncernchef Boliden
Jan Olsson, CEO Nordic Region, Deutsche Bank                                          

Advokatfirman Lindahl, Nasdaq & Nordea
Data protection – have we already missed 
out on the positive sides? (in English)
Caroline Olstedt Carlström, Partner Advokatfirman 
Lindahl
Wesam Alkawka, Associate General Counsel,
Nasdaq Sweden
Maria Holmström Mellberg, Senior Adviser, Group 
Security Office, Nordea

TID / LOKAL
08.00 - 08.05
Stora scenen

08.05 - 08.30
Stora scenen

08.30 - 08.55
Stora scenen

08.55 - 09.05
Stora scenen

09.05 - 09.35
Stora scenen

09.35 - 09.55

09.55 - 10.25
Stora scenen

10.25 - 10.50
Stora scenen

10.50 - 11.15
Stora scenen

Nordea En önskelista till det politiska 
etablissemanget - Starka och svaga sidor i 
svensk ekonomi 
Annika Winsth, Chefekonom Nordea

Ekonomiskpolitisk debatt 
Med Annika Winsth, Chefekonom Nordea och 
Günther Mårder, Vd Företagarna i en sidopanel  
Per Bolund, Miljöpartiet                                                               
Maria Malmer Stenergard, Moderaterna
Fredrik Olovsson, Socialdemokraterna
Emil Källström, Centerpartiet
Mats Persson, Liberalerna           
Jakob Forssmed, Kristdemokraterna 
Håkan Svenneling, Vänsterpartiet                                                                                                                                   
Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna                                                                                                                              
                                                                        
Summering Åre Business Forum 2018

Lunch

WEBB-TV
Följ webb-tv intervjuerna live på plats och 

på sociala medier.

Årets programledare Lennart Ekdal har
 intervjuer med spännande profiler på 

intervjuscenen löpande under evenemanget. 
Dessa publiceras även på vår hemsida och 

på Facebook. 

arebusinessforum.se

#arebiz



MEDIA PARTNER
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ARENA PARTNERPARTNER SPORTS EVENT

2018. Grand North Kommunikationsbyrå, Tryck: Berndtssons Tryckeri


