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”Sorgen finns
där hela tiden”
Entreprenören Fredrik
Malms son dog i canÂ�
cer. Nu försöker han
hitta tillbaka till livet.
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Di Weekend möter doldisarna bakom
de mest lästa finansbloggarna

INNEHÅLL

NÄR LIVET
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GÅ VIDARE

It-entreprenören om
sorgen efter sin son

Alla bär
Prada.

DET HAR NU gått snart ett år sedan
Nelson gick bort. I juli fick familjen
Malm en ny familjemedlem, lilla
Â�
MAXINE
.
Fredrik Malm är tillbaka i företaget
som han skapade. Men ingenting är
någonsin mer detsamma.

»Efter fyra
Pomodoro gick jag
hem.«
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»Familjebuss«
i prestigeklassen
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ag gråter när jag första gången
läser NADIA DYBERGS intervju
med it-entreprenören FREDRIK
MALM, som vi publicerar i detta
nummer.
Först är det en välbekant story, om
en driftig kille som efter hårt slit når
framgång med sitt företag. Sedan förbyts det i ofattbar familjekatastrof, om
sonen NELSONS långa smärtÂ�samma
väg mot döden.
När jag läst klart har jag närapå
glömt Fredrik Malms imponerande
entreprenörsresa. Då är han främst
pappa till solstrålen Nelson, som
aldrig hann fylla fyra år. När företagandet sätts i relation till familjen,
livet och döden
Â�
står det sig slätt.
För alla oss inne i ekorrhjulet är det
en påminnelse om vad som i slutÂ�
änden är viktigt här i livet.
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JAN GRADVALL om en
ny metod att hinna med allt

Hon ger 5 000
tjejer en kick
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Extra tidning

Iâ•‹VECKANSâ•‹DIâ•‹WEEKEND

Nu sätter ekonomibloggarna kursen
För precis ett år sedan skrev den amerikanske superinvesteraren CARL ICAHN
på mikrobloggen Twitter att han hade köpt
en storpost i Apple. Med 174 000 följare blev
effekten att aktien rusade med 5 procent.
Detta är bara ett av alla bevis på att vad
som skrivs i bloggar kan ha Â�kurspåverkande
effekter. Den som trodde att bloggare bara
har inflytande över vad vi har på oss får
Â�tänka om – de kan påverka din plånbok
Â�också.
I Sverige heter den största ekonomi- och
finansbloggen Cornucopia. Att den regelbundet citeras av medier som TT och

BIRGER MARKLUND

HENRIK HULDSCHINER

birger.marklund@di.se

henrik.huldschiner@di.se

Â� venska Dagbladet har bidragit till att göra
S
bloggens upphovsman LARS WILDERÄNG till
en legitim maktspelare.
I VECKANS Di Weekend möter du honom
och hans bloggkolleger ERIK LIDÉN (”The
Â�Insider”), RAGNA NORGREN (”Finansmamman”), DANIEL WALDENSTRÖM och JONAS
VLACHOS (som bloggar under ”EkonoÂ�
mistas”). Lägg deras namn på minnet. De
senaste åren har de blivit riktiga maktÂ�
faktorer.
CAROLINE ÅKERLUND

sid
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STÖRST I SVERIGE. Lars Wilderäng står bakom
ekonomi- och finansbloggen Cornucopia.
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INTERVJU
Fredrik Malm var mitt i en
lysanÂ�Â�de juristkarriär när han
valde att kliva av för att börja
sälja kontaktlinser på nätet.
Efter flera års uppförsbacke
kom slutligen genombrottet för
hans European Web Lenses.
Då drabbades han av det
värsta som kan hända.

Knockad av

NADIA DYBERG (TEXT), FILIP ERLIND
& CLAES-GÖRAN FLINCK (FOTO)

weekend@di.se, 08-573 650 00

»

Många trodde att Fredrik Malm hade blivit tokig. Inte bara kollegerna på advokatfirman Birdâ•›&â•›Bird, utan även många i hans
närhet.
Han var stjärnstudenten som nu gjorde
kometÂ�karriär som affärsjurist. Om sex månader skulle han dessutom kunna titulera sig
advoÂ�kat. Fredrik Malm var killen vars framtid
var så uppenbart ljus att han borde bära solglasögon, dygnet runt.
För honom själv kändes det hela för förutsägbart.
En dag 2005 lämnade han sin fina anställning, sin höga lön, sa tack och hej till sin sekreterare och kröp in i ett före detta skyddsrum
i Stockholm där han började sälja kontaktÂ�linser
på nätet. Visserligen hade han minimala kunskaper om e-handel, men tänkte att det borde
Â�
gå om han jobbade riktigt hårt. Han skulle
Â�
Â�bygga ett välskött bolag som han kunde vara
stolt över.

LÅTSADES VARA FLERA. Di Weekend träffar
Fredrik Malm på European Web Lenses kontor på St Eriksgatan i Stockholm. Det är en luftig induÂ�strilokal med högt i tak. Här arbetar
nu 17 anställda med att ta emot beställningar,
förpacka och skicka linser, solglasögon och
designÂ�bågar med slipade glas från nätbutikerna Lensstore och LoveyeÂ�wear.
I år beräknas bolagen omsätta 115 Mkr, varav Lensstore, i dag en av Nordens största kontaktlinsbutiker på nätet, står för merparten.
Men det har varit en tuff resa hit.
”I början gjorde jag massor av misstag och
blev lurad några gånger. Jag slet hårt dygnet
runt. EfterÂ�som det bara var jag på företaget
fick jag göra allt själv, och när telefonen ringde förvrängde jag rösten för att de som ringde
skulle tro att det fanns flera anställda.”
”Ibland var det svårt att hålla sig för skratt.
Många säljare är otroligt dryga när de tror att
de pratar med kundtjänst, men när de blir
kopplade till marknadsansvarige är de plötsligt enormt trevliga: ’Hur är läget? Jag hoppas
jag inte stör’.”
BAKSLAG EFTER BAKSLAG. Visst hade det
varit roligare att starta företag tillsammans
med någon annan, men alla Fredrik Malms
kompisar hade hunnit en bit i sina karriärer,
de hade fina lÂ� öner och vissa hade skaffat fÂ� amilj.
Ingen var beredd att Â�sätta sig i ett skyddsrum
för att sälja linser utan lön.
Konkurrenterna var många och det gällde
att vara billigast, bäst och trevligast för att kapa
åt sig marknadsandelar och få fördelaktiga villkor och priser från linsleverantörerna.
Fredrik Malm råkade ut för bakslag efter
bakslag och någon ljusning såg inte ut att vara
nära. Han levde billigt, avstod från att ta ut
Â�någon lön och slet hårt. Ibland bröt han ihop
och grät.
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mardrömmen
ENTREPRENÖREN FREDRIK MALM FÖRLORADE
SIN SON I CANCER – OCH KOLLAPSADE SJÄLV

MINNESRIKT. Flera väggar
i Fredrik Malms och hustrun
Johannas hus är täckta med
bilder från de år de fick tillsammans med Nelson.
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INTERVJU
BARN
CANCER
CIRKA 300 BARN i Sverige
drabbas varje år av cancer.
TYPISKA CANCER
SJUKDOMAR i småbarns

åldern är njurÂ�tumörer,
neuroblastom Â�(tumörer
i nervvävnad invid rygg
raden) och leukemi. Ben
tumörer betraktas som
tonårscancersjukdomar
men börjar dyka upp i åtta
årsåldern. Hjärntumörer
föreÂ�kommer ungefär lika
mycket i alla åldersgrupper.
TUMÖRER I HJÄRNA
OCH RYGGMÄRG utgör

25 procent av alla barn
maligniteter. UngeÂ�fär
Â�hälften av dessa sitter
i lillhjärnan och hjärn
stammen.

LEVANDE MARDRÖM. Sonens hastiga insjuknande
och de dramatiska svängningarna efteråt mellan hopp
och nya bakslag blev en chock för Fredrik Malm, som
själv bröt samman i svår ångest. Ovan: Nelson med
pappa och mamma Â�Johanna Malm.

»De tar Nelson och rusar
i väg. Jag försöker springa
efter, men benen bär inte.«
Allt gick utför. Efter tre år tröttnade styrelsen
och på ett möte hoppade samtliga ledamöter av.
”Jag var så klart grymt besviken. Jag trodde ju
fortfarande på idén. Jag fick helt enkelt stänga alla
kranar som gick. Det fanns inga pengar till mark
nadsföring för att skaffa nya kunder.”
Fredrik Malm hade redan från start insett Â�vikten
av att vårda sina kunder och skrev personliga häls
ningar i stil med: ”Såg att det ska bli sol i Växjö i
helgen så här kommer ett par solglasögon som
tack för att just du är vår kund ...” Det var tids
ödande men uppskattades, och g
Â� jorde att kunder
na fortsatte att köpa linser på Lensstore.
MAGNUS WIBERG, en av grundarna av prisjäm
förelsesajten Pricerunner som stöttat honom från
start, var den enda av investerarna som fortfaran
de trodde på honom. Magnus Wiberg köpte in sig
ytterligare i bolaget och Fredrik Malm tog lån för
att köpa ut övriga investerare.
OHÄMMAD TILLVÄXT. Ett år senare började det

äntligen hända grejer. Beställningarna rullade in.
Plötsligt började Lensstore växa med ohämmad
fart, och i den starka medvinden passade Fredrik
Malm på att hämta in friskt riskkapital och sty
relseÂ�medlemmar från nätverket VD Grundar
poker, som Magnus Wiberg (en av nätverkets
grundare) bjudit in honom till.
I det mytomspunna nätverket ingår ett hundra
tal it-entreprenörer som träffas en gång i kvarta
let för en pokerkväll – och i kölvattnet görs stora
affärer. Medlemmarna är hemliga, men återkom
mande besökare är ANDERS STRÖM (Unibet),
MARTIN LORENTZON (Tradedoubler och Spotify),
JOHN ELVESJÖ (Tobii) och SEBASTIAN SIEMIAT
KOWSKI (Klarna) enligt en tidigare artikel i Di.
I samma veva startade Fredrik Malm ett nytt
bolag, Loveyewear, som säljer glasögon och sol
glasögon på nätet. Kontaktlinsdelen har de senas
te åren haft en årlig tillväxt på runt 70 procent och
en rörelsemarginal på 10–12 procent.
2012 fick den tyska lins- och glasögonjätten Mis
ter Spex upp ögonen för Fredrik Malms fram
gångsrika bolag och ville köpa. Nu skulle han
Â�kunna casha in och leva lite gott på allt slit han
lagt ned.
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Men så hände det som fick hela hans värld på
fall.
14 LÄKARE PÅ TRE VECKOR. Några veckor efter
den första intervjun träffas vi i Moodgallerian
i Stockholm. Fredrik Malm beställer cappuccino
och gigantiska kanelÂ�bullar och tar sats för att be
rätta.
Det börjar en morgon i november 2012 när han
går med sin son till dagis. NELSON är två och ett
halvt år gammal och klagar över ont i magen. Det
onda blir värre, så Fredrik och hans fru JOHANÂ�NA
MALM uppsöker läkare.
Först tror läkarna att pojken har halsfluss, Â�sedan
förstoppning. När ingen medicin biter tror de att
Nelson är inbillningssjuk och bara vill ha sina
föräldÂ�rars uppmärksamhet. Under tre veckor träf
far sonen 14 läkare.
En morgon har Nelson panikont och föräldrar
na tar honom till Astrid Lindgrens barnsjukhus
där han plötsligt tuppar av. En sköterska lugnar
dem med att pojken sover djupt. En timme Â�senare
kommer en läkare, och när hon får se Nelson skri
ker hon rakt ut. Pojken är medvetslös. Han håller
på att dö.
”De tar Nelson och rusar i väg. Jag försöker
springa efter, men benen bär inte. Johanna har
krupit in i ett hörn, håller för öronen och är inte
kontaktbar. De lyfter upp oss i en säng och kör
Â�efter Nelson. Vi kommer in i ett rum där det sit
ter en präst. In kommer en iskall neurokirurg:
Â�’Läget är allvarligt. Er son har en hjärntumör och
det har skett en blödning. Förutsättningarna är
inte bra. Vi måste operera nu. Jag vet inte hur det
kommer att sluta’.”
En åtta centimeter stor tumör avlägsnas. Nel
son ligger på intensiven och svävar mellan liv och
död. Han hålls nedsövd i flera dagar och släpps
långsamt upp till medvetande igen.
”Efter en sådan allvarlig operation är det inte
säkert att man är kontaktbar igen. Man vet inte
om hjärnan kommer att fungera. För en vuxen
person är det flera års rehabilitering. Men Nelson
var en urstark liten kille och återhämtade sig mira
kulöst. Två och en halv vecka senare sprang han
igen”, säger Fredrik Malm.
DÖDLIGA DOSER. Han och hustrun tror att de v
Â� arit
med om sitt livs värsta pärs, men det är inte över.
Tumören är aggressiv och ytterst svårbehandlad.
Cellgiftsbehandlingen måste påbörjas direkt.
”Cytostatika är giftigt och man ger dödliga
Â�doser. Lika många barn dör av behandlingen som
av cancer. Jag måste ha handskar på mig för att
byta Nelsons blöja och Johanna, som är högÂ�gravid,
får inte ens komma i närheten.”
När Nelson fått sin första cellgiftsdos kommer

Johannas första värkar. Johanna och Fredrik
Malm skyndar ned till förlossningsavdelningen
på Karolinska där ZOIE föds. Fredrik är med vid
födseln, sedan rusar han tillbaka till Nelson. Efter
som minsta bacill kan ta död på Nelson låter de
släktingar ta hand om den nyfödda dottern för att
kunna vara med sonen på isoleringen.
Under sex månader tar Nelson sig igenom Â�flera
tuffa behandlingar, och varje gång återhämtar han
sig på ett häpnadsväckande sätt. Han springer som
ett jehu genom sjukhuskorridorerna. Läkarna har
aldrig sett något liknande.
Nelson ser ut som en vinnare, men så hittar man
en förändring i cellerna. Det är mycket illa med
tanke på den enormt tuffa behandling han fått.
Nelson opereras igen, och trots ytterligare doser
cytostatika konstaterar läkarna att tumören har
spridit sig. I Sverige strålas inte barn under fyra
år eftersom det anses för farligt, men för Nelson
finns inget annat hopp.
”När man beslutar att stråla sitt lilla barn vet
man att han inte kommer att vara sig själv efter
åt. Man märker det först efter ett antal år. Han
skulle få extremt svårt i skolan med inlärning och
så. Man bränner cancern med strålning, och allt
bakom och framför och runtom den. Antingen dör
cancern eller så dör du”, säger Fredrik Malm.
”Vi tog beslutet att stråla. Vi var tvungna att
söva honom varje dag i 30 dagar.”
KOLLAPSAR VID BESKEDET. Det är bråttom,
men strålningen drar ut på tiden i veckor efter
som det är helger och helgdagar, och den hårt
ansträngÂ�da onkologavdelningen har ont om per
sonal. Cancern hinner sprida sig till ryggen.
Vid det beskedet klappar Fredrik Malm ihop.
Familjen har befunnit sig i en mardröm under
Â�flera månader, men nu blir det värre än någonsin.
Fredrik kan inte andas, äta eller sova. Han kan
inte ens dricka. Han får ångestdämpande tablet
ter av sin bror som är läkare.
För Nelson är allt en lek, till och med när de ska
söva honom och sticka kanyler i hans små armar
varje dag. Fredrik och Johanna Malm försöker ta
tillvara varenda värdefull sekund med sonen. De
gör cykelutflykter, busar och leker. Nelson är döds
dömd, men han skrattar och pussar sin lillasyster
i vagnen och ser ut som världens lyckligaste unge.
”Han älskar att springa och vi ropar: Titta så
snabb han är! Han är världens snabbaste! Så slår
han av sin mössa med handen för att visa hur fort
han springer.”
En morgon vänder det. När Nelson ska springa
ut till sina leksaker tappar han balansen och ram
lar in i väggen.
Familjen fastnar återigen på akuten bland
Â�öroninflammationer och benbrott, eftersom
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INTERVJU
FREDRIK
MALM

Nelson Foundation där de först och främst kom
mer att vända sig till Fredrik Malms nätverk av
entreprenörer.
”De är extremt duktiga och jag vill använda d
Â� eras
kreativitet, inte bara för att de ska donera en del
av sin förmögenhet. Jag vet att de har stora hjär
tan och en enorm drivkraft att göra gott. Den driv
kraften ska vi uppmuntra och kanalisera. Våra
barn ska ha den bästa cancervården i världen.”
Fredrik och Johanna vill samla in 150 miljoner
kronor. Men det krävs betydligt mindre för att dra
i gång de första två projekten som de har identi
fierat tillsammans med läkarna och sjukhusled
ningen. I första hand handlar det om reseachers
och koordinatorer.

ÅLDER: 40 år.
BOR: På Lidingö.
FAMILJ: Hustrun Johanna
Malm som är marknadschef
på East Capital, Nelson, 4 år,
uppe i himlen, Zoie, 1,5 år,
och en liten bebis, Maxine,
som föddes i juli.
ENGAGERAD I: Nordic
EyeÂ�Â�wear AB, European Web
Lenses AB, LoveyeÂ�wear AB,
Entrepreneurs for Good –
the Nelson foundation samt
Nelsons miljöÂ�stiftelse.

ETT NYTT LUGN. Fredrik
Malm med familjens
Â�senaste tillskott, Maxine.
”Förut var det mycket
rusa och jaga. Det gör jag
inte längre.”

»Alla tror att våra barn
får världens bästa vård
i Sverige. Så är det inte.«
Â�onkologavdelningen bara har några få rum
Â�
öppna
som alla är fulla. Nelson ligger med svåra
smärtor på en brits i fyra timmar innan läkare
kommer. LäkaÂ�ren lutar sig över Nelson och tittar
ner på Â�honom utan att röra en min.
Nelson försöker le och frågar doktorn: ”Vill du
ha en puss?”.
”Jag lovar dig, allting bara stannar av i rummet!
Han är så dålig. Men han lyfter sig över alla och
vill pussa läkaren för att göra honom glad”, berät
tar Fredrik Malm.
Två veckor senare är det slut. Nelson är död.
”Jag önskar att vi hade kunnat lindra hans smär
tor på slutet. Jag har minnesbilder, men jag vill
inte berätta för dig, du kan inte glömma dem. Det
var fruktansvärt. Jag gick sönder.”
BRISTER I SYSTEMET. I gallerian där vi sitter
Â�
börjar
lunchrusningen. Vi sitter tysta och stirrar
i bordet framför oss en lång stund.
”Att berätta det här är som att springa tre mara
ton för mig.”
Det är nu tio månader sedan Nelson gick bort.

Fredrik och Johanna Malm vet att de aldrig kan
få tillbaka sin son, men de har sett för mycket av
bristerna i sjukvården för att inte agera. De har
sett läkare och sjuksköterskor som är fantastiska
och som gör sitt yttersta för att hjälpa de cancer
sjuka barnen, men som kämpar i ett system med
stora brister.
VÅGADE INTE IFRÅGASÄTTA. De första måna
derna var Fredrik och Johanna Malm paralysera
de av skräck och vågade inte ifrågaÂ�sätta läkarnas
beslut. När de så småningom tog reda på mer fann
de att andra barnÂ�cancercentrum i världen använ
de både protonÂ�strålning och målriktade medici
ner, som inte finns i Sverige.
”Jag trodde att barnonkologerna hade resear
chers och koordinatorer. Men allt är oerhört pres
sat. Det är omöjligt för en läkare att jobba både
kliniskt, administrativt och koordinerande. Vi har
varit i alla tänkbara situationer och träffat alla som
jobbar där. De flesta är fantastiska. Men många
slutar för att de inte står ut med stressen, pressen
och den låga lönen”, säger Fredrik Malm och fort
sätter:
”Ta vilken yta som helst i det här jävla varu
huset, den är mycket renare än något av de 14 rum
men på onkologavdelningen. Och då är de barnen
extremt infektionskänsliga! Alla tror att våra barn
får världens bästa vård i Sverige. Så är det inte.
Det måste gå att göra det här smartare.”
Fredrik och Johanna Malm funderade på hur
de skulle kunna hjälpa den hårt kämpande perso
nalen på barnonkologavdelningarna. De har just
startat stiftelsen Entrepreneurs for Good – the

BEHÖLL EN DEL AV BOLAGET. Den dag Nelson
blev sjuk släppte Fredrik Malm allt. Han stängde
av mobilen och skrev på fullmakter så att hans
kolleger ANDERS EKELUND och PATRIK HAMILÂ�TON
skulle kunna genomföra försäljningen av hans två
bolag.
”Jag visste inte om jag någonsin skulle kunna
jobba igen, men om jag skulle fortsätta leva m
Â� åste
jag ha något att göra. Så jag sa att jag ville ha kvar
en del av bolaget tillsammans med Anders och
PatÂ�rik så att vi kunde fortsätta jobba tillsammans”,
säger han.
”Vi tre är ett ’dream team’. I dag jobbar vi nära
vår huvudägare Mister Spex men driver den nor
diska delen självständigt.”
På sikt vill han lägga mer av sin tid på att bidra
till en förbättrad barncancervård. Det vill även
JohanÂ�na Malm, som är marknadschef på fondför
valtaren East Capital. Men först ser de fram emot
att vara med Zoie och lilla bebisen MAXINE som
föddes i mitten av juli.
Några veckor senare undrar jag hur Fredrik
Malm ser på livet och tillvaron efter Nelson och
allt som hänt.
Han svarar via mejl:
”Livet är förändrat för alltid. Känner inte alls
igen mig i föreställningarna om att ’tiden läker
sår’ eller ’livet går vidare’. Sorgen finns där hela
tiden som en molande trötthet och sorgsenhet –
även när vi är glada och skrattar. Vi tänker på
Â�Nelson varje sekund. Jag har liksom hela tiden en
känsla att något är fel – som om jag glömt något
– så kommer jag på … jag ska ju vara med Nelson! Som om jag plötsligt kommer på att jag glömt
Â�honom på en lekplats och måste dit så snabbt jag
bara kan. Jag är ju hans pappa!”
”Att inte vara nära, ta hand om och skydda min
lilla kille strider mot alla instinkter i kroppen.
FamilÂ�jen och hemmet har blivit enormt viktiga,
här finns tryggheten, nästan som en bubbla. Vi är
helst bara hemma och tar vara på dagarna och
varandra. Förut var det mycket rusa och jaga. Det
gör jag inte längre.”
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” Språket är
ett vapen,
livet är ett
krig.”

Alexandra Pascalidou,
Journalist och författare
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