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+8,1%+1,0%

6 MÅN: 1,30

0,00
PUNKTER

10 ÅR: 1,78

0,00
PUNKTER

8,83 KR

–0,88
ÖRE

6,69 KR

–4,83
ÖRE

0,90%
DJIA 13 075

0,60%
NCMP 3 025

R Ä N T O R  O C H  VA L U T O R U S A K L  1 8

EFTERLYSER  
DEBATT AV 
HÖGSTA VIKT
Camilla Näslund var överviktig och förlorade uppdrag. Nu tar  
hon strid mot utseendefxering i näringslivet.        n HÄLSA 30–33

Experternas 
bästa tips inför  
deklarationen

Trädgårdstrend  
ger hobbyodlare 
något att bita i

LÖRDAG–SÖNDAG 21–22 APRIL 2012

n 46

 n 40 

ºFinansanalytikern Peter 
Malmqvist (till höger) är 
hård mot den gamla styrel-
sen för HQ.  

   Om styrelsen går fri från 
 ansvar kan vi skrota alla 
regler skriver han på  
Di Debatt.  n SIDAN 4

Oenighet om 
PPM-systemet
Regeringen vill minska 
antalet fonder, men 
Pensionsmyndigheten 
kan tänka sig att öka. 
n NYHETER 10

Notan skenar 
för sjukhuset 
Nya Karolinska i Solna 
kommer att kosta klart 
mer än de 52 miljarder 
som tidigare har angi-
vits.  n NYHETER 8
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Axfood Europas 
bästa mataktie
Den som har ägt 
dagligvaruhandlaren 
Axfood under 2000- 
talet har gjort en 
lysande afär.  n ANALYS 17

Vinstrik bank 
letar ny partner
Resursgruppen,  
som ägs av bland 
andra Sibafamiljen 
Bengtsson, är delvis  
till salu. n NYHETER 9 

Kinneviks portföljbolag har 
inte levt upp till marknadens 
förväntningar, aktierna har 
fallit  efter rapporterna. Ändå 
är vd Mia Brunell Livfors inte 
missnöjd: 
    ”Vi måste satsa långsiktigt”, 
säger hon. n NYHETER 6–7

MINISTER PÅ SPÅRET
FÖR SVENSK JÄRNVÄG n 12

STYRKEBESKED FRÅN
USA:S STORBOLAG n 13

HQ:S STYRELSE 2009. 
Övre raden: Stefan Dahlbo, 
Mats Qviberg (ordföran-
de), Thomas Erséus och 
Anne-Marie Pålsson. 
 Nedre raden: Mikael König, 
Carolina Dybeck Happe 
och Pernilla Ström. Curt 
Lönnström och Johan 
Piehl saknas på bild.

”Det mest bedrägliga 
 jag har upplevt”

Erik Penser jagar Countermines styrelse med nytt krut

Hon är nöjd trots  
rapportmissar   

Finansanalytiker sågar HQ:s styrelse:

ANALYS 15

”TYSKLAND LINDRAR 
KRISEN I SYDEUROPA”

        n NYHETER 11



Ätbar 
odling 
mer än 
en trend
n HEM 40–41

Experternas
bästa tips 
för din  
deklaration 
 
n PRIVATEKONOMI 46–47

Vd väljer 
möte med 
bollkänsla 
n ETT GLAS MED 28

 HEM · PRIVATEKONOMI · HÄLSA

FRÅN 205 KILO  
TILL TVÅSIFFRIGT
Nu vill hon förändra näringslivets syn på fetma

�n HÄLSA 30–35

FOTO: MARCO VASINI
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    har betydelse
Som mest vägde Camilla Näslund 205 kilo. Det kostade henne uppdrag i afärslivet 
och hon fick utstå spott och spe för sin vikt. 

I dag, 100 kilo lättare efter behandling mot sockerberoende och en gastrisk bypass, 
vill hon väcka debatt om näringslivets syn på människor.

”Det är för mycket fokus på yta och för lite på vad som finns på insidan”, säger hon. 

           CAMILLA ANDERSSON TEXT,  LINNEA BERGENUDD FOTO
           camilla.andersson@di.se, 070-598 70 04

NU OCH DÅ. Ett av Camilla Näslunds  
projekt är att färdigställa boken  
”En stor kvinna” Här granskar hon  
och fotografen Johan Gunséus bilder  
från tiden för magsäcksoperationen.

DI LÖRDAG HEM 31DAGENS INDUSTRI
LÖRDAG 21 APRIL 2012



n färgstark kvinna 
med ett starkt driv 
och förmåga att 
inta rummet hon 
träder in i. Det är en 
vanlig beskrivning 

av Camilla Näslund, koncept-
utvecklare vid Designmäk-
larna i Umeå. Men för 
henne har verkligheten 
samtidigt varit en annan.

”Det finns kluvna käns-
lor till kvinnor med driv i 
affärslivet. Att dessutom 

vara en STOR kvinna som syns 
och hörs, det är ogreppbart för 

vissa människor.”
”Folk tror mig 

inte när jag berät-
tar om all skit jag 
fått ta. Alla hem-
ska ord som sjuk, 
lat, ointelligent, 

opålitlig och karaktärslös får man auto-
matiskt om man är stor. Träffar man en 
kund som inte ser och förstår att det finns 
annat bakom ytan så är man körd”, säger 
hon.

Många gånger har avståndstagandet 
handlat om subtila saker. 

”Vid mingel har grupper plötsligt slu-
tit sig när jag varit på väg in för att prata 
med någon. Det har varit väldigt väldigt 
vanligt.”

”En frisk tjockis”
Andra gånger har hon fått svart på vitt på 
varför kunden ratat henne. Vid ett stort 
designprojekt valdes hennes koncept bort 
med motiveringen: ”Ditt förslag var bäst. 
Men jag vågar inte lägga projektet i hän-
derna på dig. Man ser ju tydligt att du inte 
har karaktär att ro ett stort projekt i land.”

”Det kändes förskräckligt. Det tog väl-
digt hårt, jag tog ledigt från jobbet i tre 
dagar efteråt.”

”Grejen är att jag alltid har presterat 
ohyggligt bra. Mitt värde har tidigare all-
tid suttit i det jag har gjort, inte i den jag 
är. Och jag har också varit en väldigt frisk 
tjockis, stark som en häst med bara några 
enstaka sjukdagar från 2005 fram till 
min gastriska bypass förra året.”

Överviktig i tonåren
Camilla Näslund har levt med övervikt 
sedan tonåren. På högstadiet mobbades 
hon för att hon var lite större än de andra 
tjejerna i klassen och dessutom stred för 
sina åsikter.

”Alla hade synpunkter på mig. Det 
fanns lite stöd för att vara annorlunda.” 

Utåt visade hon upp en ståndaktig atti-
tyd, men i sin ensamhet började hon äta 
för att hon var ledsen och ville dämpa en 
sjunkande självkänsla. I mitten på 1990-
talet var Camilla Näslund 30 år och 
vägde 205 kilo. Hon kånkade hem fyra 
fem livsmedelskassar åt gången med mat 
och godis som hon slukade på ett par 
dagar.

Stärkt av chefen
En milstolpe kom 2005 när hon anställ-
des som säljare av Katarina Edvall, ägare 
till Designmäklarna. Då hade Camilla 
Näslund via ett tolvstegsprogram för 
sockermissbrukare hejdat viktökningen 
och minskat till 160 kilo. 

Till slut tröttnade Katarina Edvall på 
Camilla Näslunds självförakt. 

”Hon talade om för mig att även om 
jag är annorlunda så kan jag fortfarande 
vara bra.” 

Det stärkte henne. Men tilltron var 
samtidigt svår att hantera och en orsak 
till att  Camilla Näslund inte förrän 2011 
berättade om den verkliga anledningen 
till att inte Designmäklarna fick det mis-
sade konceptuppdraget. 

”Jag ville verkligen bevisa att Katarina 
gjorde rätt som satsade på mig. Jag visste 
ju att hon blev väldigt ifrågasatt för sitt 
beslut att anställa mig. Det är nog det 
som gjort mest ont; att hon tvingades 
försvara mig”, säger Camilla Näslund.

Hon pausar en lång stund innan hon 
fortsätter:

”Det där är fortfarande svårt för mig 
att prata om. Det är inget man vill att nära 
och kära och de som trott på mig ska 
drabbas av – mitt bitvis svåra liv.”

Operation krympte magsäcken
I maj förra året gjorde Camilla Näslund 
en gastrisk bypass där magsäcken 
krymptes. Då hade det blivit akut med en 
viktnedgång efter ett fall där hon skadade 
benen och fick ett brott på bröstbenet. 

”Operationen har helt förändrat mitt 
liv. Jag slipper fundera över hur eller av 
vem jag ska bli kränkt i dag. Visst var den 
jobbig, speciellt eftersom den första ope-
rationen misslyckades. Bara det att vara 
sjukskriven i sju månader efteråt när så 
mycket i vårt lilla bolag med två anställda 
hänger på mig, har varit ångestfyllt. Att 
inte kunna prestera för den som trott på 
mig när jag varit stor. Men det är inget 
emot det helvete som jag har levt i innan.”

Hon har gått ned till strax under 100 
kilo. Målvikten är 75 kilo. 

Hon testar olika träningsmetoder –  
”boxercise var inget för mig, men prome-
nad och cykling är min grej” – och är 
extremt noga med måltider, ett måste för 
den som gjort en gastrisk bypass.  I sin 
väska bär Camilla Näslund alltid ett kokt 
ägg eller en avokado som hon kan äta om 
hon skulle missa en måltid. Vid affärslun-
cher brukar hon försöka få boka matställe.

”Jag kan inte äta allt längre, som feta 
eller trådiga saker. Men det har inte varit 
några problem.”

Vill starta debatt i näringslivet
Men samtidigt som hon själv gått ned  
i vikt vill hon väcka en debatt om att annor-
lunda är bra. Hon jobbar med boken  
”En stor kvinna” tillsammans med foto-
grafen Johan Gunséus, och som handlar 
om övervikten, om att vara annorlunda  
i näringslivet och resultatet av operatio-
nen. Camilla Näslund driver projektet 
Annorlundabra och ligger i startgroparna 
för att skapa en stiftelse, Differentgood 
foundation, som ska sponsra projekt som 
bygger ungdomars självkänsla. 

”Med god självkänsla skapar vi fram-
tidens ledare och entreprenörer”, säger 
Camilla Näslund.

”Jag har funderat på hur många stora 
kvinnor som har varit framgångsrika i 
näringslivet. Men kan inte komma på en 
enda. Överviktiga män finns det däremot. 
Jag tror att man tappar jättemånga bra 
idéer genom att stänga annorlunda bra 
personer ute. Annorlunda kan vara rik-
tigt bra, kanske till och med bäst.”

 nDi Fakta

Camilla Näslund
■n Ålder: 44 år.
■n Familj: Sönerna Tobias 

18 och Christian 23.
■n Bor: Holmsund och 

Stockholm.
■n Inspirationskällor: 

Oprah Winfrey, Lady Ga-
ga, Richard Branson och 
Krister Olsson, Baltic-
gruppen.
■n Aktuell: Produktut-

vecklar en mönsterkollek-
tion för Electrolux Home-
kedjan, Färdigställer bo-
ken ”En stor kvinna” om 
sitt liv som överviktig och 
sockerberoende och pla-
nerar en ny stiftelse, Dif-
ferentgood Foundation 
som ska stödja projekt 
som bygger unga männis-
kors självkänsla.

”Alla hemska ord som sjuk, lat, ointelligent, 
opålitlig och karaktärslös får man automa-
tiskt om man är stor. Träfar man en kund 
som inte ser och förstår att det finns annat 
bakom ytan så är man körd.”
CAMILLA NÄSLUND 

I RAMPLJUSET. Johan Gunséus har följt och dokumen-
terat Camilla Näslund under bland annat hennes 
operation. Nu är det dags att ta nya bilder i hans studio. 

SIDAN 35

Varannan svensk är 
överviktig eller fet

 Läs mer
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GLASÖGONPROVNING. Under en period bar Camilla Näslund glasögon med knallröda bågar. ”Det var ett sätt 
för mig att försöka avleda folks blickar från att jag var fet”, säger hon. 

MÖNSTERARBETE . Camilla Näslund arbetar som konceptutvecklare vid Design-
byrån i Umeå. Bland annat jobbar hon med mönster för vitvarujätten Electrolux.

AFFÄRSSNACK. Strax före operationen skrev 
Designmäklarna ett avtal med Electrolux Home 
och dess cirka 50 butiker i Sverige på en ny 
mönsterkollektion för stänkskydd, skåpsdörrar 
och tapeter. Företaget introducerades centralt 
av Peder Naréus, ägare och butikschef i Umeå.  
      ”Han är en av dem som har sett bortom  
utsidan och sett kompetensen och möjlig
heterna med våra idéer.”
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