
Sleep Cycle utser ny ordförande och två nya 
ledamöter till styrelsen

GÖTEBORG, SVERIGE — DEC 3, 2020 — Vid Sleep Cycles bolagsstämma den 13 
november 2020 valdes tre nya ledamöter till styrelsen, inklusive en ny ordförande.

Sleep Cycle är en av världens mest nedladdade hälso-appar och ledande inom området 
sömnmonitorering på iOS och Android. Med hjälp av sin patenterade ljudanalys, läser Sleep 
Cycle av sömnvanor genom natten, analyserar dessa och korrelerar resultaten med 
vardagliga faktorer som påverkar sömnkvalitet, i syfte att förbättra sömn hos användare över 
hela världen. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, med 22 anställda. Sleep Cycle grundades 
2009 och finns representerat i över 150 länder med 48 miljoner nedladdningar. Det är nu 
dags att ta nästa steg i bolagets utveckling, och följande personer tar därmed plats i bolagets 
styrelse. 

Lars M. Berg, ordförande
Lars Berg (1947) är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Han var VD och 
koncernchef för Telia under åren 1994–1998. Innan dess var han anställd inom Ericsson-
koncernen från 1970–1994, de senaste tio åren var han medlem i koncernledningen och 
ansvarig för olika affärsområden inom koncernen. Åren 1999-2000 var han ansvarig för 
telekomverksamheten inom den tyska Mannesmannkoncernen. Därefter verksam som 
oberoende rådgivare och styrelseledamot i ett flertal börsbolag (ex.vis Telefonica Mobile, 
Netinsight, Ratos, Shibsted, Tele2 och Norma Group).

Övriga nuvarande styrelseuppdrag: Greater Than AB (ordförande) 

Olof Nilsson, ledamot
Olof Nilsson (1969) har en magisterexamen i fysik från KTH i Stockholm. Han har cirka 25 
års erfarenhet av riskkapitalbranschen, start-ups, konsultverksamheter och inom 
affärsutveckling. Tidigare var Olof chef för tidiga investeringar i den svenska statliga 
pensionsfonden, AP6. Innan dess arbetade han på en start-inkubator, IQube i Stockholm. 
Olof har stor erfarenhet som VC-investerare, entreprenör och som styrelseledamot och 
styrelseordförande. 

Rasmus Järborg, ledamot 
Rasmus Järborg (1976) är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han är Chief 
Product Officer på Nordnet sedan 2018. Tidigare hade han bland annat ett flertal ledande 
befattningar inom SEB, såsom Chief Strategy Officer och ansvarig för bankens digitalisering 
och digitala kanaler. Rasmus har tidigare arbetat på den Globala Investmentbanken UBS i 
London.  

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Shareville AB, och aktiv inom koncernen. 

https://www.sleepcycle.com/


Det innebär att styrelsen för Sleep Cycle består av följande ledamöter; 
Lars Berg (ordf) 
Rasmus Järborg (ledamot)
Olof Nilsson (ledamot)

För mer information var vänlig kontakta; 

Malin Abrahamsson

malin@sleepcycle.com

+46 73 972 6424


Om Sleep Cycle
Sleep Cycle är en av världens mest populära sömnapplikationer och tjänst för monitorering 
av sömnvanor. Med patenterad ljudanalys läser Sleep Cycle rörelsemönster under natten, 
analyserar sömnvanor, korrelerar dessa med dagliga aktiviteter som kan påverka 
sömnkvalitet, och presenterar sina analyser i form av insikter och grafer. Sömntjänsten 
erbjuder sin användare hjälp att somna lättare med ett stort ljudbibliotek av avslappnande 
musik, meditationer och berättelser, samt väcker sin användare i lätt sömnfas vilket simulerar 
känslan av att vakna utvilad utan alarmklocka. Sleep Cycles uppdrag är att hjälpa alla till god 
hälsa genom god sömn. Med miljoner dagliga användare och 48 miljoner nedladdningar i fler 
än 150 länder världen över, är Sleep Cycle en av världens mest omfattande källor för 
sömnstatistik.


