
 

 

 

Klarna inleder samarbete med 
Säker stil 
Stockholm, 3 maj 2018 - Klarna utökar sin satsning på poddsamarbeten och teamar 
upp med Säker stil-duon Ebba Kleberg von Sydow och Emilia de Poret. Säker stil 
förespråkar en långsiktigt hållbar livsstil med fokus på mode och både Klarna och 
Säker stil arbetar för att underlätta smarta och enkla val i vardagen. 

- Hela Säker stil-projektet går ut på att göra livet enklare. Att spara tid, att inspireras och 
att shoppa smartare. Tillsammans med Klarna hittade vi genast en gemensam passion i 
att erbjuda människor smarta val i vardagen. Vi vill alltid ge våra följare och lyssnare något 
matnyttigt. I podden kommer vi bjuda på konkreta tips på smartare shopping, kopplat till 
Klarnas lösningar, säger Ebba och Emilia. 

Startskottet för samarbetet går i samband med Säker stil-podden som släpps idag den 3 
maj. Under de kommande veckorna kommer lyssnarna att få tips kring hur de kan shoppa 
smartare med hjälp av Klarna. Ebba och Emilia kommer att presentera olika shoppingtips 
som kan genomföras tack vare Klarnas smidiga tjänster. Målet är att Klarna och Säker stil 
tillsammans ska utbilda konsumenter i hur de kan ställa om och inte bara fokusera på att 
shoppa nytt - utan också på att shoppa smart.  

- Det här är ett samarbete vi otroligt stolta över och som passar väldigt väl med vår syn på 
hur man ska förhålla sig till shopping. Förutom att vara både trendsäkra och kunniga så 
förespråkar Ebba och Emilia också ett sunt och hållbart shoppande, och det gillar vi. När 
vi inledde våra diskussioner kring samarbetet var det därför självklart att just smarta val 
när det kommer till shopping skulle vara i fokus. Att vi alla har en förkärlek till just rosa 
tongångar kopplat till våra varumärken är såklart inte heller någon nackdel, säger 
Christian Cabau, marknadschef Klarna Sverige. 
 
Samarbetet kommer initialt ta sin form genom sponsrade reklamspottar i den populära 
modepodden Säker stil. 
 
 
För mer information 
Johanna Nyman, Senior manager Communications & PR 
press@klarna.com 
+46 (0) 72855 83 29 
 
Om Klarna 
Klarna är en av Europas ledande betalningsleverantörer, och en nyligen licensierad bank, 
som vill revolutionera betalningar för både konsumenter och handlare. Företaget 

 

  

 



 

grundades i Stockholm 2005. Klarna erbjuder konsumenter möjligheten att betala nu, 
betala senare eller dela upp betalningen över tid, vilket ger en enkel, säker och smidig 
köpupplevelse. Klarna har idag 89 000 anslutna handlare. Klarna har 2 000 anställda och 
är verksamt i 14 länder. 
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