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Du är unik och fulländad
precis som du är
Du är viktig,
bara för att du är du.
Allt du gör spelar roll.
Catherina Ronsten, Betydelsefulla möten

Styrkan i att lyckas
Förebilder är viktiga för att väcka intresset för entreprenörskap.
Vi vet idag att man skapar ideal och uppfattningar redan i tonåren –
ideal som följer med en livet ut – vad man vill jobba med, vad man vill
rösta på, hur man vill bo och leva. Kan man nyansera den bilden och
lägga nya färger på den paletten så kan fler måla världen.
Vilka branscher kommer att vara viktiga, vilka kompetenser kommer
att vara eftersökta, vilka innovationer kommer utvecklas, vilka nya
tjänster kommer erbjudas? Det är den unga generationen som kommer
att svara på dessa frågor.
Entreprenörskapsbarometern, som görs regelbundet av Tillväxtverket
visar just på förebilders betydelse. 8 000 ungdomar i åldrarna 18-30 år
har svarat på frågor om deras inställning och attityder till företagande.
Och här har förebilder en avgörande roll för deras framtida yrkesval.
Av de som vill starta företag uppger 80% att de har en företagarförebild
i sin närhet. Ambassadörer för kvinnors företagande är Tillväxtverkets
största insats för arbetet med förebilder.
Ambassadörerna sprider kunskap om företagande och berättar sin historia. En ambassadör möter personer i olika sammanhang, exempelvis
i skolor och i föreningslivet.
Ibland vet man att ett möte är betydelsefullt just i stunden – ibland tar
det flera år innan man förstår mötets betydelse. Ett möte kan verka litet
och oansenligt och kanske passerar i vardagen, men ändå ha en enorm
effekt – precis som droppen som får bägaren att rinna över.
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förord

Det är inspirerande att så många företagare gör en sådan samhällsinsats genom att dela med sig av sig själva, sina kunskaper och sin
tid – genom att ideellt göra ambassadörsuppdrag. Lika inspirerande är
det att så många har bidragit till denna bok. Tack för er tid och generositet.
Jag tror att ni vet vad det betyder att träffa någon i just rätt ögonblick i
livet. Ni vet att man kan förverkliga idéer och förändra situationer. Och
ni vill att fler ska känna den känslan och uppleva styrkan och glädjen
när man lyckas. För ni har gjort det själva.

Christina Lugnet
Generaldirektör Tillväxtverket

Christina
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Lugnet

Ambassadörer för kvinnors företagande
Ambassadörer för kvinnors företagande är ett nätverk av
880 företagare som finns över hela Sverige.
Varför ambassadörer för kvinnors företagande?
Regeringen har utsett ambassadörer för kvinnors företagande för att
synliggöra kvinnor som driver företag och för att sprida kunskap om
företagande. Många tänker på en man när de tänker på en företagare.
Ambassadörerna bidrar till att förändra denna bild av företagandet.
Som förebilder kan ambassadörerna också väcka tanken hos fler att
företagandet kan vara en möjlighet.
Varför träffa en ambassadör?
Ambassadörerna väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar
till att förverkliga idéer genom att berätta om sina erfarenheter som
företagare. Ambassadörerna är företagarkvinnor som kommer från olika
delar av landet, representerar olika branscher, driver små och stora
företag, är i olika åldrar och har olika bakgrund.
Vad gör en ambassadör?
En del ambassadörer är mentorer, andra är rådgivare inom Ung Före
tagsamhet. Många besöker skolor, högskolor, föreningar och andra
organisationer för att berätta sin historia. Det går också för dig som är
kvinna och funderar på att starta företag att boka ett personligt möte
med en ambassadör. Syftet är att inspireras av en företagare, ta del av
hennes erfarenheter och knyta kontakter.
Ett ambassadörsuppdrag är kostnadsfritt.
Läs mer på www.ambassadorer.se
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Programmet Främja kvinnors företagande
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Programmet Främja
kvinnors företagande har som syfte att bidra till ökad sysselsättning
och ekonomisk tillväxt genom att fler kvinnor startar, driver, köper och
utvecklar företag. Kvinnor driver drygt 25 procent av Sveriges företag.
Fler lönsamma företag som drivs av kvinnor gör vårt näringsliv mer
konkurrenskraftigt och dynamiskt.
Tillväxtverket driver sedan september 2007 programmet Främja kvinnors företagande. Hittills har drygt 100 000 kvinnor haft nytta av programmet, som handlar om att:
Göra nytta: Insatser till nytta för de företagarkvinnor som nu driver
och utvecklar företag, så att information, rådgivning, affärsutveckling
och innovationsfinansiering blir mer tillgänglig, utifrån kvinnors behov
och efterfrågan.
Göra möjligt: Insatser som gör det mer möjligt för företagarkvinnor
att nu och i framtiden driva, köpa och utveckla företag, t.ex. ägarskifte, ökat entreprenörskap hos studerande, utbildning av rådgivare
och affärsänglar.
Göra synligt: Insatser som lyfter fram och synliggör företagarkvinnor
som förebilder, t.ex. ambassadörerna för kvinnors företagande, och att
ta fram och sprida fakta och statistik som utvecklar kunskap om företagare och företagandet.
Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande
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Livets bästa förändring
Ingrid Lindelöw Berntson 46 år
acc certifierad coach/projektledare Projekt Hälsa AB Umeå
www.projekthalsa.se

Förändring. Det har jag alltid tyckt varit jobbigt. Men egentligen
handlar ju hela livet om förändring, om att förändras. Det tog ett tag
innan jag på allvar förstod det och när jag mötte Anna Åberg tog det
skruv.
Innan jag blev egen företagare var jag anställd inom den offentliga
sektorn där det fanns möjlighet för arbetsro och ganska trygga omständigheter. Tiden rullade på och jag hade jobbat i många år som
sjukgymnast när jag kände att jag ville så mycket mer. Att bli egen
företagare blev mitt sätt att kunna förverkliga mina drömmar.
Jag gick en starta eget kurs och ville ha en mentor. Det var många som
fanns omkring mig som tyckte att jag redan kunde så mycket och att
jag inte skulle behöva en mentor. Men för mig var det viktigt att få någon
att bolla mina idéer och tankar med. Det var då Anna Åberg dök upp
och via ett mentorprogram i Almis regi blev min mentor under ett år.
Det är jag innerligt tacksam för idag.
Det speciella med Anna är att hon är så trygg. Hon har en benhård tro
på människors egen förmåga och potential. Det gör hon för att hon i
grunden tror på sig själv. Det var precis det jag behövde lära mig när
jag mötte henne. Jag hade ju alltid varit den som trott på andra mer
än på mig själv. Ärligt talat tyckte jag att det var väldigt jobbigt det där
med att inte ha anställningstrygghet, att aldrig få arbetsro och att alltid
ha pressen på sig att skaffa nya uppdrag. Men Anna fanns där och stöttade mig, gav mig självförtroende och trodde på mig.
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”Det där fixar du”, sa hon bara.
Ett typiskt exempel var när vi drev upp
Leia Acceleratorn – ett företagshotell för
jämställt företagande. När projektet var
i sin linda fick vi besök av en Chilensk
delegation. Jag skulle prata inför deleIngrid Lindelöw Berntson
gationen. Just det kände jag mig ganska
trygg med. Det fanns en chilensk tolk med som skulle översätta mitt
tal till spanska. Vi satt där och lyssnade till de inbjudna och när det
blev min tur steg jag upp. Då hände det. Tolken tappade rösten! Och
där stod jag och undrade vad jag skulle ta mig till. Jag tittade på Anna
som med sina ögon sa:
”Klart du klarar det!”
Jag fattade mod och höll mitt tal på engelska. Det gick alldeles utmärkt. Jag hade aldrig varit där jag är idag utan Anna. Jag hade aldrig
varit så fri. Att vara egen företagare ger en fantastisk känsla. Jag kan
samarbeta med vem jag vill och behöver inte ta order av någon. Jag behöver inte heller ge order till någon. Jag kan välja uppdrag och träffar
hela tiden nya människor. Anna och jag numera är samarbetspartners
och driver företag ihop. Förut arbetade jag deltid. Numera driver jag
mitt företag på heltid. Förut satt jag hemma i källaren. Nu sitter jag på
ett kontor med 20 andra företagare. En helt okej förändring i livet om
du frågar mig.
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Jene frågar – Anna svarar

Vilket råd kan du ge till någon som är
rädd för att misslyckas?
Jene Myllylä 22 år student Civilekonomprogrammet Örebro Universitet

Det blir ett citat: ”Gör det. Om du vinner så vinner du, och förlorar
du så vinner du.” (Jake La mottas bror/manager i filmen ”Tjuren
från Bronx” om varför La Motta borde ställa upp i en match och slåss
mot en okänd motståndare.) Vi kommer aldrig undan rädslan. Den
är en ständig följeslagare på våra äventyr. Men om du tar en liten risk
om dagen, kommer du att må toppen efteråt! Vi är alldeles för rädda
att misslyckas – det är egentligen ett dumt ord – att misslyckas är en
erfarenhet.
Anna Löfdahl 45 år frilansjournalist Firma Nuit Stockholm
www.nuit.se

hl

Anna Löfda
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”

Att man vill och vågar, det är det
viktigaste. DU själv måste ha den
drivkraften och viljan att våga,
även om andra människor i din
omgivning avråder eller inte
stöttar dig. Den som vågar, vinner!
Vinner över rädslan att inte våga!
Lycka till!
Margurite Johansson, Vr-bilden
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En saknad pusselbit
Alexandra Moore 52 år
Civilekonom/inredningsarkitekt M.O.R.E. DESIGN CONCEPT Nacka
www.moredesignconcept.se

Under min studietid har det
handlat mycket om att kunna ta till
sig information, sortera och skriva
rapporter. Jag gillar universitetet och
de kurser vi har, men ju längre in i
studierna desto mer har jag känt behov av att hitta en smartare struktur
eller metod för skrivandet för jag har
haft stor tidspress på mig. Att få skrivkramp är ju inte så lysande då jag som
doktorand periodvis varit tvungen att
leverera texter i en rasande fart med
Alexandra Moore
krav på hög kvalitet och läsbarhet. Att
samla in material – det är jag duktig
på. Men när det kommer till att sortera och hantera allt blir det jobbigt
att välja ut så det inte blir för mycket och jag har ofta skyllt på tidsbrist.
Både inför andra, men också inför mig själv.
Så dök språkvetaren och journalisten Lena Holst upp på ett seminarium. Hon visade sig vara den pusselbit jag saknade. Lena är rak och
verkar kunna läsa av människor och stämningar på nolltid. Hon ser
direkt var knuten sitter. Hon har ett så tydligt sätt att förklara både
målet med skrivandet och att tänka på för vem du skriver. Jag tilltalades av hennes sätt att enkelt och rakt på sak beskriva skrivarprocessens
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olika faser, fällor och lockelser. Hon lärde mig att se att jag inte bara
är en kreativ människa i bild, utan även i ord. Lena har utvecklat en
smart metodik för skrivutveckling och genom henne lärde jag känna
min egen skrivartyp.
Det var en hisnande känsla att upptäcka det fanns en metod som jag
kunde ta hjälp av för att skriva enkelt och effektivt. Jag har fått lust
skriva på ett nytt sätt om allt jag upplever, både privat och i arbetslivet. Jag är utbildad civilekonom och inredningsarkitekt och delar
min tid mellan jobbet i mitt eget företag M.O.R.E. Design Concept och
forskningsprojektet ”Designfaktorer för välbefinnande och effektivitet i
arbetsmiljön” vid Luleå tekniska universitet. Genom min forskning vill
jag lyfta fram den ekonomiska nyttan av en god arbetsmiljö. Jag har
stor nytta av mina två utbildningar, de kompletterar varandra och jag
får bättre förtroende hos mina kunder när de ser att jag även förstår
deras värld med krav på affärsmässighet.
Jag är väldigt glad att jag mötte Lena, hon fick mig att inse att jag kan,
lärde mig hur jag skulle tänka på ett nytt sätt och fick mig att strukturera mig. Jag visade mig visst vara en riktig berättare, med ett visst
behov av att skärpa TILL mig ibland. Nu har en ny värld öppnats och
jag kommer både ATT skriva och måla resten av mitt liv. Jag har blivit
effektivare när jag skriver, det flyter bättre och tanken kittlar – tänk om
jag skulle skriva en alldeles egen bok.
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Ann frågar – Johanna svarar

Om man sitter med idéer som bedöms av
insatta som unika, men inte har kapital,
ett ”fint” efternamn eller det rätta kontakterna – Hur gör jag då? Konkreta tips.
Ann Boutin 28 år student Entreprenörskap/Företagsekonomi Södertörns Högskola

Jag tror att de allra flesta som startar företag startar med de förutsättningar du beskriver. Litet kapital, vanligt efternamn och litet kontaktnät. Jag själv gjorde det. Även de med bättre förutsättningar får jobba
riktigt hårt för att driva eget. Ingenting kommer gratis. Det gäller att
öppna alla sinnen och se på vad man har omkring sig, ta hjälp av
familj och vänner och inte grotta ner sig i det man inte har eller kan
få. Oftast märker man att man har bättre förutsättningar än man först
trott.
Visst är tillgång till mycket pengar en stor fördel i alla sammanhang,
men det är inte avgörande när man startar ett företag. Hur ser det ut
runt omkring dig? Har du någon familjemedlem eller vän som är villig
att investera i din idé eller backa dig om det skulle bli tufft? Hur ser det
ut med banklån? Idag finns en hel del program och bolag som stödjer
nystartade företag och investerar i idéer. Almi är ett exempel på en sådan organisation. Ta med din affärsplan dit och var tydlig med vad du
vill ha hjälp med. Kan du kanske vänta med någon investering till en
18

början tills företaget kommit igång? Eller kan du
jobba deltid för att få en inkomst till en början?

Johanna Westin

Kontakter är inget man får, utan skaffar sig. Jag har idag, tre år efter
jag startade mitt företag, ofantligt mycket större kontaktnät än jag hade
vid starten. Återigen gäller det att se vilka man har runt sig och se
möjligheterna. Känner dina vänner någon som du kan ha nytta av?
Jag hade mitt företag på idéstadiet i mitt huvud ett par år innan jag
startade och hade radarn på vidvinkel. Redan under idéstadiet hade
jag lärt känna flera personer som senare kunde hjälpa mig när jag
startade. Det skadar aldrig att fråga. Frågor och stöd kring företagande,
budgetar och affärsplaner går att få gratis på diverse olika ställen, t.ex.
Nyföretagarcentrum och Tillväxtverket. En idé är också att gå med i
nätverk av olika slag eller på annat vis ta kontakt med människor som
driver företag. De är en stor källa till kunskap och har ofta också stora
nätverk. Ambassadörer för kvinnors företagande är ett exempel på det.
Våga ta kontakt med de personer du tror kan hjälpa dig framåt.
Ytterligare ett tips jag kan ge dig och det är att du själv sätter dig ner
och planerar igenom hur du ska nå ditt mål, vad du behöver lära dig
för att komma dit och vad du måste satsa. Skriv också ner vad och
vilka möjligheter och kontakter du har i dagsläget och vilka du skulle
behöva. Har du det klart i huvudet är det mycket lättare att veta var du
ska söka information, hos vem och vilka vägar du ska ta.
Johanna Westin 26 år VD Plezuro Stockholm
www.plezuro.se
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Med grus i mina skor ska jag
genom livet vandra
Anna Berg 29 år VD Sisters in Business Eskilstuna
www.sistersinbusiness.se

Jag hade kämpat länge med filosofin att efter ansträngning kommer belöning. Men jag knäcktes när halva min själ brunnit upp. Efter
studierna startade jag mitt eget företag och det gick ganska bra. Jag
jobbade med informationsdesign i mitt företag, men jag ville även starta
ett företagshotell. Jag hade hittat en stor central lokal som jag ville hyra
och hade haft långtgående diskussioner med ett fastighetsbolag om att
hyra lokalen. Här skulle jag få chans att pröva mina vingar, testa mina
idéer.
Det var många som varnade mig för att hyra en så stor lokal. Till slut
kändes det oöverstigligt att gå emot det som alla kloka människor i
min omgivning sa. De sa att kontraktet var som att skriva på en stor
skuld på 300 000 kronor och att jag inte skulle kunna klara av att få in
hyresgäster. Och de sa att det var tungt och i princip omöjligt att redan
från början överleva på bara att bara vara företagare.
En morgon när jag vaknade låg jag länge och funderade. Jag tumlade
runt i mitt huvud och irrade upp och ner längs mina tankars trappor.
Jag låg raklång i sängen med armar och ben utsträckta i ett stort sorgligt kryss. Jag blottade min sargade själ och rannsakade mig själv. Och
där någonstans formades orden som fick mig att resa mig ur sängen.
Det är inte ödet. Jag smakade på orden. Det var en enkel mening som
svepte genom huvudet och kändes som en liten befrielse ur förlamningen. Det här var inte ödet som bestämde vilken väg jag skulle ta i
livet. Det fanns en annan väg för mig.
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Jag bestämde mig för att idag är dagen. Om inte tecknet kommer idag
lägger jag ner imorgon. Om det är så att jag ska fortsätta kämpa som
företagare så ge mig ett tecken nu, tänkte jag. För nu orkar jag inte mer.
Någon måste berätta för mig att det är värt risken, att det inte är fel att
tro på sin dröm.
Jag hade inget speciellt att göra den dagen. Jag bestämde mig för att
strosa till Mälardalens Högskola och inkubatorn Idélabs kontor. Jag
skulle bara hämta några papper. Det var på Idélab som jag tagit sats
från början som företagare. Då hade jag varit full av energi och glädje.
Nu kände jag ingenting av det. Jag kände mig som en fågel vars vingar
skulle klippas av i vilket ögonblick som helst. Jag hade inget speciellt
för mig så jag satte mig ned med en kopp kaffe vid Idélabs höga barbord. Jag småpratade lite med Kicki som jobbade den dagen samtidigt
som en mycket stressad kvinna gjorde entré.
Hon skulle hålla en föreläsning, men tåget hade varit försenat så hon
kom i sista stund. Kicki serverade kvinnan mat som hon hastigt åt. På
något vis väckte hon min nyfikenhet och jag började prata med henne.
Hon presenterade sig som Tilde Björfors och sa att hon startat något
som hette Cirkus Cirkör. Jag frågade vad det var för någonting och hon
pratade mellan tuggorna. Eftersom hon åt fyllde jag på samtalet med
mina dilemman och funderingarna om att våga eller inte våga. Hur
vet man om det är rätt eller fel att skriva på ett kontrakt? Vad är rätt
tidpunkt och vad är fel tidpunkt? Tilde gav mig inte så många bra svar
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kände jag och utan att kunna rå över det fortsatte jag spotta ut ännu
fler undringar. När hon ätit upp maten sa hon med bestämd röst: ”Kom
på min föreläsning och lyssna.”
Det var i stort sett fullt i föreläsningssalen när jag kom in. En plats
längst fram var ledig. Jag satte mig där. Salen var mörk och dramatisk
med bara en spotlight i taket. Tilde harklade sig och skruvade på sig
lite besvärat. Sen började hon.
”Ja... Grus i skorna. Det behöver man ibland. På väg hit upptäckte jag
att jag glömt hela min presentation hemma. Jag tänkte buda över den
för 3000 kr bara för att jag inte ville stå här utan repertoar. Men sen bestämde jag mig för att det är grus i skorna. Man behöver grus i skorna
ibland. När jag åt lunch precis före den här föreläsningen kom en tjej
och ställde en massa frågor till mig och nu har jag bestämt mig för att
hennes frågor skall bli min agenda idag.”
Tilde pekade på mig där jag satt. ”Oh my god”, tänkte jag. Mina frågor
blev ledmotivet för hela hennes föreläsning. Och... ja, man lugnt säga
att jag fick svar på mina frågor.
”Satsa, gör det du tror på och kämpa. Man vet aldrig riktigt när det är
rätt, men man ska våga för att vinna. Beslut är aldrig enkla, men om
de känns rätt i magen ska man satsa.”
Tildes egen resa, att ta akrobatiken till Sverige, var så otroligt stark och
inspirerande. Mina tankar efter hennes berättelse om hur hon kämpat
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sig fram gav mig ny kraft. Kan någon
klara det hon gjorde då är en lokalhyra
ett lätt beslut. Efter föreläsningen stannade jag kvar och berättade för Tilde att
hon var mitt tecken och att jag nu förstod meningen med att inte ge upp sin
dröm.
Berg

Anna
Tilde önskade mig lycka till och jag
tackade henne från djupet av mitt
hjärta. Hon hade gett mig det hopp jag så väl behövde. Tilde sa att
hon gärna ville att jag skulle höra av mig och berätta hur det gick
med allt i framtiden. Det är vad jag ska göra nu. Jag skall berätta
hur jag lyckats utveckla och förbättra, förnya och leva min dröm.
Jag skall berätta för Tilde hur betydelsefullt mötet med henne varit
för mig. Den dagen jag låg som ett kryss i sängen beredd att ge upp.
Det var två år sen jag mötte Tilde och nu drömmer jag större, mer och
bättre. Jag vågade! Dagen efter vårt möte signerade jag kontraktet och
hyresgästerna kom. Nu står det flera på kö. Det är såklart att jag har
haft en hel del grus i skorna på vägen. Men idag vet jag att grus är bra.
Grus är utvecklande. Grus behövs.

Idag utvecklar jag mitt företagskoncept Sisters in Business och ser stora
möjligheter för expansion. Livet är fullt av skyddsänglar. Du måste
bara be om deras hjälp.

23

”

Se alla möten, stora som små,
som en möjlighet att bygga på
ditt nätverk. Människor du
träffar i alla sammanhang kan
du se som presumtiva viktiga
personer i ditt nätverk.
Anki Sundin, Ngruppen
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Elin frågar – Elise svarar

Hur ska man tänka med försäkringar i
ett företag?
Elin Kruse 20 år student Företagsekonomi A Södertörns högskola

Jag har tagit en företagarförsäkring. Där finns min bil, datorer och
annan kontorsutrustning. Och om jag blir sjuk ska jag kunna skaffa en
ersättare som gör jobbet åt mig. Inte för att det finns utan inskolning,
men i alla fall. Om något händer med mina produkter under transport
finns kanske försäkring hos speditören, men jag har också garanterat
från mitt håll. Ungefär så har jag tänkt.
Om jag blir sjuk eller skadad, vad måste kunna fungera utan mig? Om
det jag levererar inte kommer fram i tid, hur kan jag skydda mig? Jag
tror det är så man får tänka, sen ska man gärna ställa en massa frågor
till en försäkringsmäklare också.
Elise Killander 54 år VD/ensamföretagare Aurora Carpets Mariefred
www.auroracarpets.se
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Se din egen förmåga
Caroline Skaghammar 35 år
VD Fotokakel ab Sverige Spånga
www.fotokakel.se

Mitt betydelsefulla möte, det som fick
mig att starta eget företag, var en rad händelser
på det företag jag då arbetade på. Företaget drevs
av den ena dåliga chefen efter den andra, det var
stor personalomsättning och de flesta av mina kolhammar
Caroline Skag
legor mådde dåligt. Det gjorde att jag åtminstone
visste hur jag inte ville ha det. Jag har lärt mig så mycket om dåligt
företagande att jag faktiskt inte hade något annat val än att göra det
bättre själv. Det jag har med mig från den tiden sätter prägel på allt jag
gör. Det får mig att alltid sträva efter att skapa något positivt och bra.
När jag träffade min man och berättade för honom om min affärsidé,
att sälja svensktillverkad glaskakel med motiv i fotokvalitet, sågade han
den totalt. Men efter en tids funderande anammade han den och är idag
en eldsjäl i vår firma. Utan honom hade vi aldrig klarat av det vi gör. Det
viktigaste för mig nu när jag är Ambassadör för kvinnors företagande
är att jag får möjlighet att inspirera och få andra att se sin egen förmåga
i att kunna skapa något eget. Om man har en dröm så är den värd att
satsas på och om du själv tror på den finns det andra som också kan tro
på den. Det är fantastiskt att få vara en del av framtiden!
De möten som betyder mest är nog att få träffa både kvinnor och män,
unga som gamla och höra dem berätta med kärlek vad de har skapat
eller ska skapa. Jag får bekräftelse och upptäcker att det finns många
av oss där ute som är lika tokiga och galna som jag – som fått gåvan
att tro på sig själva och våga ta steget.
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Madeleine frågar – Tania svarar

Hur tänker man som entreprenör när det
är ”sämre tider”?
Madeleine Ingevald 22 år student Civilekonomlinjen Örebro Universitet

Jag tror att det är en stor fördel om man kan styra sin verksamhet efter
konjunkturen. I mitt fall står jag på ”fyra ben”. Två av dem används i
högkonjunktur och två mer frekvent i lågkonjunktur. Detta gör att jag
känner mig relativt säker på att företaget överlever konjunktursvängningarna.
Tania Pettersson 27 år VD Optimalpersonal Saltsjö-Boo
www.optimalpersonal.se
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Kunskap ger arbetsglädje
Anna-Sofia Giese 30 år
VD behandlingsterapeut/utbildare Känsla – Ditt välbefinnande Skellefteå/Luleå
www.kansla.nu

När jag slutade gymnasiet fick jag jobb som butiksbiträde i en
liten tebutik i centrala Luleå. Butiken drevs av Susanne Westerberg.
Redan första dagen på jobbet sa Susanne bestämt:
”Du har två veckor på dig att lära dig innehållet i alla 100 teburkar. Det
må se mycket ut, men det är för din egen skull. Du måste kunna jobbet
fullt ut. Kan du inte det, kommer du inte heller att tycka att jobbet är
kul.”
Det var en tuff början, men det gav resultat. Ett år senare kom det in
en kund med en tom teburk. Med hjälp av några kvarblivna småblad
i botten tog det mig mindre än tio sekunder att identifiera vilket te
kunden ville ha. I det ögonblicket förstod jag varför Susanne haft en
så stor ambition när jag började. Det kan tyckas som en liten sak, men
det säger del om Susannes betydelse för den jag är idag. Under tiden
jag arbetade med henne berättade hon ofta om livet som företagare.
Hon lärde mig kundbemötande, exponering, försäljning och behovet
av utveckling. Hon lärde mig att kunskap ger arbetsglädje.
Butiken såldes. Susannes och mina vägar skildes åt. Jag hade några
ströjobb, flyttade till Karlstad för att läsa civilekonomprogrammet och
flyttade tillbaka till Luleå för att slutföra studierna vid Luleå tekniska
universitet. När jag flyttade tillbaka träffade jag Susanne igen. Hon
hade bestämt sig för att öppna en ny butik och hon ville att jag skulle
arbeta tillsammans med henne. Bilden var tydlig i hennes huvud. Hon
ville att kunderna skulle få känslan av att gå in i ett egyptiskt tempel.
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Stämningen skulle vara lugn och fylld av välmående. Och Susanne
gjorde det. Från en helt tom lokal skapade hon en egen värld. Själv
mötte jag en helt ny bransch, tolkad genom Susannes ögon. Av nyfikenhet och samma inställning som med de 100 teburkarna visat mig
tidigare läste jag alla böcker och informationsblad jag kom över för att
lära mig den nya branschen fullt ut. När jag reste runt i landet och såg
mig omkring upptäckte jag att Susanne hade skapat en miljö som inte
gick att hitta någon annanstans. Hon hade inte bara skapat en butik
och verksamhet, hon hade skapat ett fenomen.
Själv hade jag kombinerat universitetsstudierna med tre extrajobb och
när jag väl gick ut från skolan var all min energi slut. Jag visste att
detta var min chans att göra någonting helt nytt, men jag kunde inte
se mig arbeta med något ekonomjobb. I samma veva läste jag en bok
som beskrev hur energier fungerade. Jag häpnade! Äntligen förklarade
någon hur livet fungerade, och inte bara det. Det fanns även en möjlighet att göra det bra ännu bättre! Veckan efter mötte jag en kvinna
som jag visste att jag skulle gå utbildning för. När jag läste in mig i
kursinnehållet förstod jag att jag hittat det skulle arbeta med. Jag hade
börjat skissa på affärsplanen redan innan jag fått någon behandling
eller gått en kurs i Reiki. Hela tiden fanns Susanne vid min sida och
gav tips och råd. Hon var mitt största fan och var ett stort stöd när hela
min familj och alla mina vänner stod frågande och undrade vad som
hade hänt, jag skulle ju jobba på kontor! I augusti 2005 öppnade jag
dörrarna för mitt företag Känsla – ditt välbefinnande.
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Idag har det gått fem år sedan
jag startade eget. Jag har fyllt
hela min kropp med energi,
kraft, kunskap och helande.
Anna-Sofia Giese
Jag har gjort mer än vad jag
någonsin trott varit möjligt
och fått ett rikare liv än jag någonsin kunnat föreställa mig. Idag är
jag ofantligt tacksam över den ekonomutbildning som hjälpt mig med
”företagstänket” när livets röda trådar visat sig. Utan strategisk vision
hade jag aldrig klarat av alla de bollar jag idag håller i luften. I dagsläget har jag mottagning på två orter. Arbetar med behandlingar, kurser
och föreläsningar och är i processen att utöka med flera anställda. Jag
sitter också som utvecklingssamordnare och redaktör för Förenade
Reikiförbundets medlemstidning. Men den största tillgången är ändå
energin jag arbetar med varje dag. Resultaten som jag och mina kunder uppvisar är helt fenomenala. Jag har den stora förmånen med att
hjälpa andra till att må bra, och min vision är att ge alla 16-åringar den
kunskap jag hade velat ha när jag var tonåring. Tack vare den magiska
inspiration som jag fick från Susanne hittade jag min egen unika skaparförmåga. Jag har fått lära mig att verksamheten blir det jag önskar.
Jag behöver inte följa någon annans väg eller försöka passa in i en
speciell bransch skapad av någon annan. Istället kan jag använda företagandet för att skapa den bransch jag själv vill verka i.
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Malin frågar – Åsa svarar

Hur många timmar i veckan jobbar man?
Malin Landström 22 år student Ekonomi, teknik & design Södertörns högskola

Ja, det beror naturligtvis på vad det är för typ av verksamhet man
har. Det är skillnad på om man säljer produkter eller tjänster, och om
det görs det i verkliga livet eller på internet. Har man t.ex. en butik så
måste den kanske vara öppen minst sex dagar i veckan, lite beroende
på var den ligger. Då blir det mycket jobb förstås om man inte har
anställda. Vilket man faktiskt behöver i ett sådant läge. Annars orkar
man inte i längden.
Arbetar man som jag gör, som konsult, styr man tiden ganska mycket
själv. Jag har tydliga ekonomiska mål för min verksamhet relaterat till
timmar och kunderna är rätt flexibla. Jag
har också mina kunder i storstadsområden, vilket gör att jag kan ta bättre betalt
per timme. I mitt fall har jag kontoret hemma och därmed låga omkostnader. Jag behöver därför inte jobba heltid för att ändå
kunna ta ut en rimlig lön.
Åsa Grönlund 43 år VD Jomono Kommunikation Uppsala
www.jomono.se

Åsa Grönlund
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Visdomens halsband nära hjärtat
Anna-Lena Bohm 52 år
VD Unigudie ab Stockholm/Gotland
www.uniguide.se

Stina var min farmor och hon gick bort när jag var bara sex år gammal. För mig var hon alldeles speciell. Jag fyller år på julafton och i min
barndom träffades hela släkten för att fira jul hos farmor och farfar i
Hofors. Vi var 13 kusiner som stojade och kivades. Farmor var mycket
noga med att julaftons förmiddag avsattes för att fira ”min dag”. Hon
såg alltid till att vi två fick en alldeles egen frukoststund med choklad,
vispgrädde och några ord på vägen. Det var viktiga stunder för mig.
Just det år jag fyllde sex kommer jag ihåg extra tydligt. Jag fick ett litet
silverhjärta med små, små bergskristaller att hänga i en kedja alldeles
nära mitt eget hjärta.
”Vet du Anna-Lena?”, sa min farmor. ”Av alla människor du kommer
att träffa i ditt liv så ska du komma ihåg en sak. De har alla något
gemensamt och det är att de har något att lära dig. Håll dina sinnen
öppna, lär dig att lyssna och använd den information du får till något
bra.”
Naturligtvis förstod jag inte fullt ut vad hon menade. Inte då. Jag kände
mest förundran över vad hennes ord kunde tänkas innebära för mig.
Men jag mindes orden och år för år, bit för bit har jag förstått det kloka
i det farmor sa. Det har gjort att jag med åren lyckats skapa en trygghet i mig själv. Idag ser jag på mitt företagande som ett naturligt steg
framåt. Jag har lärt mig massor genom livet. Särskilt att våga ta risker
med öppna ögon och öron.
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Idag driver jag mitt eget bolag med verksamhet i Stockholm och på
Gotland. Jag är delägare i ett callcenter som tar hand om hela eller
delar av ett företags kommunikation med nya och befintliga kunder.
Det är en spännande ung bransch under utveckling som gör att inte en
dag känns tråkig. Min farmor Stina är med mig varje dag, med hjälp av
hennes kloka ord och människor som jag möter på vägen får jag chans
att utvecklas och göra det jag tror på. Jag är aktiv och engagerad för att
skapa mer möjligheter för företagare. Jag är otroligt stolt över vad jag
uppnått hittentills. Det är bara början.
Och halsbandet? Ja, det har jag
självklart kvar ännu idag och
använder då och då när jag behöver en påminnelse om dess
betydelse.

Anna-Lena Bohm
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Ronja frågar – Lena svarar

Hur mycket bör jag ta betalt?
Ronja Svedblom 21 år student Textdesign Mälardalens Högskola

Undersök prissättningen i din bransch. Räkna på dina omkostnader
(material, tidsåtgång etc). Försök hitta en nivå som stimulerar kunderna
att våga anlita dig, så du får chansen att visa vad du kan.
Lena Landvall 42 år Frisör Studio Sweet AB
www.studiosweet.se

Lena Landvall
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”

Pengarna är där arbetsglädjen
och lusten är. Pengar är resultat
och möjligheter.
Karin Lange, coachlange
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Såklart jag kan!
Emelie Ekblad 22 år
VD Emelie Ekblad Consulting Stockholm

Det hela började med ett sms. Mobilen plingade till. Jag kunde
knappt förstå vad som stod där: ”Marknadskoordinator för Norden på
Sony”.
Det var en invit till en intervju – min första tanke var att meddelandet
förmodligen skickats till fel person. Samtidigt kunde jag inte riktigt
tygla min nyfikenhet och bestämde mig för att träffa dem. Det blev början på ett äventyr. Intervjun följdes av arbetsprov, som i sin tur följdes
av en ny intervju. Till sist klev marknadsdirektören in i rummet där jag
satt. Han slog sig ner vid bordet, tog ett djupt andetag och tittade mig
rakt in i ögonen.
Jag minns allt från den stunden och situationen så väl. Solskenet som
sträckte sig in över bordet mellan oss. Ljudet av smattrande tangenter
i bakgrunden. Den lätta doften av kaffe som svävade någonstans i luften. Till sist lutade han sig fram och frågade: ”Är du intresserad av att
arbeta hos oss som konsult?”
Som konsult? Som fristående? Som min egen? Mitt obotliga sug efter
utmaningar formade ett leende på mina läppar och ett ofrånkomligt
”Ja” rullade av tungan. Jag hade naturligtvis inget företag, så jag sa
helt enkelt: ”Den första fakturan kommer lite i efterskott”, till min nyblivna uppdragsgivare.
Sen startade jag upp mitt företag parallellt med mitt första uppdrag.
Utmaningen var antagen. Jag – tjugo år gammal – skulle starta mitt
alldeles egna företag!
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Med facit i hand har det gått bra. Sedan två år driver jag mitt konsultföretag inom marknadsföring och PR. I min roll som Ambassadör för
kvinnors företagande är jag både mentor och föreläsare. Jag vill inspirera; så ett frö hos andra att själva göra det de drömmer om. Det är
bara du som kan bestämma hur du upplever livet och vad du vill göra
av det; för den som vågar och lär finns inga misslyckanden! I mina
ögon handlar företagande om att skapa och ta tillvara på möjligheter.
Jag vill förmedla känslan ”Kan hon – kan jag!”

Emelie
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Ekblad

Vad skulle jag med ett företag till?
Emma Knaggård Wendt 23 år
VD Alderin & KW AB grundare Emma KW
samt vice ordförande för Young Entrepreneurs of Sweden Stockholm
www.alderin-kw.se

För sex år sedan mötte jag Elin. Hon besökte min gymnasieskola i
Vansbro för att berätta om ett projektarbete man kunde göra under det
tredje året på gymnasiet. Man fick starta, driva och avveckla ett företag
via organisationen Ung Företagsamhet.
Ett företag? Vad skulle jag kunna det för? Jag gick ju på musikallinjen!
Jag hade dansat så länge jag kunde minnas och jag visste precis vad jag
skulle bli. Jag skulle bli dansare. Det var det jag drömde om och som
jag såg var det enda jag kunde. För mig fanns det inga kopplingar mellan dans och att driva eget företag. Men Elin fick mig ändå att pröva på
att driva ett eget företag. Det blev ett beslut som kom att förändra hela
mitt liv. Under ett helt läsår lyckades jag tillsammans med en kollega
driva ett företag som erbjöd danskurser för barn och ungdomar.
Elin öppnade en ny värld för mig. Hon stöttade mig hela vägen och
fick mig att inse att det jag är bra på kan jag även göra till en affärsidé.
Så hade jag aldrig tänkt förut. Men efter gymnasiet började jag arbeta
på en dansskola där jag hade mycket nytta av det jag lärt mig. Tyvärr
drabbades jag redan efter åtta månader av en bestående knäskada som
tvingade mig att ge upp min danskarriär och tänka om. Då var det tur
att Elin hade fått mig att tänka i nya banor.
Idag är jag en entreprenör ut i fingerspetsarna. Mycket av min tid
går åt till att bygga upp nya företag. Idag är jag igång med ett flertal
olika projekt bland annat håller jag på att bygga upp ett profilföre-
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tag med en kollega där vi erbjuder
egendesignade giwe aways. Att vara
företagare är mer en attitydfråga än
en fråga om personliga egenskaper.
Modet att våga tro på mina idéer och
inspiration att genomföra dem har
jag fått genom att lyssna på andra
Wendt
som har lyckats genomföra sina idéer.
Emma Knaggård
Det handlar om att vara öppen för de
intryck man får – kunskap som jag själv saknar finns att hämta hos
andra. Ju större nätverk jag har, desto lättare blir det för mig att få nya
impulser. Alla människor jag har mött under min resa har format mig
till den jag är idag.
Alla jag möter har något att säga mig om jag bara stannar till och lyssnar. För mig har det alltid varit viktigt med förebilder som har fötterna
kvar på marken. Utan goda förebilder växer inga nya entreprenörer
fram. Mötet med Elin innebar att jag kan göra det jag alltid har känt att
jag vill göra. Jag har pluggat det jag vill, jobbat med det jag vill och jag
startar de företag jag vill. För mig handlar det om att hela tiden ha kul
och se möjligheterna och inte problemen. Att våga ta risker och lära sig
av sina misstag, att vara hungrig efter mer kunskap och våga vara bra,
men samtidigt vara sig själv hela vägen.
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Sofie frågar – Carina svarar

(Hur många gånger) har du ångrat ditt
val att bli egen företagare?
Sofie Zethelius 37 år student Företagsekonomi A Södertörns Högskola

Aldrig, tror jag. Jag har varit egen i 15 år så möjligen ångrade jag mig
lite i början, men jag har prövat några olika anställningar och höll på
att få ”snörp”! Däremot går modet som egenföretagare ner mellan varven. Då gäller det att hitta styrkan att hitta tillbaka till rätt spår igen.
Att omge sig med inspirerande människor är en god idé. Att tillåta
sig själv att krascha och återhämta sig är en träningssak. Alla egenföretagare har upplevt dåliga affärer,
dåliga dagar och många väldigt dyrköpta erfarenheter. Poängen är att se
det som läropengar och lärotid och
inte se bakåt utan hålla blicken fäst
vid målet.
Carina Månsson 36 år VD Nature Calling AB Ystad
www.naturecalling.eu

Carina Månsson
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Den kreativa planeten
Cecilia Granquist Dahmén 53 år
VD Cecilia Granqvist Framställningsteknik Simrishamn
www.ceciliagranquist.se

För drygt 20 år sedan arbetade jag som skådespelare och teaterpeda
gog. Om någon hade sagt till mig då att jag skulle bli egen företagare hade
jag nog skrattat dem rakt i ansiktet. Herregud, jag var ju kulturarbetare!
Företagare var så långt borta från det jag gjorde och var som det bara
gick. Företagare var ett folk från en annan värld, från en annan planet.
Men så en dag kom en av mina deltagare, Ann-Kristin, på teaterkursen
jag höll i fram till mig och sa: ”Cecilia, jag vill tacka dig – du har hjälpt
mig att få ett jobb.”
Jag förstod inte vad hon menade och bad henne förklara. Hon berättade
då att allt det där som vi arbetade med på teatern hade hon haft stor
nytta av när hon skulle söka den där eftertraktade tjänsten hon så gärna
ville ha. Och hon hade fått jobbet. Nu ville hon tacka mig!
Mötet med Ann-Kristin skulle få mitt liv att ta en radikal vändning. Hon
gav mig insikten att det faktiskt finns fler människor än de som vill vara
skådespelare som kan ha nytta av det som vi kan och gör på teatern.
Att Ann-Kristins talade om för mig vad teatern gjort för henne innebar
att jag kom på min affärsidé. Jag förstod att jag hade en kunskap som
sträckte sig långt utanför det jag trott var kulturarbetarens gränser. Jag
beslutade mig för att jag skulle använda den kunskapen bättre, dela
med mig av den och bli egen företagare. I dag utbildar jag småföretagare
och delar med mig av min kunskap. Tack vare mötet med Ann-Kristin
vågade jag ta steget in i det som för mig var helt ny och främmande
värld. Och vilken underbar värld sen. Att den där ”andra planeten”
kunde vara så kreativ och givande hade jag aldrig kunnat ana.
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”

Bilda nätverk genom att alltid tala
om för alla vad du håller på med.
Lyssna på andra och hör om din
idé ger möjlighet till samarbete.
Se alltid en presumtiv kund i alla
som du pratar med, liten som stor.
Kajsa Söderholm, Adaccta
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Jimiti frågar – Kerstin svarar

Hur väljer man ”rätt idé”?
Jimiti Kaushik 22 år student Företagsekonomi Södertörns högskola

”Rätt idé” för mig är det som jag brinner för. Jag kan inte bara tänka
mig fram till ”rätt idé” utan jag behöver även känna på mig: detta är
rätt. Jag litar på min intuition. Då står jag för det jag gör, kan leva med
det dag och natt, satsa och ha tillit att jag gör det som jag ”ska” göra.
Kerstin Sörbom 47 år VD KS utveckling Stockholm
www.ksutveckling.se

Kerstin Sörbom
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Han blev min räddning
Daisy Balkin Rung 53 år
Daisy’s textodyl Stockholm

Det finns ett datum jag aldrig kommer att glömma. Den 2:a
februari 1995. Jag hade länge gått och drömt om att någon gång starta
eget, men jag visste inte riktigt hur eller med vad. Det var som om jag
väntade på något som aldrig verkade vilja infinna sig. Jag hade man
och två barn och var anställd som informatör på ett bra företag. Vid en
snabb blick skulle man kunna tycka allt borde vara var bra.
Min man hade precis startat eget, samtidigt som jag kände mig fruktansvärt obekväm och otillfredsställd på min arbetsplats. Jag kände
hur jag liksom bubblade av kreativitet, men att den inte togs på allvar.
Egentligen borde jag inte vara där. Jag fick helt enkelt inte luft. Vad
skulle jag göra? Om man har familj så kan man ju inte bara säga upp
sig och sluta på jobbet. Hur skulle det då gå?
Torsdagen den 2:a februari, dagen då det hände, befann jag mig mitt i
allt det här. Jag var på jobbet och vantrivdes så till den milda grad. Jag
kände att jag var tvungen att ta en ordentlig promenad på lunchen. Jag
måste få komma ut och andas. Jag gick längs Strandvägen och rätt som
det var träffade jag Jojje – eller George som han egentligen hette. Han
lever inte längre och jag fick tyvärr aldrig berättat för honom att han
faktiskt blev min räddning den dagen.
Vi kände varandra och stannade till för att hälsa. Eller snarare så hejdade han mig för att ställa frågan om jag inte kunde tänka mig att
skriva några artiklar på uppdrag? Det var för en tidskrift i en ideell
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organisation. Två små artiklar som jag skulle få 1500 kronor för. Plötsligt visst jag precis vad jag skulle göra.
Jag överväldigades av en enorm känsla av lycka och svarade utan tvekan ja på Jojjes erbjudande. Sen gick jag helt sonika tillbaka till min
arbetsplats och sa upp mig. När jag sedan tog mig ner för trappan och
bort från arbetsplatsen som nästan hade lyckats att strypa alla mina
drömmar, var jag säker på en sak. Jag visste att jag hade börjat ett helt
nytt och mycket spännande liv. Idag, 15 år senare, driver jag mitt lilla
kommunikationsföretag. Jag har ett självförtroende som heter duga och
låter ingen trampa på mig. Jag är väldigt stolt och lycklig över att jag
startade eget. Jag säljer
mina tjänster som journalist, medierådgivare,
inspiratör och skribent.
Att vara egenföretagare
har inneburit blod, svett
och tårar, men mest av
allt mycket skratt och
glädje. Tack Jojje. Du
ska veta att jag tänker
på dig ofta.
Daisy Balkin
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Våga gå din egen väg –
”Allt är möjligt”
Eva Sideström 47 år VD Leva och lära Göteborg
www.levaochlara.com

Airie, var min faster och förebild. Hon inspirerade mig
när jag var liten med att säga just så: ”Allt är möjligt”. Jag
växte upp med det och jag älskade den frasen. Sen när
jag blev vuxen fortsatte Airie att inspirera mig. Som den
där gången när jag var 23 år och på väg till Sydamerika.
Eva Sideström
Då ringde hon och frågade om jag ville följa med henne
och familjen på segelbåt till Västindien. Det var ju ändå på vägen.
Visst jag hängde på. Aire följer man ju med över Atlanten, även om jag
inte hade varit på en båt mer än två timmar av mitt liv. Sen kom tillfället
då Airie tyckte att jag skulle bli lärare för ett gäng ungdomar. Ja, hon
formligen kastade in mig i uppdraget som om det vore den självklaraste
sak i världen att jag skulle behärska en sådan situation. Och hon hade
rätt! Det var ett lyckokast. Jag fick höra av kommentarer från eleverna
i stil med: ”Man skulle ha haft Eva i grundskolan. Då hade man varit
något nu.”
De orden var det bästa betyg jag kunde få. Jag gick stenhårt in för att tro
på var och en av deras drömmar och många lyckades också förverkliga
dem. Förebilder behövs för att våga vara företagare och människor som
med små medel gör det de tror på har alltid inspirerat mig.
Och Airie? Hon är fortfarande en viktig förebild för mig. Hon gör det
hon tror på och det gör jag också. Mycket tack vare henne har jag under
hela mitt liv vågat gå min egen väg. En krokig och förvisso inte alltid
särskilt lätt väg. Men min väg. Som företagare har jag alltid haft nytta
av att veta: ”Att om man vågar är allting möjligt.”
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Malin frågar – Åsa svarar

Är det många företagare som går i
konkurs inom tre år?
Malin Landström 22 år student Ekonomi, teknik & design Södertörns högskola

Många pratar om att risken är störst för konkurs under företagets
tre första år. Jag vet inte riktigt vad man ska tro. Jag tror däremot att
många som kört något år kan få en liten svacka. Smekmånaden är
över och det går upp för en att det är det här jag ska göra nu ett bra tag
framöver. Om ett företag lägger ned eller går i konkurs så beror det på
att det man säljer inte är gångbart på marknaden. Eller att det kanske
är gångbart men man har inte haft förmågan att föra ut det på ett sätt
som gör att kunderna köper. För det är ju det allt går ut på, att ha något
som är attraktivt nog så att någon vill köpa. Det gäller alltså att göra ett
grundligt förarbete innan man startar för att vara helt säker på att det
finns en marknad som efterfrågar det man säljer.
För övrigt har Almi ett jättebra Mentor-Adept-program som riktar sig
till företag som är nystartade och upp till tre år. Har själv varit mentor
i programmet och det kan jag varmt rekommendera.
Åsa Grönlund 43 år VD Jomono Kommunikation Uppsala
www.jomono.se
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En bro till det nya landet
Halina Bengtsson 50+
VD Lilla Sicklakliniken Nacka
www.lillasicklakliniken.se

Det finns många människor som haft betydelse för mig och det är
svårt att peka ut en av dem som gjort mig till entreprenör. Ibland känns
det som om jag levt flera liv i ett. Och det har jag väl på sätt och vis
också gjort. Fram till för 15 år sedan bodde och arbetade jag i Polen.
Redan då hade jag träffat mannen som gav mig mitt svenska efternamn. Han jobbade på IKEA och vi bodde tillsammans i Warszawa. Vi
fick en son och jag blev ”hemmafru”. Det är ett ”yrke” som absolut är
det sämsta jag haft och som jag inte ville behålla när vi 1995 flyttade
till Sverige.
Men det var förstås inte lätt att ta sig fram i ett nytt land. Jag kunde ju
inte reglerna, traditionerna och inte ens språket. När jag tänker på det
så var kanske mitt allra mest betydelsefulla möte mötet med Elisabet
Conradi. Hon var lärare i svenska för invandrare på en skola i Nacka
utanför Stockholm. Det var något speciellt med vår relation. Visst, hon
var lärare och jag var elev. Men på något sätt var det som om vi mer
var partners och det trots att vi inte riktigt kunde kommunicera med
varandra.
Efter ett år på skolan hade vi kommit varandra riktigt nära. Jag hade lärt
mig språket bättre och vi hade en mental samhörighet som var mycket
viktig för mig. Man kan säga att Elisabet blev min bro in i det svenska
samhället. Knappt två år senare dog Elisabet i bröstcancer, bara 53 år
gammal. Jag saknar henne fortfarande och låter mig ofta påminnas
om hur mycket hon har betytt för mig och för att jag klarat mig så bra
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i det nya landet. I Polen hade jag jobbat som fotvårdsspecialist och här
i Sverige gick jag genom en svensk utbildning i samma bransch. Jag
hittade en lokal i Nacka som jag tyckte skulle passa perfekt som friskvårdsklinik. Jag satsade på att starta eget och det har jag aldrig ångrat.
Idag är vi fem terapeuter som jobbar tillsammans på min klinik och
jag älskar mitt jobb.
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Alison frågar – Annlouise svarar

Är det bättre att skaffa jobb och erfarenhet innan man skaffar eget företag?
Alison M Alvarado 21 år ekonomi, teknik & design Södertörns Högskola

Att starta ett företag handlar ju om att du har en idé som du brinner för
och vill förverkliga. När den idén ”pockar på” finns det inget val – då
är företagandet ett faktum. Jag tror inte på att du bestämmer dig för att
du vill starta företag och sedan börjar fundera över vad du kan tänkas
göra i det företaget. Har du idén, har du engagemanget och du vill göra
det som egen företagare – gör det!
Annlouise Olsson 60 år pedagog UniKan Malmköping
www.unikan.se

Annlouise Olsson
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”

En affärsidé lyckas i stor utsträckning
om du verkligen själv tror på det
du vill göra. Har du därtill gjort en
ordentlig undersökning av din
kommande marknad och vet vilka
förutsättningar som gäller så bör det
inte gå fel.
Catharina Wretlind, Wretlind
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ICA-Stig öppnade mina ögon
Irene Falkbrink Norrman
VD Falkbrink Norrman ab Ingelstad
www.falkbrinknorrman.se

Det var återigen dags för en omorganisation på ICA. Min tjänst
som mediechef skulle tas bort och jag kände att efter 34 år på samma
företag inklusive fem års pendlande mellan Växjö och Stockholm var
det dags för mig att ta ett nytt kliv i livet. Det låter kanske som en
självklarhet, men för mig var det inte det. Till en början var jag ganska
förblindad och såg inga möjligheter eller i vilken sits jag befann mig.
Det som fick mig att öppna ögonen var en ganska dråplig episod.
En dag när jag gick igenom
gamla reklamfilmer fastnade
jag för en av dem. Den där
med ICA-Stig och hans butik.
Precis när jag fick grepp om
handlingen sa Stigs underhuggare Roger att Stig aldrig
talar om något annat än ICA
och att han aldrig har varit
utanför dörren. Det var en rolig scen, men för min del var
det humor som också hade
ett betydande inslag av svart
botten. Jag kunde se mig själv
i ICA-Stig och började känna
mig som en inventarie.

Irene Falkbrink
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Det var verkligen dags att bryta upp. Med tanke på omorganisationen
var det ett ypperligt tillfälle för mig att ta steget. Så istället för att sikta
in mig på avslutningsfest och en oviss fortsättning inom koncernen
satte jag igång och brainstormade med mina medarbetare och kollegor
om hur jag skulle göra för att starta eget.
Här hade jag samlat på mig kunskaper och erfarenheter under många
år. Jag visste en hel del om vad som gör att vissa företag blir framgångsrikare än andra. Vid närmare eftertanke hade jag hade ju massor
av kompetens som jag kunde använda mig av för egen räkning.
Det tog inte lång tid att ta reda på hur jag skulle bära mig åt. Idag säljer
jag mina kunskaper som föreläsare, konsult, utbildare och styrelseledamot. Enkelt uttryckt jobbar jag på samma sätt som tidigare, men med
en betydligt bredare målgrupp av mindre och mellanstora företag.
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Drömmen blev sann
Jeanette Bohman 47 år
gästgivare/delägare Skivarps Gästgivaregård Skivarp
www.skivarp.com

Jag hade en gammal dröm som väcktes till liv och förverkligades
i en svår stund. Det var i början av 2000-talet. På den tiden drev jag
och min man en liten resebyrå strax utanför Stockholm. Tiderna var
tuffa och villkoren för små resebyråer försämrats drastiskt under den
här perioden. Flygbolagen hade slutat att ge provision på de flygbiljetter vi sålde för deras räkning. Vår inkomst blev ganska snart lika med
noll och även när vi tog ut avgifter på våra bokningar hade vi svårt att
hänga med de stora jättarnas avtal med flygbolagen. Om vi skulle klara
oss och vårt företag insåg vi att vi måste hitta minst ett till ben att stå
på. Men vad skulle det vara?
Det var då jag kom att tänka på där härliga pensionatet på Tasmanien,
ön som ligger strax söder om Australien. Jag har varit på många studieresor till olika länder för att besöka hotell och andra intressanta platser.
Ibland sov jag på stora flotta hotell, men det var alltid små personliga
pensionat som väckte mina drömmar.
På det Tasmanska pensionatet kom ägarinnan personligen och hälsade
mig och mina medresenärer välkomna. Hon visade oss runt på det
otroligt mysiga hotellet. När vi skulle äta i matsalen diskuterade jag
lite extra med servitören om vad vi skulle dricka. Det slutade med att
han tog med mig och en kollega ner till en fantastisk vinkällare för att
välja viner från pensionatets egen vinodling. Det blev en oförglömlig
middag och jag sa till mig själv att skulle jag göra något annat i mitt liv
än att driva resebyrå så skulle jag ha precis ett så mysigt och personligt
hotell.
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Så när resebyrån var
hotad var en cirkel på
väg att slutas. Jag och
min man bestämde
oss för att börja leta
efter en större gård.
Vi tyckte om Skåne
och åkte ner en helg
Jeanette Bohman
för att se oss omkring.
Helgen gick utan att vi
hittade något särskilt. Men i sista stund mötte vi huset som vi genast
förälskade oss i. Det stod där mitt framför våra ögon. En gammal gästgivaregård, mörk och övergiven, men alldeles, alldeles underbar. Det
var när vi var på väg att ta flyget hem till Stockholm som vi körde förbi
den gamla gården. Vi stannade till, men vi hade bråttom eftersom vi
hade en tid att passa. Flyget skulle snart gå. Redan nästa dag tog jag
kontakt med ägarna och till min stora glädje fick jag då veta att gäst
givaregården var till salu!
Tre dagar senare åkte vi ned igen för att få oss en närmare titt. Det var
en av Skånes äldsta gästgivaregårdar med anor från 1680-talet. Där
fanns nio slitna hotellrum med orangea väggar, en smutsig och väldigt sliten restaurangdel, en festvåning med murriga bruna möbler och
grått parkettgolv, en fantastisk men ovårdad trädgård och en näst intill
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obeboelig lägenhet. Vi blev båda förälskade i gården. Vi hade ingen
som helst erfarenhet av att driva hotell, men bestämde oss ändå för att
våga språnget.
Idag, snart åtta år senare, jobbar jag som kock i köket på vår gård,
Skivarps Gästgivaregård. Min man välkomnar och tar hand om gästerna. Vi serverar mat som huvudsakligen producerats av bönder och
trädgårdsmästare i vårt närområde. Hos oss är inga halvfabrikat välkomna. Vi har en bra samling goda viner och drycker. Vi har visser
ligen inte någon vinodling än, som de hade på Tasmanien. Men vänta
bara… jag har massor kvar att göra. Tar ett steg i taget. Jag vet att jag
kan och att det går. Jag har fler drömmar och idéer som jag vill förverkliga.
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Sara frågar – Eva svarar

Hur gör man för att känna sig trygg?
(Känns som om att det finns många risker med att starta företag)
Sara Lundahl 20 år student Företagsekonomi A Södertörns högskola

Vad betyder trygghet för dig? Tänk på vad DU behöver för att känna
trygghet. Är det ett fett bankkonto? Någonstans att bo och kunna betala hyran? Människor som du kan lita på omkring dig? Några säkra
kunder som du vet köper av dig? Genom att bli tydlig inför dig själv
vad DU behöver för att känna dig trygg, så har du också möjlighet att
skapa dig denna trygghet.
”Känns som att det finns många risker” – skriver du. Ett bra verktyg att
använda är att göra en enkel riskanalys. Lista först alla risker du kan
komma på. För varje risk frågar du dig:
1. Om risken skulle inträffa, hur stora blir
konsekvenserna (stora/medel/små)?
2. Hur stor är sannolikheten att risken skulle
inträffa (hög/medel/låg)?
När du ser denna riskanalys-”karta”, fråga dig
vilka risker som är värda att göra en åtgärdsplan för och vilka risker som du faktiskt kan
”lägga åt sidan” och inte oroa dig över.
Eva Saltorp 45 år VD/professionell coach Admire Group AB Djursholm
www.admire.se
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Eva Saltorp

Charlotte frågar – Nina svarar

Vilka vanliga missar anser du att
unga företagare gör?
Charlotte Borgström 24 år student FEK A Södertörns högskola

Vid första anblicken på den här frågan ser jag inte direkt några specifika misstag som just unga företagare gör. Jag menar att många som
startar företag gör samma misstag genom att inte direkt se till vad de
själva brinner för utan vad de tror kommer att fungera och förlitar sig
på det. För att få ett företag att fungera behöver man ha en hög motivation och känna det där ”lilla extra” för det man gör. Ett annat vanligt
misstag är att inte alltid se vinsten i att
söka efter en mentor eller ett ”bollplank”.
Det som skulle kunna skilja de unga företagarna från andra nyföretagare är de
inte alltid ser det långa tidsperspektivet
på ekonomin och behovet av ett ständigt
flöde av resurser i form av pengar, kompetens, material och människor som kan
finnas där.
Nina Wahlin 42 år
aukt. Psykosyntesterapeut/Doula Södertälje
www.spirande.com

Nina Wahlin
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Alla möjligheter i världen
Johanna Westin 26 år
VD Plezuro Stockholm
www.plezuro.se

Det är styrka och vilja som har inspirerat mig till att bli företagare.
Till att börja med har jag det i släkten. Min farmor, som var en stark
kvinna, gav mig skinn på näsan. Min pappa lärde mig att jag klarar allt
bara jag vill och jobbar hårt. Men det var först när jag reste till Tanzania
som jag verkligen förstod varför jag bara måste satsa.
Under två månader reste jag runt i Tanzania. Det var en så stark erfarenhet att mitt liv nästan är uppdelad på innan och efter resan. Där
mötte jag många uppfinningsrika och företagsamma människor som
skapade sig en tillvaro med små medel. Människorna jag mötte ägde
i princip ingenting. Allt de uträttade gjorde de för att överleva dagen.
Ägde de en våg kunde de t.ex. tjäna pengar genom att låta folk väga
sig. Och en man fraktade så mycket bröd på sin cykel att man knappt
såg varken honom eller cykeln. De gjorde vad de kunde av de lilla de
hade tillgång till. Jag tror att det fick mig att förstå att allt är möjligt och
att svåra tider föder kreativitet. Jag blev peppad och inspirerad av deras
styrka och lärde mig samtidigt mycket om mig själv.
I mötet med dem förstod jag att jag hade alla möjligheter i världen.
Möjligheter som jag vet de skulle gjort allt för att ha. Därför kände jag
att jag bara måste ta tillvara på de chanser livet ger mig. Mitt företag,
Plezuro, skapar och säljer kläder och smycken som är en hyllning till
det ljuva i livet. Mina kollektioner är starkt inspirerade av människor
jag möter, naturen och min omgivning. Idag lever jag livet efter resan
med människorna i Tanzania och deras envetna företagsamhet som
min starkaste ledstjärna.
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”

”Word-of-mouth” är bästa marknads
föringen, d.v.s. genom att kunder talar
väl om dig och rekommenderar dig
vidare till andra. Att bygga ett bra nätverk
och vårda det är också är viktigt.
Jenny Bisander, irons design
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Edwin frågar – Maria svarar

Hur viktigt är det att förverkliga/
ha förverkligat en dröm/flera drömmar?
Edwin Nordheim 21 år student Entreprenörsprogrammet Örebro Universitet

Det är viktigt att ha drömmar – jag har massvis av drömmar – och
det är viktigt för mig att förverkliga de drömmar som är mogna att
förverkliga när tiden är den rätta. Man ska inte heller vara rädd för att
inte förverkliga vissa drömmar – låt dem passera ditt huvud som just
bara drömmar eller idéer – så att du kan lägga din kraft och energi på
den rätta drömmen!
Maria Comstedt 42 år
kreativ projektledare Comstedt & Co Örebro
www.comstedt.nu

Maria Comstedt
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Med inga medel alls
Karin Tenelius 48 år
VD/ledarskapsutvecklare tuff ledarskapsträning ab Stockholm
www.tuffledarskapstraning.se

När jag utbildade mig till marknadsekonom på RMI-Berghs åren
1986-87 hade vi ibland externa föreläsare. Ett möte som fick en avgörande betydelse för min framtid som entreprenör var föreläsningen
med Pierre Lingheim. Det var en fullkomligt häpnadsväckande historia
om hans företag Idé-Data. Pierre berättade om hur han lanserade sin
produkt, Graph-in-the-box, på marknaden. När han startade företaget
var han var bosatt och hade sitt företag i Sverige, men när han skulle
presentera Graph-in-the-box för
marknaden gjorde han inte det
här. I stället hade han vänt sig
direkt till den tuffa amerikanska marknaden.
Varför? Svaret är lika enkelt som
genialt. Pierre hade resonerat
som så att allt inom datavärlden kom från USA (så var det
på den tiden...). Alltså behövde
hans produkt lanseras där för
att på så sätt få uppmärksamhet
i övriga världen. Det som var så
fantastiskt med Pierres historia
var att han beskrev hur han och
hans medhjälpare, med inga

Karin Tenelius
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medel alls, men tack vare galna idéer och en rad slumpmässiga möten
till slut hamnade i amerikansk TV. Succén var ett faktum.
Jag baxnade av inspiration. Pierres sätt att gå på tvären, att utmana
traditionella mönster och inte gå upptrampade stigar var för mig en
klockren uppmaning till att börja tänka utanför ramen. Efter mötet
med Pierre tog jag med mig insikten att det egentligen inte finns några
begränsningar. Jag kunde börja där jag stod utan annan hjälp än min
kraft och kreativitet. Ögonblicket påverkade mig så starkt att jag flera
decennier senare fortfarande minns tillfället som igår. Tack Pierre.
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Mikhail frågar – Liselotte svarar

Hur identifierar man en nisch som är
värd att satsas på?
Mikhail. S student Management med IT Södertörns högskola/KTH

Om jag tolkar din fråga som att går det att hitta en nisch som är mer
säker start och/mer pengar snabbare för min affär så blir svaret nej.
Bakom en succé över en natt ligger det mycket och långt arbete skulle
jag vilja säga. Men det går att hitta info om framtida branscher, dvs
där man tror att behov kommer att uppstå, genom att följa de olika
trendföretagen eller ”gurusarna”. T.ex. Bengt Wahlström eller Hans
Rosling. Just nu pratar man mycket om miljö som den nästa stora
nischen.
Om man däremot väljer att tolka värde som i värde för dig så blir
frågan ganska intressant och får enligt mig ett annat innehåll. Jag tror
att ditt arbete kommer att kännas mer värdefullt om du gör något
som du tycker är roligt och där ditt hjärta och engagemang ligger.
Alla sena nätter med blankettångest, anställda som gör på ett annat
sätt än du tror och att kunder inte betalar i tid eller alls, kommer att
förblekna och glömmas snabbare när du känner glädje över att få se
en idé förverkligad och att du tjänar pengar på att ha kul! Men för att
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få en enklare och snabbare start se till att du gör din hemläxa med
omvärldsbevakning, marknadsanalys och konkurrentbevakning och
det gäller oavsett nisch. Så kort formulerat: hitta din idé som både
hjärna och hjärta gillar, gör researchen och bestäm hur du vill ha det
så kommer det att fungera.
Liselotte Norén 50 år Företagare/föreläsare Mongara AB Stockholm
www.mongara.se
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Kan han – kan jag!
Kristiina Starck 39 år
VD Likolo ab/Starckmarknadskonsult Luleå
www.starckmarknadskonsult.se

Mitt möte var en dokumentärfilm om Chris Gardner. Chris, en
amerikan som drabbades av hemlöshet, men som till slut ändå lyckades starta ett framgångsrikt börsmäklarföretag. När jag såg filmen blev
jag enormt inspirerad av hans drivkraft och förmåga att hela tiden se
möjligheter i stället för problem. Jag tänkte kan han – så borde också
jag kunna.
I ungefär samma veva hade jag börjat störa mig på hur jobbigt det var
att handla som småbarnsförälder. Att dra en barnvagn med ena armen
och en tung kundvagn med den andra är inte lätt och jag tänkte att
det måste finnas ett smartare sätt. Tankarna grodde och blev än mer
påtagliga när mitt andra barn föddes. Min äldsta son fick stå på bräda
fäst vid vagnen när jag handlade och det blev ännu bökigare. Då fick
det liksom vara nog.
Jag gjorde lite undersökningar och satte igång en innovationsprocess.
Det har tagit sin lilla tid, men idag är min idé och lösning en produkt på
marknaden. Nu får jag beställningar från stora butikskedjor på flexibla
kundvagnar som bär både varor, bebisar och lite större barn. Allt i ett
alltså.
Det har tagit några år och det har frestat på tålamodet, eftersom jag är
en person som vill att det ska gå fort. Men så fort tiderna känts tuffa
och jag har börjat misströsta tänker jag på Chris Gardner. Jag har ju
ändå hela tiden haft både tak över huvudet och mat på bordet. När jag
tänker på honom får jag tillbaka orken.
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Att ta steget och starta eget har inneburit att mitt självförtroende har
ökat enormt. Jag har vuxit som person, jag har mött och tagit tag i de
flesta av mina rädslor, som till exempel att hålla föreläsningar. I dag
föreläser jag mycket och jag älskar det!
Om jag inte skulle ha sett dokumentären om Chris Gardner skulle jag
förmodligen ha startat eget ändå, men dokumentären gav mig den där
sista knuffen att ta steget. Chris Gardners drivkraft, fokus och vilja kom
genom tv-rutan och gav mycket inspiration att sätta igång processen.
Jag känner mig hemma i entreprenörens skor.
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Karin frågar – Emma svarar

Kan man verkligen starta eget företag,
och kunna leva med att bilda familj? Hur
mycket tid måste man vara beredd att ge?
Karin Åsling 21 år student Företagsekonomi A Södertörns högskola

Det kan man absolut! De viktigaste är att kolla med Skatteverket och
Försäkringskassan vad som gäller med föräldrapenning, sjukpenning
m.m. Se också till att ha en stadig inkomst förutom det egna företaget,
från till exempel din sambo eller sparade pengar, så att ni inte sitter helt
utan pengar om något skulle hända.
Var realistisk och sätt vettiga mål för er som familj och som företagare.
Var ärlig mot dina kunder och berätta för dem om ni får barn så att
de förstår varför det kanske dröjer lite extra innan de får svar från dig.
Ingenting är omöjligt så länge man är realistisk.
Räkna alltid med att du måste lägga mer tid på
företaget än vad du räknat med från början. Det
är svårt att inte tänka på företaget och jobba
dygnet runt. Var noga med att alltid ha minst
en ledig dag i veckan där du spenderar tid med
familjen.
Emma Sandström 22 år fotograf Adorablemoments Stockholm
www.adorablemoments.se
Emma Sandström
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”

Jag har aldrig ångrat att jag tog
steget och det är helt otänkbart
för mig att gå tillbaka som anställd.
Mycket jobb, men också mycket
glädje och stolthet.
Ann Nyström, Ann Nyström design
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Elin frågar – Elise svarar

Hur ska man gå tillväga/tänka när allt
verkar ha brakat ihop?
Elin Kruse 20 år student Företagsekonomi A Södertörns högskola

Jag tror man ska ge sig iväg någonstans där det är lugnt, få lite distans.
Tänka igenom. Det blir ju inte jordbävning. Tänka igenom igen. Varför
vill jag driva företag? Är det jag som ska driva det här? Ska jag sam
arbeta med någon?
Skademinimera, tänk igenom vad som är mest akut, grip tjuren vid
hornen och ta det värsta först, men belöna dig på något vis för att du
är modig. Man lär sig väldigt mycket av alla misstag, även om det kan
vara dyrköpt kunskap. Trots att någon kanske sagt det till dig får det
annan sanningshalt när det ligger där framför en. Jag har i alla fall
upplevt att jag blivit tuffare förhandlare efter att ha åkt på smällar av
sådana som inte har några skrupler. Utan att hamna i affekt kan jag
säga nej på ett tidigare stadium.
Var det rätt tid? Det tar nog väldigt mycket tid att etablera en ny verksamhet, det råd jag fått är att många företag stupar på att man inte är
tillräckligt uthållig. Idén kan vara lysande, men det tar tid att etablera
sig. Kanske fokusera på något som ger inkomster och driva sin idé vid
sidan om tills den tar över?
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Elise Killander

Det finns juveler att vaska ur askan. Kanske Fågel Fenix stiger upp och
det som verkligen behövdes var en sanering och rannsakning av vad
du håller på med. Där har jag mycket erfarenhet. Det finns så mycket
onödigt man sorterar bort när man har kniven mot strupen. Som till
exempel medarbetarna man trodde skulle hjälpa till och som verkade
så bra, men aldrig fick något att hända. Det som såg tjusigt ut i början
eller var bekvämt av olika skäl.
Kanske blir det tillfället att se vad du verkligen vill/kan, eller skulle
vilja. Det finns alltid ingredienser som är bra och värda att behålla.
Elise Killander 54 år VD/ensamföretagare Aurora Carpets Mariefred
www.auroracarpets.se
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Känslan av tilltro
Lisa Flink 26 år
delägare/utbildare Creo Hälsa Göteborg
www creohalsa.se

Året var 2007. Jag gick på universitet och hade precis läst ett program
med inriktning på kost och hälsa. Efter avslutade studier väntade en
tuff arbetsmarknad och det hade väckt tankar hos mig och min kompis
Camilla. Vi hade kommit på att vi ville arbeta med hälsa på vårt sätt. Vi
hade en idé och nu skulle vi starta eget.
Det var en spännande tanke, men också läskig. Kunde vi verkligen
starta eget? Vi bokade tid för ett vägledningsmöte på Drivhuset i Göte
borg, en stiftelse som riktat in sig på att hjälpa studenter att bli egna
företagare. Vi möttes av verksamhetschefen Mariah ben Salem Dynehäll och undrade nervöst vad hon skulle säga om vår idé. Var vår idé
verkligen tillräckligt bra för komma dit och besvära henne? Och hade vi
överhuvudtaget någonting med oss som kunde kallas för idé? Camilla
och jag var så nervösa att vi höll på att vända redan i dörren. Tänk om
Mariah bara rynkade på näsan åt oss och tyckte att vi var löjliga som
trodde vi kunde bli företagare?
När vi presenterade vår idé nickade Mariah och hummade gillande.
Vår affärsidé byggde på att vi ville arbeta med hälsa på ett kreativt
och nytänkande sätt. Vi ville komma ur de vanliga hjulspåren och hitta
nya sätt att angripa gamla problem. Ett exempel är att vi tillsammans
med företag arrangerar matkvällar för personalen där vi lagar mat och
ger råd samtidigt. Det blir en rolig och inspirerande kväll med mycket
kunskap och nyttig mat. Något man minns och bär med sig i vardagen.
Mariah antecknade och lyssnade koncentrerat på vad vi sa. Det tog inte
långt tid innan den plågsamma nervositeten var som bortblåst. Istället
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fylldes vi sakta av en spirande upprymdhet.
Mariahs sätt att bemöta oss var så enkelt och ändå
så speciellt. Hon fick oss att känna det allra vikLisa Flink
tigaste i början på vår resa: Känslan av tilltro för
någon annan, men också att denna någon kände en stark tilltro till oss.
Det var det som gjorde att vi vågade ta steget. Det var det som fick
oss att utvecklas som mest. Just det där att vi mötte någon som var så
genuint intresserad och verkligt engagerad. Någon som intalade oss att
vi hade potential. Att vår idé var bra och kunde bli något.
Det var så annorlunda mot möten jag haft tidigare. Möten som gjort att
jag hade känt mig liten, obetydlig, löjlig och naiv. Trots att de människor jag träffat också arbetade för att stödja sådana som jag, en nyfiken
potentiell nyföretagare. Gång på gång hade jag bemötts av en negativ inställning, en misstro och ett nonchalant axelryck som sänkte mitt
självförtroende. Därför blev glädjen så mycket större när jag träffade
Mariah. Via Mariah och Drivhuset har jag och Camilla fått ovärderlig
kunskap och fantastiska kontakter, men framförallt fick vi under vårt
startskede chans att möta en person som sa: ”Ni kan om ni vill. Allt är
möjligt. Man behöver inte kunna allt från början, men man måste vara
beredd att lära sig. Om det här är vad ni vill så kommer vi att finnas vid
er sida och visa vägen”.
Det hade en avgörande betydelse för min fortsatta karriär som entreprenör.
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En trygg plats att återvända till
Liselotte Norén 50 år
Företagare/föreläsare Mongara AB Stockholm
www.mongara.se

I början av 1990-talet kom jag hem,
mitt i värsta lågkonjunkturen, efter en
lång jordenruntresa. Under resan hade
jag funderat mycket över min situation
och de erfarenheter som jag hade gjort
när jag som anställd startade ett konsultbolag. Jag hade en liten ägarandel, men
egentligen inte så mycket att säga till
om. På lite mer än ett år växte vi till 25
personer och jag höll på att jobba ihjäl
mig. Så jag sa upp mig, packade väskan
och stack. Under min resa insåg jag att
Liselotte Norén
jag aldrig mer ville ha en chef som bestämde över i vilken ordning jag skulle göra saker eller som inte ville
att jag skulle förbättra det jag såg kunde göras annorlunda. Då återstod
alltså att bli egen företagare.
Till saken hörde att jag strax innan jag stack iväg på min långresa hade
träffat en ny man. Vår ekonomi var milt uttryckt – en katastrof. I princip
kan man säga att vi tillsammans ägde kläderna, ett andrahandskontrakt
på en lägenhet på 23 kvadrat och en stor packe skulder – jag efter min
resa och han efter en trasslig skilsmässa. För att få en bra start på vårt
förhållande mötte han mig på Kastrup dit jag flög efter att ha varit borta
i 12 månader. Sen körde vi i en gammal skrotig SAAB genom Europa
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tillsammans. Under resan bestämde vi oss för att vi skulle bo och leva
tillsammans och att jag skulle starta eget.
Direkt när vi kom hem till Stockholm for vi till mina föräldrar för att berätta de ”glada nyheterna”. Här hemma hade det under min restid varit
en riktig lågkonjunktur och flera av våra kollegor och före detta kunder
hade gått i konkurs. Arbetslösheten var stor, marknaden i stort sett kall.
Alla väntade på att det skulle hända något och det var inte riktigt läge
att starta eget.
När vi kom hem till min mamma och pappa steg vi in i köket och
kramade om varandra. Sen satte vi oss vid köksbordet för att fika. Så
självklart svenskt och något som jag hade saknat när jag var ute på min
resa. Mjölk och kanelbullar. Vi pratade lite om hur Europatrippen har
varit och sen frågade mamma vad jag ska göra nu. Hon berättade att
hon gjort i ordning mitt gamla rum till jag hittade någonstans att bo.
”Nja”, sa jag. ”Jag har flyttat in hos Anders och så har jag fyllt i blanketterna för att starta eget. Jag tänkte jobba med utbildning och föreläsningar och lite av varje”.
Tystnaden blev lång. Nästan outhärdligt lång innan min pappa tog till
orda: ”Du vet att du alltid kan komma hem hit och äta middag om det
skulle bli knapert? Eller hur?”
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Han vände sig mot mamma och hon nickade tyst. Det har blivit knapert
mer än en gång sen den dagen, men jag har alltid haft i bakhuvudet att
jag kan få hjälp, stöd och råd från min närmaste familj. Det har gett mig
en grundtrygghet som ibland har betytt skillnaden mellan att göra eller
att inte göra. Ibland har det också betytt att jag fått hjälp att komma tillbaka efter ett riktigt magplask. Både med middagar och uppmuntran.
En av de största tillgångar man kan ha som företagare är en hejarklack
och supporterklubb. Det är så lätt att glömma bort hur bra jag är och
att min idé går att genomföra när det har gått trögt en längre tid. Då
är hejarklacken ovärderlig för att påminna och stödja och det är också
mycket roligare att fira att det har gått bra. Jag jobbar inte mindre som
företagare. Men den stora skillnaden mot tidigare är att jag nu jobbar
med mina saker, i min takt och med sådant som jag tycker är roligt och
viktigt.
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Madeleine frågar – Tania svarar

Var hittar man som entreprenör
inspirationen i ett land där jantelagen
råder – där det är svårt att tro på sig själv?
Madeleine Ingevald 22 år student Civilekonomlinjen Örebro Universitet

Som egenföretagare måste du ta ut skilsmässa från Jante. Han är inte
någon bra partner om du vill driva företaget framåt. Jag tror dock att
det är viktigt att hitta en balans mellan att visa framfötterna och vara
ödmjuk. För mig har mitt personliga nätverk varit en stor tillgång för
att finna sparringpartners. Även ambassadörskapet för kvinnors företagande har varit ett givande nätverk där jag träffat många duktiga
kvinnor att låta mig inspireras av.
Tania Pettersson 27 år VD Optimalpersonal Saltsjö-Boo
www.optimalpersonal.se
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”

Det är viktigt att ha fokus och att sätta
upp både en vision och konkreta
mätbara mål för företagets verksamhet,
som man hela tiden driver mot och
aldrig släpper ur sikte!
Gun-Marie Östedt-Axelsson, Seagull Project Business Development Manager
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Bahar frågar – Eleonore svarar

Finns det några bra böcker att läsa för att
få en bättre inblick i entreprenörskap?
Bahar Harati 26 år student Ekonomi teknik & design Södertörns högskola

Författaren och forskaren Peter Senge är bra. Läs det som är aktuellt,
alltså nyutkommet. Jag har alltid gillat det senaste inom populärpsykologi. Det kan inspirera men man ska inte lägga allt för stor vikt vid det.
Människor är annars den bästa inspirationen. Skaffa goda förebilder
som man kan ha utvecklande, inspirerande och etiska diskussioner
med.
Eleonore Lind 54 år medlare/samtalsterapeut Uddevalla
www.medling.nu

Eleonore Lind
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Ett helt annat kapitel
Lotta Abrahamsson 46 år
Amalia Kreativ Kommunikation Lysekil
www.livsklok.se

Jag var innesluten i en bubbla den där första veckan i november 2009. Jag satt och skrev på första kapitlet i min aktuella bok FULL
KOLL! om konsten att bli mer effektiv och kreativ i vardagen och där
fanns bara jag, min dator och det stora inneslutande lugnet. Men så fick
jag lov att kliva ut ur bubblan och in i verkligheten. Jag hade ju mitt
uppdrag som Ambassadör för kvinnors företagande och jag skulle möta
ett gäng högstadieelever den dagen. Jag tog mig till skolan, äntrade
klassrummet och just de här eleverna – med deras kombination av Låtlivet-börja-glöd och Hur-ska-det-gå-ångest – fick mig att flytta fokus ordentligt. Efter mötet med dem åkte jag raka vägen till kontoret och skrev
om hela kapitlet – och på slutet lade jag till ett sprillans nytt stycke:
Kreativa yrken – en kuggfråga?
(ur FULL KOLL! utgiven av Bokförlaget Forum)
De släntrar in i klassrummet, en efter en, på det där sättet som bara
niondeklassare kan göra; världsvant och osäkert i en och samma kropp.
Framme vid katedern står jag och väntar på att få ta över lektionen.
Blickarna jag får är nyfikna, men också utmanande och ifrågasättande:
Vem är hon? Vad vill hon oss? Kommer detta på provet?
Jag träffar alla niorna på högstadiet i Lysekil denna höstvecka i egenskap av Ambassadör för kvinnors företagande, ett uppdrag jag haft sedan 2008. Utsedd av Tillväxtverket, är jag en av cirka 800 kvinnliga
företagare som de senaste åren kostnadsfritt besökt skolor och föreningar
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för att föreläsa om företagande och entreprenörskap. När jag möter
eleverna pratar jag också om journalistik och kreativitet, och hur viktig
glädjen är för att få fart på skapandet och samspelet mellan våra två
hjärnhalvor. ”Hur är en kreativ person?” brukar jag undra.
Reaktionen kommer varje gång snabbt från flera håll i klassrummet:
”Påhittig!” Det känns tryggt att veta, femtonåringarna har koll på detta.
Sedan ställer jag frågan om vilka yrken som är kreativa. Vilka är det
mer än journalister som behöver vara påhittiga på jobbet? Då brukar
det bli tyst en stund innan svaren börjar droppa in: ”Konstnärer”, säger
en lockig kille mitt i klassrummet. ”Fotografer”, säger en tjej som senare
avslöjar att hon drömmer om det yrket. ”Stylister”, säger en annan tjej
med svart kajal perfekt dragen
längs ögonfransrötterna.
Tillsammans gör vi sedan listan komplett med de spännande jobb som är självskrivna
som kreativa: Musiker, sångare,
skådespelare, regissör, författare, programledare i tv och
radio, arkitekt, designer, forskare. Någonstans mitt i uppräkningen hör jag också de tonårstuffa rösterna från killarna

Lotta Abrahamsson
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som försöker utmana stundens vikarie: ”Kockar!”, ”Bilmekaniker!”,
”Dagisfröknar!”
Till deras stora förvåning applåderar jag varje gång och ger dem rätt.
Kreativiteten, förmågan till nytänkande och omskapande, är en tillgång
på alla arbetsplatser. Även om den inte ingår i den officiella kravspecifikationen. En kreativ kock överraskar mig med smakbrytningar jag inte
kan förutse, som min pappas kardemummakryddade entrecôte. Byt ut
pepparkornen i kvarnen mot kardemummakärnor, det blir jättegott. En
kreativ bilmekaniker kan, likt Bosse Bildoktorn, avslöja varför gammelmotorn hackar genom att lyssna på rytmen och motrytmen. Och jag är
tacksam för hur personalen på mina tvillingtjejers förskola dagligen tar
ungarnas kreativa lekar på allvar i sångsamlingar, bildspel och rollekar.
”Mamma, jag är superhjälte – och frisör!” För landets niondeklassare,
inte bara de jag träffar i Lysekil, känns tankarna på arbetslivet ”fett”
långt borta, för att låna deras ordval. De tycker det är svårt nog att
tvingas fundera över gymnasievalet. Men oavsett hur de väljer, och på
vilka arbetsplatser de till slut hamnar, kommer de att behöva snabba
kopplingar mellan den vänstra och högra hemisfären. Hjärnkraften är
råvaran i informationssamhället. Inte järnkraften, det svenska stålet,
som byggde industrisamhället.
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Hoda frågar – Karin svarar

Hur kan en företagare känna sig så säker
som man någonsin kan?
Hoda Ramezan 22 år student Företagsekonomi A Södertörn Högskola

Något kryptisk fråga. Hur kan en människa någonsin känna sig säker
på att man kan? Hur långt är ett snöre? När har du facit till livet? Att
driva företag är ett liv och ett liv är inget som du kan. Det är något som
du gör!
Karin Klerfelt 50 år
Grundare/ägare Astarcan AB Stockholm
www.astarcan.se

Karin Klerfelt
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En snilleblixt
Monica Reer 45 år
Pontho Hair & Makeup Ystad
www.ponthohair.com

Det började med att ABBA vann Eurovision Song Contest 1974 med
låten Waterloo.
Jag var nio år gammal och blev helt såld, på ABBA. Nedskickad av mina
föräldrar till den lilla lanthandeln i byn jag bodde i då hittade jag, bland
en massa andra tidningar, poptidningen Poster. Jag upptäckte snabbt
att den innehöll bilder på mina nya idoler, ABBA. Stora fina bilder. Jag
var salig och köpte min första Poster för sparade pengar. Det var bara
ett problem. Det följde med bilder på en massa andra artister också.
Jag ville ju bara ha ABBA-bilder! Vad skulle jag göra med alla de andra
bilderna som jag betalt för, men inte ville ha? Det var ett störningsmoment som jag grubblade över samtidigt som jag upptäckte att det gick
att beställa gamla nummer av Poster. I dem fanns fler ABBA-bilder, men
jag hade inga pengar så det räckte. Det var då jag kom på snilleblixten.
Om jag sålde de där andra bilderna som jag inte tyckte var något att
ha så skulle jag få loss pengar till att köpa gamla nummer med ABBAbilder. Och i de tidningarna fanns det ju också andra bilder på andra
band och om jag sålde dem så skulle jag få råd med ännu fler Postertidningar.
Sagt och gjort, jag tog med mig alla dessa överblivna posters till skolan
och sålde små bilder för 50 öre och stora för en krona. Jag skötte försäljningen nere vid tjejtoaletten så att ingen lärare skulle komma och
förstöra affärerna. Jag minns hur en massa bilder gick åt till grabbarna
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som älskade KISS och Alice Cooper. Bilder som jag avskydde, men hade
i överflöd eftersom de prydde nästan varenda Poster-tidning. Mycket
riktigt fick jag sedan råd att köpa tidningarna jag ville ha. Och det blev
det på nytt fullt med bilder över som jag inte ville ha och kunde sälja för
att köpa nya tidningar. Så höll det på och jag var världens lyckligaste.
Jag fick tag på alla de där bilderna som än idag ligger i gott förvar i min
kökssoffa. Om inte annat så för att påminna mig om hur jag från början
blev en riktig entreprenör.

Monica Reer
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”

Sälj, sälj, sälj och var kreativ i hur
du gör det! Idag finns många sätt att
marknadsföra sig till en låg kostnad
via nätet och sociala medier.
Ebba Prejer, Dubarryboots
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Ronja frågar – Lena svarar

Hur får jag veta om mitt tilltänkta
företagsnamn är upptaget?
Ronja Svedblom 21 år student Textdesign Mälardalens Högskola

Besök hemsidor som ex. www.bolagsverket.se och www.verksamt.se,
där finns all information om företagsnamn och vad man bör tänka på.
Lena Landvall 42 år Frisör Studio Sweet AB
www.studiosweet.se
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Jag höjde blicken
Monica Domert 65 år
Formgivare/VD Mochdesign/Rammsjö Form AB, Båstad
www.mochdesign.com

I början av år 2000 befann jag mig i Riksdagshuset för att presentera
mina glasprodukter. Jag hade bland annat tagit fram en kanna i gult
och blått som jag tyckte passade till Riksdagen. Just som jag satt där
och presenterade mig själv och mina produkter råkade jag höja blicken
och fick syn på de tre kronorna på väggen. Halvt om halvt slog det mig
att det ju faktiskt var Riksdagens varumärke jag betraktade. Jag fick en
snilleblixt och sa spontant till kvinnan framför mig att jag ville göra om
en av kronorna till en ljuslykta.
Kvinnan var precis rätt person att säga det till. Hon blev intresserad gav
mig uppdraget att fixa en sådan lykta. Fylld med kreativ energi satte
jag i gång med att tillverka en prototyp i smide. Sedan gällde det att
få fram en riktigt fin produkt, så jag presenterade kronan på Skultuna
Mässingsbruk. Men där kom bakslaget. Bara verktygskostnaden skulle
gå på omkring 50 000 kronor. När jag återkom till Riksdagen och presenterade priset fanns det ingen budget för kronan och därför blev det
ingenting.
Men det skulle bli. Idén behövde bara ligga i träda i några år. 2003 flyttade jag till Rammsjö i Båstad kommun. Vid det laget hade jag på allvar
bestämt mig för att satsa på min design i egen regi. Jag kom med i ett
Kraftprojekt i början av 2005 och då poppade min gamla snilleblixt upp
till ytan igen. Jag såg till att produktutveckla Riksdagens krona på egen
hand i mitt AB. Jag hittade en tillverkare i Halland som gjorde verktyget
och kronan i rostfritt stål.
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När jag skulle designskydda min produkt på Patent- och Registreringsverket var det någon där som föreslog
att jag skulle söka detta som mitt
varumärke. Så blev det. Det slutade
med att jag hade tre varumärken
med Riksdagens krona. Två av varu
märkena hade mitt namn under kroMonica Domert
nan. Den tredje var endast kronan.
Efter det fick jag blodad tand och ansökte om att få göra flera olika
produkter i olika klasser. I klasserna glas, porslin, bestick, textil samt i
många andra klasser finns nu färdiga ritningar.
Det visade sig att jag hade alla möjligheter i världen! Det enda jag
behövde passa mig för var att det inte gick för sig att använda exakt
samma motiv som Riksdagen hade. Annars kunde jag göra vad jag ville
med en krona.
Därefter gick det som på räls. Mina kunder blev Riksdagen, Bolagsverket, UD och flera andra statliga bolag. Till slut kom det till en punkt då
mina produkter blev så många och fick en sådan spridning att Riksdagsförvaltningen ville köpa ”tillbaka” rättigheterna till sin krona och
kringprodukterna av mig. Det fick de också göra, även om det tog lång
tid eftersom mina varumärken hade vunnit laga kraft hos Patent- och
Registreringsverket.
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Så här i efterhand ser jag det som att jag fick vara med om en väldigt
annorlunda tid. Det har tagit mycket tid och engagemang i anspråk, men
det känns fantastiskt att ha gjort allt detta och få ta del av hur min idé
och hur varumärke har vuxit. Produkterna med kronan i fokus fick till
exempel en mycket fin plats mitt i rampljuset i samband med kronprinsessans bröllop sommaren 2010. Då hade jag kunnat ha haft en hel
butik, men innan dess hade Riksdagen ” tyvärr ” hunnit att köpa varumärket och produkter tillbaka. Jag kom in i riksdagen på mitt vis i alla
fall. Det var min affärsidé att kronan skulle bli ett ansikte ut i världen.
Det blev precis som jag ville det. Jag lyckades skapa en produkt som
Sverige med stolthet kan visa upp i världen. Och allting hände bara för
att jag råkade höja blicken en aning för tio år sedan.
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Monica frågar – Charlotta svarar

Måste man alltid ha ett startkapital?
Vad bör det ligga på?
Monica AL Rammal 22 år student Företagsekonomi A Södertörns Högskola

Det beror väldigt mycket på vilken typ av företag det gäller. Om
man startar ett aktiebolag så krävs i nuläget ett startkapital på minst
50 000 kr i form av kontanter eller t.ex. tillgångar (inventarier, lokal)
som blivit värderad av revisor. För enskild firma krävs inget kapital,
men i praktiken behöver man givetvis kunna investera i det som behövs för att utföra arbetet. Antingen via egna medel, med lån eller
kredit. Dessutom behöver man oftast ha pengar att leva på privat tills
man kan ta ut någon lön ur företaget, vilket i vissa fall kan handla
om några år (gäller både AB och enskild firma). I t.ex. en butik krävs
rätt stora investeringar i form av inventarier, kassaregister (krav från
Skattemyndigheten), dator, telefon, reklammaterial m.m. och förstås
varor (100 000 är enligt min erfarenhet för lite). En konsultfirma kan
kanske klara sig med t.ex. dator, telefon och visitkort.
Charlotta Löfberg 46 år VD Ecoolista AB Sundbyberg
www.ecoolista.se
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Du kan aldrig sparka dig själv
Sofie Brusell 26 år
VD PromisedbyBrusell Stockholm
www.promisedbybrusell.se

I åratal hade jag pratat om att starta eget. Det var någonting jag så
gärna ville och under en period hakade även mina vänner på och ville
samma sak. Vi satt på otaliga vinkvällar och spånkvällar och vred och
vände på affärsidéer som vi hade. Det var oerhört kreativt, men vi kom
egentligen ingen vart. Livet kom emellan, vännerna droppade av och
till slut var det bara jag kvar. Jag var säker på min sak, jag skulle starta
eget. Flera jag hade omkring mig var tveksamma. De frågade gång på
gång om jag visste vad jag gjorde och påminde mig ständigt om tryggheten med att vara anställd.
Men jag var inte färdig för att ge upp. Jag började mejla och ringa mentorer, investerare och karriärcoacher. Men de flesta ringde aldrig tillbaka. Några skickade ett mejl med en rad där det stod något i stil med:
”Vi har i år beslutat att endast jobba med miljöteknologiska innovationskoncept, men vi önskar dig lycka till”.
Det var nedslående, men jag ville ändå inte ge mig. I juni 2009 befann
jag mig i ett tillstånd då jag hela tiden funderade på att säga upp mig
och köra igång. Återigen kom livet emellan. Men så en eftermiddag i
juni 2009 ringde min mobil. Det var Micke Kedbäck från Innovationsbron. En av alla dessa personer som jag mejlat i hopp om att någonting
skulle hända. Att någon skulle vilja lyssna på mig och min idé. Men till
skillnad från de andra visade Micke ett intresse och en nyfikenhet. Han
sa att han skulle komma till Stockholm veckan därpå och att han gärna
bjöd mig på lunch.
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Vi träffades på Kulturhuset och jag berättade om mina planer på att starta eget,
vad min idé bestod av och hur jag såg på
framtiden. Micke satt tyst, han betraktade
Sofie Brusell
mig och lyssnade noggrant. Sen när jag var
klar sa han: ”Varför har du inte sagt upp dig än? Din chef kan ju sparka
dig vilken dag som, men du kan aldrig sparka dig själv.”
Det var en knuff som hette duga. En vecka efteråt sa jag upp mig och
idag driver jag en konsultbyrå inom kommunikation och produktion.
Jag har inte varit arbetslös en enda dag och får fler förfrågningar än jag
hinner med. Micke, han har flyttat till Bangkok och jobbar där. Trots
avståndet är Micke fortfarande en viktig mentor för mig. Vi ses när han
kommer till Sverige och vi har ofta kontakt via internet. Jag beskriver
idéer, tankar och utvecklingsplaner för honom. Vi diskuterar och jag
tar beslut.
Det som skilde Micke från alla de andra jag kontaktade var att han satsade på mig som person, som karriärkvinna och entreprenör. Det har
varit en trygghet för mig att ha det stödet från en person som jag litar
på och som förstod mig och hur jag tänkte. En som såg möjligheten att
stötta mig utan att behöva satsa pengar vilket i längden innebär att jag
nu driver ett företag utan lån och skulder till riskkapitalister.
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Cecilia frågar – Gunilla svarar

Vad är det som gör att vissa personer blir
företagare/entreprenörer?
Cecilia Lundfeldt 34 år student FEK A Södertörns högskola

En stark vision, en dröm, en viss tro på sig själv, en lust att prova nytt
och en längtan att testa om det fungerar. Så var det för mig. Dessutom
att få styra sin egen vardag, skapa balans mellan alla roller i vardagen,
och att få vara sin egen chef – ”Det är lyckan och nöjet”. Man skapar
också en viss mängd bekräftelse i det man levererar och det triggar till
att gå vidare.
Nu har jag varit företagare i sju år och
visst funderar jag ibland på vilket jobb
som skulle få mig tillbaka som anställd
igen. Hittills har det jobbet inte dykt upp
och om det kommer så är jag nyfiken på
vad det skulle vara. Jag gläds varje dag
åt att vara företagare/entreprenör!
Gunilla Barrskog 51 år Organisations &
Ledarskapskonsult Barrskog Konsult AB Bromma
www.barrskog.se

Gunilla Barrskog
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”

Att våga dela med sig av alla sina
erfarenheter ger både oss som
redan är verksamma och de unga
talangerna som är på gång nya
insikter och möjlighet att tänka i
nya banor. Det är mycket värdefullt!
Ingela Lekfalk, Lekfalk Produktion
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En trevlig plats för dem som hjälper
Tania Pettersson 27 år
VD Optimalpersonal Saltsjö-Boo
www.optimalpersonal.se

Vissa barn kommer med storken. Själv kom jag med SAS. Jag är
adopterad från Indien och har bott i Sverige sedan jag var 4 månader.
Yrkesplanerna gick väl som hos många andra tjejer från modell till advokat. Sedan bestämde jag mig för psykolog, men slutade som beteendevetare. Jag hade länge drömt om att starta eget eftersom min pappa
som var egenföretagare varit min stora förebild. Som nyexaminerad
22-åring med hybris trodde jag att jag kunde välja och vraka mellan
jobben och sökte således bara de allra högsta chefsjobben. Jag fick
inget av dem, kom inte ens på anställningsintervjuerna och jag väcktes
brutalt upp av insikten att jag inte var så attraktiv på arbetsmarknaden
som jag hade trott.
Efter den insikten följde några ”hundår” då jag jobbade i barnomsorgen samtidigt som jag febrilt sprang på anställningsintervju efter anställningsintervju. Jag verkade alltid stupa på mållinjen när tjänsten
tillsattes. Jag möttes alltför ofta av frasen: ”Vi tycker verkligen att du är
jätteintressant, men du har för lite erfarenhet”.
Efter några år fick jag ändå det jag tyckte var drömjobbet på ett bemanningsföretag. Men då kom istället finanskrisen och jag åkte ut med
motiveringen ”arbetsbrist”. Och där stod jag, en ung tjej utan jobb och
dessutom synligt adopterad från Indien, – mitt i lågkonjunkturträsket
och visste inte vilket ben jag skulle stå på. Vad skulle jag göra?
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Jag skulle starta eget! Drömmen fanns ju redan där, men den som
verkligen fick mig att fatta det slutgiltiga beslutet var min dåvarande
kollega Monia Stavrum. Monia är tuff, driven och målfokuserad. Hon
pushade inte bara mig mot mitt mål på ett konstruktivt sätt, hon visade
mig också en sida som jag inte stött på tidigare när det kommer till
kvinnliga företagare. Hon delade med sig av sina kunskaper utan att se
mig som en konkurrent. Det förhållningssättet har sedan dess haft en
otroligt stor betydelse för mig.
Min väg framåt har varken varit
enkel eller spikrak, men jag tror att
man tar sig dit man vill bara man
har tydliga mål. Jag tror ärligt att
det finns en särskild plats i helvetet
för tjejer som inte hjälper varandra. Men jag tror även att det finns
en desto trevligare plats för de som
faktiskt stöttar varandra, för ensam
är inte stark i företagsvärlden.

Tania Pettersson
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Magisterarbetet blev en affärsidé
Veronica Håård 32 år
VD Visual Units ab Karlskrona
www.visualunits.se

Sveriges största skidtävling är det betydelsefulla möte som
gjorde mig till företagare. När jag gjorde mitt magisterarbete på Blekinge
Tekniska Högskola 2004 befann jag mig tillsammans med en studiekamrat mitt i händelsernas centrum kring Vasaloppet i Dalarna. Vår
uppgift var att observera hur sjuksköterskorna arbetade i radiocentralen
och längs skidspåret.
Det var en enormt spännande miljö. Vi noterade massor och våra
hjärnor började arbeta för högtryck. En idé föddes om ett nytt positioneringssystem som skulle stödja sjuksköterskorna i logistiken kring
räddningstransporterna på ett effektivare sätt. Med hjälp av vårt system skulle vårdpersonalen kunna se var räddningstransporterna fanns
på en interaktiv karta och därmed också kunna dirigera och optimera
räddningstransporterna. Effektivt och snabbt. Och vi tände verkligen
till på vår idé.
Det är fascinerande hur mycket energi man kan få när man gör något
man verkligen känner för. När vi väl var igång med att forma vårt
positioneringssystem kunde vi inte släppa det. Vi jobbade med design,
utveckling och tester av systemet på kvällar och helger. Det var då vi
kunde. På vardagarna var vi fortfarande satta att syssla med forskningsarbete på högskolan.
Sen när vi gjorde en utvärdering av vårt system, följde vi också upp
med en marknadsanalys. Det var då jag insåg den stora potentialen.

98

Det här systemet var det många som behövde. Inte bara Vasaloppets
personal. Det var inte bara ett system, det var en affärsidé!
Den slutliga knuffen in i företagandet fick jag av högskolan, då jag
fortsättningsvis inte erbjöds mer än 20 procents arbetstid för forskningsarbete. Det var så att säga signalen på var jag borde ta vägen. Jag
satsade och byggde upp ett företag kring positioneringssystemet och
det har jag sannerligen inte behövt ångra.

Veronica Håård
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”

Att ta tillvara viktiga kontakter är
en konst i sig. Ofta handlar det om
att bemästra den blyghet och/eller
osäkerhet som man kan känna inför
nya bekantskaper. Tänk positivt:
Du är betydelsefull och har något
att ge till andra människor.
Lena Sandberg, Sandberg Open Art
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Joel frågar – Ulrika svarar

Att vara entreprenör verkar vara som
solen utan fläckar, men hur skulle du
beskriva fläckarna om de fanns?
Joel Alberyd 23 år student Civilekonom prog. Handelshögskolan Örebro Universitet

Lönen kommer inte automatiskt den 25:e, du saknar kollektivavtalets
trygghet, du har minst sju karensdagar, ingen avdragsgill friskvård och
måste frysa eller lägga ned din verksamhet för att få a-kassa. Du tränas
i att vara en överlevare och hitta lösningar. Jag har valt att vara anställd
till 30 % vid sidan om, för att få det bästa
av två världar. Jag är alltså en kombinatör;
företagare och anställd.
Ulrika Allansson 28 år
Marknadsföringsstrateg/Civilekonom Unikia Göteorg
www.unikia.se

Ulrika Allansson
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Vår dröm blev sann
Hanna Bruce 34 år
VD Växbo Lin AB Växbo
www.vaxbolin.se

Min barndoms somrar tillbringade jag ofta hemma hos mormor
i Hälsingland. Det var också här jag redan som 15-åring mötte kär
leken och min man, Jacob. För att få vara tillsammans med honom
så mycket som möjligt jobbade jag en sommar som guide på företaget
Växbo Lin i Växbo. Åren gick, Jacob och jag utbildade oss och flyttade
till Stockholm. Jag hade ett bra jobb som personalchef på SCA och
hade planerat att göra karriär inom bolaget. Det kändes tryggt och bra.
Men ibland, någon gång då och då när Jacob och jag pratade om livet
och vad vi drömde om – då sa vi att vi skulle flytta till Växbo och ta
över Växbo Lin. Och så skrattade vi. Det var en avlägsen dröm som
inte kunde bli verklighet. Men vi gillade att tänka tanken.
Varje år besökte vi Växbo Lin, handlade lite och njöt av den gamla
kulturhistoriska platsen. I början av 2005 satt vi med vår lilla son på
restaurang Åkerblads i Tällberg när dörren öppnades och ett äldre par
steg in. Jag kände igen mannen direkt, petade på Jacob och sa: ”Titta,
det är Rolf Åkerlund. Det är han som äger Växbo Lin, ska vi gå fram
och hälsa?”
Det gjorde vi och det blev ett möte som förändrade våra liv mer än
vi kunde ana. Vi hade en trevlig stund, drack kaffe och pratade. Strax
innan vi skulle skiljas åt sa jag: ”Ska du sälja Växbo Lin så kan jag
köpa!” Då var jag var 29 år och han 64. Rolf tittade på mig uppifrån
och ned, han såg lite förolämpad ut, i stil med ”vem tror hon att hon
är?”. Rolf sa bestämt: ”Du ska inte tro att det är någon lek att driva en
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fabrik!” Jag vet det, svarade jag och tillade att jag hade skickat efter
hans bokslut från de senaste tre åren och hade koll på hans siffror. Nu
var det min tur att imponera. Rolf tittade allvarligt tillbaka på mig och
sa: ”Det är konstigt att du säger det just nu, eftersom jag i bilen på väg
till restaurangen sa till min fru att det kanske var dags att kliva av och
sälja”.
Jag fick gåshud över hela kroppen. Det var meningen och det var på
riktigt! Jag gav Rolf mitt visitkort och bad honom återkomma. Hela
sommaren väntade jag. Jacob och jag gjorde egna undersökningar,
gick in i de butiker som hade produkter från Växbo Lin och ställde en
massa frågor. Ja, vi gick även in i de butiker som inte hade produkter
från Växbo Lin och frågade varför de inte hade det. Vi levde i vår
dröm, men vågade inte riktigt tro att det skulle bli verklighet. I september kunde jag inte hålla mig längre utan ringde till Rolf och frågade om
han mindes mig och vårt möte. Det gjorde han, han hade mitt visitkort
i plånboken och tillade att det inte var något lätt beslut att sälja: ”Det
är min baby du talar om, det måste kännas rätt”, sa han.
Nu förstod jag att vi var tvungna att lägga in den Stora Övertalningskampanjen. Vi träffades ett par gånger och det sa klick med stort K.
Rolfs mål och visioner gick hand i hand med vad Jacob och jag ville
göra. Rolf hade ursprungligen startat Växbo Lin för att han ville ge
tillbaka till den by där han var född och uppvuxen. Han ville bidra till
Växbos utveckling. Både Jacob och jag hade våra rötter i Hälsingland.
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Tillsammans delade vi samma känsla och kärlek till bygden. Efter flera
möten kom vi överens. Vi skulle köpa Växbo Lin! Vi skulle göra det
omöjliga möjligt.
Men säg den väg som är spikrak. Vi hade viljan, kraften och vi visste
att det var helt rätt för oss. Men bankerna vi kontaktade sa blankt nej.
Efter flera försök fick jag till slut ringa Rolf och säga att jag inte visste
hur vi skulle göra eftersom vi inte kunde få några lån. Rolf hade en lösning. Han sa direkt att han kunde stå kvar på lånen och att vi så snart
vi kommit igång kunde köra en ny vända med banken. Han trodde på
oss. Han visste att om det var några som skulle slita och ge allt för att
Växbo Lin skulle växa så var det vi. Han ville ge oss chansen.
Rolf blev vår mentor och vårt viktigaste bollplank. Efter sex månader
ville alla banker som vi kontaktade ge oss lån, vi hade lyckats. Rolf
ringde varje dag för att höra om vi slagit dagskassan och det hade vi
oftast. Han var aldrig missunnsam, utan alltid positiv och ville att vi
skulle utvecklas, växa och öka omsättningen. Under fem år fick jag
chans att ha världens bästa mentor. I november 2009 gick Rolf bort
och jag saknar honom varje dag. Han var en sann entreprenör som såg
möjligheter i allt.
Att ta över någon annans livsverk är ett stort ansvar och vi lyckades
mycket tack vare Rolf och hans inställning. Det gäller att visa öppenhet
och ta vara på den kunskap som den gamla ägaren har och också ha
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respekt för det som har åstadkommits. Samtidigt som man inte ska
släppa på sina egna idéer, vara ärlig och öppen och våga ta plats i sin
nya roll. Det är otroligt tacksamt att ta över och driva ett företag med
anställda och produktion som redan är i gång. Jag är inte den bästa på
att hitta på nya idéer, men däremot är jag en fena på att utveckla det
som redan finns.
Vår dröm blev sann. Växbo Lin
är idag vår fasta punkt. Jag kan
mycket väl tänka mig att skaffa
fler bolag som kan komplettera
och utveckla den verksamhet
vi redan har. Vi precis öppnat
en butik i Stockholm och fler är
på gång.

Hanna Bruce
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Aram frågar – Lotta svarar

Hur mycket måste man veta om eget
företagande för att starta eget?
Aram Soma 20 år Företagsekonomi Södertörns högskola

På det faktamässiga planet är det bra att man ha läst in sig på olika företagsformer för att kunna välja den form som passar bäst för dig. När du
valt företagsform behöver du läsa in dig på och förstå vad det innebär
skattemässigt och juridiskt. Du kan kanske gå på starta företag-dagen,
som anordnas av flera myndigheter gemensamt, till exempel Bolags
verket, Skatteverket och Tillväxtverket. Du hittar också mycket information och checklistor på företagarsajten www.verksamt.se, som drivs av
samma myndigheter. En annan bra hemsida är www.redaktionen.se.
Förutom det som handlar om ”hårdvaran” vid starten måste du gärna i
dialog med någon annan analysera och fördjupa dig i det som handlar
om dina psyko-sociala bitar. Jag använder mig ofta av dessa tre frågor
när jag ska bestämma för mig för något:
Vill jag detta? Hur känner jag för att starta företag? En mix av glädje
och lagom kittlande oro är bäst.
Kan jag starta företag? Vilken faktamässig kompetens har jag inom den
bransch jag startar? Utgå från ”good enough” och tänk till om vad du
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har möjlighet att lära dig under tiden och eventuellt kompetenshöja dig
innan du sätter igång.
Ska jag starta företaget nu eller senare? Även om du svarat ja på de två
tidigare frågorna så kan det vara viktigt att även här göra en analys på
hur ditt NU-läge är. Om ditt liv är balanserat och ordnat så är det verkligen läge att starta. Eller om det är mycket annat du för tillfället måste
lägga energi på, då kan du behöva vänta tills situationen är annorlunda
och i balans. När du startar företag får du räkna med att det kommer
att ta mycket energi och tid precis som när man gör någon annan förändring i livet. Lycka till!
Lotta Yttergren 53 år VD Siljansnäs Stugby AB/Yttergren utbildning & utveckling Siljansnäs
www.siljansnasstugby.se
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Varför starta företag?
Du kanske vill förverkliga en idé eller dig själv, arbeta självständigt
eller tjäna pengar, ensam eller tillsammans med andra. Orsakerna till
att starta eller ta över ett företag kan vara många. Idag är drygt tio
procent av alla sysselsatta i Sverige företagare. Det finns drygt 900 000
företag i Sverige. Omkring 95 procent av företagen har färre än tio
anställda.
Du bestämmer
Ofta hamnar regler och blanketter i fokus när man talar om företagande. Att driva ett företag innebär förstås mycket annat. Framför allt
får du större möjlighet att jobba med det du verkligen vill, på det sätt
du vill och när du vill på dygnet. I fokus står att du har kunder som vill
köpa det du säljer i företaget och som vill fortsätta att göra affärer med
dig och ditt företag.
Stor frihet – stort ansvar
Som egenföretagare får du ta ett helt annat ansvar än som anställd,
men också en mycket större frihet. Samtidigt är det du som ska se till
att företaget blir lönsamt. Om ditt företag går bra kan du fördela ansvaret till andra genom att anställa personal, eller genom att lägga ut delar
av verksamheten på andra företag. Det är också vanligt att man är flera
som tillsammans startar eller tar över ett företag.
Passar många, men inte alla
Egenföretagare saknar en del av den trygghet som anställda får. Det
innebär att det inte passar alla. Förmågor som är bra att ha som företagare är nyfikenhet, samarbetsvillighet, uthållighet, engagemang och
kreativitet. En stor dos affärsmässighet och problemlösningsförmåga
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är också bra att ha. Det kan ta ett tag innan allt fungerar precis så som
du önskar. Du kommer med stor sannolikhet att behöva investera en
hel del tid och pengar.
Många roller som företagare
Som företagare har du fler roller och ansvarsområden än vad de flesta
anställda har. Innan du har möjlighet eller lust att anställa personal
i företaget kommer du själv säkerligen att fungera som både säljare
och inköpare, ansvarig för kundrelationer, marknadsföring, ekonomi,
administration, IT med mera. Det gör att du kan lära dig mycket och
upptäcka nya sidor av dig själv. Du kan också köpa tjänster av andra
företag, så att du kan koncentrera dig på det som du är bra på i företaget.
Ta reda på fakta
Ta reda på så mycket som möjligt om branschen och marknaden innan
du sätter igång. Hur gör andra företag som säljer samma, eller liknande, tjänster, produkter eller erbjudanden? Finns det speciella regler
som gäller för branschen? Vad kan du lära dig av andras erfarenheter?
Fundera och planera först
Om du startar ett nytt företag är det bra att noga planera företags
starten. När du sätter ord och siffror på affärsidén i en affärsplan kan
du lättare diskutera den med andra. Det kan ge dig nya infallsvinklar,
som gör att du kan vidareutveckla din idé ytterligare. Börja med att
ta reda på om din affärsidé är hållbar, hur kunder, konkurrenter och
marknaden fungerar och hur finansieringen ska lösas Slutligen kan
det vara bra att väga för- och nackdelarna med de olika företagsformer
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som finns och se vad som passar dig bäst. Innan du kör igång måste
du registrera dig, bland annat hos Skatteverket.
Om du tar över ett befintligt företag finns det redan en affärsmodell och
kunskap om marknaden. Antagligen behöver du låna pengar för att
köpa företaget. Allt det här och mycket annat kan en företagsrådgivare
hjälpa dig med, oftast till liten eller ingen kostnad.
Prova på
Om du är nyfiken på hur det är att driva ett företag så finns det flera
möjligheter att prova. Du som studerar på högskola eller universitet
kan välja att läsa allt från enskilda kurser till hela program om företagande. Det finns också ofta en eller flera organisationer kopplade
till högskolan som kan hjälpa dig att komma igång vid sidan av dina
studier.

Vad kan myndigheterna göra för dig?
Läs Starta företag-broschyren
Broschyren Starta företag är en första informationskälla för dig som
funderar på att starta eget. Broschyren ger dig en överblick över vad du
behöver veta och göra för att starta och driva ett företag. Här hittar du
lättillgänglig och inspirerande information och vägledning från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket.
Du beställer Starta företag på www.tillvaxtverket.se/publikationer

110

Besök företagarsajten verksamt.se
På verksamt.se samlar Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket
information, verktyg och e-tjänster som gör det enklare för dig som
vill starta företag. Sajten utgår från din situation som företagare och är
indelad i faserna Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla.
Ett bra sätt att gå från idé till företag är att ta fram en checklista inför
företagsstarten eller att skapa en egen affärsplan. När du väl har bestämt dig för att starta kan du registrera din enskilda firma eller ditt
aktiebolag via verksamt.se.
www.verksamt.se

Gå på Starta företag-dagen
Ett bra sätt är att skaffa information inför företagsstarten är att gå på
Starta företag-dagen som anordnas i hela landet. På Starta företag-dagen
får du överblick över vilka myndigheter som kan hjälpa till på vägen till
ett eget företag. Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket,
Försäkringskassan, Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket.
www.verksamt.se/starta-foretag-dagen
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Till dig som har läst denna bok
Det händer så mycket, varje dag hela tiden. Ibland känns det som
händer livsviktigt, men bara några dagar senare är det glömt och borta.
Ibland händer det saker som bara passerar – först efter ett tag fattar
man vad det egentligen betydde. Slumpen och timingen i det som händer spelar stor roll.
I denna bok har du läst om betydelsefulla möten och händelser som
varit viktiga för några personer som driver företag och är ambassadörer
för kvinnors företagande. De ser möjligheter i det mesta som händer
dem. För ambassadörerna har slumpen och timingen många gånger
gjort det möjligt för dem att förverkliga sina drömmar och idéer – att
göra sin grej.
Det behöver inte vara häpnadsväckande fantastiska prestationer som
ger oss framgång. Det kan vara det lilla i vardagen, som att vända
något negativt till något positivt. För oss själva eller andra. Som ger
oss energi och gör oss kreativa. Som öppnar dörrar som vi inte visste
fanns.
Med denna bok vill vi dela med oss av de berättelser och möten som
varit viktiga och öppnat dörrar för ambassadörerna i deras företagande.
Varje dag har ambassadörerna betydelsefulla möten när de träffar dig
och andra för att berätta om sin väg som företagare. De bär på mycket
kunskap och erfarenheter, som de gärna delar med dig.
Kanske går du och funderar på en idé, något som du känner för och
tycker är kul. En dag kanske du startar företag. För att du vill och kan.
För att företagandet kan vara ett sätt för dig att ha kul, lära nytt och
tjäna pengar. Det är också bra för Sverige. Vi hoppas att denna bok ska
inspirera dig att göra din grej – när det är dags för dig.
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Lycka till!

Gunilla Thorstensson
Programansvarig,
Främja kvinnors företagande, Tillväxtverket

Gunilla Thorstensson

Henrietta Schönenstern
Projektledare, Ambassadörer för
kvinnors företagande, Tillväxtverket
Henrietta
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Schönenstern

Det har betydelse för den här
En man kom gående på en övergiven strand och han kunde snart
skönja en annan man på avstånd. När han gått en stund kunde han
se att det var en av byborna från en liten by i närheten som höll på att
kasta saker i vattnet i jämn takt. Mannen trodde att bybon kastade små
flata stenar för att studsa på vattnet, men när han kom närmare såg
han att det var sjöstjärnor som kastades ut. Hela stranden var full av
hundratals sjöstjärnor som spolats upp av vågorna.
Bybon förklarade för mannen att om han inte kastade tillbaka sjöstjärnorna skulle de dö av brist på syre. Mannen blev förbluffad av bybons
ambitioner och frågade om det inte kändes hopplöst.
”Det måste ju finnas tusentals sjöstjärnor bara på den här stranden, för
att inte tala om alla andra stränder”, sa han.
”Vad tror du att det har för betydelse att du står och kastar tillbaka
några av dem?”
Bybon log och plockade upp ytterligare en sjöstjärna och sade sedan:
”Det har betydelse för den här.”
Författare okänd
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Betydelsefulla möten
Betydelsefulla möten startade hösten 2000 via
en riksomfattande efterlysning av betydelsefulla
lärare. Bakgrunden till efterlysningen var det
stora massmediala pådrag om vad som inte fungerade i landets skolor. Betydelsefulla möten ville
medverka i samhällsdebatten – för att visa på
hur mycket som fungerar och hjälpa till att sprida
goda exempel från landets skolor. Över 500 svar
kom in och av dessa sattes över 100 berättelser samman i boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad som utkom i november 2001.
Sponsorer till skolkampanjen var Svenska Kommunförbundet.
År 2003 var det dags igen. Då gick efterlysningen av Betydelsefulla möten
i vården ut och ett år senare, i november 2004, kom boken Betydelsefulla
möten – Människor som recept med berättelser från hela Sverige. Sponsorer till vårdkampanjen var Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdförbundet och Kommunal. 2007 startade kampanjen Betydelsefulla
möten i idrotten. Boken med samma titel kom ut 2009. Under samma år
genomfördes insamlingen av berättelser till boken Betydelsefulla möten
– Entreprenörer berättar.
Sponsorer till entreprenörskampanjen
var Svenskt Närings
liv & Fri Företagsam
het.
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Lagom till valet 2010 kom boken Betydelsefulla möten
– Politiker berättar. Politiker från hela Sverige deltar
med berättelser i boken som är indelad i fem kapitel:
Mod, Kraft, Inspiration, Lust och Framtidstro.
Berättelserna har fokus på möten eller ögonblick när
en enskild individ bestämt sig för att ta steget och
bli en av dem som sätter dagordningen – idag och
i framtiden. Kort sagt bli en politiker. Berättelserna visar på hur spännande och intressant det kan vara att ta steget, vara aktiv och engagerad – från kommunpolitik till riksdag.
40 härliga vardagsberättelser som ger dig en oförglömlig läsupplevelse. Med den vackra presentboken Du är betydelsefull vill vi ge dig glädje,
inspiration och mod att aktivt bidra till en bättre
jord att bo på – för oss alla. Det är i vardagen
det händer. Ingen kan göra allt, men många kan
göra mycket. Ta vara på varje möte du har, de
ger dig möjlighet att påverka en annan människas
liv – till det bättre. Allt du gör spelar roll. Du är
betydelsefull.
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I dagsläget har vi, via riksomfattande opinionsbildande projekt, samlat
in över 2000 berättelser om betydelsefulla möten från hela Sverige.
Initiativtagare till Betydelsefulla möten är marknadsekonomen och
frilansskribenten Catherina Ronsten. Betydelsefulla möten har ingen
koppling till någon religion eller politisk organisation utan vill peka på
varje enskild persons möjlighet att själv påverka – både sitt eget och
andras liv – på ett positivt sätt.
Betydelsefulla mötens mål är att skapa en ökad medvetenhet om hur
mycket vi alla kan betyda för varandra. Att agera som en medkraft. Fler
böcker och opinionsbildande efterlysningskampanjer ligger färdiga att
starta.

Stiftelsen Betydelsefulla möten
Ett av Betydelsefulla mötens mål är att skapa en stiftelse där alla
världens människor skall kunna nominera en eller flera personer/
grupper som medverkat till att skapa en positiv skillnad för någon annan. Kriterier för vilka som kommer att ges stöd kommer
att baseras på vad det betydelsefulla mötet bidragit till. När stiftelsen är bildad räknar vi med att kunna medverka till att premiera
10–15 människor/grupper per år. Det innebär att när du lämnar en berättelse eller köper en Betydelsefulla möten-bok kommer du att bidra
till stiftelsen som gör fler betydelsefulla möten möjliga.

Betydelsefulla möten-böcker beställer du enklast via vår webbutik
www.betydelsefulla.se/butik
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Vinnare i din egen tävling
Livet och arbetet kan vara både lust, glädje, tårar och kaos, inspiration och utmaningar. Oavsett var du är just nu och var du vill komma i
livet har du nytta av tankarna, övningarna och
inspirationen från Emma Pihls bok Vinnare i
din egen tävling.
I Vinnare delar Emma generöst med sig av
sin egen livshistoria och utveckling från själv
destruktivitet och negativitet till livsglädje och
framgång. Boken gör dig till vinnare genom att
jobba med sex teman.
PRESTATIONER Bäst när det gäller och att behålla energin både i
med och motgång. SJÄLVBILD Vilken styrande föreställning om mig
själv påverkar mina resultat och mitt mående? BETEENDEFÖRÄNDRINGAR Var vill jag komma? De aktiva stegen för att ändra ett beteende. ATTITYD Vinnande inställning till mig själv, omständigheter
och världen. RELATIONER Vilka hjälper dig bäst framåt? INRE
DIALOG Vinnande tankar. Sluta låta hjärnan lägga krokben för dig.
Vinnare i din egen tävling är en metodbok för att du skall kunna ta dig
från där du är idag till dit du önskar. Att förverkliga dig själv och dina
resultat utifrån vem du är och dit du vill komma. Syftet med boken är
att skapa ditt eget mentala träningsläger med grenar specialanpassade
efter dina behov, utifrån dina egna tävlingar och hitta sätt att med
rätt tankar, attityd, självbild och målfokus få mer av det du önskar
för dig själv och som medmänniska.
Vinnare i din egen tävling är utgiven på Betydelsefulla möten & förlag.
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”

Så en tanke – skörda en handling
Så en handling – skörda en vana
Så en vana – skörda en karaktär
Så en karaktär – skörda ditt öde
Stephen Covey

120

Mina drömmar och mål
Här har vi samlat några sidor till dig som ger
dig möjlighet att drömma och sätta upp mål
för vad du vill uppnå inom ett, två och fem år.
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Inom 1 år skall jag:

1år
Det är jag som sätter mina mål i livet

Det är jag som bestämmer hur det skall gå

Inom 2 år skall jag:

2år
Det är jag som ser till att uppnå mina mål

Det är jag som prioriterar

Inom 5 år skall jag:

5år
Jag möter livet med öppet hjärta

Livet blir till det jag gör det till!

Bilder
Samtliga deltagare har bistått med egna bilder för publicering.
I de fall bidragslämnaren uppgivit fotografens namn finns de här:
Christina Lugnet (bild: Håkan Flank) Alexandra Moore (bild: Patrik Rosén)
Anna Berg (bild: E Langer Photography) Emma Sandström (bild: Karolina Ehrenpil)
Lotta Abrahamsson (bild: Cicci Jonson) Monica Reer (bild: Jan Pontho)
Hanna Bruce (bild: Sara Appelqvist)
Sjöstjärna (bild: Ken Lönnström)

Ambassadörerna svarar ensamma för sina åsikter och innehållet i berättelser samt
svar på studenternas frågor

Betydelsefulla möten – Nu är det dags!
Emelie, Cecilia och Irene trodde att de var på väg åt ett håll när livet och deras dröm tog
dem åt ett helt annat. Anna och Elise har haft turer upp och ned – de har borstat av sig
och gått vidare för att leva sin dröm.
Ett betydelsefullt möte, en händelse och livet vänder. Boken Betydelsefulla möten – Nu är
det dags! är ett samarbete mellan Betydelsefulla möten och Tillväxtverket. Den består av
röster av Ambassadörer för kvinnors företagande. De är utsedda av Tillväxtverket att vara
förebilder och aktivt delta och sprida kunskap om företagande och berätta sina historier.
De brinner för att dela med sig. Generöst!
Ibland vet man att ett möte är betydelsefullt just i stunden – ibland tar det flera år innan
man förstår mötets betydelse. Ett möte kan verka litet och oansenligt och kanske passerar
i vardagen, men ändå ha en enorm effekt – precis som några droppar karamellfärg i ett
glas vatten.

Betydelsefulla möteN – nu är det dags!

En samling personliga och inspirerande berättelser
från en av världens viktigaste mötesplatser – affärsvärlden

Boken innehåller ett axplock av alla de berättelser och frågor och svar som Ambassa
dörerna har att bjuda på. Bjud in en Ambassadör för kvinnors företagande till din
skola eller ta kontakt för egen del – lyssna och ställ frågor. Vad vill du? Vad drömmer
du om?
Allt är möjligt!

Betydelsefulla möten bygger på medkraft. Vi fokuserar på det positiva som sker i vårt samhälle och genom
för riksomfattande insamlingskampanjer för att skapa ökad medvetenhet om hur mycket vi alla betyder
för varandra. Sedan starten 2000 har vi samlat på betydelsefulla möten-berättelser inom skola, vård, idrott,
politik och entreprenörskap. www.betydelsefullamoten.se
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