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Årets vinnare!
– S.T.A.T visar vägen till 

en tryggare värld

Johan Stael von Holstein 
En ”Zlatan” i näringslivet

Missa inte! 
Ayesha, den rappande prinsessan, 

svarar på era frågor



2   FöretagsInspiration    # 2/2008

Stolta kan vi på Fabege nu berätta att vi är offi ciell partner till svenska herrlandslaget 
i fotboll. Till vardags arbetar vi med att utveckla, förädla och hyra ut kontor och andra 
kommersiella lokaler. Vi äger för närvarande 167 fastigheter med en uthyrbar yta på

1,5 miljoner kvadratmeter – huvuddelen i Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. 
Läs mer på www.fabege.se

Vägen till  framgång går  via en bra lokal.

En del av Stockholm
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Ledaren
 
S.T.A.T – Vinnarna av SM i ungt företagande – Coola och 
smarta kalsonger för en tryggare framtid

Vimmel på mässan

Johan Stael von Holstein – En ”Zlatan” i näringslivet

Tema: Nyfiken på frisöryrket – Möt Ulrica Hansson frisör-
mästare som tar frisyrskapandet till nya höjder

Rapartisten Ayesha – En framtida drottning i näringslivet 
svarar på era frågor

Frågor till elever som erhållit Närprofils Företagarstipen-
dium

Tips från coachen

Seabased – Låt vågorna göra jobbet

Moral och etik – Möt Björn Söderberg som gör julkort av 
sopor i Nepal

Proevo från Halmstad – Hjälper oss att hålla rätt på våra 
fordon

Infoside Sweden AB – Från skolans trygga värld ut i verk-
lighetens snålblåst – från UF-företag till aktiebolag

5

18

24

30

37

40

41

50

52

45

10

18

24 30

44

10

44



4   FöretagsInspiration    # 2/2008

Riddarna av Mjuka Värden
Plötsligt under min intervju med Ayesha 
upptäcker jag den röda tråden för detta 
nummer. Alla företagare jag intervjuat 
drivs av en ambition att förändra värl-
den, företagsklimatet eller miljön. Björn 
Söderberg har startat det miljövänliga 
företaget Watabaran i Nepal som ger ar-
betstillfällen åt kvinnor och män av låg kast som annars 
möter begränsningar. Ayesha Quraishi vill förändra värl-
den genom att skapa industrier i Afrika. Johan Stael von 
Holstein brinner av en stark vilja att förbättra förutsätt-
ningarna för att driva framgångsrika företag i Sverige. 
Killarna i STAT vill göra vårt sexliv tryggare på ett smart 
och coolt sätt genom en kondomficka på underkläderna 
samtidigt som de vill stå för bra värderingar. 

Den här gången har jag träffat riddare, inte sådana 
med rustning och svärd utan den mjukare sorten med 
hjärta och starka värderingar. Alla drivs de av en passion 
att förbättra villkoren för individen, för människan, för 
miljön. De tror på oändliga möjligheter och har insett 
att näringslivet är ett mäktigt ”vapen”. Många av oss kan 
konstatera att det finns missförhållanden men det är få 

som antar utmaningen att arbeta hårt 
för en verklig förändring. Vi är många 
som pratar om problemen, men vårt 
agerande slutar där, i en klagan, en åsikt. 
Vi orkar inte ta upp kampen och finner 
inte energin, men så finns dessa riddare 
som ger sig ut på jakt efter något mer, 
något bättre. De är beredda på mot-
stånd men fortsätter ändå. De har insett 
att man som företagare både har makt 
och ansvar och lever omedvetet eller 

medvetet efter Björn Söderbergs princip: ”tänk på att 
det du gör formar världen”.

Världen törstar efter fler företagare av denna kaliber, 
om jorden som vi känner den, ska ha en chans. Framti-
dens marknadsföring och varumärkesbyggnad kommer 
med all sannolikhet att kretsa mycket mer kring mjuka 
värden, moral och etik. Individen kan och vill ta ett 
större ansvar. Vi kan inte bara måna om vår bakgård och 
våra närmaste. Vi måste öppna våra hjärtan för en större 
verklighet. Vi måste tro att världen går att förändra och 
börja se möjligheterna och ta dem. Precis som Holstein 
säger, borde vi kanske vara mer som humlan, som 
egentligen har för små vingar, men flyger ändå.
Gunilla Nyberg, Chefredaktör
E-post: gunilla@narprofil.com 

 Ledaren

FöretagsInspiration ges ut av NP Närprofil AB
Tidningen når 10 000 gymnasieelever som läser Företa-
gande och Entreprenörskap

Adress
Skytteholmsvägen 5, 171 44 SOLNA
Tel 08-704 21 22  Fax 08-704 21 99
E-post foretagsinspiration@narprofil.com
Webbplats www.narprofil.com

Chefredaktör 
Gunilla Nyberg 
E-post gunilla@narprofil.com

Ansvarig utgivare
Nisse Sund
E-post nisse@narprofil.com

Projektledare
Thomas Nyberg
E-post thomas@narprofil.com

 Redaktion
Grafisk form och layout 
Patrik Lord 
Tel 08-410 047 00
E-post patrik@narprofil.com

Annonser 
Tel. 08-704 21 22
Göran Fredriksson
Tel direkt 073-325 19 60
E-post goran@narprofil.com

Omslagsfoto 
Patrik Lord

 ` Citera oss gärna men uppge källan
 ` NP Närprofil AB ansvarar ej för insända manuskript, 
bilder m m som inte är beställda

 ` Till undvikande av missförstånd vill NP Närprofil AB 
klargöra att denna tidning produceras, finansieras, 
distribueras och utges utan något som helst samröre 
med Ung Företagsamhets verksamhet
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Coola och smarta 
kalsonger för en 
tryggare framtid
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S.T.A.T lyckades både vinna SM i företagande för unga och 
komma tvåa i EM.

Varför vann ni SM tror ni?
– Det är svårt att se sig själv utifrån och avgöra vad man gör 
bra eller dåligt. Det vi har hört är att vi var laddade. Vi hade 
byggt upp förväntningarna under hela året. När vi väl kom 
dit så lyste det igenom hur kul vi tycket det var. Jag tror att 
det märks tydligt när man har ett genuint engagemang i 
det man gör. Det finns ingen fasad som håller bättre än den 
sanna glädjen, säger Nick.

Under hela intervjun är Henrik, Michael och Nick otroligt 
lyhörda för varandra. Det finns en påtaglig respekt mellan 

dessa mogna 
och samvets-
granna killar. 
 
Kommer 
ni att driva 
företaget 
vidare?
Michael svarar 
utan minsta 
tvivel:

– Självklart! 
Igår satt vi hela 
dagen och 
snackade med 
Skatteverket 
och Bolagsver-

ket för att registrera en ny bolagsform. Det är något som är 
väldigt aktuellt just nu. Vi har redan skaffat kontor och un-
der det närmaste halvåret kommer ingen av oss att studera.

Hur många kalsonger har ni sålt?
– Just exakta siffror har vi inte men ca 300-400 stycken, men 
vi säljer ju enbart över hand, via internet och på mässor, 
berättar Henrik. 

 – Vi har ingen återförsäljare men vi ligger i förhandlingar. 
När det väl gått igenom kommer den siffran att stiga dra-
matiskt. Vi har fokuserat kring UF sammanhang och att få 
medial uppmärksamhet så att vi sedan kan bygga upp en 
hype kring varumärket, säger Henrik.

Vad är det som lockar allra mest med att ha 
eget?
– På skolavslutningen senast var det en gammal 
elev som talade och citerade någon känd person 

Killarna i  S.T.A.T 
- Sooner Then Already There - 
bygger sitt varumärke kring 
mjuka värden

De tre unga killarna i S.T.A.T, Nick Larsson, Henrik Oscar 
Giver och Michael Simby från Helsingborg är ett lysande 
exempel på företagare som tror på socialt ansvar och som 
nästan talar mer om moral och etik än om sin produkt. 
Samtidigt bygger de medvetet ett hypat varumärke kring 
sina värderingar.

Kan ni berätta lite om det företag ni startat?
– Vi har startat ett företag som tar fram underkläder med 
kondomficka. Det har funnits liknande idéer tidigare som vi 
inte kände till därför betonar vi hur underkläderna pro-
duceras, marknadsförs och designas. Vi bygger vår mark-
nadsföring på tvetydiga och humoristiska budskap för att 
lätta upp det 
tabubelagda 
med kondom. 
Vi gör det med 
lättsam stäm-
ning, berättar 
Nick. 

Michael tilläg-
ger:

– Vi tycker att 
det är viktigt 
att baka in 
värderingar i 
vårt företag 
bl a materialval 
och att fabriker 
producerar med 
bra villkor. Det finns många produkter idag men det som 
skiljer dem åt är många gånger värderingarna bakom, de 
mjuka värdena. 

Har ni personliga erfarenheter från bran-
schen?
– Vi har inga personliga erfarenheter från denna bransch 
däremot har vi alla drivit ett ungdomsföretag förra året. 
Samtliga av oss har således gått igenom processen av att 
driva ett företag innan, berättar Michael.

Vad har varit roligast med att starta ett UF- fö-
retag?
– Självklart är det att få skapa något från ingenting, att 
bygga något eget och vårda det som sitt lilla barn. Att hela 
tiden få bestämma själv och att få välja vilken väg vi ska gå, 
vilka beslut vi ska ta och hur vi ska utveckla företaget. Det är 
roligt att få vara sin egen chef, betonar Henrik.

 S.T.A.T - Sooner Then Already There
Text: Yvonne Johansson | Foto: Bild sid 5, 9 Patrik Lord • Bild sid 6, 8 Niclas Olausson
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man verkligen lyckats, anser Henrik.
Nick berättar att när han för första gången såg en film 

där Steve Jobs presenterade Apple och dess produkter så 
kändes det nästan som att det var en av hans vänner:
 – Trots att han är VD för ett stort företag så är han så jord-
nära. Det här är en kille som även är juste i det vardagliga 
livet, tillägger Nick.

Finns det företagande i familjerna?
– Även om våra föräldrar inte har egna företag har samtliga 
föräldrar ett stort engagemang och ställer upp för oss. De 
har alltid stöttat oss och våra idéer, berättar Michael. 

Han anser också att 
företagande är något 
man har inom sig 
eller utvecklar under 
en längre period och 
som inte kopplas till 
föräldrarna. 

Henrik säger att de 
alla haft drivkraften 
utan att veta vad de 
ska använda den till: 

 – Vi hade lika 
gärna kunnat hamna 
inom idrott, men 
genom skolan har 
det lett in på företa-
gande. 

Nick berättar om 
en vän i USA som 
var fascinerad av att 
hans föräldrar tyckte 
det var OK att han 
producerar under-
kläder med kondom-
ficka:

– Han tyckte det 
var märkligt ef-
tersom de är mer 
konservativa där. 
Mina föräldrar tycker 
att det är härligt att 
jag gör saker, att 
jag engagerar mig 
istället för att sitta 
hemma och dega i 
soffan. Jag har blivit 

uppmuntrad till allting.

Var tror ni företaget är om tio år?
Nick svarar ödmjukt:

 – Vi tror att vi har fått igenom de puckarna vi har 

som sagt: ”om man hittar ett jobb man älskar så behöver 
man aldrig mer jobba i hela sitt liv”. Det beskriver hur vi kän-
ner för det här. Trots att vi har sommarlov nu går vi gärna 
upp på morgonen och jobbar hela dagen. Det känns att vi 
gör något meningsfullt med våra liv, berättar en entusias-
tisk Nick. 

Några tips till andra som vill starta eget?
– Först och främst att våga ta tag i saker och ting. Våga ringa 
folk man behöver hjälp av eller få kontakt med. Att överhu-
vudtaget våga är jätteviktigt. Allt annat, som kunskap, kom-
mer allteftersom. Att vilja göra något man brinner för och 
våga genomföra det. 
Det är så viktigt för 
att komma någon-
stans, säger Henrik.

Michael påpekar 
att det är viktigt att 
se utanför boxen:

– Man kan anpassa 
företagandet mycket 
utifrån det man själv 
tycker är roligt. Det 
kan vara en hobby 
man tar ett steg hö-
gre, som man bygger 
en verksamhet kring 
samtidigt som man 
tycker det är skitro-
ligt. Många tror att 
det är stelt och trå-
kigt och att man inte 
får göra som man vill 
men det är tvärtom 
- man får göra exakt 
som man vill.

Vilken förebild 
har ni inom före-
tagande?
– Vi har en gemen-
sam förebild: Mr 
Steve Jobs, VD:n 
för Apple. Han är 
en engagerad och 
driven person som 
ändå har fötterna 
på jorden och har 
kvar ödmjukheten trots att han verkligen lyckats. Det tycker 
jag är viktigt inom företagande. Det finns vissa som tappar 
medkänsla och sin förståelse för andra när det går bra. Han 
har kvar det där mjuka. När man gör det man tycker är kul 
och lyckas med det men samtidigt har kvar sig själv då har 
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HELSINGBORG

www.helsingborg.se/studentwww.ch.lu.se 

HELSINGBORG 
ung och hungrig studentstad

Lycka till i framtiden

framför oss. Vår vision är att vi har fått någon stor återför-
säljare, först nationellt, men även internationellt. Vi ska ha 
igång en välfungerade webshop med kreditsystem och 
olika betalsätt för att kunden ska känna sig trygg. Vi ska 
även finnas på större webshopar.

– Jag tycker vi är lite blygsamma just nu, säger Michael 
och fortsätter:

 – Det här ligger inom detta året, kanske inte internatio-
nellt men det övriga. Vi ska växa internationellt och bli ett 
igenkänt varumärke som står för bra värderingar och som 
gör att folk använder mer preventivmedel som kondom. 
Om tio år kommer vi ha en stor betydelse för att folk skyd-
dar sig, vi ska vara igenkända bland många.

Henrik lyfter fram det sociala ansvaret:
– Vi tror att mjuka värden som ekologisk produktion, bra 

arbetsförhållanden är en viktig del i marknadsföringen. 
Dessa värderingar ska alltid finnas inom företaget. Den nya 
generationen är ju ekologiskt intresserad och vi vill ligga i 
framkant.

– Men vi vill fortfarande att företaget ska vara hypat, tren-
digt och coolt. Det är svårt att få något smart att bli coolt. Ta 
cykelhjälmen. Det är inte lätt att få något som är smart att 
bli häftigt, men med modet tror jag att man kan det. Vi tror 
man kan ändra ungdomars attityd. Det ska vara smart och 
coolt, avslutar Michael.

Om några kan lyckas med kombinationen smart och coolt 
så är det dessa killar.

Fakta Nick Larsson 
Ålder: 18 år.
Bor: Nyhamnsläge utanför Helsingborg.
Född: Helsingborg. 
Familj: Mamma, pappa, äldre bror.
Bästa bokköpet: Think and Grow Rich av Napoleon Hill (fick 
i present).
Favoritfilm: A Night at the Roxbury.
Favoritspel: Halo 3.
Skulle vilja:  – Tidigare ville jag bli fotbollsproffs men nu vill 
jag bli företagsproffs.

Fakta Henrik Oscar Giver
Ålder: 18 år.
Bor: Lerberget utanför Helsingborg.
Född: Helsingborg.
Familj: Mamma, pappa, syster, lillebror och en katt som 
heter Figaro.
Bästa bokköpet: Alkemisten av Paolo Coelho.
Favoritfilm: Pulp Fiction.
Favoritspel: Guitar hero.
Skulle vilja: – Leva ut alla mina drömmar.

Fakta Michael Simby
Ålder: 18 år.
Bor: Vibystrand.
Född: Ängelholm.
Familj: Mamma, pappa, storebror, lillasyster, flickvän och en 
papegoja som heter Gert.
Bästa bokköpet: The Big Picture.
Favoritfilm: Blow.
Favoritspel: Backpacker 2.
Skulle vilja:  – Det har redan framgått att vi vill bli riktigt 
bra företagare så jag säger riktigt duktig på att spela gitarr.

Samspråk med FöretagsInspirations 
projektledare Thomas Nyberg
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Rise Up UF, Wargentinskolan, Östersund
 ` Beskriv er produkt? Vi har gjort en gratis ungdomstid-
ning i Östersund. Den har tryckts i 10 000 exemplar och vi 
har sålt annonser till lokala företag i Östersundsområdet. 
Vi har själva skrivit artiklar och reportage som är aktuella 
och intressanta för ungdomar.

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entrepre-
nörskap? Våra rådgivare, är våra förebilder eftersom vi 
har fått mycket hjälp av dem. Vår handledare Bert Nilsson, 
som är ekonomilärare på Wargentinskolan har stöttat 
oss och är därför också en förebild, han är duktig och har 
erfarenhet av företagande.

Överst från vänster: Darin Azzam, Malin Johansson. Ne-
derst från vänster: Moa Rönneland, Abir El Farran ▼

Jämthojt UF, Wargentinskolan, Östersund
 ` Beskriv er produkt? Vi tillverkar björkbeklädda glas som 
vi säljer fyra och fyra i en egentillverkad trälåda. I lådan 
ligger träull som skydd och dekoration. På lådan sitter en 
liten lapp med vår logga tryckt tillsammans med en liten 
hälsning från oss.

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entrepre-
nörskap? Hanna: Jag tycker att UF konceptet är otroligt 

bra, jättebra med nytänkande vad gäller inlärningsme-
toder så den som kom på det ser jag upp till. Jag har lärt 
mig mer under mitt år med UF än något annat arbete jag 
gjort. Helena: Jag har ingen person eller företag som är 
min stora förebild. Utan alla som vågar satsa och starta 
upp ett nytt företag är mina förebilder.  Jag tycker också 
det är beundransvärt av de invandrare som kommer till 
Sverige och knappt vet något om landet och ändå klarar 
av att starta upp ett eget företag.

Helena Fries och Hanna Larsson ▼ 

Havtornskraft UF, Linnéskolan, Uppsala
 ` Beskriv er produkt? Vi bildade tillsammans Havtorn-
skraft UF på Linnéskolan i Uppsala. Vi har under UF året 
distribuerat Havtornsprodukter. Havtorn är klassat som 
ett av världens nyttigaste bär och är otroligt rikt på 
vitaminer, antioxidanter, omega etc. En riktig hälsobomb 
alltså. Vi erbjöd teer, marmelader, honung, müsli och 
glögg där alla produkter var baserade på just havtorn. 

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och 
entreprenörskap? Förebilder vi har haft under 

Vimmel på mässan
Redaktionen på FöretagsInspiration gjorde ett nedslag på Stockholmsmässan 
och träffade några av de 170 företag som hade kvalificerat sig för SM i ungt 
företagande. Här följer kommentarer från några av de företag vi träffade.
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Vill du veta mer?  
Annika Pennanen  tel: 040-20 98 61   
e-post: annika.pennanen@gleerups.se

Gleerups kundservice 040 - 20 98 10 
info@gleerups.se • www.gleerups.se

Tidernas  
entreprenörer
I TIDERNAS ENTREPRENÖRER presenteras ett hundratal entreprenörer
– kända och okända, kvinnor och män, invandrare och svenskfödda
– från Louis De Geer och Cristopher Polhem på 1600-talet till Jan
Stenbeck och Filippa Knutsson i vår tid. Vad kännetecknar 
entreprenörer och varför är de viktiga? Det är berättelser med både 
hjältar och skurkar, succéer och skandaler. Till boken hör ett 
studiehäfte med diskussionsfrågor och uppgifter.  

entreprenörer

Tidernas entreprenörer i Sverige

Faktabok       40-64800-1    279:-
Studiehäfte, 
10-pack        40-65003-0    390:-

av ANDERS JOHNSON

180x110_Gleerups_Tidernas Entre.Page 1   2008-05-16   12:29:53

 Vimmel på mässan
Text: Yvonne Johansson | Foto: Patrik Lord

året är framförallt våra två coacher, Åsa Thulin Carlbaum 
och Berit Bergström. Dessa två har spridit en oerhört stor 
glädje som lett till motivation. De ska ha en eloge för de-
ras nytänkande och engagemang. Vi har tagit stor lärdom 
av dem och framförallt har vi lärt oss att se allt som nya 
möjligheter. 

Från vänster: Louise Karenus (VD), Maja Kumlin (eko-
nomichef), Julia Godén (produkt- och inköpsansvarig), 
Mimmi Kloow (marknadsföringsansvarig). ▼
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Cooking to Gather UF, Tingsholmsgymnasiet, 
Ulricehamn

 ` Beskriv er produkt? Vi har gjort en kokbok med 30 
recept från hela världen. Recepten till boken har vi samlat 
in genom att vi har kontaktat två till fyra ungdomar från 
varje kontinent och bett dem dela med sig av två av sina 
favoritrecept. Därefter har de även fått berätta lite om sig 
själva. Detta har de fått göra för att man ska lära känna 
personen från landet vars mat du lagar. Cooking to Gather 
är en ny, trendig kokbok som i stor utsträckning skiljer sig 
från andra vanliga kokböcker. Vi har använt oss av en re-
lativt färsk och oanvänd målgrupp och kombinerat detta 
med snygga bilder och ett annorlunda upplägg.

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entre-
prenörskap? Våra förebilder är våra otroligt drivande 
UF-lärare Ulla Zander och Sarah Kristoffersen och även 
vår handledare Kaj B Nilsson. De har visat att ingenting är 
omöjligt! De vänder negativa saker till något positivt och 
har lösningar till det mesta. Så som man själv vill vara som 
företagare.

Från vänster: Emma Bredell, Angelica Lundmark, Simon 
Hasselsjö, Robin Karlsson och Daniel Mattiasson. ▼

HetaVetet, BrobyGrafiska, Sunne
 ` Beskriv er produkt? Alla våra produkter är inspirerade 
av den vanliga vetekudden. Vi syr vetetofflor som går att 
värma i mikron. Tofflorna finns i fem olika färger. Förutom 
tofflorna syr vi även handledsvärmare som man har som 
handstöd vid datorn, dockor som man lägger vid bebisen 
och vanliga vetekuddar. Väldigt värmande och dessut-
om miljövänligt! Det går även att kyla sakerna.

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entrepre-
nörskap? En förebild för oss är Lennart Svahn (Naturkraft 
AB), han har gått igenom så mycket och har kunskap om 
allt och alla. Hans väg till att bli egen företagare har inte 
varit så lätt har vi hört. Men se på honom nu, han driver 
Naturkraft AB med sin kollega Kerstin Persson och till slut 
gick det bra för honom. Med vilja kan man det mesta! Det 
har han bevisat för oss.

Från vänster: Martina Rom (Kontaktperson), Linnea Wah-
lund (Ekonomiansvarig), Ida Björkman (VD), Klara Broha-
gen (Material och inköpsansvarig) ▼
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 Vimmel på mässan

Visma Spcs AB, 351 94 Växjö. 

8304

Fler än hälften av Sveriges företag använder ekonomi-
program från Visma Spcs. Genom att samma program 
används i undervisningen får du ett försprång på arbets-
marknaden.

Visma Spcs utbildningslicenser fi nns för alla våra program 
och innebär att skolan får installera ett obegränsat antal 
programversioner i sitt nätverk. 

Visma Affärsplan är ett bra hjälpmedel i undervisningen 
liksom vid uppstarten av ett nytt företag. Det kan laddas 
hem kostnadsfritt från vår hemsida www.vismaspcs.se/

dittforetagande. Där kan man också beställa vårt nyhets-
brev, köpa våra program och få inspiration.

Visma Spcs förbereder dig för arbetslivet!

Intresserad? Ring oss på 0470-70 61 50 eller besök 
oss på www.vismaspcs.se.

dittforetagande. Där kan man också beställa vårt nyhets-

Vi ger dig en flygande start!
    





14   FöretagsInspiration    # 2/2008

 Vimmel på mässan

Piece of Cake UF, Sjödalsgymnasiet, Huddinge
 ` Beskriv er produkt? Företaget erbjuder stilrena bakfor-
mar i miljövänligt papper. För närvarande finns det två 
olika tryck. Det ena är ett texttryck där det står glutenfri 
på formen och det andra är ett med röda hjärtan. Piece of 
Cake UF har som vision att underlätta för allergiker så att 
de enkelt kan skilja på vilka bakverk de kan äta. 

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entrepre-
nörskap? Under verksamhetsåret har vi träffat många in-
spirerande företagare och personer. Michael Lindquist, en 
av världens bästa lärare, Ulf Spendrup, om att våga satsa, 
Camilla Ljunggren, VD för SIFE Sverige och f d UF elev. En 
framgångsrik företagare som vi fastnade för var Joakim 
Arnborger, VD för Agent 25, han föreläste om vikten av att 
våga vara lite galen.

Överst från vänster: Stefan Nordenberg, Jaqueline Bor-
chert, Stephanie Svahn, Mikaela Sundell och Johanna 
Micski. ▼

Right on Place UF, Sjödalsgymnasiet, Hud-
dinge

 ` Beskriv er produkt? Vi har vidareutvecklat den klassiska 
handduken. Med hjälp av knapphål längst hela långsidan 
och två knappar kan man enkelt knäppa fast handduken 
runt sig och förhindra att den faller av.

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entre-
prenörskap? Tidigare UF elever och alla sponsorer bl a 
Spendrups.

Från vänster: Maria Savvidis (VD), Christoffer Hurtig (Eko-
nomichef), Joakim Johansson (Marknadschef), Jennifer 
Short (Produktchef) och Hannes Tomani Design och IT 
chef, saknas på bilden. ▼

BeltBag UF, Procivitas, Helsingborg
 ` Beskriv er produkt? Vi tillverkar produkter av återan-
vända bilbälten.

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entrepre-
nörskap? Ingvar Kamprad.

Från vänster: Adam Karlsson, Axel Tideholm, Maria Urac 
och Sebastian Elgström ▼
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 Vimmel på mässan

Dance UF, Lugnetgymnasiet, Falun
 ` Beskriv er produkt? Dance UF är en dansverksamhet 
som främst driver en dansskola för barn mellan 8-13 
år. Det unika med vår affärsidé är att vi satsar på sam-
manhållningen i våra dansgrupper, så förutom att dansa 
tillsammans, anordnar vi filmkvällar, aktivitetsdagar och 
försöker att vara med på så många “danstillställningar” 
som möjligt. Dessutom har vi dansläger under sommaren. 
Vi erbjuder även underhållning i form av dansundervis-
ning på företagsfester och privata fester, samt erbjuder 
aerobic till företag under arbetstid. 

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entrepre-
nörskap? En viktig förebild har varit vår egen danslära-
rinna, Helena Salén från DANSA i Falun. Hennes glada och 
energiska sätt att driva sin dansskola har gett oss inspira-
tion till vår egen affärsidé.

Från vänster: Anna Hämberg och Sara Rywe ▼
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 Vimmel på mässan

Getaway Guide UF, Norrlands Entreprenörs-
gymnasium, Luleå

 ` Beskriv er produkt? Getaway Guide är en bok fylld med 
ursäkter för alla tillfällen. 

 ` Vilka är era förebilder inom företagande och entre-
prenörskap? Vi ser Bicky Chakraborty, grundare av Elite 
Hotels of Sweden, som en stor förebild. Han har genom 
sina affärskunskaper bildat en stor och framgångsrik ho-
tellkedja i Sverige och det ser vi som en stor bedrift i 
konkurrens med jättar som Quality Hotel och Scandic.

Bilden: Johan Björn och Anna Thörnäs 

Anna Thörnäs från Getaway Guide UF ▲
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 Vimmel på mässan

Förra årets vinnare Shalony van Stralendorff 
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Stael von Holstein hjälper 
nya entreprenörer 
– ”jag tror inte på idéer 
utan på personer”
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Han sätter sig ner bakom ett stort belamrat skrivbord och 
säger med ett leende:

– Man säger att det ser ut på skrivbordet som i huvudet – 
och då vill man ju inte att det ska vara tomt.

Kuben som affärsmodell
– På Icon Medialab hade vi en affärsmodell som hette 
kuben. Vecklar man ut en kub blir det sex fält. Vi fyllde dessa 
fält med olika kompetenser. Målet var att gå från dot.com 
1996 och 5 % av Sveriges befolkning på nätet till dot.mom 
och 95 % av befolkningen på nätet och däribland mamma 
(mom). För mamma handlar det mycket lite om teknik. 
Vi fick ta in många olika kompetenser för att se vad som 
kunde locka både gamla och unga. Effekten av kuben var 
att Icon Medialab startade 200 IT-företag som alla klarade 
IT-kraschen.

Namnet 
Iqube
Johan bär på 
en stor mängd 
fakta och 
har tydliga, 
klara idéer och 
målsättningar. 
Även namnet 
Iqube bygger 
på en tydlig 
idé:

– IQ i Iqube 
står för för 
smart. Qube 
– för kuben 
och sex olika 
kompetenser. 
Det är felstavat 
(kub stavas 
cube på engel-
ska) för att säga att jag är ordblind och det skiter jag i, säger 
han och skrattar.

Johan äger en befriande självdistans. Han känner sina 
fördelar och nackdelar och hymlar inte om dem.

Kista är inget kluster utan en jävla klump
Johan betonar hur viktigt det är att människor med olika 
bakgrund och åsikter möts för att öka kreativiteten.

– I och med att du möter folk som du normalt inte tänker 
lika som så ökar kreativiteten och du skapar kluster. Kista 
ska vara ett kluster men det är inget kluster. Det är en jävla 
klump. Där jobbar 21.000 tekniker med samma bakgrund, 
samma erfarenheter och alla män. Det blir inskränkt och 
världsfrånvarande.

Han fortsätter med samma övertygelse:
– Vi menar att Sverige är ett av världens mest segregerade 

länder. Invandrare bor i ghetton, ”rikingar” i sina områden, 
tandläkare och läkare i sina och vi umgås aldrig med varan-
dra. Det är skittråkigt och extremt segregerat. 

Holstein tror på mångfald:
– Iqube är en miljö som osvenskt blandar invandrare, kvin-

nor, män och olika kompetenser eftersom jag fundamentalt 
tror på mångfald. 

Jag tittar bara på person
– Man kan dela upp entreprenörskapet i olika faser. Fas ett, 
i början av entreprenörskapet, är det statens roll att möjlig-
göra för er att komma igång. Där är Sverige under all kritik. 
I Europa är 15 % anställda i egna företag. I Sverige är den 
siffran 10 %. Det är inte bara 5 % skillnad utan 50 %. Det 

kommer att ta 
år att nå den 
europeiska 
nivån. Mitt sätt 
att påverka, 
är att vara en 
nagel i ögat på 
dem och hela 
tiden tala om 
entreprenör-
skap. 

Fas två är 
inkubator fasen 
(växthusfasen 
där tanken är 
att företaget 
ska nå ut med 
sina produkter 
och tjänster 
snabbare) och 
där är Sverige 
också dåligt. 

Därför arbetar 
Holstein och Iqube hårt och målmedvetet för att förbättra 
denna fas för svenska företag. Han påpekar att han går mer 
på person än idéer när han tittar på olika företag:

– Jag tror inte på idéer överhuvudtaget. Om 

 Stael von Holstein
Text: Gunilla Nyberg | Foto: Bild sid 18 Iqube • Bild sid 19-22 Patrik Lord • Bild sid 23 Leif R Jansson / Scanpix



Johan Stael von Holstein lämnar ingen 
oberörd. Han är mannen som vill förbättra 
förutsättningarna att driva framgångsrika 
företag i Sverige. Han är okonventionell 
och otyglad, full av liv och mycket hjärta, 
som en ”Zlatan” fast i näringslivet.
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Gruppen Ung Företagsamhet på 
Rudbecksskolan har entusiasm, 
kreativitet, social kompetens, driv-
kraft och goda resultat. Därför har de fått ta emot 
ett stipendium på 10 000 kr av Sollentuna kommun.

www.sollentuna.se

SANT!

Sollentuna kommun

unga entreprenörer

Vårt resultat mäts i
millisekunder - 

vi har inte råd att slå oss 
till ro i vårt arbete



Ingvar Kamprad kommit och sagt att han vill sälja möbler 
som folk ska sätta ihop själva hade ingen trott på det. Jag 
tittar bara på person. Kamprad hade kunnat starta vilket 
företag som helst och lyckats. 

Frigöra tid och skära kostnader
Iqube stöttar entreprenören så han/hon kan frigöra tid och 
skära kostnader.

– Jag anser att staten egentligen ska stödja entreprenören 
så att den kan frigöra tid. Nu lägger entreprenören alldeles 
för mycket tid på det de måste göra istället för på det de 

borde göra. Eftersom vi skattat sönder alla svenskar i 70 års 
tid så finns det inga så kallade friends, fools and family som 
kan stötta entreprenören. Jag vill öppna upp för nätverk 
och erfarenheter. Jag tror inte på process utan på försälj-
ning. Sälj skiten först och främst. Se till att hitta kunder. 

Johan fortsätter med samma iver:
– Vi på Iqube hjälper entreprenörerna att få koll på ekono-

min och legala strukturer, jobba med analys och utveckla 
en strategi som ska förmedlas i en riktigt bra affärsplan och 
marknadsplan. Jag arbetar med strategiska rekryteringar 
och med partners och allianser, försäljning, patent, kundser-
vice, PR etc. Det är just vad räknenissen behöver för att föra 
över sina pengar så entreprenören kan bygga sitt företag.

VC-industrin tar ofta fel beslut
Nästa fas är VC industrin (venture capital industrin - riskkapi-
tal industrin).

Johan fortsätter med samma iver:
– En anledning till att det ofta fattas fel beslut inom VC 

industrin är att en duktig entreprenör ofta använder höger 
hjärnhalva. De är kreativa, socialt begåvade, nätverksorien-
terade, optimistiska, har hög energinivå och är visionärer, 
men de är sällan de smartaste utan är naiva och ser inte 
hinder. De förstår inte liksom ”humlan” att han inte 
kan flyga för vingarna är för små, utan flyger ändå. 
De kommer med sina kvitton i en plastpåse och 

 Stael von Holstein
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Patrik en ”stolt” affärsinnehavare



skriver själv sina avtal. 
Medan motsatsen är ban-
kern som sitter på peng-
arna. Han är logisk, smart, 
strukturerad, analytisk 
och rädd för allt, så han 
skulle aldrig investera i 
klassens clown, som ofta 
är entreprenören. Han 
väljer istället någon med 
samma utbildningsnivå. 
Därför är det fel personer 
som fattar fel beslut.

Tomas Lundgren
– Jag kom på det här med 
VC-industrin när jag var 
hemma hos en kompis som heter Tomas Lundgren i Dubai. 
Han äger ett bolag som heter The One som är arabvärldens 
största möbeltillverkare och tjänar så mycket pengar att han 
inte vet vad han ska göra av dem. I huset hade han en in-
ramad artikel där det stod ”Tomas Lundgren the 49th Most 
Admired Entrepreneur in the Arabien Region” och runt den 
fanns det åtta stycken inramade brev. Jag frågade honom 
vad det var och han sa att det var alla riskkapitalister som 
tackade nej till honom när han sökte pengar.

Upp och ner
Johan beskriver entreprenörskapet som en berg- och dal-
bana.

– Jippie jag fick en ny kund. Fan fabriken brann ner. Jippi 
jag fick en ny kund, jävlar de betalar inte. Livet är så, men 
som entreprenör är man extremt ensam. Runt omkring en 
finns alla jantar som väntar på att man ska gå i konkurs så 
de får säga ”vad var det jag sa”.

– Tänk er att då ha 40 andra entreprenörer bakom sig som 
har gått igenom samma sak, så när första inkassolappen 
kommer kan de lugna ner 
dig och informera dig om 
att du har två månader på 
dig innan kronofogden 
knackar på din dörr.

– Jag hade inte blivit en-
treprenör om jag inte job-
bat fem år hos Stenbeck 
och Kinnevik koncernen. 
Det var Sveriges bästa 
inkubator. 

Entreprenörskap 
och kärlek
Johan jämför entrepre-
nörskap och kärlek med 

en inlevelse och passion 
som är äkta. 

– Både kärlek och entre-
prenörskap kan vara vid-
rigt, men när man tar ut 
sin första lön, eller ser sina 
produkter i skyltfönstret 
då är det näst bäst efter 
kärlek. Alla borde få upp-
leva det.

Några exempel på 
framgångsrika företag 
som vuxit fram under 
Iqubes vingar är: White 
Shark, Kennet Works, Rice 
och Bluefish. Iqube har 
sammanlagt 93 företag de 

arbetar med.
– Det är bara att jobba lite hårdare än alla andra så går det, 

men det tar alltid mer tid än man tror och det kostar alltid 
mer pengar.

Bästa och sämsta beslutet:
Svaret på vilket bästa beslutet varit kommer direkt och utan 
omsvep:

– Att gifta mig med min fru.
Eftersom han aldrig försöker ”tänka bakåt” har han svårt 

att minnas ett sämsta beslut, men han minns lärdomarna 
från dem och gör inte om dem.

ADHD och ordblind
När jag frågar honom vad hans klasskompisar från gymna-
siet trodde om hans framtid svarar han med övertygelse:

– Alkis, brottsling eller knarkare. Jag hade ADHD, var 
ordblind och kunde inte sitta still. Jag tyckte allt gick lång-
samt och var tråkigt. Jag mognade sent, först när jag var 
26 år och då började jag läsa på universitetet. Jag gjorde 

en massa andra saker 
innan dess. Jobbade som 
reseledare, servitör och 
läste språk. Bästa sättet 
att lära sig språk är att bli 
tillsammans med en tjej 
från det land vars språk 
man vill lära sig. Jag lärde 
mig spanska, franska och 
tyska, säger han med ett 
hjärtligt skratt.

Johan berättar sedan 
att många som sitter i 
fängelse har ADHD och är 
ordblinda liksom 
han själv men 

 Stael von Holstein
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 Stael von Holstein

hade de haft hans föräldrar, som stöttade honom i vått och 
torrt, hade många av dem kanske varit framgångsrika entre-
prenörer idag.

Zlatan är Gud
När jag frågar Johan om han har några förebilder nämner 
han bl a Stenbeck och sin fru, men går sedan igång på Zla-
tan och utbrister med genuin beundran:

– Zlatan är Gud! Han är helt underbar. Snacka om att 
krossa jante. Han säger vad han vill och levererar. Han har 
kämpat. Om man bara tänker att man ska göra något är 
det lätt att smita undan. Vi är så jävla rädda att misslyckas i 
Sverige.

En god människa som vill väl
Johan har många åsikter om företagssverige och vill väcka 
debatt och provocera. Jag misstänker att Johan ofta blivit 
misstolkad för han betonar att han aldrig vill att någon ska 
känna sig kränkt. Han menar att vägen från tanke, till pen-
nan till ”send” ibland är för kort hos honom. 

– Jag gör saker som är fel och säger saker som är fel men 
försöker fokusera på det jag är bra på. Jag vill väl. Jag vill 
Sverige väl. 

När jag frågar vad som gör honom till en bra entreprenör 
så kommer svaren blixtsnabbt som alltid:

– Min förmåga att formulera det jag vill på ett begripligt 

sätt, min outtröttliga optimism dvs min ”humle strategi” 
- jag är för dum för att förstå hur svårt det kommer bli. 
Och min energi som gör att jag orkar köra ”hela vägen in i 
kaklet” och min förmåga att entusiasmera andra.

Efter att ha mött honom kan jag bara instämma. Han kan 
verkligen entusiasmera andra och jag skulle vilja att alla 
nystartade företagare fick träffa denna visionär och fick 
möjlighet att utvecklas under hans vingar. Tänk vilken möj-
lighet att få ha det stödet och den kunskapen i ryggen när 
man ger sig ut i företagandets snålblåst. 



Johan:
– Sossarna tror att 

kakan är ”så här stor” 
och den ska fördelas 
lika. Moderaterna tror 
att kakan är ”så stor” och 
det är den som har de 
vassaste armbågarna 
som ska få mest. 

Johans idé är att baka 
en större kaka. Kakan 
är inte given. Det tål att 
tänka på, eller hur?

Johan Stael von Holsteins tips:
 ` Jobba hårdare – glöm åtta timmars arbetsdag.
 ` Finn glädje och energi i jobbet. 
 ` Tro på dig själv.
 ` Ge aldrig upp.
 ` Låt ingen säga till dig ”nej det kan du inte” eller 
”det går inte”.

 ` Sikta högt över det du vill.
 ` Ha enorma ambitioner för möjligheterna är så 
gigantiskt mycket större än du kan föreställa dig.



FöretagsInspiration    # 2/2008   23  

 Stael von Holstein



Fakta Johan Stael von Holstein:
Född: 1963 i Halmstad.
Bor: På Stureplan.
Familj: Gift med Jessica, barnen Nicholas 10 
år, Maximus 8 år.
Bästa bokköpet: – Älskar Hemmingway, 
men även James Clavells Shogun och Noble 
House (aktuella för att förstå den asiatiska 
kulturen anser Johan).
Favoritfilm: – Breaking the waves, men även 
Papillon (för huvudrollen ger aldrig upp utan 
ropar i en scen från fängelsehålan till vakten 
”I’m still down here you bastard”).
Äter helst: – Mycket. Min fru är kokboksför-
fattare och en fantastisk kock.
Skulle vilja: – Resa till Machu Picchu i Peru. 
Jag vill göra mycket – den som sett och gjort 
mest när man dör vinner, säger han med ett 
leende.
Fritidsintresse: – Älskar skidåkning och gå 
på skinn med bergsguide, dykning, resor, 
litteratur och fotboll.
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Jag hade ingen aning om att man kunde klippa topparna 
på olika sätt. Jag trodde bara att man klippte ”av” dem 
tills jag träffade frisörmästaren Ulrica Hansson. Man kan 
klippa snett och runt och på alla möjliga sätt för att få 
håret att ligga på ett visst sätt. Tänk vad lite man vet! Men 
Ulrica hon vet massor om just det – frisöryrket, som varit 
hennes mål sedan högstadiet.

Ulrica blev nordisk frisörmästare 2007 och tävlade även 
med Yrkeslandslaget under yrkes-VM i Japan samma år. 
Frisöryrket finns i blodet. Både mamma Eivor och storasys-
ter Maria är frisörskor och alla arbetar i mammas 
Salong Eivor i Tranemo. Ulrica ”hyr stol” och har 
egen firma sedan 2007. 

Möt Ulrica Hansson  
- frisörmästare som 
tar frisyrskapandet 
till nya höjder

NYFIKEN PÅ 
– frisöryrket
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Företagen i Tranemo 
kommun går bra och söker 
ofta välutbildad personal.

Tranemo kommun behöver 
rekrytera kompetent 
personal nu och i framtiden.

Välkommen att söka 
spännande jobb i Tranemo!

Tel: 0325-57 60 00  www.tranemo.se 

 Ulrika Hansson frisörmästare
Text: Gunilla Nyberg | Foto: Bild sid 24, 27, 28 Patrik Lord • Bild sid 25, 26 Eivor Hansson



Varför valde du att bli frisör?
– Eftersom min mamma är frisör så inspirerade hon mig 
men det var inte ett självklart val förrän jag skulle välja till 
gymnasiet. Däremot har jag alltid vetat att jag vill arbeta 
med människor, men jag var också intresserad av musik 
och naturvetenskapliga ämnen. Jag tycker att jag fick in 
många bitar i det här yrket: både att arbeta med människor, 
det kreativa men också naturvetenskapliga ämnen genom 
produkter, färg och permanent.

Ulrica arbetar även som utbildare genom Pivot Point och 
som konsulent åt Hårologi.

Vad är det roligaste med yrket?
– Det är nog variationen. Varje kund är unik så därför blir 
varje arbete unikt. Även det kreativa är roligt. 

Ulrica ser inga nackdelar alls med att arbeta som frisör. 
Hon menar att man kan få ryggproblem eller andra arbets-
skador inom många yrken. Ett bra sätt att parera förslitning-
ar är att variera mellan kurser, tävlingar, arbeta i salong och 
träna (inför tävlingar), menar Ulrica. 

Tar det lång tid att arbeta upp en kundkrets?
– Jag hade tur och fick snabbt fullt. Jag började tävla när jag 
fortfarande gick på skolan och tävlingarna har gett bra PR. 
Folk visste vem jag var redan innan jag började jobba. 

Ulrica gick Hantverksprogrammet med frisörinrikting på 
Almåsgymnasiet i Borås. Därefter kompletterade hon med 
ett fjärde påbyggnadsår på Bäckadalsgymnasiet i Jönkö-
ping och tog gesällprov.

Det är tydligt att Ulrica gillar att utvecklas och ständigt 
förbättra sig. ”Klar” är inte hennes filosofi utan snarare stän-
dig utveckling. 

Vad är roligast med att tävla?
– Det är nog att man har ett mål att träna inför. Det är lättare 
när man har en sporre. Annars kanske man inte stannar kvar 
på salongen sena kvällar för att öva på klippning. Fördelen 
med tävlingar är att man inspireras av de bästa i världen 
och man får bra kontakt med folk i branschen. Man får se 
det som en satsning på sig själv och sitt företag både för att 
utvecklas i sitt yrke och skaffa kontakter i branschen. Det 
har lett till att jag fått andra jobb. Förra året utvecklade jag 
och min syster svenska vinterkollektionen som delades ut 
till alla i branschen. Uppdraget fick vi via tävlandet.

Ulrica och hennes syster Maria har börjat leda tävlings-
kurser eftersom det inte finns något annat forum för en 
färdig frisör att utveckla sin teknik till en extrem precision. 
Utbudet av kurser är annars mer inriktade på teman som 
inspiration och trender.

Delmoment
För er som undrar hur en tävling ser ut så delas 
den in i olika delmoment som klippning, färgning, 

Ulrica vinner guld och silver i Frisör-EM Norge
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föning, bruduppsättning, modeuppsättning och styling. 
Delmomenten kombineras olika, som t ex färg och klipp. 
Självklart inspireras Ulrica av den svåraste varianten där 
man måste göra allt på plats. Då måste man nämligen vara 
expert på allt. Det är tydligt att utmaningar inspirerar och 
motiverar denna unga frisörskonstnär. 

Frisyrer på andra
Jag frågar nyfiket om hon är 
”yrkesskadad” och alltid ser 
folk hon möter i nya, alterna-
tiva frisyrer och visst gör hon 
det. Jag undrar om mig själv 
och hon svarar ärligt att mitt 
hår borde klippas kortare 
och hon har troligtvis rätt. 
När hon bedömer vilken fri-
syr som bör passa utgår hon 
från personlighet, hårkvalité, 
kroppsform, huvudform, stil 
och arbete. Men det är också 
viktigt att veta hur mycket 
jobb kunden är beredd att 
lägga ner på sin frisyr.

– Frisörer är duktiga på att 
säga vad de tycker och har 
vanan att snabbt se vad kun-
den kan passa i. Samtidigt är 
det viktigt att lyssna in vad 
kunden vill, betonar hon. 

Vilka förebilder har 
du?
– En förebild är min förra 
tränare Joakim Roos, både 
som tävlingsfrisör, utbildare och person. Genom tävlandet 
har karriären gått ganska snabbt fram för mig; från att jag 
hoppades få träffa honom någon gång tills jag fick honom 
som tränare och vidare tills nu när vi är kompisar och jobbar 
ihop vid visningar. Även Dietmar Plainer är en förebild. Han 
startade Hårologi och tog hit Pivot Point - grundläran för 
frisörer.

Hur är det att jobba med sin mamma och sys-
ter?
– Det fungerar jättebra. När jag och Maria jobbar på vis-
ningar och mässor är det lätt för vi är raka mot varandra. Vi 
behöver inte fråga om allt heller eftersom vi känner varan-
dra så väl.
 
 Vad är viktigast att lägga pengarna på i bör-
jan?
– Ett bra verktyg är ju viktigt, men det är inte alltid det dy-

raste som passar bäst. Det är väldigt personligt hur handen 
är uppbyggd. Den ska ligga rätt i handen så att du kan 
skapa med den. 

Hon nämner att hon har ca 5-6 saxar hon arbetar med. En 
sax kostar ca 4.000 kronor och många av de bra märkena 
kommer från Japan. 

– Ett hårstrå är ju lite runt i formen. Om man klipper det 
diagonalt så blir toppen 
tunnare. Det kanske man 
inte tänker på i början utan 
klipper bara av hårstrået och 
tänker inte så mycket på den 
lilla vinkling man gör med 
saxen. Då är det viktigt hur 
snittytan är på saxen. I början 
kan det räcka med en vanlig 
sax, en kniv och en urtun-
ningssax (effileringssax).

Vilket land är trend-
sättare?
– Just nu är det ganska 
mycket Asien, så Japan skulle 
jag säga just nu. Samtidigt 
som det är väldigt inne med 
västerländsk stil där och man 
blonderar som man inte 
gjort förut. Så det är väl lite 
utbyte. 

Efter att ha träffat Ulrica 
inser jag att frisöryrket inte 
bara är ”klippa av” hår utan 
att skapa. Likt en konstnär 
skapar hon konstverk av hår 
med sax och färg.

Ulricas tips:
 ` Se till att vara trygga i er själva. 
 ` Var säkra på hur mycket ni kan hantera så att ni vet att ni 
verkligen klarar er själva. 

 ` Det är bra att ha bredd i sitt kunnande eftersom kund-
kretsen ofta består av mycket olika människor.

 ` Börja kanske med eget på halvtid och arbeta halvtid som 
anställd.

 ` Det är ofta bra att hyra stol i början så att man kan ägna 
sig åt yrket och inte åt allt runt omkring.

 ` Se till att vidareutbilda er kontinuerligt. Även om man inte 
lär sig något nytt på en kurs kan man ändå få inspiration.

 ` Sätt upp mål och jobba fram till dem.
 ` Tro på dig själv!
 ` Öppna dörrar själv för att hamna där du vill. Man utveck-
las så mycket på vägen när man måste kämpa för 
att nå sina mål.

Ulrica in action under Yrkes VM Japan 2007

 Ulrika Hansson frisörmästare
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lookbook vår/sommar 2008

 

Vill du veta mer om Kubik?  
Eva Westermark  tel: 040-20 98 55  
e-post: eva.westermark@gleerups.se

Vill du veta mer om Take Off? 
 

Annika Pennanen  tel: 040-20 98 61  
 

e-post: annika.pennanen@gleerups.se

 
 

Gleerups kundservice 040 - 20 98 10 
info@gleerups.se • www.gleerups.se

KUBIK och TAKE OFF är två nyskrivna läromedelspaket 
i företagsekonomi. 

Behov och önskemål skiljer sig åt – så även våra böcker.
Vi erbjuder alternativen. Du väljer.

Välkommen in på www.gleerups.se.
Läs mer och gör ditt val.

Gleerups satsar på 
ekonomiska ämnen

180x110_Gleerups_Take Off_Kubik.Page 1   2008-05-16   12:29:05Maria och Ulrica

 Ulrika Hansson frisörmästare
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Catwalk vår/sommar 2007

Frisör, medaljör, 
entreprenör!
Frisör. Ulrica Hansson, 22 år och egen företagare, är frisörmästare och har 
arbetat som frisör i tre år. Hon bor i västgötska Tranemo.

Medaljör. Ulrica deltog i Svenska Frisörlandslaget 2004–2007 och var med 
i Yrkeslandslaget under Yrkes-VM i Japan 2007. Tidigare samma år blev hon
Nordisk Frisörmästare. Samlingen av brons-, silver- och guldmedaljer har vuxit
rejält under åren.

Entreprenör. För tre år sedan började Ulrica arbeta i mamma Eivors frisersalong.
Där fanns redan Ulricas äldre syster Maria, också hon frisörmästare. Planer finns
på att utveckla och utvidga rörelsen. 

På Yrkes-SM, som hålls vartannat jämnt år, formas ett Yrkeslandslag och kommande generations
entreprenörer föds. Arrangör är Youth Skills Sweden, ett trepartssamarbete mellan Svenskt
Näringsliv, LO och svenska staten. www.skillssweden.com

Youth Skills Sweden är ett trepartssamarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och Staten genom Utbildningsdepartementet,
Myndigheten för skolutveckling och Internationella programkontoret. HUVUDSPONSOR: AMF PENSION PARTNERS:
SNICKERS WORKWEAR, HULTAFORS TOOLS, WIBE LADDERS, DRAKA KABEL, EJENDALS, TRUST FORWARDING/SAS
CARGO, ARBESKO.



Fakta Ulrica Hansson:
Född: 1985 i Hulared.
Bor: I Tranemo.
Familj: Sambo Mathias, mamma, pappa 
och tre systrar (Paulina, Victoria och 
Maria).
Bästa bokköpet: Tycker om personligt 
skrivna böcker som t ex Vägen till lycka av 
Dalai lama.
Favoritfilm: Pirates of the Caribbean.
Äter helst: Experimenterar gärna i köket. 
Gillar det mesta.
Fritidsintresse: Musik och sång, löpning, 
ridning men också träningen inför frisör 
tävlingar.
Skulle vilja?: Besöka andra kulturer. 
Gärna arbeta utomlands för att utvecklas 
dels som person och dels i mitt yrke. Åker 
troligtvis till Australien nästa höst för att 
arbeta i Melbourne.

 Ulrika Hansson frisörmästare
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Morgondagens hjältar är entreprenörerna, skaparna, de som tar 
ansvar för sin egen och andras försörjning. På IQUBE stödjer vi 
hjältarna och ger dem verktyg så att de kan fokusera på det vikti-
gaste; nämligen att bygga sina bolag. Vår erfarenhet, kunskap och 
vårt nätverk är en genväg för entreprenörer som vill uppnå mer med 
sitt företagande. 

Besök www.iqube.se eller ring oss på 08-454 08 00 för att få mer 
information.

w w w . i q u b e . s e

FRAMTIDENS 
HJÄLTE?

 Ulrika Hansson frisörmästare
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Redan som barn visste Ayesha att hon ville förändra värl-
den. Hon beskriver sin taktik som entreprenörsanarki och 
betonar att allt är möjligt. När man träffar henne så inser 
man snart att hon är ett bevis på det. Det här är en cool, 
trygg, självsäker, mysig, hjärtlig och driven prinsessa som 
kommer att nå hur långt som helst. 

Hon kommer körandes i en Volvo med öppet fönster och 
musiken på. När hon ser oss vinkar hon glatt. Charm och 
utstrålning har hon i överflöd. 

Hon tycker det är fan-
tastiskt roligt att det är ni 
elever som ställt frågorna 
och utbrister spontant:
– Jättekul!

Jag undrar var nam-
net på ditt skivbo-
lag kommer ifrån? 
(Linnea Lindström, 
Sandvikens Gymna-
sieskola)
– Aqueen enterprise är en hyllning till kvinnan. Först hade 
jag tänkt döpa det till First Black Starliner men det fanns 
andra som tagit det namnet. Så det här var det näst bästa. 
”A” står för många saker: ”A” som i Afrika, ”a” (engelska) = 
”en” och mitt namn Ayesha. ”AQ” är också mina initialer – 
Ayesha Quraishi.

Hur ser dina framtidsplaner ut? (Johanna 
Sandh, Sandvikens Gymnasieskola)
– Jag ska bygga industrier i Afrika. Skivbolaget var ett sätt 
för mig att starta. Redan när jag började var ambitionen 
att förändra världen. Jag prövade politik men insåg att 
företagen bestämde. Att jag startade skivbolag berodde på 
att det är musik jag kan.

Vad är den stora skillnaden mellan att bo i ditt 
hemland Botswana och Sverige? (Martin Nör-
gaard, Sandvikens Gymnasieskola)

– Gud vilka bra frågor alla ställer. Jag tycker att hela världen 
är likadan. Där ditt hjärta är där är ditt hem. Skillnaden är 
att i Botswana är jag ”bara” Ayesha, men i Sverige har jag en 
massa prefix. I Botswana är jag Ayesha med sina produkter 
men i Sverige är jag ”en ung, svart, smart tjej” och en pro-
dukt. I Botswana kan jag bara vara. I Sverige måste jag alltid 
förbereda mig på ett annat sätt. Jag har just varit i Botswana 
och spelat för första gången. Där byggde jag nätverk och 
gjorde marknadsundersökningar. Jag fick hjälp av familjen 
och exportrådet, men gjorde det mesta själv.

Hur gick det till när 
Ken upptäckte dig 
1999? (Johan Lind-
gren, Sandvikens 
Gymnasieskola)
– Det var inte 99 utan 
93 tror jag. Jag satt och 
flätade Big Fredde som 
har den där serien ”Lilla 
Alhaji”. Jag hade min filo-
fax liggande där och i den 

hade jag skrivit dikter. Då snodde Ken den och läste mina 
dikter. Så sa han: ”Du är ju jättebra. Du har något där. Ska du 
inte börja rappa?” Sedan skrev han min första text, men den 
handlade bara om honom så jag skrev en egen om grab-
barna i Hässelby: ”Nigger you’re digging your own grave”. 

Skriver du egna låtar? (Hajdar, Kunskapscen-
trum, Markaryd)
– Absolut.

Vad var ditt drömyrke som ung? (Hajdar, Kun-
skapscentrum, Markaryd)
– Det jag gör nu. Jag hade min första klara vision när jag 
var åtta år. Jag startade en klubb och kallade den SP (Samla 
Pengar) klubben och vi skulle samla in pengar på olika sätt 
för att förändra för barnen i Afrika. De skulle bl a gå 
till vatten som var viktigast. Jag växte upp i Afrika 
och pappa var civilingenjör och jobbade med 

 Ayesha Quraishi
Text: Gunilla Nyberg | Foto: Patrik Lord

En framtida drottning 
i näringslivet

Rapartisten 
Ayesha Quraishi 
svarar på era frågor…
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vattenfrågor. Han sa alltid att det inte fanns vatten.  Ett tag 
ville jag bli miljöingenjör men orkade inte. Jag gick natur-
vetenskaplig men när jag räknade ekvationer kom melodier 
istället.

Hur lång tid tog det innan företaget gick med 
vinst? (Gustav, Kunskapscentrum, Markaryd)
– Lite över ett år, men sedan började jag investera och nu är 
det en annan historia.

Om du fick starta om från början med ett helt 
nytt företag vad skulle du göra annorlunda? 
(Gustav, Kunskapscentrum, Markaryd)
– Jag skulle sätta mer fokus på organisation och administra-
tion. Visst är det bra att ha visioner, ambitioner, vara orädd 
och kunna lägga sig ner på kvällen och veta att man gjort 
det man tror på. Men man glömmer lätt bort förvaltning 
och organisation som är precis lika viktigt. Jag skulle satsa 
på att få det som en rutin från dag ett.

Har du några tips på hur man ska starta sitt 
företag? (Johan, Kunskapscentrum, Markaryd)
– Se till att researcha. När du väl har din idé, kolla runt med 
folk som redan har gjort det. Skaffa dig en mentor och sug 
ut så mycket information som möjligt. 

När Aeysha startade sitt skivbolag ringde hon runt och 
låtsades vara olika personer för att få den information hon 
behövde för att bryta sig in i skivbranschen. 

Om du fick välja en annan karriär, vad skulle 
du välja då? (Jonathan, Kunskapscentrum, 
Markaryd)
– En rebellisk politiker men jag skulle varken ha parti eller 
jobba i det politiska systemet. Det här är min version av att 
jobba politiskt. Jag kallar det entreprenörsanarki så som jag 
tänker och jobbar. Jag tror att vi kan mer som människor 
och våra hjärnor kan utvecklas mer.

Tjänar du mycket pengar? (Philip Jacobsson, 
SPEI2b-NEU, Wargentinskolan, Östersund)
– Jag har tjänat mycket pengar, men jag har tagit risker med 
de pengarna. Jag tror att jag kommer att bli väldigt rik men 
jag har tagit många risker med både bra och dåliga resultat.

Vad vill du förändra i världen? Och hur? (Sofia 
Johansson, Wargentinskolan, Östersund)
– Jag vill att alla människor ska ha samma förutsättningar. 
Jag tycker inte att västvärlden ska ha 75 % av alla resurser 
när den bara har 25 % av jordens befolkning. Sådant vill jag 
ändra på.
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Läs mer på www.botkyrka.se

STARTA FÖRETAG
Genom Kraft@Botkyrka kan du som har en idé och 
vill starta företag få professionellt stöd. Vem som 
helst i Stockholms län är välkommen med idéer. 

IDÉ MEN SAKNAR PENGAR?
Genom Drömdeg kan du som bor, pluggar eller 
jobbar i Botkyrka och är mellan 13-26 år få 
stipendier för att genomföra festivaler, konserter, 
utställningar och tusen andra idéer.

RÄTT UTBILDNING 
Genom Xenter Botkyrkas kvalifi cerade 
yrkesutbildningar kan du bli utbildad
till framtidens expert inom
bland annat tryck, dataspel
och fi nansrådgivning.

Botkyrka är en internationell kommun som
präglas av entreprenörskap och kreativitet.

Här vill vi att du som är ung ska lyckas
och ta vara på dina idéer.

Botkyrka – långt ifrån lagom

Ta vara på kraften!



Vilken är den bästa erfarenheten du fått av att 
starta eget? Även den sämsta? (Sara Larsson, 
Wargentinskolan, Östersund)
– Gud vilka bra frågor de har. Det bästa är att allt är möjligt. 
Det ÄR verkligen det. Jag har insett att världen är en lobby. 
Det är de som skapar kontakter som kommer vidare. Vem 
jag än vill träffa är han eller hon högst sex personer ifrån 
mig. Vill jag träffa George Bush så vet jag att ambassadören 
är kompis med honom och bjuder jag honom på middag 
så är jag bara en person från att träffa Bush. Vill du ha något 
så gå ut och ta det. Det handlar om kontakter, om att träffa 
folk. 

 Ayesha Quraishi

Det sämsta, är att det är mer tråkigt jobb än man tror. Det 
är mer förvaltning och man måste vara lite snål och kon-
stig om man ska anpassa sig till systemet. Att tjäna pengar 
handlar om att investera så lite som möjligt. Men jag vill inte 
kompromissa på kvalité så jag investerar.

Vad är det bästa med att vara artist? (Johan 
HP, Vilunda gymnasium, Upplands-Väsby)
– Att få gå runt och vara klädd hur som helst och alla tycker 
det är helt ok. Att ha helt galna färger som inte matchar och 
ingen undrar varför.
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Ayesha skrattar hjärtligt, men blir sedan mer allvarlig:
– Att kunna beröra andra. Det är helt galet att någon kom-

mer fram och säger den där låten fick mig att känna så. Det 
är helt sjukt. Men också att kunna utvecklas kreativt av att 
någon säger ”vad fan håller du på med”. 

När kom du på att det var musik du ville jobba 
med? (Katja HP, Vilunda gymnasium, Upp-
lands-Väsby)
– Det kom jag på när jag försökte vara ”pluggisen” och det 

 Ayesha Quraishi

kom melodier i huvudet. När jag pluggade, ritade jag och 
skrev låttexter.

Hur kändes det efter det att du släppt skivan 
”Jade Fever”? (Ali, HP, Vilunda gymnasium, 
Upplands-Väsby)
– Det kändes som en bra början på min resa. Den skivan 
beskriver mig mest av allt, på riktigt, kärnan. Det 
kändes som en självbiografi.
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Var det svårt att starta sitt eget skivbolag? 
Hur gjorde du? (Ali HP, Vilunda gymnasium, 
Upplands-Väsby)
– Jag jobbade och samlade ihop pengar. Jag lärde mig ut-
trycket av Johan von Holstein: friends, fools and family - de 
som stöttar en i början. Min familj har varit helt otrolig och 
stöttat mig. 

Våga vara innovativ. De där små idéerna som kan ta dig till 
nästa nivå. Som tur är lever vi en tid då det är enkelt. Jade 
Fever spelades in i en hemmastudio under ett lakan. Tex-
terna skrev jag på kvitton eftersom jag jobbade på ICA då.

Även Ayeshas första video hade låg budget men hög 
kreativitet.

– Det finns ett företag i Botswana som heter Pula Hol-
dings. Det är mitt inspirationsföretag. Jag ska fråga om 
ägaren Kagiso Mmusi vill bli min mentor. Han har 12-13 dot-
terbolag inom helt olika områden och han är så framgångs-
rik. Många är rädda för mångsyssleri men han kör hårt.

Vad är det som inspirerar dig till din musik? 
(Anas HP, Vilunda gymnasium, Upplands-Väs-
by)
 – Orättvisor var det från början. Det inspirerar mig alltid. 
Men efter ett tag när jag blev lugnare i mig själv började jag 
inspireras av mitt eget liv. Men nu är jag tillbaka på orättvi-
sor. Det är det som pågår i min hjärna. Det blir bra när jag är 
arg. Om jag mår för bra blir det för puttinuttit.

Hur känns det att ha en morfar som är kung i 

 Ayesha Quraishi

ett annat land? Fördel? Nackdel? (Niklas Lind-
kvist, Sandvikens Gymnasieskola)
– Inga nackdelar alls. Det är grymt. Han måste vara min 
största inspiration. 

Ayeshas morfar är en kgosi i Botswana. Kgosi betyder höv-
ding på setswana. Varje liten by har en kgosi. När hövdingen 
utövar sitt ämbete gör han det tillsammans med byinnevå-
narna i en sk kgotla.

– Men mest av allt har han uppfostrat världens grymmaste 
kvinnor. Alla kvinnor i min familj är entreprenörer. Jag växte 
upp med kvinnor som drev egna företag och det var aldrig 
någon grej, det var helt naturligt. Min mamma hade två hår-
salonger och en restaurang när hon var 25 år. Min morfar 
har skapat dessa kvinnor.

Vad var det som gjorde att det blev just rap-
musik? (Emeli Pettersson, Sandvikens Gymna-
sieskola)
– Jag kände att jag hade ett budskap och hiphop var liksom 
gjort för att berätta historier. 

Hur känns det att vara en real princess? (Andre-
as Dahlqvist, Sandvikens Gymnasieskola)
– Jag känner mig mer som en ghettoprincess. Vart man än 
kommer ifrån kan man vara en prinsessa. Du är en prinsessa 
var du än är. Det liv som Victoria lever kan alla leva. Skaffa 
ett jobb inom FN och så reser du runt och träffar höjdare. 
Du kanske inte får bära alla diamanter, men visst du 
kan gå på auktion och fixa det också. 

Mahalapye i Botswana
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Södertälje – Sveriges  
mest kreativa kommun
www.sodertalje.se

Varför valde du att skaffa eget? (Sara Welams-
son, Sandvikens Gymnasieskola)
– Politiken var trög och jag insåg att företagen bestämmer.

Hon beskriver en resa genom Zimbabwe där hon såg att 
företagen ägde den bördiga jorden medan barnen odlade 
majs på bergsslätter. För henne blev det tydligt vilken makt 
företagen har.

I Ayeshas kamp mot orättvisor blev musiken en plattform 
att bygga vidare på och bygga vidare, det kommer denna 
ghettoprinsessa göra. Hon är en framtida maktfaktor. Det 
kan jag lova.

Fakta om Ayesha
Född: 1981, Botswana.
Bor: Hässelby.
Familj: Mamma, pappa, och fem syskon.
Bästa bokköpet: – Bhagavad Gita- Hari krishnas bibel. Man 
kan verkligen relatera till den. The No.1 Ladies’ Detective 
Agency novellerna om Mma Ramotswe som handlar om en 
kvinnlig detektiv i Botswana, skriven av Alexander McCall 
Smith.
Favoritfilm: – Lucky people center international – av Erik 
Pauser och Johan Söderberg. Jag såg den 33 gånger.
Äter helst: Tallriksmodellen från Botswana som består av 
papp (kokt majsmjöl), enkelt lagat kött, morogo (påmin-
ner om spenat) och mosad pumpa. Här märks det att alla 
är hungriga för vår fotograf och Ayesha går igång på olika 
rätter från Botswana.

Skulle vilja?: – Jag 
skulle faktiskt vilja resa 
runt i världen och bo 
jättespartanskt på alla 
kontinenter.



 Ayesha Quraishi

 Tallriksmodellen, 
här med ris, kött och 
olika grönsaker 
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Närprofil heter företaget som ger ut Företags-
Inspiration. Vi har under fem år delat ut ett 
stipendium ”Närprofils Företagarstipendium”. 

Stipendiet är till för att uppmuntra gymna-
sieelever som läser Företagande och Entrepre-
nörskap. Under åren har ca 400 elever fått ta 
del av stipendiet. 

Vi har ett samarbete med 83 gymnasieskolor 
runt om i landet och dessa utser varje år en 
stipendiat. 

Här följer frågor och svar från några av våra 
stipendiater.

 Frågor till elever som erhållit Närprofils Företagarstipendium



1. Varför valde du en utbildning med inriktning på företagande? 
Jag har alltid tyckt att ekonomi är ett intressant ämne. När min 
far startade eget bolag övergick intresset till just företagsekono-
mi. När jag skulle söka till gymnasiet fanns det ett urval av skolor. 
Men eftersom Borgarskolan är en väldigt prestigefull skola med 
bra utbildning, bra lärare samt väldigt internationellt inriktad 
valde jag företagslinjen på Malmö Borgarskola.

2. Vad är det som avgör om du kommer att starta eget företag i 
framtiden? En väldigt bra fråga! Eftersom jag i år tar studenten 
och kommer att ta ett sabbatsår för att skaffa mer erfarenhet har 
jag inget svar på frågan. Mina planer är att läsa vidare en ekono-
miutbildning på universitetet. Efter utbildningen och efter att jag 
har jobbat på något företag i några år vill jag starta företag.

3. Vad har du för tips till andra som läser företagande och en-
treprenörskap? När man läser ekonomi i skolan är det väldigt 
mycket teori och inte så mycket praktik. Detta kan vara jobbigt 
emellanåt och man blir less på det. Jag har alltid gillat att sätta mina teoretiska kunskaper på prov i praktiken, därför 
valde jag företagande och entreprenörskap i skolan, där jag fick denna möjlighet. Men även på fritiden har jag handlat 
med aktier och läst Dagens Industri. På detta sätt fann jag motivation och intresse för företagande och entreprenörskap.

4. Vilka är dina förebilder inom företagande? Min far är helt klart orsaken till min läggning för företagande. Ända sedan 
min far startade företag har jag sett honom som min förebild. Men det är klart att det finns andra personer som också 
inspirerar mig. Exempelvis Carlos Slim Helú Aglamaz med sitt imperium på över 200 bolag.

Markus Alm, Malmö Borgarskola. 
På bilden: Markus Alm och Kenny Andersson, Biträdande rektor, Malmö Borgarskola.

Amila Busuladzic
Nyköping

 NärProfils Företagarstipendium



 Ayesha Quraishi
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 Frågor till elever som erhållit Närprofils Företagarstipendium



1. Varför valde ni en utbildning med inriktning på före-
tagande? Eftersom vi alla är intresserade av företagande 
så var den här inriktningen självklar för oss. Vi ville se 
och lära oss hur det är att ha och arbeta med ett riktigt 
företag. Komma ut i verkligheten och inte bara sitta vid 
skolbänken. Kunna utnyttja det som vi har lärt oss i teorin.

2. Vad är det som avgör om ni kommer att starta eget 
företag i framtiden? Vi är alla intresserade av att starta 
eget, det var därför vi valde den här kursen. Vi har nu lärt 
oss hur svårt och tufft det är att vara egen, men vi vet ock-
så vad vi ger oss in på om vi bestämmer oss för att starta 
eget i framtiden. Det avgörande är nog om vi kommer på 
en bra idé att satsa på.

3. Vad har ni för tips till andra som läser företagande 
och entreprenörskap? Att aldrig ge upp och att vända 
problemen till möjligheter. Planera alltid i tid, det är så 
mycket lättare när man har allt planerat. Det kommer 
alltid massor av hinder och även om det ser mörkt ut ett 

tag så är det bara att fortsätta att kämpa. Efter ett år med 
ett eget UF-företag så har det blivit mycket slit och väldigt 
mycket jobb. Men vi kan alla säga att det har varit värt 
det. Vi har fått extremt mycket kunskaper inom ämnet, 
lärt oss att ta kontakt med andra människor, blivit mycket 
mer öppna och fått ett större självförtroende, dessutom 
är det väldigt roligt att ha ett eget företag.

4. Förebilder inom företagande? Vår förebild är en person 
som kommer på en bra idé och satsar på den. Personen 
börjar smått och arbetar hårt för att hela tiden bli bättre. 
Bygger upp sitt rykte och märke och till slut blir en fram-
gångsrik företagare. Detta är vår idealbild av en förebild 
inom företagsbranschen.

Gift 4 U UF, Sannarpsgymnasiet, Halmstad.
På bilden så är det från vänster: Malin Bäckström, Petra 
Sörman, Åsa Bäckman och Emma Johansson.
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 Frågor till elever som erhållit Närprofils Företagarstipendium

1. Varför valde ni en utbildning med inriktning på företa-
gande? Vi valde nog framförallt den här utbildningen för 
att vi kände att vi skulle ha stor nytta utav den i framtiden 
och det verkade vara en rolig och intressant utbildning.

2. Vad är det som avgör om ni kommer att starta eget 

företag i framtiden? Det beror helt på vart 
man hamnar i livet. Men om man har en bra idé 
och resurser till att utveckla den så kan inget 
stoppa oss. Alla i företaget har starka viljor och 
efter UF-tiden vet vi att vi alla kan.
3. Vad har ni för tips till andra som läser 
företagande och entreprenörskap? Se till 
att göra allt som ni ska göra i god tid. Det är 
viktigt att vara på lektioner och ta till sig av 
den kunskap som erbjuds. Detta gör er tid med 
företaget mycket enklare och roligare. Det är 
även viktigt att kunna samarbeta med dem i 
din grupp och lyssna på vad alla har att säga. 
Våga ta risker och satsa, för det här gör man 
inte så många gånger i livet, det gör inget om 
man misslyckas.
4. Förebilder inom företagande? Vår UF-
lärare Helen Park skulle man kunna säga är vår 
förebild. Hon har alltid hjälpt oss och trott på 
oss, utan henne hade vi aldrig kommit så här 
långt.

Note It UF, Thomasgymnasiet, Strängnäs. Namn från 
vänster Ida Östling, Jennie Lindholm, Sandra 
Elm, Ida Eriksson, Isabelle Nejdstrand, Caroline 
Karlsson
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 Tips från coachen!

50 000 
företagares
bäste vän!

Starta & driva företag  är 50 000 
nystartade företagares bäste vän. För många fort-
sätter den att vara en kunskapskälla långt efter det 
att företaget fått luft under vingarna. Boken förkla-
rar utförligt skattereglerna, t ex avdrag, moms, 
social avgifter, F-skatt och periodiseringsfonder. 
Du kan också läsa om hur du gör produktkalkyler, 
prissättningskalkyler och andra användbara kalky-
ler. Boken innehåller dessutom mängder av goda råd 
när det gäller bland annat bokföring, marknads-
föring och administration.

Beställ på www.blinfo.se

För dig som 

driver UF-fö
retag!

Endast 1
00 kr!

Box 84 • 820 64  Näsviken • Tel: 0650-54 14 00
Fax: 0650-54 14 01 • info@blinfo.se • www.blinfo.se

Jan 2008, 280 sid

Britt Söderström har sedan 1975 hjälpt individer och 
grupper till ökad framgång i jobbet. 15 år som anställd 
- i stora företag som Pressbyråkoncernen, ISS och Cap 
Gemini och i mindre företag som Prohunt och New 
Start, och därefter i egna företagen FOKUSERA Sverige 
AB och Kraftsamlarna. Britt är certifierad karriärcoach 
och ledartränare och har i många år varit vice ordfö-
rande i Företagarna Täby.
Coaching är ett förhållningssätt som bygger på att man 
själv undviker att komma med färdiga lösningar och för-

slag till förmån för att få andra 
människor att växa!

Genom att ställa frågor och 
lyssna omsorgsfullt visar man 
att man sätter värde på andras 
svar. Man hjälper människor 
att använda sin potential och 
fatta kloka beslut! Det gillar 
människor!

Prova att ställa frågor till dig 
själv innan du bildar dig en 
uppfattning, så ska du se att 
det finns olika möjligheter att 

se på saker och ting och olika lösningar på problem! 
Gör kunderna till dina ”bästa vänner” och ”glödande 

fans”
Träna dig tidigt i att ställa bra frågor! Alla du umgås 

med, kan så småningom bli kunder till dig. Börja därför 
bygga relationer genom att visa att du är intresserad av 
vad människor runt omkring dig har för behov. 

Att sälja handlar just om att aktivera människor behov! 
En duktig säljare gör samma sak som en duktig coach, d 
v s lockar fram lösningar och beslut genom sitt lyssnan-
de och framgångs-rika frågor!

Tänk Dig att du driver företaget, LIVSKVALITET, som 
säljer hushållsnära tjänster med marknadsföringen: Våra 
erfarna och välutbildade medarbetare hjälper till med 
städning, disk, barnhämtning, matlagning, tvätt, mang-
ling, strykning och trädgårdsarbete - allt som stressar dig 
i vardagen!

En bra fråga du kan ställa till blivande kunder är då:
”Hur skulle det kännas för dig att komma hem varje 
fredag till ett nystädat hem, där tvätten är manglad och 
struken och barnen har kommit hem från dagis och fått 
ett näringsrikt mellanmål i den nykrattade trädgården?”

Genom att ställa frågor kan man utveckla bra affärs-
idéer! 

Svaren finns därute. Det är bara att sätta igång och 
jobba! Lycka till!
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I en era där miljömedvetande bara ökar ligger miljövänlig 
energi helt rätt i tiden. Det svenska företaget Seabased 
AB i Uppsala är inte det första företaget som försöker 
utvinna energi från havets vågor. Skillnaden är att de har 
skapat ett system som fungerar bättre, hävdar deras VD 
Billy Johansson. 

Billy som är chef för Seabased beskri-
ver deras affärsidé som ett system för 
att generera el från vågor. 

– Det som ingår i en leverans från 
oss är kompletta system. Vi tar energin 
hela vägen till land ”i kundens stolpe” 
med rätt spänning och rätt frekvens.
 
Vilka är fördelarna med våg-
energi kontra andra energi-
källor?
– Om man jämför med förnybara ener-
gikällor så har vågen fysikaliska förut-
sättningar som är väldigt bra. Nästan 
all förnybar energi kommer från solen 
men där är energin inte tät och den är 
svår att komma åt ekonomiskt. Men 
när solen skapar vindar blir energin 

tätare och låter man sedan vinden svepa över öppna vatten 
så förtätas den ytterligare. En fördel är också att vågenergi 
kommer att generera energi under längre tid på året. Sol 
genererar 100 Watt per kvadratmeter under tusen timmar. 
När det gäller vind så måste man upp i 11 m/s för att gene-
rera 1 kilowatt per kvadratmeter. 

När det gäller vågen så har man förtätat den så mycket att 
en våg i Sverige ger 5-10 kW/meter våg och på den norska 
kusten kan det ge 50-80 kW/meter våg och då kan man få 
ekonomi i det hela. När detta är utvecklat, inom något år, så 
kommer det att vara konkurrenskraftigt med andra energi-
källor utan subventioner.

Hur går det till?
Det stora problemet tidigare har varit 
övereffekterna. Man har haft stora 
konstruktioner vid ytan som har brytits 
sönder av stora vågor. Vår fördel är att 
kraftverket står på botten. Vi vet sedan 
tsunamin att de som dök inte påver-
kades alls. Det går ingen energi på 
botten så kraftverket är skyddat. Bojen 
på ytan är också skyddad eftersom 
den bara går under vattnet vid en stor 
våg och sedan kommer upp igen. Så 
vi har löst övereffekterna som har varit 
det stora problemet.

Hur djupt måste det vara?
– Vi brukar säga 25-350 meters djup. 
Det lär räcka de första 200 
åren, säger Billy och skrattar.

Inte för sent att få 
ordning på jordklotet  

Låt vågorna göra jobbet

VD Billy Johansson 
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Vilken potential finns hos vågen-
ergi?
 – Den har större potential än vattenkraft. Po-
tentialen är mer än tiotusen miljarder svenska 
kronor. Så då har man fullt upp.

Hur är det med miljöaspekten?
 – Detta system har inga komponenter som är 
miljöfarliga, så det är miljövänligt. På svenska 
kusten finns inga naturliga rev så där kan det 
bli som ett konstgjort rev och skapa bra förut-
sättningar för vissa typer av marint liv.

Hur kom ni på idén?
 – Det var inte jag som kom på den utan Mats 
Leijon som är professor vid Uppsala Univer-
sitet. Det var där som företaget startades. 
Vi känner varandra från ABB. Vi har jobbat 
tillsammans vid stora projekt som kärnkraft, 
värmekraft och vattenkraft.

Hur många anställda är ni på Sea-
based?
 – 30 st på hel- och deltid. Det är en hel del 
från universitetet som är tjänstlediga för att 
färdigställa de aggregat som universitetet nu 
lägger ut.

Vad driver dig?
 – Mats ringde upp mig för sex år sedan. Jag 
visste att Mats hade bra idéer så när han bad 
mig sitta i styrelsen sa jag först ja, men sedan 
när han sa vågenergi sa jag ”äh, glöm mig, det 
tror jag inte på”. Men när han visade lösning-
en ändrade jag mig igen. Det här är en av få 
förnybara energikällor vi kan få ekonomi i. 

Vi startade produktion förra veckan i Lysekil. 
Fram till oktober november ska vi leverera 
åtta aggregat till bl a Vattenfall och Fortum 
och så ska vi själva med stöd från Energimyn-
digheten lägga ut aggregat på västkusten 
och i Skottland för slutprov. Sedan behövs en 
referensanläggning och då är vi i full gång. 
Om några år räknar vi med att vi är ca 600 
anställda i Sverige och vi har säkert startat på 
fler ställen utomlands.

Billys ambition är att verkligen komma 
igång med förnybar energi och få det utspritt 
i världen. Han avslutar med några optimis-
tiska och hoppingivande ord:

 – Jag tror inte vi är för sent ute för att få 
ordning på jordklotet, men det är bra 
att vi vaknat.

 Seabased – Låt vågorna göra jobbet
Text: Yvonne Johansson | Foto: Ångströmslaboratoriet

Första aggregatet läggs ut i mars 2006

Boj för att undersöka miljöpåverkan
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Få in en lektion spel på schemat!

Självklart har vi en baktanke med den lockande  
rubriken. Vi vill att så många som möjligt spelar  
EnergiSpelet. Skälet är att alla vinner på det – mest av 
allt klimatet. Tipsa din lärare och läs mer på 
www.fortum.se/energisnackis.

Starta spelet nu! 
 Riv ur hela annonsen och ge till läraren.
 Ta en bild av den och skicka som sms.
 Förmedla det genom en charad,  
 en dans, en saga. Vad som helst.

 Seabased – Låt vågorna göra jobbet
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Jag minns att jag för några år sedan såg en dokumentär 
om Björn Söderberg – en företagare med stort hjärta 
förenat med entreprenörskap. Han hade just startat ett 
företag i Nepal som gjorde, och fortfarande gör, julkort av 
återvunnet papper. Han fick en fråga om var han såg sig 
själv om tio år och han svarade ”jag kör inte en Merce-
des”. När Björns företag Fair Trade 
Enterprise gör vinst vill han genast 
återinvestera den i företaget.

Det hela började med att Björn 
kände sig fruktansvärt trött på Växjö 
och ville så långt bort därifrån som 
möjligt. Han ville finna sig själv och 
ringde upp en vän på tidningen Va-
gabond och frågade vart han borde 
åka. ”Till Nepal” svarade vännen och 
så blev det.

Inte som alla andra
– Jag ville ut i världen och träffa människor som tänkte 
annorlunda och se om jag kunde lära mig något. Sitta i den 
där lägenheten i Växjö med Billys bokhylla och storbilds-TV 
var inget kul. Om vi ger det tio år till så har jag råd att köpa 
ett sådant där kök från Ikea, ta hela paketet och skaffa mig 

samma utbildning som alla andra. 
Jag kände att jag vill bort och ut och 
lära mig något. 

Muhammad Yunus och Ban-
ker to the Poor
– Jag läste boken Banker to the Poor 
av Muhammed Yunus och blev otro-
ligt inspirerad och ville ut i världen 
och göra något. Jag har egentligen 
en jäkla massa kraft och nu 
gör jag något med den.

Med siktet inställt på att förändra världen
Möt Björn Söderberg som gör julkort av sopor i Nepal



MORAL - ETIK 
– Framtidens 
företagande
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 Björn Söderberg – Moral och etik
Text: Gunilla Nyberg | Foto: Bild 1 sid 44 Patrik Lord • Övriga bilder www.fairenterprise.net

Enkelresa till Nepal
Björn köpte en enkelresa till Nepal för att arbeta som engel-
ska lärare.

– Jag tog kontakt med en kille som drev ett kollektiv för 
föräldralösa ungdomar. Han var själv föräldralös och lät mig 
bo i kollektivet. Så plötsligt en dag bodde jag med 12 för-
äldralösa ungdomar på 25 kvadratmeter. Det var inget som 
påminde om mitt tidigare liv. Det lärde mig oerhört mycket, 
berättar Björn.

Två omständigheter som skapade grunden till 
idén
Björn bodde 200 meter från floden som stank av förorening-
ar. Alla sopor, allt avlopp hamnade i floden. Även gatorna 
var fulla av sopor och dricksvattnet förorenat och det stank 
fruktansvärt mycket, säger han.

– Det här blir man sjuk av tänkte jag. När jag varit där i sex 
månader hade jag varit på sjukhus sex eller sju gånger och 
gått ner 15 kg.

Men Björn la också märke till orättvisor:
– Jag såg kvinnor som bar sand från den ena stranden till 

den andra och vadade genom den stinkande floden. De 
bar sandsäckar på 50 kilo 16 timmar/dag.  Ingen hade brytt 
sig nog mycket för att göra en bro åt dem. Det hade varit 

så jäkla enkelt. Det hade bara behövts två sandsäckar och 
några plankor så hade det varit klart. Jag såg mina vänners 
framtid i dem.
 
Med hundra tusen ton sopor och arbetskraft
Björn undrade naivt om inte staten gjorde något och då 
skrattade hans nepalesiska vänner. Följden blev att de frå-
gade sig själva vad de kunde göra. De ville bli av med skräp 
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 Björn Söderberg – Moral och etik



Christina befinner sig i ett 
transferläger för flyktingar 
i Burundi. Den lilla pojken 
håller för första gången en 
penna i handen och ritar.

och samtidigt skapa justa arbetstillfällen. De hade inga 
pengar men insåg att de hade hundratals ton med skräp 
och arbetskraft. 

– Det var det vi hade, säger Björn med ett leende. 
– Det där med kompost hade jag lärt mig hemifrån. Skölj 

ur mjölkförpackningen och lägg den på ett visst ställe och 
ibland när mamma inte tittade så la man allt i ”övrigt”.

Vidare berättar han att hans föräldrar ofta talade om 
mänskliga rättigheter men det var först i Nepal han verkli-
gen berördes av det. 

3000 julkort på en dag
Det var den första november som han och två andra vän-
ner började diskutera vad de kunde göra och kom på idén. 
Där många skulle se problem såg Björn och hans vänner 
möjligheter.

– Vi kan återvinna papper och producera något. Men vad? 
Ja, det var ju nära jul och vad köper man då, jo julkort, så 
det blev det, berättar Björn.

Han brinner av en övertygelse som lyser igenom. För att få 
in pengar agerade Björn direkt.

– Jag gjorde precis tvärtemot vad alla säger att man ska 
göra, istället för att ägna tid åt en affärsplan började jag 
sälja direkt. Jag hade startat ett IT-företag på gymnasiet så 
jag hade en del kontakter. Jag ringde runt och första dagen 
hade jag sålt 3000 julkort. 

På frågan var han ringde ifrån svarade han från ett hotell, 
så telefonnotan blev minst sagt hög. Björn saknar inte 
kreativitet. Hinder är till för att överbryggas, tycks vara hans 
motto. 

– Det här var den andra november och vi hade en månad 
och tio dagar på oss att lära oss återvinna papper och pro-
ducera 3000 julkort.

”Är det någon som vet hur man återvinner 
papper?” var vår första fråga 
– Några av oss kollade med återvinningsställen och 
jag sökte på nätet. Sedan köpte vi en fruktmixer, ett 

myggnät och en träram och försökte själva. Efter fem dagar 
hade vi vårt första papper. Efter tio dagar hade vi gjort 
250 st och började bli lite stressade.

– Vi hade gjort en beställning på en extra stor fruktmixer 
men den tog fyra månader att få klar, så istället hyrde vi in 
oss på ett nepalesiskt företag som höll på med återvinning 
och på så sätt lärde vi upp några.

Korten blev klara och var i Stockholm två dagar efter 
utsatt tid. Den 14 december var Björn tillbaka i lokalerna för 
att städa upp och möttes då av åtta nepaleser, varav ingen 
pratade engelska.

”Vad ska vi producera nu?” frågade de.
Björn tog ett snabbt beslut och svarade ”anteckningsböck-
er” och så fortsatte produktionen.

Startade en webbyrå som tonåring
Björn ”hatade” gymnasiet men eftersom han var duktig på 
datorer startade han en webbyrå vid sidan av studierna. Det 
närmaste han kom reklamkampanjer var lappar uppsatta 
på gymnasiet där han erbjöd hjälp med datorer. 
De var tre personer som startade företaget och det 
lever kvar än idag under namnet Dynamic Media. 
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 Björn Söderberg – Moral och etik





Det ska vara enkelt att bokföra, roligt 

att skriva fakturor och smidigt att betala 

ut löner. Vi ger dig förutsättningarna.

hOGIA sMALL OFFICE
ekonomi- och löneprogram för små företag

Program från 590 kr

www.hogia.se/smalloffice0303-688 00

– När en kund plötsligt frågade om en faktura fick jag 
gå hem och fråga pappa vad det var. Sedan sökte jag upp 
Nyföretagarcentrum och fick göra en affärsplan.

Starta företag i ett annat land
Men det är inte lätt att starta företag i ett annat land. Det 
har Björn fått lära sig.

– Två av mina närmaste medarbetare, ett par chefer som 
jag coachat, stal från företaget. Det var personer jag litade 
på. 

Björn berättar att en kvinna hade stulit pengar som gått 
till hennes pappa och bror. Det hela gick så långt att de 
hotade Björns fru.

Björn har tre företag: 
 ` Watabaran som bl a återvinner papper, tillverkar vykort 
och anteckningsblock och som har 20 anställda. Företa-
get är baserat i Nepal.

 ` Fair Enterprise Network som bygger upp socialt 
ansvarsfulla företag i fattiga utvecklingsländer. Företaget 
är baserat i Sverige.

 ` Websearch som arbetar med internetbaserade tjänster 
och har 12 anställda. Företaget har sin bas i Nepal.

Björn betonar hela tiden att det går att göra 
företag både socialt och ekonomiskt hållbara 
– Man måste tänka på hur man gör business, så det gynnar 
landet, människorna och oss själva, säger Björn.

– Websearch har ett scholarship program. Vi försöker hitta 
duktiga personer som gått de statliga ”billiga” skolorna och 
kommer från en tuffare bakgrund och har kämpat. Vi ger 
dem fyra års scholarship i utbyte mot att de arbetar minst 
fyra år hos oss. De investerade 100.000 kronorna får vi 
tillbaka.

Något som Björns varje andetag genomsyras av är en vilja 
att verkligen förändra och han betonar att alla har möjlighet 
att göra det. Björn uppmanar människor att titta på sina liv:

– Tänk på att det du gör formar världen!
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Säkrare papper.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF bildades 1936 och är den ledande branschorganisationen för 
redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. SRF har mer än 4300 medlemmar som är verksamma över hela 
landet. De anlitas av över 200 000 svenska och utländska företag. SRF bedriver en omfattande verksamhet 
inom utbildning och information. Förbundet är en remissinstans inom ekonomi- och företagarfrågor.
www.srfkonsult.se

Ju säkrare papper, ju högre trovärdighet. Med räken-
skapsrutiner som inte kan ifrågasättas skapas förutsätt-
ningar för bra relationer med banker, leverantörer och 
även med skarpögda kritiska myndigheter. I en tid då 
förändringarna går snabbt och ofta är genomgripande är 
det viktigt att alltid ligga steget före, att vara uppdaterad 
i tid. I mer än 70 år har SRF varit drivande i utveck-

lingen av en hög redovisningsstandard i vårt land. Det 
betyder att en SRF-auktoriserad redovisningskonsult 
är en garant för korrekta räkenskaper. Men konsulten 
kan också med sin uppdaterade kompetens och sina 
 erfarenheter vara aktiv i utvecklingen av företaget. Det 
är en framtidstrygghet som verkligen kan sättas på plus-
kontot. Du kan räkna med oss.

 - med Sveriges bästa näringspolitiska
   program för småföretag!

Bli medlem idag!

Besök vår hemsida

...nu över 34 000 medlemmar
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 Björn Söderberg – Moral och etik

Fakta Björn Söderberg
Född: Växjö 1981.
Bor: Katmandu i Nepal (ca åtta månader/år), övrig tid i 
Stockholm.
Familj: Gift med Bina och en ”styvson” som heter Chand.
Bästa bokköpet: Muhammad Yunus Banker to the Poor 
(Yunus och hans bank fick Nobels fredspris 2006).
Favoritfilm: American history X.
Äter helst: Svensk mat som lax.
Fritidsintresse: ”Jag älskar att läsa böcker, gärna fantasy 
böcker”.
Skulle vilja: ”det jag gör”.
Tips:

 ` skit i affärsplanen
 ` ut och sälj direkt
 ` var beredd på att jobba hårt, kämpa och slita och på 
att det ibland går åt helvete och att man inte har några 
pengar

Björn har skrivit boken Entreprenör utan gränser. 
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Det låter som en riktigt bra idé, eller hur? Att erbjuda 
människor ett spårningssystem så att man själv kan ringa 
polisen när bilen blivit stulen och berätta var den är och 
förhoppningsvis var tjuvarna håller till. Låter lite som 
science fiction, men det är dagens verklighet.

Vi har talat med Marcus Tannerfalk som tillsammans med 
Kristoffer Persson har utvecklat ett larm- och spårningssys-
tem som gör det möjligt att övervaka ett fordons position. 
Deras högteknologiska produkt hjälper till att hitta t ex en 
stulen bil eller båt. Inom båtbranschen är de godkända av 
alla de stora försäkringsbolagen i Sverige. Det ger köparen 
sänkt premie och självrisk och i vissa fall även installations-
bidrag. 

Hur använder man produkten om t ex bilen 
blir stulen? 
 – Först får jag veta att den rör på sig från utgångsläget. Då 
kan jag spåra den via mobiltelefon eller hemsidan och jag 
kan se var den befinner sig och hur den rör sig. När man vet 
att den stannat kan man ringa polisen och säga att den är 
stulen och var den står och så rycker de ut, berättar Marcus. 

Det finns en del konkurrens inom området men det anser 
Marcus bara är nyttigt för utvecklingen. Det driver markna-
den framåt, menar han.

När startade ni Proevo?
 – Vi startade Proevo som ett examensarbete hösten 2003 
och vi arbetade med det under sista året på högskolan. 
Våren 2004 startade vi ett handelsbolag som ombildades till 
aktiebolag 2005 och sedan dess har det varit full fart framåt.

Skynda långsamt
Proevo har börjat expandera mot andra marknader, först 
och främst Norge och Danmark. 

Marcus betonar ändå:
– Man får skynda långsamt för det är viktigt att man tar 

hand om de kunder man har så att man får möjlighet att 
skapa en relation med dem.

Proevo har idag tre och en ”halv” anställda. Marcus, 
Kristoffer och en säljare är heltidsanställda och en webbpro-
grammerare arbetar halvtid.

Hur startade det hela?
 – Det började med att vi utvecklade en grundstötningssen-
sor som indikerar om en båt har gått på grund. Fler och fler 
personer hyr ut sina båtar och för att slippa dyka ner varje 
gång och kolla om de stött på grund så var detta ett bra 
hjälpmedel. Sedan insåg vi att vi behövde kunna 
kommunicera med sensorn. Vi kopplade på en 
GSM-modul och då blev det som en mobiltelefon 

Håll koll på 
fordonet
Proevo från Halmstad hjälper oss att 
hålla rätt på våra fordon med hjälp av 
GPS1-positionering och GSM2-kommu-
nikation, framförallt i samband med 
stöld.

 Proevo – Håll koll på fordonet
Text: Yvonne Johansson | Foto: ProEvolution AB

1 Global Positioning System
2 Global System for Mobile communications



Fjärrkontroll till larmet

Fr v Kristoffer Persson, 
Marcus Tannerfalk
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Högskolan i Halmstad
Mer än 50 program och 500 kurser – www.hh.se

GÅ FRÅN IDÉ TILL HANDLING!
Drömmer du om att bli egenföretagare? Högskolan i Halmstad har utbild-
ningar inom entreprenörskap och innovation. Här får du de verktyg du 
behöver för att förverkliga dina planer eller idéer. Utbildningarna sker i nära 
samarbete med arbetslivet och som student uppmanas du till nyföretagande 
och nytänkande. Arbetet sker till stor del i projektform med inblick i bland 
annat produktdesign, produktutveckling, projektledning och marknadsföring. 
 
➤ Utvecklingsingenjör 180 hp – ett av våra mest uppmärksammade program.
➤ Entreprenörsskap och förnyelse 60 hp – förverkliga din dröm under ett år.

Vi har även bra lösningar för dig som saknar behörighet.

 

och vi kunde kommunicera med 
den via mobiltelefonen eller 
internet. Sedan kopplade vi på 
GPS och då kunde vi få infor-
mation om bl a tid, position, 
hastighet och kurs.

Således har deras grundidé 
om en grundstötningssensor nu 
blivit ett tillbehör till deras hu-
vudprodukt, spårningssystemet:

– Den idé man har från början 
kan man inte förvänta sig att 
man har i slutet, säger Marcus. 

Hur säljer ni produkten?
Vi har delat upp det i en for-
dons- och en marinsida. På for-
donssidan säljer vi själva, men 
på marinsidan har vi en säljare 
och flera distributörer i hela 
Sverige. Det kommer vi säkert 
ha på fordonssidan också om 
några år. Man tappar marginaler 
på det, men får volym istället, 

 Proevo – Håll koll på fordonet

säger Marcus.
Tillverkningen sker i Sverige av 

flera anledningar. 
– Vi har ganska högteknologis-

ka produkter som ibland kräver 
justeringar för vissa kunder så 
därför kan vi ännu inte köpa det 
utomlands. Vi kan hålla en hög 
kvalité på service och support 
när vi tillverkar i Sverige.

Om tio år
På frågan om vad han gör 
om tio år svarar Marcus utan 
omsvep:

– Om 10 år har jag sålt min an-
del i det här bolaget och arbetar 
med något annat. 

Han låter säker:
– Jag är 100 % säker. Jag har 

inga direkta band till den här 
branschen eller den här produk-
ten och jag vill gärna prova på 
något nytt.
  



Larmets huvudenhet med 
GPS-antenn ansluten
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Hjälp i nöden
Från skolans trygga värld 
ut i verklighetens snålblåst 
– från UF-företag till aktiebolag
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Högskolan på Gotland 
har ett tydligt mål: 

Du som är student ska få en 
utbildning som du kan ha 
nytta av på lång sikt. 
Det får du hos oss. 

Sök till våra program 
och var med i mentor-
skapsprogrammet - 
knyt kontakter inför 
framtiden redan nu.

HELA STUDENTEN - HELA VÄGEN

www.hgo.se 0498-29 99 00

Fredrik Hjorth och Alexander Brännkärr träffades i ettan 
på Linnéskolan i Uppsala. De insåg snabbt att de hade ett 
gemensamt intresse, nämligen att klura ut bra affärsidéer.  
De startade sitt företag under gymnasietiden som ett UF- 
företag. Idag har de startat aktiebolaget Infoside Sweden 
AB och satt igång på riktigt.

Hur upplevde ni utbildningen i företagsam-
het?
– Det jag tyckte bäst om var att man fick prova i praktiken. 
Man kan läsa hur mycket som helst men det viktigaste är att 
man får chansen att prova själv, anser Fredrik.
 Alexander menar att fördelen är att man får göra fel:
 – Man får prova på att ha företag och går det åt skogen så 
är det är ingen fara. Man får testa på och se om man gillar 
det och har sedan en perfekt grund att bygga vidare på.

Beskriv resan från idé till företag?
 – Den har varit otroligt naturlig. Jag har aldrig reflekterat 
över att vi har förändrat något. Det har bara kommit som 
det har kommit, berättar Fredrik.
Alexander betonar att varje sak man gör första gången, som 
första samtalet eller första mötet, blir en milstolpe. 

Beskriv er affärsidé!
 – Vi utvecklar hälso- och sjukvårdsinnovationer så män-

niskor kan känna en ökad vardagstrygghet, berättar Fredrik 
efter viss tvekan.  
Det är inte alltid helt lätt att komma ihåg affärsidén exakt, 
ord för ord.

Kan ni beskriva lite mer vad ni gör?
 – Vi har tagit fram ett litet smart kort med hälsoinforma-
tion som man ska ha i plånboken. Om det skulle hända 
dig något så har ambulans och sjukvårdspersonal lätt och 
snabb tillgång till informationen, vilket kan vara viktigt när 
du vårdas i Sverige.

Hur kom ni på idén?
– Grundtanken väcktes efter tsunamin. Vi kände att det 
måste finnas någon slags länk mellan räddningspersonal 
och anhöriga. Sedan har vi byggt vidare på den länken 
genom att innefatta information om mediciner, sjukdomar, 
allergier etc. Från början var det bara tänkt att förmedla 
kontakt med anhöriga.

Hur finansierade ni starten?
 – Vi gick in med egna pengar, säger Fredrik och tillägger:
 – Det tror vi är ganska viktigt. Visst kan man gå till riskka-
pitalbolag, men man har mer kniven mot strupen 
om man själv lägger in aktiekapitalet, eller om man 
själv tar ett lån för att finansiera starten.

Från skolans trygga värld 
ut i verklighetens snålblåst 
– från UF-företag till aktiebolag

 Hjälp i nöden
Text: Yvonne Johansson | Foto: Bild sid 52, 56 Markus Ederwall • Bild sid 55 Alex&Martin
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Snart, snart, är det dags att ta klivet ut i vuxenvärlden. Då kommer mycket att 
falla på plats, du kommer att få nytta av sådant som du kämpat med under din 
skoltid. När du nu går ut i verkligheten väntar kanske en anställning, fortsatta 
studier eller ett eget företag. Förverkliga din dröm! 
Du har en bra utbildning i bagaget – framtiden ligger i din hand.

Från dröm till verklighet



FöretagsInspiration    # 2/2008   55  

Snart, snart, är det dags att ta klivet ut i vuxenvärlden. Då kommer mycket att 
falla på plats, du kommer att få nytta av sådant som du kämpat med under din 
skoltid. När du nu går ut i verkligheten väntar kanske en anställning, fortsatta 
studier eller ett eget företag. Förverkliga din dröm! 
Du har en bra utbildning i bagaget – framtiden ligger i din hand.

Från dröm till verklighet

Hur ser det ut med företagande i släkten?
Alexander berättar att han har många företagare i släkten:
 – Hela min släkt är lite av företagare. Min farfar ”var egen” 
sedan han var tolv år. Han började med att sälja vit mossa 
och sedan blev det husvagnar, bilar, fastigheter och lä-
genheter. Min pappa har drivit eget i sju-åtta år så det har 
funnits en tydlig koppling. Jag har alltid varit intresserad 
av företagande och jag har motivationen som krävs för att 
lyckas. 
Även i Fredriks släkt finns det företagare:
 – Min morfar var egenföretagare och hade lastbilsåkeri. 
Min mamma och pappa säger att jag är lite lik honom. Även 
min storebror har hållit på mycket med olika affärsidéer, 
även om han inte driver eget på heltid. Jag tror det var så 
jag blev lockad till företagande.

Vad gör er till bra entreprenörer?
De berömmer direkt varandra och det känns helt ärligt och 
från hjärtat.
– Jag tror att Alex är extremt målmedveten och driven och 
har en god arbetskapacitet. Det tycker jag gör honom till en 
mycket bra entreprenör. Han ger inte upp utan kämpar på 
tills han lyckas, säger Fredrik.

Alexander skrattar och håller med om att han är bra på att 
kämpa:
 – Fredrik har förmågan att se nya lösningar på problem 
som man tidigare inte lyckats lösa. Han kan sätta sig in i hur 
kunderna tänker och vad som kommer att fungera. Det är 
en otroligt viktigt kvalité som Fredrik har, berättar Alexan-
der.

Fredrik, varför tror du att du fick Anders Wall 
stipendiet?
Han svarar ödmjukt:
 – Det var nog för att vi alla i vårt UF-företag gjorde ett bra 
jobb. Att vi hade extremt kul tillsammans. Sedan kanske jag 
stod ut mer eftersom jag kom på själva affärsidén.
Stipendiet var på 75.000 kr, pengar som Fredrik använde för 
att investera i aktiebolaget.

Vad är det som driver er?
Fredrik utbrister spontant:
 – Det är så otroligt kul!
Alexander håller med:
 – Det är ju makalöst kul. Det är en sådan variation i arbetet. 
Om jag har ett vanligt jobb som t ex att stå i butik, finns det 



 Hjälp i nöden
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en tydlig gräns för hur mycket jag kan utvecklas. Gör man 
det här bra kan det bli hur stort som helst. Här har man 
ingen gräns. Då gör det inget att man jobbar ett år utan lön. 
Så länge man kan se att det i framtiden kan ge något. 

Vad gör ni om tio år?
Både Alexander och Fredrik är överens om att de vill fort-
sätta att driva eget företag. De har inga ambitioner att bli 
anställda.
 – Om tio år har vi nog jobbat upp det här, sålt det och star-
tat något nytt. Eller så fortsätter vi med det här för att det är 
så roligt. Men jag tror inte vi är anställda, berättar Fredrik.
 – Jag håller med. Det här projektet ska vi driva vidare och 
se vad som händer med det. Så länge det kan utvecklas mer 
så är det kul. Det här med företagande är ju det jag vill hålla 
på med, säger Alexander. 

Bästa och sämsta beslutet?
Ett gemensamt utrop ”Oj” följt av hjärtliga skratt. Här fyller 
de i varandras meningar:
 – Ett otroligt bra beslut var att dra igång och starta aktiebo-
lag. Att vi vågade ta chansen. Går det bra så går det bra. Går 
det dåligt får man börja plugga. Är man i vår ålder har man 
inget att förlora.
 – Sämsta beslutet var nog i början när vi var lite blåögda 
och skulle skapa usb-armbandet. Det skulle kosta runt 
100.000 kr att ta fram bandet så vi jobbade nästan hela UF-
året med att få ihop pengar. Hade vi från början insett att 
det inte skulle gå hade vi köpt oss fem till sex månader och 
fått fram en annan produkt. Då hade vi haft ett helt annat 
läge som UF-företag.
 – På slutet blev det ont om tid. Då köpte vi ett färdigt USB 
minne som såg ut som ett visitkort. Vi importerade det från 
Kina och la på vår egen programvara. I efterhand kan vi se 
att det var smartare eftersom fler kunder gillade det. Man 
kan ju önska att vi kommit på det tidigare.
Dessa två unga och kloka killar inser att även detta varit ”en 
resa, en lärdom” och påpekar:
 – Kan man inte gå över problem så får man gå runt dem.
 
Vad har ni för tips till andra elever?
– Ha roligt! Har man roligt så engagerar man sig och då blir 
allt otroligt mycket bättre, säger Fredrik med övertygelse.
Alexander håller med men ger också ett tips för tiden efter 
gymnasiet:
 – Våga starta eget. Just i vår ålder är det optimalt. Bor man 
hemma har man inget att förlora. 

Alexander Brännkärr
Ålder: 20 år.
Bor: Uppsala.
Född: Åbo, Finland.
Familj: Bor hos mamma, låtsaspappa, och syster. Har pappa 
och en helbror samt två halvsystrar och två låtsassystrar.

Bästa bokköpet: Ondskan av Jan Guillou.
Favoritfilm: Con Air
Favoritspel: NHL 2008.
Skulle vilja: – Jag skulle vilja springa upp för Kebnekaise 
(Alexander skrattar hjärtligt). Det är faktiskt teoretiskt möj-
ligt. Jag vet inte om vi ska skriva det för då tror folk jag är 
dum i huvudet. Jag körde Vätternrundan förra helgen. Jag 
gillar extremidrottande. 

Sju snabba med Alexander
Vinter /  Sommar
Zlatan /  Susanna Kallur
Segelbåt  /  Motorbåt
Thailand  /  Spanien
Öl  /  Vin
Potatis  /  Pasta
Aktier  / Banksparande

Fredrik Hjorth
Ålder: 19 år.
Född: Uppsala.
Bor: Uppsala.
Familj: Mamma, pappa och fyra syskon.
Bästa bokköpet: Stupid White Men av Michael Moore.
Favoritfilm: Top Gun.
Favoritspel: Fifa.
Skulle vilja: – Skriva en bok.

Sju snabba med Fredrik
Vinter /  Sommar
Zlatan /  Susanna Kallur
Segelbåt  /  Motorbåt
Thailand /  Spanien
Öl  /  Vin
Potatis /  Pasta
Aktier / Banksparande
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Almega  .................................................................... www.almega.se
ALMI Företagspartner AB........................................... www.almi.se
Autoliv AB ................................................................. www.autoliv.se
Björn Lundén Information ......................................... www.blinfo.se
Botkyrka kommun .................................................... www.botkyrka.se
Dagens Industri ......................................................... www.di.se/student
E J Ljungbergs Utbildningsfond ................................. www.ljungbergsfonden.se
Fabege AB  ................................................................ www.fabege.se
Fortum Power & Heat AB  .......................................... www.fortum.se
FöretagarFörbundet  ................................................. www.ff.se
Gleerups Utbildning AB  ............................................ www.gleerups.se
Haninge kommun ..................................................... www.haninge.se
Helsingborgs stad ..................................................... www.helsingborg.se
Hogia Small Office AB  ............................................... www.hogia.se/smalloffice
Högskolan på Gotland ............................................... www.hgo.se
Högskolan Halmstad, SET .......................................... www.hh.se
IQube Operations AB ................................................. www.iqube.se
Natur och Kultur ........................................................ www.nok.se
NUTEK....................................................................... www.nutek.se
Peab Sverige AB ........................................................ www.peab.se
Sollentuna kommun .................................................. www.sollentuna.se
SRF Servicebyrå AB .................................................... www.srfkonsult.se
Svensk Teknik och Design .......................................... www.std.se
Södertälje kommun, Näringsliv ................................. www.sodertalje.se
Teknikföretagen ........................................................ www.teknikforetagen.se
Tetra Pak AB .............................................................. www.tetrapak.com
Tranemo kommun ..................................................... www.tranemo.se
Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad ................ www.stockholm.se/utbildningsforvaltningen
Vembitera AB ............................................................ www.vembitera.se
Visma Spcs ................................................................ www.vismaspcs.se
Youth Skills Sweden AB ............................................. www.yrkes-sm.se

Vi stödjer tidningen FöretagsInspiration 
och därmed nästa generation företagare
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n:

STARTA FÖRETAG

  Starta företag – broschyren
Information och vägledning från sex myndigheter.

Finns hos myndigheterna

  Starta företag – checklistan
Gör din egen checklista på Nuteks webbplats.

www.nutek.se/checklistan

  Starta företag-dagen
Föreläsare från sex myndigheter informerar om  
start av företag.

www.skatteverket.se/infotraffar

Hos oss hittar du information 
och service på vägen till eget företag.

HÄR FINNS MER HJÄLP ATT FÅ:

Hitta rätt med Företagarguiden

Använd myndigheternas kostnadsfria 
information och tjänster för att starta 
och driva företag.

www.nutek.se/foretagarguiden

Ring Startlinjen

Kostnadsfri vägledning.

020-35 10 10

Registrera via Internet

Gör företagsregistrering, moms-
registrering, f-skatteansökan och 
ändringar enkelt och snabbt.   

www.foretagsregistrering.se

Vi samarbetar för att förenkla för dig som är eller vill bli företagare:

Vill du vara med att utforma nästa nummer?
Vi på redaktionen vill gärna ha en dialog med dig som läsare 
för att kunna göra en så bra tidning som möjligt. Kom med dina 
tips och idéer!

 `Vilken/vilka företagare vill du ställa frågor till i nästa nummer?
 `Finns det kanske någon lokal talang som driver något unikt 
företag just där du bor som vi borde träffa?
 `Vilka ämnen vill just du att vi skall skriva om?
 `Vad gillar du och vad kan vi göra bättre?
 `Vilken bransch vill du att vi belyser under temat ”nyfiken på”?
 `Drömmer du om att bli journalist?
 ` Intervjua en företagare och skriv ett reportage på ca 500 ord 
så har du chansen att få se din text i tryck i nästa nummer och 
vinna ett presentkort på 500 kr.

Så ta chansen att vara med och skapa nästa nummer av
FöretagsInspiration som kommer i mars 2009.

Maila oss på: foretagsinspiration@narprofil.com
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STARTA FÖRETAG

  Starta företag – broschyren
Information och vägledning från sex myndigheter.

Finns hos myndigheterna

  Starta företag – checklistan
Gör din egen checklista på Nuteks webbplats.

www.nutek.se/checklistan

  Starta företag-dagen
Föreläsare från sex myndigheter informerar om  
start av företag.

www.skatteverket.se/infotraffar

Hos oss hittar du information 
och service på vägen till eget företag.

HÄR FINNS MER HJÄLP ATT FÅ:

Hitta rätt med Företagarguiden

Använd myndigheternas kostnadsfria 
information och tjänster för att starta 
och driva företag.

www.nutek.se/foretagarguiden

Ring Startlinjen

Kostnadsfri vägledning.

020-35 10 10

Registrera via Internet

Gör företagsregistrering, moms-
registrering, f-skatteansökan och 
ändringar enkelt och snabbt.   

www.foretagsregistrering.se

Vi samarbetar för att förenkla för dig som är eller vill bli företagare:
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Vill  du bl i 
en del aV lösningen? 

Vi är idag vana v id at t leva med en v iss bekvämlighet ;  
v i reser  kor s och t vär s över vär lden, v i surfar på 
internet , v i ky ler och värmer vår mat, v i bygger varma 
hus för at t kunna bo på kalla  plat ser, v i dr icker vat ten i 
plastflaskor,  v i köper s tändig t nya kläder och pr y lar  
för at t skapa vår egen s t i l.  all  denna bekvämlighet sät-
ter s ina spår i miljön.  Men måste v i hel t förändra vår t 
sät t at t leva för at t vara i balans med mil jön? Och är 
du beredd at t göra det? Trolig t v is inte.

V i t ror is tället på at t utveckla  nya ef fek t ivare, mer 
energ isnåla och åter v inningsbara produkter och sys-
tem. i den lösningen kan du kan välja mellan t vå sidor. 
ant ingen kan du vara den som köper och använder en 
miljövänlig  bil,  el ler så kan du vara den som ut vecklar 
och producerar f ramt idens bil som inte släpper ut något  
mil jöfar l ig t alls . ingenjörer är  morgondagens hjältar  
som formar vår gemensamma f ramt id. V il l  du bli en del 
av lösningen?

läs mer på www.fokusframtid.se


