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GRATTIS!

Första delen av vår satsning På 

Egna Ben är avverkad. Grattis till 

alla som deltagit i våra seminarier 

– och grattis till alla oss kvinnor som 

driver företag i Kungsbacka! Ni vet 

väl att vi ligger i topp i landet? Få kan 

som vi, skapa tillväxt. Även under hot 

om lågkonjunktur och finanskriser.

I slutskedet av projektet På Egna Ben gjorde Handels Con-

sulting, Handelshögskolan i Göteborg, en tillväxtunder-

sökning bland företagarna i nätverket Gertruds Döttrar.

Nio av tio företagare hade en tillväxt i sina företag förra 

året, på mer än tio procent. Flera hade en tillväxtökning på 

mellan 50 och 100 procent.

Ser vi även till medlemsökningen i nätverket under tiden 

projektet På Egna Ben pågått, så har vi ökat med nära 200 

procent. Driftiga, kreativa företagare som tillför vårt nätverk 

massor av energi och lust.

Hur kan det då komma sig att tillväxten av kvinnors företa-

gande är så hög i Kungsbacka? Underligt nog finns idag ingen 

forskning eller statistik som visar varför.

Detta vill vi ändra på.

Så i förlängningen av På Egna Ben kommer nya projekt, 

nya satsningar att göras som innebär att vi kombinerar for-

skningsmetodik och tar fram fakta, samtidigt som vi fortsät-

ter att verka för praktiskt entreprenörskap.

Vi ska ta reda på: ”Vad skapar tillväxt i kvinnors företa-

gande?” ”Hur definierar kvinnor tillväxt?” ”Kan den blivande 

’Kungsbackamodellen’ användas för att skapa tillväxt i övriga 

landet”?

Vi satsar på ökad interaktion och affärsnytta mellan nät-

verksmedlemmarna genom utbildningar i nätverkandets 

konst, vi ska utbilda kvinnor till Nätverkscoacher och lära oss 

skapa ytterligare business genom Nätverksaktioner.

Och vi ska genomföra Entreprenörsdag i Kungsbacka, där 

vi har möjlighet att tillsammans med olika aktörer visa på en 

tillväxtfrämjande miljö för alla småföretagare, både kvinnor 

och män, i vår kommun.

Så nu kavlar vi upp ärmarna och fortsätter jobba!

Du är väl med?

Agneta Börjesson-Pihl 

Ordf. Gertruds Döttrar, VD, Börjesson & Pihl AB, Marknadsföring & Kom-
munikation, ambassadör för Kvinnors Företagande i Halland.

Tack till våra finansiärer, som deltagit personligen i projektet. Speciellt tack till Lovisa Ljungberg, Länsstyrelsen och Birgitta Hederstedt, Region Hal-
land som så engagerat deltog i presskonferensen på Gottskär Kursgård i april, då vi satte Kungsbacka och Halland på kartan. Speciellt Tack även till Nils 
Danred, Region Halland som deltog aktivt med sin kunskap i vår debattpanel under konferensen ”Allt är möjligt”. 
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Är det fult att sälja? Hur orkar man ringa den 
nittioåttonde kunden? Måste jag ha ett var-
umärke? Hur slipar jag mina argument?   
Bara några av de frågor som Gertruds Döt-
trar, andra företagare – såväl män som kvin-
nor – samt kommunanställda fick svar på 
under 2008 års stora satsning i Affärsutveck-
lingsprojektet På Egna Ben. 

Det är just egna ben de står på, alla de som driver före-

tag, stora eller små. Egna ben som kliver framåt i jättesteg 

eller trippar i små myrsteg. Men framåt går de. 

Kungsbacka är en av landets kommuner där de finns 

flest företagande kvinnor och där tillväxten ökar mest. 

Trots detta är kunskapen om kvinnors möjligheter att 

skapa hållbar tillväxt i regionen inte alltid så hög bland 

beslutsfattare. Det skapar en syn på småföretagarens be-

hov utifrån traditionellt manligt perspektiv.

På Egna Ben vill bidra till en helhetssyn när det gäller 

utformningen av olika tillväxtprogram i kommunen och 

regionen. Man vill också stimulera samhällsdebatten, öka 

fokus kring kvinnors företagande och möjligheter. 

Men framför allt var tanken med Egna Ben att lära ut 

så mycket som möjligt om företagande och säljande på ett 

konkret och stimulerande sätt. 

Under 2007 strömmade medlemmarna till Gertruds 

Döttrar, och behovet av en utbildningssatsning växte 

fram ganska snart. 

– Vi samlade upp olika frågor från våra regelbundna 

nätverksträffar och gjorde ett program som skulle ge en 

bred och samtidigt djup inblick i företagandets alla sidor, 

berättar ordförande Agneta Börjesson-Pihl. 

Varje seminarie utvärderades genom en enkät som samt-

liga deltagare fick fylla i – betygen blev MVG på nästan allt! 

– Man kan inte  bli annat än lycklig, när man läser ut-

värderingarna! Ett bra betyg på att vi satsat rätt, säger Ag-

neta Börjesson-Pihl. 

Men så går det ett tag och allt det där man samlade på 

sig av anteckningar och idéer försvinner sakta men säkert. 

”Vart tog anteckningarna vägen, och förresten hinner jag 

inte tänka på det nu – jag måste ju jobba!” 

 Därför har Gertruds Döttrar satsat resurser och energi 

på den här dokumentation – där allt det väsenliga från 

samtliga föreläsningar finns med. 

Vi hoppas att den väcker minnen och ger energi och lust 

till att spänna musklerna och ta nya långa kliv På Egna Ben! 

God läsning! 

En utbildningssatsning med fart 

En del av konferensdeltagarna hade nöjet att, under en paus på eftermiddagen, följa med Stefan Petters-
son, Gottskär Kurs & Konferens på en fartfylld RIB-båtstur ut till Nidingen. Härligt!

PROJEKTET: I styrgruppen för projektet På Egna Ben har 
följande arbetat:  Agneta Börjesson-Pihl, Projektledare, Catharina 
Jacobsson, Maila Nyqvist, Maud Pihlblad
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TRO PÅ DET DU SÄLJER

Träna dig i säljkonsten

Ulla-Lisa Thordén har erfaren-

heter både från en modellkar-

riär och som säljande konsult 

samt en utbildning till jur.kand. 

Idag är hon säljcoach, författare, 

föreläsare, och entreprenör både 

i Sverige och internationellt. Ge-

nom det egna företaget Repub-

lic Consulting AB arbetar hon för 

sin passion: att medverka till start 

och utveckling av nya företag. I en 

av sina böcker, ”Sälj dig själv och 

ta betalt!” vill hon få folk att sälja 

in det man tror på och att se säl-

jandet som lustfyllt.
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– Vi är på ”sändning” hela tiden så frågan är hur vi ska bli ”mottagna”. Alla vill komma igenom 
bruset med sin produkt samtidigt så det gäller att vara tillräckligt intressant. Det handlar även 
om att förvalta sin tid väl och att respektera andras, säger Ulla-Lisa Thordén.

  ULLA-LISA THORDÉN

Dags att bocka av. Projektet satte 

målen högt – så här lyckades man. 

• Antalet kvinnor som startar 

företag i Kungsbacka ska öka med 

minst 10% under år 2008.

• Öka fokus kring kvinnors före-

tagande, antalet artiklar om kvinnors 

företagande i lokala media ska öka 

med minst 10 % under år 2008.

• LRC Gertruds Döttrar ska vara 

en eftertraktad och välkänd samarbet-

spartner när det gäller framtagning av 

olika tillväxtprogram i kommunen och 

regionen.

• Tillväxten i minst 10 medlems-

företag i GD ska öka med minst 10% 

under år 2008. 

SYFTEN MED PÅ EGNA BEN 

STOR MEDIEBEVAKNING 
när kvinnor från hela landet 
samlades i Kungsbacka 

Alla var där. TV 4 Halland, Radio Hal-

land, Hallands Nyheter, Kungsbacka 

Posten, Norra Halland, Kungsbacka 

Tidning och Göteborgs-Posten. 

Och det som drog till sig journalister-

nas intresse och som även hamnade på 

TV 4 Ekonominyheter på riks, var ny-

heten att Kungsbacka hör till dem som 

har flest kvinnliga företagare i landet! 

Presskonferensen på Gottskär Kurs-

gård i mitten av april 2008 samlade 

inte bara fotografer och journalister. 

På plats var även närmare 100 medlem-

mar från olika kvinnliga nätverk från 

hela landet. Det var årsmöte för NRC – 

Nationellt ResursCentrum för kvinnor. 

Gertruds Döttrar var värdar för even-

emanget och passade på att samtidigt 

berätta om vad man åstadkommit  med 

utbildningssatsningen På Egna Ben

På Egna Ben-projektet stöds eko-

nomiskt av Länsstyrelsen, genom 

programmet ”Främja Kvinnors Före-

tagande” och är ett av åtta projekt Län-

sstyrelsen satsat på i länet. 

– Vi har en tydlig linje vad vi vill och 

vilka områden som har bra utvecklings-

potential, förklarade Lovisa Ljungberg 

på Länsstyrelsen i Halland.  

Även Region Halland har finansier-

at På Egna Ben och regionens då nyt-

illträdde direktör Birgitta Hederstedt 

berättade för reportrarna att Halland 

har Sveriges bästa tillväxtmöjligheter 

och att det finns en stor öppenhet för 

att stödja olika projekt.

– Halland präglas av samverksan-

da som är helt unik. Men det gäller att 

vidga sina vyer. Jämställdhet är ingen 

kvinnofråga utan en fråga för både män 

och kvinnor. förklarade hon. 

NRC:S ordförande Britt-Marie Söder-

berg Torstensson betonade att kvinnor 

även måste lära sig att tänka i det natio-

nella sammanhanget. 

– 21 av 27 medlemsländer inom EU 

ingår i vår organisation. Och det finns 

ett tryck från kommissionen att vi ska 

fortsätta vårt arbete. Om vi får vara 

med och utveckla det kvinnliga sättet 

att tänka, kanske vi kommer ett steg 

längre, sade hon. 
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Ulla-Lisa Thordén har under många år coachat 

och tränat  säljare på både stora börsbolag och 

småföretag i lustfyllt säljande. Hon har myntat be-

greppet uppmärksamhetens dilemma, det vill säga 

alla slåss om uppmärksamheten och det gäller att 

tränga igenom bruset.

– Jag måste vara tillräckligt intressant som per-

son, och det jag säljer måste också vara tillräckligt in-

tressant. Och jag måste tro på det jag gör till hundra 

procent! Det fungerar inte med några halvmessyrer. 

Därför måste man förvalta sin tid väl, menar Ulla-

Lisa Thordén. 

– Många av oss känner att vi saknar tid och detsam-

ma gäller för dem vi samverkar med. De har också tids-

brist, säger Ulla-Lisa Thordén. Och det måste man re-

spektera. 

Försäljning är bra, kul, roligt och odramatiskt, bara 

man vet vad man gör. Och varför. Man måste tro på sin 

idé och sätta sig in i kundernas behov för att verkligen 

se vad de kan ha för nytta av varan eller tjänsten. 

– Först då vet jag vad jag ska kunna ta betalt, och 

vad jag är värd. Vi måste sälja in idén till oss själva 

först, sedan kan vi offerera kunden. Kom ihåg att ni 

inte bestämmer över kundens plånbok. Själv har jag 

valt att inte vara billig. Det är en strategi. Men sedan 

kan jag välja när jag vill vara behjärtansvärd. Men det 

är jag som bestämmer när. Inte min kund, förklarar 

Ulla-Lisa Thordén. 

Var lite crazy

Ett tips: För att folk ska komma ihåg dig gäller det 

att gå utanför ramarna lite. Var lite tokig. Bryt mot 

branschens standard när du gör dig synlig, sökbar och 

valbar. 

– Tänk lite annorlunda och ställ frågan när du kon-

taktar en kund: ”Är ni tillräckligt bra på …? 

– Och sedan kommer du med ditt erbjudande. Alla 

vill och kan alltid bli bättre, även kunderna, för de vill 

ju kunna tjäna mer pengar, förklarar Ulla-Lisa Thordén, 

och avlivar se-

dan fyra följande 

myter: 

– Att man är född 

säljare, att kvalitet 

säljer sig självt, att säl-

jande bara handlar om pengar 

och att alla säljare bara snackar.  

Det här är sanningen: 

1) Tro inte att bara några få är födda 

säljare. Det ligger inte i generna. Att sälja 

är ett hantverk och hårt arbete och vem som 

helst kan sälja, bara man bestämmer sig och 

tar sig tid att lära känna kunden både utan och 

innan. 

2) Kvalitet säljer sig inte självt. Världens bästa me-

kaniska kamera var Hasselblad. Men vad hände då de 

digitala kamerorna kom. Då missade man tåget.  

3) Säljande handlar inte enbart om pengar, utan om 

en passion för något man tror på.  

4) Säljare snackar inte bara för snackandets skull. 

Egentligen är det ordet säljare som är laddat. Många 

tänker på bilförsäljare och dammsugarförsäljare i dör-

ren. Men att sälja något är en helt annan sak. Inte att 

kränga. En duktig säljare är intresserad av sin kund 

och vill sin kunds bästa.

Några frågor att besvara innan du ger dig in en af-

färskontakt: 

• Tror du på det du säljer?

• Varför ska kunden välja just dig – varför är du så   

 bra? 

• Vad har du för ärliga argument för att din vara eller 

  tjänst är bra? 

• Vilket behov fyller den för kunden? 

• Vilken nytta gör den? 

• Vill du verkligen kundens bästa?

– Ha alltid med dig svaren på de här frågorna, det är 

en grund du ska stå på, förklarar Ulla-Lisa Thordén och 

  ULLA-LISA THORDÉN

understryker vikten av att även föra anteckningar 

över vad man som företagare uträttat under året.

• Vilka försäljningsstrategier och metoder har jag  

 arbetat med?

• Vilka reklam- och marknadsföringsinsatser har  

 jag satsat på?

• Vad blev utfallet?

Vet du förresten vem din kund är? Om inte så kan 

du skriva en önskelista på vilka du vill göra affärer 

med. Sedan är det bara att ställa frågor till alla du 

möter, i dina nätverk, under föreläsningar du besök-

er och så vidare. Kanske är han eller hon som sitter 

bredvid dig ordförande i en förening där någon har en 

kontakt i Ryssland inom ditt område.

– Man brukar säga att det är sex steg till den per-

son man vill träffa. Till och med till kungen. Det gäller 

bara att våga fråga och att be om hjälp: ”Känner du 

någon som …?” 

Eller: ”Skulle du vilja hjälpa mig med …?”

Att skaffa nya kundkontakter är mål man ska sätta 

upp varje vecka, till exempel att fråga fem personer  

i sina nätverk om fem nya kontakter. 

– Där har du början till att kartlägga dina kunder.

Samtalet är starten till allt säljande!

Fyra bra tips!

1. En skicklig säljare ställer intressanta 

frågor.

2. Kom ihåg att du inte är ansvarig för kun-

dens plånbok. Hur värdefull är du?

3. Känn din kund (nästan) lika väl som du 

känner din morsa. Gillar hon bio eller fre-

dagsmys? Gillar hon att diskutera sig fram 

till saker eller är hon mer rakt på? 

4. Tala lika passionerat om ditt företags 

produkter eller tjänster som en golfspelare 

gör för golfsporten.

fakta
FAKTARUTA

  ULLA-LISA THORDÉN

Tio steg att gå 
med kunden  
i Säljtrappan 
Det handlar om statistik, blod, svett, tårar 
och hårt jobb. Det är bara att kavla upp 
ärmarna och sätta igång. Fundera inte 
så mycket – bara gör! Men ta hjälp av 
Säljtrappans tio steg! 

Ulla-Lisa Thordén, har kanske inte vigt hela sitt liv åt 

säljande, men nästan. Hon brinner för det med hela 

sin själ! 



� �

– Det är inte fult att sälja, förklarar hon när hon un-

der fyra fullmatade timmar en höstkväll på Hotell Hal-

land bjuder på  ett seminarium med många praktiska 

övningar. 

– Det pratas för lite om säljande. Ledarskap och eko-

nomi i alla ära, men även säljandet måste få en mycket 

högre status än idag! 

Vid vårens föreläsning signerad Thordén fick deltagar-

na bland annat lära sig hur viktigt det var att ta fram 

det unika med varje företagares varor eller tjänster. Veta 

vad man säljer och varför en kund ska välja det framför 

något annat. 

– Lära sig att se ett steg längre. Du säljer inte en 

produkt utan ett verktyg för att kunden ska uppnå ett 

mål, en dröm eller en önskan.  

– Vi säljer inte borrmaskiner – utan hål. Vi säljer inte 

en BH utan något som ger både inre och yttre skönhet. 

Ulla-Lisa Thordén menar att säljande till stor del han-

dlar om statistik, många möten och många samtal innan 

det leder till affär.  

– Därför är det viktigt att du får till de här mötena, och 

att du har en bra marknadsföring av företaget. Ett verk-

tyg i säljprocessen består av en symbolisk trappa med tio 

steg, och det är du som ska lotsa kunden upp för de här 

trappstegen, förklarar Ulla-Lisa Thordén.

Trappsteg ett är förstås att du ska veta vad det är du 

erbjuder. I stället för att berätta om ditt sortiment, om 

vad du säljer, kan du vända på resonemanget och fundera 

på vad kunden får tillgång till när de köper något av dig.  

Vad är iden bakom det köpet. Vad vill de uppnå? 

– Våga också berätta om din långa erfarenhet, eller an-

vänd dig av referenser, ett språkrör, vad en kund sagt om 

dig eller din vara. Du kan det du valt att arbeta med, be 

inte om ursäkt, eller lulla till det på kvinnors vis. Och lägg 

inte huvudet på sned, såsom många kvinnor brukar göra. 

Trappsteg två i din säljtrappa är konsten att ta reda på 

vem som är din kommande kund. Vem vill du vända dig 

till? Hur ser kunden ut? Kött och blod, geografisk indeln-

ing, typ av människa, person, kön, ålder, bakgrund … 

Ställ frågorna – vem är det som köpt hittills och var hit-

tar jag fler av den sorten? Och vem är det som jag bru-

kar få som kund i slutändan? Vem har jag inte lika stor 

framgång hos?

– Det ska säga pling i huvudet – när ni träffar en tänk-

bar kund, manar Ulla-Lisa Thordén. .

Trappsteg tre handlar om hur du når ut med ditt bud-

skap. Använd de av marknadsföringens alla vägar som 

passar dig bäst.  

– Om du arbetar med tjänster är det oftast  bättre 

marknadsföring att ringa upp, än att skicka mejl eller 

post. De försvinner lättare i bruset. Det är kanske viktig-

are eller i alla fall lika viktigt att träffa folk, att nätverka, 

att synas i olika sammanhang.  

Trappsteg fyra – du har redan kastat ut lite lockande 

bete. Nu gäller det att få någon att lukta på betet. Att boka 

ett möte.

– När du nått ut och fått en kund intresserad är det 

dags att boka möte. Här är det några av oss som måste 

ringa för att mödosamt skapa några möten. Medan andra 

har det lättare genom att kunderna kommer till en butik, 

fortsätter Ulla-Lisa Thordén. 

Tips när du ringer för att boka ett möte: 

•	 Ta fram listan på önskvärda kunder. 

•	 Ta reda på vem du vill tala med. Gå alltid så högt upp  

i hierarkin som möjligt – där inköpsbesluten tas, där plån-

boken finns och där han eller hon som verkligen förstår 

nyttan av din vara eller tjänst sitter.

•	 Var kort när du talar om vad du vill, väck nyfikenhet. 

•	 Se det som ett besökbokningssamtal – du ska inte sälja 

något, bara boka ett möte. 

•	 Koncentrera dig på nyttan, vad du kan göra för den 

blivande kunden.  

•	 Håll dig hela tiden till målet – att boka en mötestid. 

•	 Var lyhörd. 

•	 Använd dina egna ord, din egen dialekt. 

•	 Ring när du är på topp. 

  ULLA-LISA THORDÉN   ULLA-LISA THORDÉN

Så här kan ett samtal låta, enligt Ulla-Lisa Thordén: 

Kunden: ”Jag har inte tid, det är så mycket just nu”.

Du: ”Det förstår jag verkligen, låt oss då se om fem 

veckor …” 

Kunden: ”Kan du inte skicka en katalog?” 

Du: ”Jovisst, låt oss då kanske även passa på att boka 

ett möte lite längre fram …” eller: “Det är ju jag som är 

katalogen! ”

Kunden: ”Men vi jobbar redan med …” 

Du: ”Vad intressant, då kanske jag kan komplettera vis-

sa delar … ” 

Ulla-Lisa igen: 

– Fråga dig själv vad du vill med det här samtalet. Och 

se till att nå dit. Vi ska hjälpa kunden uppför trappan, det 

är inte de som ska dra sig själva uppför. 

När telefonen inte fungerar, kan man skicka ett brev.

”Hej jag vill prata med dig. Kan jag ringa dig för att boka 

en tid nästa vecka?” 

– Och kom ihåg – säger Ulla-Lisa Thordén: 

– Vi är alla VIP:are i vårt eget liv!

Av 100 ringda samtal säger kanske 70 nej direkt. Då ska 

du klara av att ta det, utan att fundera på om du verkligen 

passar som företagare. Fokusera på de 30 som visade in-

tresse i stället. Lägg övriga nej-sägare i en låda och försök 

igen om ett halvår. De är fortfarande en tänkbar kund-

grupp, men kanske inte just nu. 

Trappsteg fem är det första mötet. Ulla-Lisa Thordén 

målar upp bilden av en tratt – i den ska både dina argu-

ment och kundens frågor hällas. 

– Genom ett personligt möte öga mot öga lotsar du 

kunden rätt så att det till slut ploppar fram ett ja eller nej 

längst ner ur tratten.  Det är här dina argument ska fram, 

här du ska lyssna och få kunden att förstå varför hon ska 

börja handla just med dig. 

Trappsteg sex handlar om något att visa upp – en 

demonstration, varuprov eller offert. 

Alla 30 som var intresserade av ett möte går förstås 

inte vidare. Men 15 stycken vill kanske ha ett förslag att 

diskutera i personalgruppen, fundera lite mer innan de 

beslutar sig. 

– Då har du börjat investera i en relation – och den får 

du inte tappa. 

Många säljare ger upp i det här läget, tror att kunden 

inte är intresserad. Vårda relationen i stället, försök kom-

ma fram till ett nytt möte. 

Trappsteg sju blir en slags bekräftelse på vad ni hittills 

kommit fram till. Genom brev eller mejl meddelar du vad 

ni diskuterat eller kommit överens om. 

  ULLA-LISA THORDÉN

FAKTARUTA

ÖVNING 1: 

Fundera på vad det är för nytta med den produkt 

eller tjänst du säljer. Gå ett steg längre, bortom 

själva produkten. Tillfredställer den ett behov, en 

önskan, en dröm eller ett intresse? 

Och vad är unikt med det jämfört med konkur-

renterna? Våga vara lite kaxig – stick ut! 

ÖVNING 2

Öva dig med att låtasasringa upp en kund för att 

boka ett möte. Be en nära vän eller någon an-

nan du litar på, gärna en egen företagare, delta 

i övningen.  

Sätt er på varsin stol med ryggarna mot varan-

dra så att ni inte kan se varandra. 

”Ring upp” och försök att boka tid för ett möte. 

Använd tipsen under Trappsteg fyra. 

Efter avslutat ”samtal” kollar du av vad som gått 

fram. Blev hon intresserad. Lyckades ni boka ett 

möte. Varför gick hon med på det? Varför inte? 

Pröva samma övning med olika personer, om och 

om igen, tills samtalet går flytande och lätt. 
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Till sist är det kanske bara 10 kvar, som vill träffas en 

gång till, och slutsumman blir kanske sju företag eller 

personer som vill bli kunder hos dig. 

Trappsteg åtta – nytt möte. Om inte kunden bestämt 

sig, kan det krävas ny information eller demonstration 

vid ett nytt möte. 

– Människor behöver tid på sig för att ta ett beslut. 

Och de behöver bygga upp en relation, lära känna dig. 

Det är du som baxar kunden uppför trappan, även om 

du tycker att ni gått igenom allt flera gånger, så måste du 

ta ett varv till, och ett till. 

– Det är som när man gifte sig. Man slog ju inte till 

vid första mötet, det blev rätt många träffar innan man 

bestämde sig.  

– Det är lite likadant med kundrelationer. För att lära 

känna någon så att man vågar göra affärer krävs det ett an-

tal möten. Man brukar säga att det tar fem till sju kontak-

ter (möten, mejl, telefonsamtal) innan någon svarar ja. 

Trappsteg nio – förhandling och prisdiskussion. Trap-

pan kan bli rätt lång med väldigt många steg. Dock kan 

stegen gå väldigt fort, man kan genomföra flera steg i ett 

enda möte, och ett mail eller telefonsamtal tar bara någon 

minut. Poängen är att det är du som ska driva. Men nu är 

det dags att komma till någon form av förhandling, där 

du och kunden kommer överens om priset, hur det ska gå 

till och hur det kommer att fungera. 

Ibland kan man prata pris väldigt tidigt, men det kan 

också dyka upp i en slutförhandling.

 – Vad är det som hindrar att du blir mer lönsam än du 

är nu? Du ska inte sälja timmar utan uppdrag, lösningar. 

Timbetalning har för dålig lönsamhet. I prisbilden ska du 

lägga all den erfarenhet du samlat genom åren. Det är vär-

det av det vi säljer – inte tiden, vi tar betalt för, förklarar 

Ulla-Lisa Thordén.  

– Kvinnor har en tendens att vara lite blygsamma när 

det gäller att ta betalt. Men pröva på vad som händer om 

du höjer ditt pris lite grand. Hur ser det ut då när året är 

slut. Hur mycket gör ett påslag multiplicerat med antal 

sålda varor eller tjänster? 

Tänk på betoningen när du berättar om ett pris. Du är 

stolt över vad du gjort. Förringa inte det genom att mum-

la eller gå ner med rösten. Betona i stället som här: . 

”Vad kostar den här muggen?”

”Den HÄR muggen kostar 320 kronor, och då ska du 

veta att den är handgjord.” 

Eller: 

”Men vad kostar du när du ska göra det här uppdraget?” 

”Ja det kan ligga mellan 60.000 och 80.000 kronor 

beroende på hur ni vill … Men då ingår analysen .” 

Thordén förtydligar: 

– Du lägger ett förslag och ser hur kunden reagerar, 

sen plockar du in eller bort beroende på reaktionen. Kun-

den laddar priset med det värde hon tycker att hon kan få 

ut. Och då anpassar du dig … 

”Gör vi bara det här uppdraget, då kostar det så här. 

Men om du och jag finner en bra väg att jobba ihop, så 

visst kan vi diskutera pris. Men det är här jag normalt 

ligger.”

– Då har vi satt någon form av prisbild i huvudet, och 

går vi sen ner, känner kunden att de har förhandlat. Men 

sätt inte det du tänkt dig få, och förhandla ner priset från 

det – då känner du att du verkligen blir billig.  

Fler tips i prisförhandlingen: 

• Kolla vad folk runt omkring skulle tipsa om att du 

ska ta.  

• Jobba med de kunder som är beredda att betala. 

Trappsteg tio – äntligen affär! Men nu gäller det också 

att vårda kunden så du får behålla henne. 

Ulla Lisa Thordén avslutar: 

– Det kan som sagt gå många, många vändor innan en 

bra kundrelation och en affär är upprättad. Av 100 kon-

taktade presumtiva kunder lyckas man med kanske sju 

stycken. Sedan får man räkna ut om företaget går runt 

på dessa sju. Annars får man pröva att ringa 150 person-

er … eller 20 samtal om dagen. Statistik, blod, svett och 

hårt jobb samt mycket glädje – det är vad säljande hand-

lar om! 

ANN FALKINGER

– Du måste själv dra in din lön – därför  
måste du kunna argumentera för din sak.  
Och förberedelsen är det allra viktigaste vid 
alla förhandlingar. 

FÖRBEREDELSEN ÄR A och O 

FÖR EN LYCKAD
FÖRHANDLING

Ann Falkinger är engagerad inom kvinnorörelsen sedan sjut-

tiotalet och har alltid arbetat för bättre villkor för kvinnliga 

företagare. Under två dagar gav hon sitt perspektiv på vad 

man bör tänka på i olika förhandlingssituationer.

  ULLA-LISA THORDÉN
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Förhandlingsteknik handlar om 

fyra faser, menar Ann Falkinger – för-

beredelse, genomförande, avslut och 

värdering. 

Att förbereda sig innebär bland an-

nat att ta fram slagkraftiga argument, 

sätta upp mål, och inhämta informa-

tion om kunden och dennes situation. 

En framgångsrik förhandling består 

av sjuttio procent förberedelse, trettio 

procent är genomförandet vid förhand-

lingsbordet.

– Grundarbetet är A och O för att 

du ska kunna argumentera med tyngd. 

När du sedan ska förhandla är det vik-

tigt att du är saklig och varken du eller 

kunden är stressad. Båda måste få tid 

att fundera var och en på sin egen kam-

mare, förklarar Ann Falkinger. Innan 

beslutet tas ska båda vara klara med 

vad de kommit fram till. 

En förhandling handlar om att nå en 

överenskommelse som blir en skapligt 

rimlig och rättvis nivå för bägge parter. 

Man talar om en ”win-win-situation” 

där parterna ger och får tillbaka i något 

sånär jämförbart värde. 

Du argumenterar alltid för din sak i 

en förhandling och som en del av för-

beredelsen är det bra att plocka fram 

goda referenser (gärna tre stycken) 

på lyckade affärer där kundnöjdheten 

helst är hundra procent. Vilket mål vill 

du ha med mötet? Förutom argument-

en är det viktigt att du också är men-

talt förberedd för första mötet. För det 

lär bli fler möten. En förhandling sker 

oftast vid flera tillfällen.

– I dagens samhälle är det lätt att 

man stressar upp sig i onödan och 

man tror att besluten måste tas direkt. 

Fast det i själva verket kan vara så att 

förhandlingen kan vänta.  

– Säg gärna till kunden att ”Vi har 

tänkt att… ” Det visar att du verkli-

gen har tänkt och satt dig in i kundens 

situation. Och fråga gärna kunden hur 

de ser på dina argument. Försök ock-

så tänka ut innan vilka motargument 

han eller hon kan komma med så att du 

även har svar på det.

Åtta presentationsråd när du ska 

förhandla och argumentera 

För en väl genomförd förhandling de-

lade Ann med sig av åtta goda råd:

1. Visa engagemang.

2. Tala lugnt och tydligt.

3. Använd korta, enkla meningar.

4. Tala behärskat.

5. Använd lågt grundtonläge.

6. Ha ögonkontakt.

7. Använd kroppsspråket (för det   

 första…).

8. Använd humor – men i lagom   

 dos.

En smart sak är också att vid mötesbor-

det börja med att ta de lätta frågorna 

först, att försöka skapa en ”ja-kedja” 

där du egentligen redan vet svaret från 

kunden. Det inger förtroende att du 

känner till kunden och att gå från gen-

eralisering till precisering.

 Under en lång fas sker information-

sutbyte emellan parterna. Var försiktig 

med att lova och ta beslut i tidigt skede, 

innan du har hela bilden klar för dig. 

Mellan tummen och pekfingret kan sä-

Tre bra tips!

1. 70 procent av framgången i 

en förhandling beror på hur väl 

du förberett dig medan 30 pro-

cent beror på hur bra du genom-

för och avslutar den. Din kom-

petens, typ av förhandling m m 

påverkar förstås också.

2. Argument är samma sak 

som skäl. Satsa på tre starka hu-

vudargument och ha bevis och 

belägg för dessa. Efter dina tre 

argument, kan du behöva avslu-

ta med frågan ”Hur ser ni på det 

här förslaget?” för att få en re-

spons. 

3. Du ska ”rulla med” motstån-

det – det är skillnad på att över-

tala eller att övertyga.

ANN FALKINGER

gas att  åttio procent av alla viktiga beslut tas de sista tju-

go procenten av den totala förhandlingstiden. Man talar 

om 80/20-regeln.

– Kom ihåg att ”People buy people before they buy 

products” som någon har sagt, säger Ann. Tänk på upp-

förande, klädkoder och ordval. Det är viktigt. 

Flera gånger påminner Ann Falkinger oss om att välja 

rätt ord. Och att utesluta ”negativa” ord som ”Inte”, eller 

”Jag tror”.   Kvinnor och män har inte samma ordval. 

Ett exempel - en man och en kvinna badar bastu: 

Kvinnan säger ”Det är skönt och avkopplande. Det tror 

jag är viktigt”. 

Mannen säger: ”Man känner sig ren efter en riktig bas-

tu. Och man blir ren. Så är det”.

Kvinnan ”tror” att det är viktigt, mannen konstaterar, 

han “vet” vad han känner. 

Att vara restriktiv med slaskord som ”tror” gör kvin-

nans uttryck och argument starkare. Små petitesser men 

ack så viktiga i förhandlingar, både i jobbsituationer och 

på hemmaplan.

Förutom ordvalet är det bra att ge konkreta exempel 

när man sitter i en förhandling. Man kan också använda 

jämförelser eller visa på olika forskningsresultat. Det blir 

även tydligare för kunden om man förklarar motsatser, 

gärna i bilder. ”Att vara eller inte vara…” 

– Det är en effektiv metod som ger tydliga bilder, 

förklarar Ann Falkinger, och fortsätter: 

– Var alltid beredd på motfrågor och glöm aldrig vad 

det är du själv vill, vad du tycker är viktigast. Ger du ett 

förslag, fråga kunden hur han eller hon ser på det. Och om 

kunden tvekar, fråga varför. Kanske saknar kunden infor-

mation kring något därför är det bra att få upp fakta och 

väsentligheter på bordet.

Varför ska vi främja kvinnors företagande?

Från teori till praktik. En av flera gruppövningar under 

seminariedagarna gick ut på att komma med olika argu-

ment och skäl till varför det är viktigt att främja just kvin-

nors företagande. 

Deltagarna delades in i tre grupper, den första argu-

menterade för fler kvinnliga företagare och sökte 100.000 

kronor i finansiella medel. Den andra gruppen represen-

terade skeptiker från kommunen, och den tredje grup-

pen fungerade som observatörer och analyserade förhan-

dlingssituationen som skedde framför videokamera.

Argumentation- och förhandlingsteknik, 
med genusperspektiv

Föreläsaren Ann Falkinger driver företaget annfa Ut-

bildning som arbetar med kompetensutveckling. 

Hon gästföreläser på universitet och är en rutinerad 

föreläsare och kursledare. Ann är medlem i bokför-

läggarföreningen Noff och har även eget bokförlag. 

Hennes första bok ”Kvinna med argument”, kallades 

av journalister för 80-talets ’kvinnobibel’. Hennes an-

dra bok, ”Förhandla, KVINNA!” utkom 2002 och är 

den första boken i sitt slag med ett starkt uttalat ge-

nusperspektiv.
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När Linda Lundberg coachade den stora gruppen 

deltagare på seminariet i oktober var den stora fi-

nanskrisen bara i sin linda. Det säger sig självt att 

förutsättningarna ändrats radikalt sedan dess. 

Men Linda Lundbergs tips är precis lika relevan-

ta för den som ändå funderar på att sälja – eller 

köpa ett företag. 

Företagssäljande är ingen exakt vetens-

kap, det handlar mer om vanligt säljarbete 

men med den skillnaden att Linda Lund-

berg och hennes uppdragsgivare oftast ar-

betar under hög diskretion och sekretess. 

– Många känner inte till att det finns 

företagsmäklare, vi arbetar mest i nät-

verk, förklarar Linda Lundberg. 

7 steg när man ska sälja ett företag 

1) Det  första företagsmäklaren gör är att skapa en rel-

evant beskrivning av företaget, i princip en verksamhets-

beskrivning. Man gör en s.k. SWOT-analys – tar reda på  

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

2) Nästa steg är att analysera företagets USP – Unic 

Selling Point, det vill säga vad är unikt för just det här 

företaget. 

3) Steg tre är värderingen av företaget samt en omvärld-

sanalys, det vill säga titta på konkurrenter i området.

4) Därefter kommer marknadssättningen.

– Vi ska hitta köparen till objektet och använder oss då 

av webben, annonser, utskick och direktutskick. Här är 

nätverkandet viktigt, förklarar Linda Lundberg. 

5) Visning av företaget. 

6) Förhandling – som kan ta ganska lång tid – upp till 

18 månader. 

7) Hitta kreativa finansieringslösningar. Ofta ses ett 

fyrparts-engagemang som den rimliga lösningen. Kö-

paren måste själv kunna finansiera cirka 20–30 pro-

cent, banken kan möjligtvais gå in med cirka 50 procent 

(kanske inte just idag). Almi är en annan finansiering-

spartner. Dessutom kan säljaren behöva ställa upp som 

”bank” under en övergångsperiod. Riskkapitalister som 

går in och engagerar sig personligen i företagen är också 

en lösning. Och de kan finnas i den nära bekantskap-

skretsen. 

Varför köpa ett företag? 

Varför ska man köpa ett företag jämfört med att starta 

ett nytt? Man får ett redan etablerat och väl fungerande 

verksamhetsområde. Startsträckan är inte så lång, kund-

Omkring 150–180.000 företag kommer att byta ägare inom de närmaste fem åren varav 
minst 13.000 i Kungsbackas närområde. Men det är bara 60 procent som förberett och un-
derlättat för ett företagsskifte.  
– Förberedelse är A och O för att det ska bli en lyckad affär för båda parter, säger företags-
förmedlaren Linda Lundberg. 

KONSTEN ATT KÖPA  
& SÄLJA ETT FÖRETAG 

Grupp ett argumenterade för att 100.000 kronor skulle 

räcka till lokalkostnader, talare vid föreläsningar och två 

coacher, var. Och detta skulle ge: 

1. Stor tillväxtpotential i kvinnligt företagande.

2. Kvinnligt företagande ger friskare invånare och eko-

nomisk vinst.

3. Regionens satsningar på upplevelse/turism, hälsa, 

miljö, livsmedel ligger i linje med våra affärsmässiga mål

Grupp två, ”kommunens representanter”, kom med 

följande motargument: 

1. En satsning på företagare i kommunen ska gynna 

alla företagare, inte bara kvinnor.

2. Det är bättre att skapa arbetstillfällen genom stora 

trygga företag som inte ger upp.

3. Forskning visar att skillnaderna är större mellan in-

divider än mellan könen.

Gruppen fick lära sig att skilja på önskemål och behov, att 

vara tydliga med argumenten. 

– Ni vinner större förtroende genom mer kunskap. 

Att i det här fallet, sätta sig in i företrädare för kommu-

nens tankar, hur de ser på saken, vad de vill och vad de 

kräver, gör att förhandlingen kan komma ett steg närmre 

era mål.

– Glöm inte att återkoppla hela tiden. Ny forskning 

inom genusperspektiv visar att kvinnor och män återkop-

plar i olika grad, kvinnorna återkopplar mer. Man kan bli 

osäker om en man inte återkopplar i samtalet och då får 

man ställa frågan själv igen. Det handlar även om makt-

positioner. 

Återigen så är det bra om förhandlingarna sker vid flera 

tillfällen. Har man aldrig tidigare träffats ger första in-

trycket en direkt bild. Men man måste komma ihåg att 

vi också har olika värderingar och förutfattade meningar. 

Visar man sedan på förberedelse, kunskap och profes-

sionalism är förutsättningarna vid förhandling nummer 

två betydligt starkare. 

ANN FALKINGER LINDA DORTHÉ LUNDBERG
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kretsen är inarbetad och telefonen ringer nästan direkt. 

– De stora ekonomiska investeringarna är redan gjorda, 

man kan kanske ta ut en marknadsmässig lön redan första 

månaden, fortsätter Linda Lundberg.  

– Dessutom kan man använda outnyttjade potentialer 

som dessa ägarna inte sett. 

De tidigare ägarna har kanske satsat på sin bekväm-

lighet i sitt företag, det kan handla om att ha lunchstängt 

två timmar och helt stängt under helgen. Medan konkur-

renterna inte har det. 

– Går man in med ny energi, nya ögon och tittar så finns 

det massor att göra och troligtvis kommer ekonomin och 

resultatet att bli bättre än vad de är idag. 

Varför värdering

En företagsvärdering behövs inte enbart när ett företag 

ska säljas. Man kan behöva värdera det även av andra skäl. 

Man är kanske flera delägare och en av dessa vill sälja sin 

del. Eller ett generationsskifte – barnen vill ta över. Man vill 

kanske slå samman företaget med ett liknande företag. Eller 

man säljer helt enkelt företaget till en extern köpare.

Vid värderingen används ibland olika värderingsmodeller:  

Likvidationsvärde är vad får man när man säljer ut 

företaget. Substansvärde är vanligt när det finns mycket 

inventarier — lastbilar, maskiner etc. Och avkastnings-

värde baseras på historik — där man talar om enkelt och 

viktat värde.

– Man gör ett genomsnitt på exempelvis de tre senaste 

åren. Om ett år är väldigt avvikande, beroende på att man 

till exempel kanske förlorat två viktiga medarbetare, och 

det hör inte till det normala. Då viktar man det årets sif-

fror. 

Ett annan värdering kallas branschspecifik värdering – 

olika branscher är olika mycket värda. 

Se framåt i värderingen 

– Men den mest använda värderingsmodellen — det är 

att värdera inför framtiden. Hur kommer det här företaget 

att se ut framöver om jag blir ny ägare? Vad är mina möj-

ligheter? 

– Man tittar även på de nuvarande ägarna. Om de skulle 

fortsätta att äga och driva företaget i 4–5 år, hur skulle det 

se ut då?

Värderingen ska vara konservativ, man gör en försiktig, 

relevant omsättningsökning. Tar hänsyn till alla verksam-

hetsfrämmande kostnadsposter. 

De första frågorna som köparen ska ställa: 

 – Går det bra, har ni bra resultat, kan jag ta ut någon 

lön, kan jag leva på det? Tar nuvarande ägare inte ut 

marknadsmässig lön, så justeras det så att man ser det  

i värderingen. 

Eliminera allt rörelsefrämmande – allt som inte har med 

själva företaget att göra. Köparen måste veta vad som in-

går och hur det här företaget ser ut. 

Tänk också på 

– Som köpare ska man ha klart för sig att allt inte syns 
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AAtt köpa och sälja företag

Namn: Linda Dorthé Lundberg

Seminarie: Hur uppnå lyckade ägarskiften 

Arbetar som: Professionell företagsförmedlare med 

många års erfarenhet. Driver egna företaget Lindcon 

Företagsförmedling & Rådgivning.

rådfler 

Fyra bra tips   

1. Det som ser bra ut i ett före-

tag är i regel ännu bättre. Både 

siffror och det man pratar om.

2. Det som inte ser helt friskt ut,  

eller  det säljaren försöker sopa 

under mattan är möjligen ännu 

sämre. Varning! Då bör köparen 

ta reda på vad det handlar om. 

3. Var beredd på att en förhan-

dling kan ta upp till 18 månader. 

4. Du är inte ensam om beslu-

tet att köpa eller sälja — det är 

många som är med och påverkar 

under resans gång.  

 En köpare betalar antin-

gen för motorn, eller hur 

fort den går. Men sällan för 

båda samtidigt. Antingen 

är du beredd att betala för 

substansen eller för resul-

taten. 

 Under resans gång 

påverkas köparen av vän-

ner, bekanta, familj, revisor 

och bank. Alla måste vara 

med på resan.  

 Kontrollera om det finns 

skrivna avtal, helst på mån-

ga år, det kan trygga intäk-

ter och det är också väldigt 

attraktivt för köparen. 

 Dölj inga fakta som säl-

jare. Ser det ut som om  

man sopar något under 

mattan och det kommer 

fram dyker trovärdigheten, 

köparen börjar ifrågasät-

ta allt, och det blir väldigt 

svårt att sälja. 

 Det är en fördel om 

företaget står på flera 

verksamhetsben, då sprids 

riskerna. Men ett före-

tag med för differentierad 

verksamhet är svårsålt. Ett 

företag där exempelvis 

mannen säljer snickeriva-

ror och hustrun skönhet-

sprodukter bör separeras  

i två företag för försäljning. 

 Om du ska sälja, vänta 

inte för länge. Energin kan 

ta slut hos både dig och de 

anställda och det syns i re-

sultaten. 

 Diskretion mot alla 

utom köparen. Ge henne 

den information hon vill 

ha men håll tyst inför per-

sonal, kunder och lever-

antörer. Annars kan ar-

betsresultatet påverkas. 

 Ordning och reda? Hur 

ser detut medd siffror, på 

kontoret och lagret? Ytan 

skvallrar om företagets 

skötsel. 

 Hur ser branschens 

framtid ut. Kolla med 

branschorganisationer vil-

ka prognoser och framtid-

sutsikter de har. 

 Se till att det blir en bra 

överlämning, säljaren kan 

stanna en tid som ”ex-

pert” för att föra över kun-

skap och viktiga kontakter. 

FLER RÅD TILL SÄLJARE OCH KÖPARE 

i balansräkningen. Och man kan inte 

värdera allt i monetära enheter, fortsät-

ter Linda Lundberg. Varumärken, nät-

verk, hur jobbar man, vad är det för 

personal, vad har de för kunskap, vilket 

know how har man? Finns det patent, 

flexibilitet, går det att flytta företaget 

eller är det väldigt fast just där med 

kunder? Var är etableringen och var är 

den geografiska placeringen?  Allt detta 

ska också räknas in. 

Det handlar alltså inte bara om att 

analysera siffror, man måste också titta 

på de mjuka bitarna i företaget  för att 

kunna göra sin egen värdering.
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Han tog alla med storm, mannen som kan allt om 

mässor. Under en hel dag på Skårs gård, söder om 

Kungsbacka, gnuggades under många skrattsalvor, den 

ivriga skaran av blivande mässutställare i konsten att 

lyckas på en mässa. Det handlar om att bjuda på sig själv 

på alla sätt! 

Det finns idag ett stort utbud av olika mässor – både 

lokala, nationella och internationella. Fackmässor, pryl-

mässor och upplevelsemässor. Och den första frågan som 

man ska ställa sig lyder: 

– Varför ska jag vara med på en mässa?

Handlar det om att sälja, bygga ett varumärke, in-

formera eller kanske bara knyta kontakter – eller allt på 

en gång. 

Och vad får det kosta?  

– Jag kan göra en monter för 50 kronor kvadratmetern 

eller en för 8.000 kronor, förklarar Björn. Och båda kan 

fungera lika bra.

Med ett hyfsat enkelt räkneexempel kommer han fram 

till den sammanlagda kostnaden. En normalkostnad för 

en mässa i Sverige (då räknas allt in, marknadsföring, 

hyra, inredning, personal, kläder, uppföljning etc) ligger 

på 30.000 kronor. Fyra dagar och ett möte med 200 per-

soner blir 150 kronor per kund. Är det värt det? Det får 

man själv bestämma.  

Men om man nu bestämmer sig för att delta i en mässa 

är det framförhållning som gäller. 

– Vi företagare är alltid ute i sista minuten. Men ska 

det bli lyckat så gäller det att börja planera i god tid, lägg 

upp en tidsplan, och bocka av allt eftersom, säger Björn 

Malmström. Framförhållningen blir längre och längre, 

det finns de som planerar mässor tre år framåt. Men ett 

halvt års framförhållning är det minsta.

Ett tips är att starta med att gå på andra mässor — hur 

gör andra? Vad är det som drar till sig  ditt intresse i olika 

montrar. Vilka lockar, hur fångar de folks intresse, och 

hur sker mötet mellan monterfolk och besökare? 

– Det är inte alltid de mest påkostade montrarna som 

drar folk, utan de som har en bra ”Eye catcher” — och då 

handlar det om fantasi, kreativitet och att våga sticka ut, 

förklarar Björn Malmström och drar igång i ett rasande 

tempo. 

Så förbereder du dig för mässan 

• Bestäm dig för att göra en större satsning på en mässa, 

i stället för att göra en massa små oplanerade insatser. 

SÅ LYCKAS DU PÅ EN MÄSSA  
– Man knôr in 20 000 människor i ena ändan å så knôr man in utställare i andra ändan å sen 
sker det en massa möten å så görs det affärer.  
Det är mässgurun Björn Malmströms enkla definition på en mässa. 

  BJÖRN MALMSTRÖM

• Bestäm dig också för vad du vill – sälja, värva kunder 

bygga upp ditt varumärke eller vad? Och välj monter efter 

det. 

• Fråga mässarrangören, vad de gör och vad de vill att du 

ska göra för att det ska bli en bra mässa?

• Gör en tidsplan för allt som ska göras från start till 

slut. 

• Fokusera på några få produkter — för många saker för-

virrar bara besökaren. 

• Ställ upp två mål: 

 

 1) Kvalitativa mål – Hur vill jag att folk skall  

  uppfatta mig? Hur vill jag framstå?  

 2) Kvantitativa mål –  Vad har jag för kontaktmål? 

   Vad har jag för säljmål?  

• Se till att marknadsföra dig innan mässan startar. 

Pressbearbetning är effektivt. Skicka ut en pressrelease, 

kontakta några journalister personligen. Skicka även ma-

terial i förväg till tidningarna – gärna till två personer på 

varje tidning. Hitta på något ”kul” i ditt mässdeltagande 

som kan vara värt att skriva om. Gör en pressmapp till 

mässans pressrum, med digitala bilder.

• Annonsera genom att gå ihop med andra i samma 

bransch och satsa på en större gemensam annons. 

• ”Annonsera” ditt deltagande på din hemsida, skicka in-

bjudan till alla i din databas eller kundregister.  

• Gör personliga inbjudningar och locka folk med ett erb-

judande. 

 … Skicka en strumpa och berätta att de får den  

  andra när de besöker din monter. 

 … Skicka en lott med dragning på mässan, stick ut 

  med annorlunda grepp.

 … Gör en tävling på din hemsida med fortsättning 

  på mässan. Men se till att ha bra priser.

 … Se till att få ett gemensamt igenkännande på  

  loggor, inbjudningar, visitkort, T-shirts, streamers  

  med mera. 

 … Tänk igenom ditt budskap vad det är du säljer 

  – och gör en bra slogan. 

  BJÖRN MALMSTRÖM
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• Träna på att argumentera och sälja om och om igen. 

Hitta på olika typfall och låt någon spela olika sorters 

kunder. 

• Gå igenom i god tid före mässan tillsammans med even-

tuella medhjälpare vad ni kan om er vara eller tjänst. 

 – Är ni alla är överens om vad ni säljer och hur ni 

   ska göra det?

 – Vad löser din tjänst eller vara för problem eller 

   vad fyller den för behov? 

 – Kan du förklara fördelarna och vad det innebär  

  för kunden? 

 – Är du ordentligt påläst på varan? 

 – Är du beredd på alla frågor? 

Så bygger du din monter 

– Det är viktigt att förmedla en känsla och rätt miljö i 

montern speciellt när vi säljer tjänster. Det där är kvinnor 

ofta bättre på, förklarar Björn Malmström. 

– Det finns olika typer av montrar.

Inköpsmontern är ganska enkel att bygga, man kan 

säga att den används som en tillfällig försäljningslokal. 

Man flyttar bara dit en del av sitt sortiment och visar upp 

sina varor. Där har man avtalade tider med kunderna. 

Och har förstås med sig sin orderbok. 

Säljmontern är mer till för allmänheten och i den mon-

tern pågår två olika köp-processer. Dels de som lockas 

till oplanerade impulsköp och dels de som vet att just du 

finns där och tillhandahåller en viss vara. 

Kommunikationsmontern är till för att du ska visa upp 

dig, visa hur du ser ut. 

– Tänk också på vilken sorts monter du vill ha — en 

hörnmonter, en helt öppen monter eller en med bara en 

baksida. 

– Det gäller att utnyttja alla ytor — inte bara golvet, 

förklarar Björn Malmström. Bygga något som viker av 

från övriga montrar, som fångar ögat. Man kan antingen 

göra allt själv, eller hyra ett monterpaket. Tänk också på 

belysningen!  

– Sen kan man ha en lärande monter, en underhålln-

ingsmonter eller ”göra-monter”. Trenden idag är att det 

går allt mer mot lärande. Men också att något ska hända, 

folk vill inte längre bara stå och titta. De vill göra saker, 

klämma, känna, prova, smaka, dricka … 

– Och tänk på färgernas betydelse. Rött står för stopp 

till exempel. 

– Våga se på dig själv med en liten gnutta humor även 

i monterskapandet! 

– En aktivitet drar folk och det är bra om det är knôkat 

framför din monter – det drar dit ännu fler besökare. Men 

aktiviteterna i montern måste ha anknytning till det du 

säljer eller gör. Inget jippo bara för jippots egen skull, det 

är inte seriöst. 

Så skapar du bra möten i montern 

Och så står du där på morgonen den allra första mässda-

  BJÖRN MALMSTRÖM
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Björn Malmström är en av Sveriges mest anlitade ut-

bildare i mässutveckling och monteragerande med 

stor erfarenhet av bland annat Svenska Mässan i Göte-

borg. Han är en av huvudlärarna vid IHMs utbildning  

i Key Account Management. Och arbetar även med 

säljare som säljer till återförsäljare och butikspersonal. 

gen. Allt har gått efter manualen och montern ser precis 

ut som du tänkt dig. Du är laddad till tänderna, det är bara 

för besökarna att välla in. 

– Nu kommer det viktigaste. Du har slipat alla dina ar-

gument. Men nu gäller det också att agera på rätt sätt, 

säger Björn Malmström. Det spelar ingen roll om du har 

den bästa varan i världen, att montern är hur lockande 

som helst och att du kan prata för varan som ett rinnande 

vatten, om ditt beteende är fel. 

– Man har gjort allt – sprungit alla 98 metrarna och så 

skiter man i de två sista metrarna! Kolla på vilken mässa 

som helst — många beter sig helt fel.  

Björn Malmström hävdar att en duktig säljare inte up-

pträder som säljare utan som lärare. Och pekar på att 

ganska litet av det vi ”säger” kommer ut genom mun-

nen, det är kroppen som kommunicerar det mesta. 

Man måste ha en positiv inställning, en öppen 

kroppshållning, vara peppad. 

Några hållningsregler: 

 • Stå upp.

 • Tänk på kroppsspråket – inga armar i kors. 

 • Stå inte i klungor.

 • Stå inte för nära besökaren – det kan kännas påträn 

 • gande. 

 • Ta en kontakt i sänder och koncentrera dig på den. 

 • Utstråla entusiasm. 

Ett sätt att inleda ett samtal är att ha något i handen, 

en vara, något att bjuda på eller ett frågeformulär. Sedan 

går man vidare med att antingen berätta om vad man har 

att erbjuda — eller — tar först reda på kundens behov och 

försöker därefter hitta en lösning. 

– Du måste rota i kundens behov, söka dig fram till vad 

hon är ute efter. Det är ett möte du ska få till. 

”Tjenare, välkommen. Vill du ha en kopp kaffe? Har du 

tid att sitta ner en stund.” 

Och så resonerar ni er fram till vad kunden vill ha. Tar 

reda på vad hon vet om varan eller tjänsten. 

– Tala så kunden förstår och använd inte obegripliga 

fackuttryck. 

Här sätter Björn Malmström upp ett varnande finger: 

– Säg aldrig ”Kan jag hjälpa till med något” . Det är all-

deles för enkelt för besökaren att svara ”nej”. 

  BJÖRN MALMSTRÖM

Mässagerande

Kontaktskapande 

Sträck fram handen, ställ en fråga eller håll 

något i handen. 

Kvalificera 

Vem talar du med? Vad sysslar han/hon 

med? Hur intresserad är han/hon. 

Behovsanalys

Fråga! Hur? Vad? Vem? När? Varför? Var? 

Leta problem. 

Presentera 

Koppla till behovet, beskriv innebörden för 

kunden, engagera flera sinnen, anpassa dig 

till kunden. 

Överenskommelse

Accept. Vad ska hända. Nästa steg (besök, 

offert, skicka material). 

Notera

Notera, ta visitkort. 

Uppföljning

Inom 3-5 dagar.

Brev, telefon, besök. 

FAKTARUTA
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  BJÖRN MALMSTRÖM

– Ta reda på vem det är du talar med. 

Vad sysslar han/hon med? Och ha med 

alla frågor när du ringar in kundens be-

hov: Hur? Vad? Vem? När? Varför? Var? 

Leta problem. 

– Koppla frågorna till behovet, beskriv 

innebörden för kunden, engagera flera 

sinnen, anpassa dig till kunden.

– När ni kommit fram till något är det 

dags för nästa steg — att avtala om ett 

besök, skicka en offert eller material. 

– Skriv alltid upp namn och adresser eller ta ett visit-

kort. Sedan är det dags att ta hand om nästa intresse-

rade besökare i montern! 

Mässfolk är som cirkusfolket, menar Malmström, en-

gagemanget måste vara på topp hela tiden. 

– Därför klarar du bara att vara en bra säljare i maxi-

malt fyra timmar, sedan måste du vila dig.

Efter mässan

När mässan är över betyder inte det att arbetet är slut. 

Det är här som många felar. I tidsplanen som gjordes in-

nan starten måste även tid avsättas för uppföljning. 

– Det gäller att vara alert även efter mässan. Lägg 

inte undan alla kontaktadresser och visitkort i en hög 

och tänk att det ska du ta itu med sen. Inom fem dagar 

efter mässan måste du kontakta dina eventuella kunder 

med ett brev, telefonsamtal eller besök. Ju längre tiden 

går, desto mer glömmer kunden — och annat kommer 

emellan. Kanske andra erbjudanden. 

Här är det bra att även uppdatera hemsidan där 

kunderna kan gå in och läsa mer när dom vill och har tid. 

Men kontakten måste du ta så fort som möjligt. 

– Man kan aldrig räkna hem något omedelbart utan 

det måste gå en period efteråt. Det slutar egentligen 

långt efter mässan,  för det är först då du kan mäta ef-

fekten, avslutar Björn Malmström. 

Coachen Peter Antonsson lärde under en förmiddag 

i höstas ut det mesta om självkänsla och självför-

troende, medvetande och beteende inför ett fullsatt 

auditorium på Skårs gård. Ett par avslutande snabba 

personlighetstester utlöste förvåning hos en del, och 

igenkännande hos andra. 

– Klart jag visste att jag hör till de stabila. 

– Va, är jag inspirerande …?  

Beteende handlar som bekant inte bara om det vi säger 

eller gör utåt, utan också tänker.

– Tankarna läcker, förklarar Peter Antonsson. Det vi tän-

ker och känner stannar inte inom oss, det kan vi inte dölja.  

Och då är det bra att lära känna sig själv, bli medveten 

om och se sitt eget beteende men också lära sig om andra 

beteendentyper. 

– En bra kommunikation handlar om att man förstår 

och kan anpassa sig till olika personligheter, men då 

måste vi också veta vilken självbild vi har. 

Och att förstå skillnaden mellan självkänsla och självför-

troende. 

– Din självbild eller självkänsla är en sammanfattning 

av hur du och din omvärld ser på dig själv. Det är inte alltid 

att du ser samma bild som omgivningen ser. 

Självbilden  beskriver alla delar av din personlighet och 

den växer sig stark hos den som blir sedd och bekräftad av 

människor i sin omgivning.

– Du kan ha gott självförtroende men dålig självkänsla. 

Trots att du klarar en påtagen uppgift är du inte nöjd, du 

kunde gjort mer.   

– Det vanligaste problemet idag är att vi springer 

omkring med för låg självkänsla, men vi har ett starkt 

självförtroende i många situationer. 

– Risken är att vi blir bekräftade för det vi gör, inte den 

vi är. Det gäller att ladda upp sig själv och vara stark. Oav-

sett om jag inte är duktigast och bäst i en speciell situa-

tion, så vet jag ändå att jag har ett stort och högt värde. 

Jag vet vem jag är och är trygg i mig själv. Det är bra 

självkänsla. 

För att lära känna sitt eget beteende måste man också 

lära sig något om grundbeteenden och anpassade beteen-

den. En bild av en vanlig båtboj med vimpel, förankrad  

i havsbotten får bli en symbolisk bild av människans be-

teende:  

Längst upp guppar bojen med vimpeln omkring – det är 

mitt anpassade beteende. 

Så fort det blåser åt ena hållet så anpassar jag  mig och 

går vågorna åt andra hållet så följer jag med, anpassar mig.  

Det som finns under ytan — det är mina drivkrafter. 

Det som skapar mening. 

Och längst ner ankaret — grundtryggheten — mina 

grundvärderingar och tankemönster, mitt förhålln-

ingssätt till mig själv och omvärlden, min självbild och 

min världsbild. 

Slutsats: Om inte ankaret — grundbeteendet — är fast 

  PETER ANTONSSON

Förstå dig själv och  
kommunicera med andra
Han försöker få folk att hitta hem.  Att finna sina styrkor och använda dem, strunta i de svaga 
bitarna. Men framför allt att lära sig mer om sitt eget beteende, drivkrafter och genom det 
förstå även andras beteenden.  
– Det är då det blir en bra kommunikation. 
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Stina Westerberg peppade i höstas ett nästan fullsatt 

auditorium i Aranässkolan. Det unika med Almi är att 

man arbetar både med finansiering och affärsutveckling, 

en kombination som Stina Westerberg anser vara unik. 

Lån ges främst till nya eller redan etablerade företag. 

Men privatpersoner kan också komma, om de  har en ny 

idé eller innovation. De kan då få råd och finansiellt stöd 

för att utveckla sin produkt.  

– Det kan ju finnas uppfinnare som inte startat ännu, 

men som behöver hjälp och stöd. Däremot lånar vi inte 

ut pengar till aktiekapitalet om en privatperson ska starta 

ett företag. Då får man gå till banken.  

Stina Westerberg förklarar att Almi ska ses som ett kom-

plement till både banker och konsulter på marknaden. 

Men inte konkurrera med dessa.  

– Banken i botten och lite Almi-lån ovanpå, brukar vi 

säga. Dessutom kan man ha i minnet att om  Almi är med 

brukar det också vara lättare att få med sig banken. Vi är 

även beredda att ta större risker, än bankerna, därför är 

vår ränta högre än på vanliga banker. 

VEM FÅR LÅNA? 

– Almi tittar på samma saker som en bank brukar göra 

— affärsidén, marknaden och personen. Vi tittar väldigt 

mycket på personen, försöker analysera om du som pre-

sumtiv låntagare verkligen är en entreprenör som ska 

kunna fixa detta? Men vi är inte bundna av att du ska ge 

samma säkerhet som en bank brukar kräva.

Almi lägger en hel del arbete på uppföljningen, och 

ställer gärna upp som bollplank och kommer med förslag. 

Fungerar som en partner helt enkelt. 

– Almi kan även sitta med som adjungerade i vissa sty-

relser för att få igång arbetet. Vi har en stor bredd, och kan 

vara med ända från idé till lönsamt företag. Till exempel 

med produktutvecklingsinsatser. Vi har enormt många 

kontakter inom olika branscher, företag och organisation-

er, både inom och utanför länet.

En annan fördel med ett Almi-lån som Stina Westerberg 

ser det, är att Almi kan vara mer fleixibel som ekonomisk 

partner än en vanlig bank.    

ALMI ÄR MED HELA VÄGEN 
 
Idéer och nya företag i all ära. Men det ska finansieras också. Och här kan Almi Företagspart-
ner komma in.  
– Sitter man med en idé utan att veta hur man ska utveckla och finansiera den, ska man inte 
tveka: kom till oss, förklarar Stina Westerberg på Almi.  

• Almi Företagspartner AB ägs av staten 

och är moderbolag i en koncern med 19 dot-

terbolag. Dessa ägs till 51 procent av mod-

erbolaget och 49 procent av regionala ägare 

som landsting och regionförbund. 

• Almi arbetar med tre områden: innova-

tioner, nya företag och etablerade företag. I 

Halland ligger huvudkontoret i Halmstad. 

Man samarbetar även med Kungsbacka kom-

mun där man  finns i Kompetenscentrums lo-

kaler ovanför Hemköp i innerstan. 

• Almi har en total lånefond på 3,5 miljard-

er och dessutom har Nutek öronmärkt pen-

gar speciellt för kvinnliga företagare. 

• På Almis hemsida finns en företagarskola 

för den som är intresserad. 

• Almi satsar på ett mentorprojekt, där er-

farna mentorer ställer upp kostnadsfritt och 

delar med sig av sina erfarenheter och jobbar 

tillsammans med den nya företagaren under 

ett år. 

driver jag omkring som en boj. Än hit än dit. 

– Man kan alltså gå under ytan och ta reda på vad man 

har för drivkrafter – praktiska, ekonomiska, sociala, estetis-

ka eller något annat om gör att jag har ett visst beteende. 

– Är man nyfiken att gå på djupet och titta mer på sina 

orsaker till ett visst beteende, så som nivå av självkänsla, 

hur duktig man är på att få ändan ur vagnen och göra saker 

och ting, finns ytterligare redskap och anaqlyser att tillgå i 

samband med coach — eller utvecklingsarbete som Peter 

Antonsson arbetar med. 

En intressant notering: Personlighet och attityd är vik-

tigare än kunskap. Det visste vi kanske redan, men det är 

också bevisat bland annat i en utfrågning av 15000 ingen-

jörer. 15 procent av de tillfrågade värderade kunskap högst. 

Övriga trodde mer på duglighet och förmåga att hantera 

situationer på rätt sätt.  

– Personligheten avgör mer än kunskapen i anställning-

sintervjuer, menar Peter Antonsson. 

Det är ju ingen som säger: ”Den här personen kan säkert 

lära sig vara lite mer käck och trevlig.”

Att lära sig läsa olika personligheters beteenden gör oss 

medvetna om deras individuella styrkor och svagheter. In-

sikt om sig själv och andra gör det lättare att förstå varför 

det uppstår kommunikations problem mellan människor. 

– Att förstå sitt eget och andras beteende är alltså en 

viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effekti-

vare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. 

Det finns olika analys-system för att ta reda på vilken sorts 

personlighet man tillhör. Peter Antonsson arbetar med är 

IPU Profilanalys® där han med enkla analyser låter del-

tagarna hitta sin egen personlighet. 

– Vi delar in personligheterna i fyra grupper: 

Analytisk – samordnare, iakttagare.

Dominant – organisatör,  verkställare 

Inspiratör – motivatör, inspirerare 

Stabil – hjälpare och stödjare 

Det är sällan som någon bara hör till en enda grupp, men 

man kan se vilken grupp som dominerar personligheten. 

– Och, avslutar Peter Antonsson, i ett team är det alltid 

bra med olika personligheter. Alla är lika viktiga.

Kom ihåg  

• Framgångsrika människor fokuserar på fär-

digheter och rätt attityd, bara 15 procent handlar 

om kunskap. 

• Ju fortare man kan skratta åt sina egna fel, desto 

snabbare stärks självkänslan. 

• Syftet med att förstå och anpassa sig till olika 

personligheter handlar om att förbättra samar-

bete och laganda, förbättra kundkontakter och ut-

veckla ledarskapet. 

• Medveten anpassning är bra — omedveten an-

passning gör att man bränner ut sig. 

• Att anpassa sig efter en kunds beteende bety-

der inte att man manipulerar utan snarare ökar 

möjligheterna till en lyckad affär för båda. 

FAKTARUTA
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  PETER ANTONSSON

Peter Antonsson driver företaget Aspectra i Göteborg 

och är Professionell Certifierad ICF coach,  ledarstöd  

och samtalspartner. Han arbetar med en metod som 

bygger på ICFs (International Coach Federation) 11 

grundläggande etiska riktlinjer. Han är även föredrag-

shållare hos Lära för Livet och licensierad IPU analy-

tiker. 
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fakta

Eva Palmér, projektledare för det gigantiska projektet 

Hästriket i Småland, kom till den fjärde av Gertruds döt-

trars seminarieserie och hällde en massa positiv energi  

i ett stort auditorium. 

Tingsryd, en lantbruksbygd med tillverkningsindustri 

och jordbruk, har som många andra mindre kommuner 

drabbats av avflyttning. En motion väcktes, om att ska-

pa Tingsryd — Hästriket, i slutet av 1990-talet. Det blev 

ett osannolikt projekt i absolut ingenstans. Och har idag 

en unik hästsportanläggning med Europas största mile-

travbana*, ridbanor, ponnytravbana,  islandsbanor, west-

ernbana och  planer om en fälttrittbana. Dessutom finns 

en hästklinik och man bedriver en rad olika utbildnin-

gar.  Olika företag med anknytning till hästbranschen har 

eller är på väg att etablera sig. Ett riktigt Hästsportcen-

ter finansierat via EU:s strukturfonder, kommunen, LRF, 

sockenföreningar, banken och företag. Och avflyttningen 

har visserligen inte avstannat helt, men folk med hästin-

tressen väljer att flytta till Tingsryd. 

– Vi har jobbat gränslöst i Tingsryd. Gränser sätter 

gränser, men utan gränser kan vad som helst hända. Vi 

har dessutom haft modet att hålla fast vid målet även när 

det blåste om öronen, berättar Eva Palmér. 

Hon menar att en viktig anledning till det lyckade re-

sultatet är eldsjälarna. 

– Människor som tycker det är roligt att jobba ihop 

med andra som vill någonting, och har ett brinnade en-

gagemang. 

Eva Palmér menar att det inte spelar någon roll om man 

bygger en hästsportanläggning eller ett ishotell. 

– Huvudsaken är att man gör nånting och att man 

samlas kring det. När man sätter igång föds nya idéer - 

och sen är det bara att jobba på. 

Trots stora svårigheter med svårforcerade bergmassor 

på det tänkta området, något som höll på att stoppa hela 

projektet, gick man i mål. Vid invigningen kom 12.000 

personer, media från hela Sverige och dessutom fransk 

TV. Den första budgeten låg på 25 miljoner kronor fram 

till och med 2007 har projektet omsatt cirka 65 miljoner. 

En anledning till att man lyckades var bland annat en 

bred folklig förankring. 

– Vi arbetade väldigt mycket med nätverk – både for-

mella och informella. Vi pratade i affären, när barnen 

hade hockeyträning, på föreningsmöten – överallt. 

Några avslutande tips för att lyckas med det omöjliga: 

– Skippa prestigen.

– Visa generositet för dem som plötsligt måste ta en 

längre paus, de kommer igen, stärkta. 

– Välj politiker som vågar satsa — trots att det kan 

misslyckas. 

– Samverka med andra kommuner. 

Och avslutar Eva Palmér: 

– 2010 kommer det att slås världsrekord på vår snabba 

travbana, var så säkra! 

*En mile-bana har en omkrets på 1609 meter. En vanlig travbana 1000 

meter. 

– Det är inte vad man gör utan att man gör något över huvudtaget. Och skippa gränserna 
mellan kommuner, myndigheter, politiker och företagare – det är då företagandet växer. 

– VI GJORDE DET OMÖJLIGA MÖJLIGT 

FAKTARUTA

Eva Palmér är informationsansvarig 

i Tingsryds kommun, hon föreläs-

er och  driver eget konsultföretag. 

Hon har arbetat med information 

och marknadsföring under hela sitt 

yrkesverksamma liv.  Och har dessu-

tom lärt sig köra häst.

IGNORERA GRÄNSERNA

Nystartade småföretagare har hittills inte fått 
mycket hjälp av Kungsbacka kommun.  
– Kolla i gula sidorna, var det svar Paulina Pilo 
fick, när hon sökte hjälp av tjänstemännen. 

Det här kom fram i den efterföljande paneldebatten där Nils 

Danred, enhetschef för halländsk tillväxt på Region Halland; 

Larry Söder, kommunfullmäktiges ordförande och represent-

ant i kommunens näringslivsberedning; företagaren Paulina 

Pilo samt projektledaren Eva Palmér deltog ledda av modera-

torn, frilansjournalisten Clara Osvald. 

En sak var samtliga överens om, både deltagande företagare 

och panel: Kungsbacka saknar en egen identitet. 

Larry Söder :  

– Många Kungsbackabor ser bara kommunen som en sovstad 

till Göteborg. Vi måste ta reda på vad det är för identitet före-

tagarna vill ska synas.

Ett förslag lanserades i publiken: 

”Kungsbacka – kommunen där kvinnorna blir företagare!” 

Kungsbacka föll på Svenskt Näringslivs rankinglista från 

plats 23 till 108 i år. Det är framför allt de kommunala tjän-

stemännen som får dåligt betyg.

Larry Söder: 

– Det är en attitydfråga. Min personliga åsikt är att myn-

digheterna måste se möjligheter inte bara problem. Vi inom 

kommunen – både förtroendevalda politiker och tjänstemän 

har inte sett företagandet som den mest prioriterade frågan. 

Vi måste ändra attityd och visa att vi tycker att det här är vik-

tiga frågor. 

Flera exempel på kommunens ointresse för att hjälpa nys-

tartade företagare, kom fram under debatten. Detta trots att 

Kungsbacka har den starkast växande tjänstesektorn i länet 

samt Göteborgsregionen. 

Nils Danred: 

– Vi gjorde nyligen en ganska genomgripande undersökning 

av hur det ser ut på tjänsteföretagarsidan. Det finns ett starkt 

samband mellan hur stark tjänsteföretagsbranschen är och hur 

snabbt tillväxten sker i annan tillverkning, industri och liknande. 

Tjänstesektorn har fördubblats på fem år i Kungsbacka. 

– Jag vill att hela Halland, men även de olika delarna ska 

växa. Men man får inte bli för lokalt fixerad. När det gäller up-

phandling ska Kungsbackaföretagen självklart vara med och 

konkurrera i hela Halland. 

EVA PALMÉR

Region Halland satsar på företagsutvecklare 
– Det måste finnas en dörr in till kommunen
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– Ta hälsosektorn som växer även i Kungsbacka, i stället för 

att skapa ett lokalt kluster kan man vara med i ett bredare och 

starkare kluster där man även får mer hjälp med marknadsut-

veckling, internationalisering, ny kunskap. Formera er gärna  

i Kungsbacka, men glöm inte att arbeta med andra företag 

också. 

Men vad kan då kommunen göra, undrade några. Paulina 

Pilo möttes av frågan från en kommunal tjänsteman när hon 

ringde som nyinflyttad och nystartad företagare: 

”Varför ringer du hit? Du får väl titta i gula sidorna.” 

Paulina Pilo: 

–  Det var nästan så han småskrattade lite. Efter sådana 

möten räknar man inte med någon, man får klara sig själv. Jag 

hade behövt hjälp att hitta kontakter med leverantörer, med 

att göra avtal, upphandlingar, hitta rätt personer. Det behövs 

en mötespunkt med politiker, tjänstemän och företagare. 

Larry Söder: 

– Företagare ska vara lika viktiga för kommunen – som andra 

som får hjälp. Inom äldreomsorgen ska man bara behöva ringa 

en enda person för att få hjälp med olika saker. Det borde vara 

likadant för företagare. Man ska inte behöva leta överallt. Där-

för har vi nu anställt en näringslivschef och startat en näring-

slivsberedning. Företagaren ska ha drivkraften, men vi inom 

kommunen bistår med oljan. 

Ett par av de tillväxtområden inom tjänstesektorn som Re-

gion Halland satsar på är Mat-Halland och Hälsosektorn. Här 

vill regionen att man ska arbeta över kommungränserna. 

Kungsbacka kommuns intresse har dock inte hittills visat sig 

särskilt starkt, förklarade Nils Danred. Men annonserade en 

annan nyhet som kan glädja både kommun och företagare. 

Nils Danred: 

– Regionen har startat ett EU-projekt på tre år med sex före-

tagsutvecklare som själva ska söka upp företagen. Tillsam-

mans gör man en enkel analys om var företaget befinner sig 

och ser sedan till att lotsa företaget mot rätt aktör vid olika 

problem. En person kommer att arbeta i Kungsbacka med 

detta. 

En annan lösning för att få företagare och kommun att mö-

tas lanserades av Eva Palmér. 

Eva Palmér: 

– Vi har en företagarförening – en ekonomisk förening som 

företagarna äger. Och de jobbar med kommunen som motpart. 

Nu är de senare på väg att bli en medpart, vi har en ny näring-

slivschef som tar med sig ett par assistenter och en lands- 

bygdsutvecklare flyttar in i samma hus som företagarförenin-

gen. I samma hus sitter arbetsförmedling och försäkrings- 

kassa. Alla möts naturligt.

Fyra workshops 
Tre frågor med fokus på kvinnor 

Tre frågor, fyra workshops och många gnuggade geniknölar 

avslutade seminariekvällen i september på Aranässkolan – allt 

med fokus på kvinnligt företagande. 

Det var både män och kvinnor, politiker och företagare av 

båda könen som tänkte tillsammans och sedan öppet redog-

jorde för vad de kommit fram till. Här är frågorna — och sva-

ren. 

1) Hur kan vi dra nytta av att Kungsbacka är ett centrum för 

kvinnligt företagande? 

– Kvinnors företagande handlar mycket om välmående, 

coachning, frisör, kropps — och friskvård. Deras produkter 

och tjänster ger ökat välmående för kommuninnevånarna. 

Vi borde dra nytta av vår närhet till Varberg som etablerat sig 

som en SPA-ort.  

– Vi har nätverket Gertruds Döttrar, som fungerar som 

skyddsnät, inspirationskälla, mentorskap. Vi skulle vilja dra 

nytta av det och hjälpa flera unga i den här typen av nätverk. 

EVA PALMÉR

– Varför är det så många kvinnliga företagare? Är det 

något utmärkande entreprenörsmässigt för kvinnorna i 

Kungsbacka? Det borde vi ta reda på. Det kvinnliga nätver-

ket och den kvinnliga företagsamheten har varit uppe på 

nationell nivå, alltså har det ett landsomfattande intresse 

varför det är som det är här i Kungsbacka. 

– Även om 60 procent är kvinnliga företagare så är inte 

Kungsbacka ett centrum för kvinnligt företagande. Och man 

drar inte nytta av att vi har så många kvinnor. Det är ett 

problem i kommunikationen mellan politiker och kvinnliga 

företagare i Kungsbacka 

2) Hur vill vi att samarbetet mellan kommunen och olika ak-

törer inom näringslivet ska utformas? 

– Vi kan skapa en entreprenörs-dag där samtliga olika aktör-

er bjuds in och samlas kring företagande i Kungsbacka. Vi måste 

få med småföretagare som oftast är på sin frisersalong och inte 

nätverkar nämnvärt utanför branschen. Det finns många som 

aldrig kommer till tals, eller bryr sig om sin pusselbit i den stora 

helheten. Alltså: vi vill ha med så många som möjligt. 

– Näringslivschefen måste ha handlingskraft och möj-

lighet att fånga upp idéer och ta tillvara sånt som kommer 

upp även bland kvinnliga företagare. Vi vill också se ett större 

engagemang och entreprenörsanda inom kommunen. Anställ 

personer med entreprenörsanda i kommunhuset. 

– Etablera en bra web-sida för samtliga företagare.

– Vi vill ha en representation från alla aktörer i samhället 

och gärna se fler politiker, på nätverksmöten. En uppslut-

ning när det verkligen gäller. 

– Öppenhet, engagemang, förenklade upphandlingar, sa-

marbete, attityd. Kom till rätta med kommunens negativa 

inställning. 

– Kommunen måste vara aktivt uppsökande till företags-

etablering. Ta Mölndal som förebild. Där arbetar man med 

tät kontakt i alla etableringsfrågor. De stora företagen där 

skulle aldrig drömma om att söka sig geografiskt söderut — 

till Kungsbacka. 

– Vi har starka tillväxtföretag här, några är IT-, andra 

inom life science och åter andra. Det kommer att pågå en 

ständig etablering. Se till att det finns en aktivt uppsökande 

verksamhet typ: ”Om ni vill göra nåt, kom till Kungsbacka, 

vi har kompetens, vi har massor med folk och väl utbildade 

människor”. Den uppsökande verksamheten saknas, liksom 

en strategisk resurs i marknadsföringen typ Göteborg & Co 

i Göteborg, och Marknad Varberg i Varberg. Kungsbacka är 

fullständigt nollställda i sådana sammanhang. 

3) Vad vill vi skicka med näringslivsberedningens ledamot 

Larry Söder till beredningsgruppens nästa möte? 

– Ta upp det här med Kungsbackas identitet. Det är en 

pendlingskommun idag, men vi tror att kommunen i sin 

helhet tjänar på att stå på egna ben och vill slippa vara en 

pendlingskommun. Många flyttar hit och vill ganska snart 

hitta arbetstillfällen här i Kungsbacka. Det finns många sto-

ra – och halvstora IT-företag i Kungsbacka. Etablera kluster 

inom den branschen, satsa på att få hit fler, erbjud mark. 

– Jobba med att identifiera vilka kluster som redan finns. 

Vad har vi för olika typer av företag och vad skulle vi kunna 

satsa på? 

– Berätta att vi är jätteglada att se att det är några poli-

tiker här idag. Det är en viktig del för politikerna att komma 

hit, och ut i verkligheten i de här olika nätverken som vi pra-

tat om. 

– Ta upp frågan om någon form av stimulans som gör det 

enkelt för företag att kunna hinna med att svara på förfrågn-

ingsunderlag. En web-baserad sådan med enkla svarsalter-

nativ, som gör att man kan vara med och konkurrera – även 

om ”jag ensam är hela företaget”. Vi har massor av småföre-

tag, men de varken kan eller hinner svara på förfrågningar 

och upphandlingar. 

– Hur representeras det kvinnliga företagandet i Näring-

slivsberedningen idag? Varför är inte en etablerad grupp 

som Gertruds döttrar med? 

EVA PALMÉR
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Kunderna är inte vad de har varit.  
Internet, globalisering, nya behov, större valfri-
het är bara några av de saker som påverkar 
vårt köpbeteende. Dessutom köper vi inte 
längre bara funktion utan ännu oftare status 
och identitet, upplevelser, dofter och ljud.  
På en marknad där alla är lika har varumärket 
en avgörande betydelse.  

Pierre Chocron, som jobbat som marknadsförare för 

både internationella och nationella varumärken, 

bjöd på det mesta värt att veta om varumärkesbyggande 

under en eftermiddag på Skårs Gård och rivstartade med 

frågan:

– Varför köper man ett par Björn Borg-kalsonger 

för 300 spänn – när man kan köpa fyra par av samma, 

liknande kvalitet på ICA Maxi? 

Svaret är naturligtvis det kända varumärket. Man köper 

inte kalsonger, man köper status och tillhörighet. 

Vad betyder ett starkt varumärke för kunden och för 

företaget?

Vad är det för värde som ett varumärke skapar? För 

kunden, men även för företaget? 

Vi tar kunden först.  

Den som väljer vara efter varumärke vet vad hon köper, 

hon känner till varan och vad varumärket står för. Det 

blir en trygghet, minimerar risken att bli negativt över-

raskad och stänker identiteten. Det sparar också tid – 

man letar efter en bestämd vara, behöver inte välja bland 

många olika, man vet vilka butiker som har just ”mitt” 

märke. Varumärket kan också ge en inre tillfredsställelse, 

en slags njutningskänsla. 

Utåt så skapar det stabilitet över tid — ett känt märke 

går inte lika lätt i konkurs. Ju bättre och mer känt var-

umärke — desto mer kan man ta betalt för varan. Eller 

tjänsten. 

– En högstadielärare kan ta några tusen för en föreläs-

ning – Bill Clinton tar 1,5 miljoner kronor i timmen. 

– Tonfisk av märket Abba eller Ica har samma innehåll, 

men Abbas är dyrare. Är den bättre, eller är det varumär-

ket? 

Dessutom ger ett starkt varumärke företaget möjlighet 

att lansera fler produkter under samma märke. Det ökar 

dessutom företagets ekonomiska värde.  

Inåt så skapar ett känt varumärke en enighet för fram-

tiden. Det är lättare att få kompetent personal till ett 

känt företag, Är alla med på samma tåg så skapar varu-

märket och de kärnvärden som det representerar, ett ge-

mensamt engagemang. Alla jobbar för samma mål. Det 

kända varumärket gör att medarbetarna känner sig stolta 

och trygga. 

Följande avgör styrkan i varumärket. 

• Hur välkänt är det.  

• Vad ger det för associationer.

• Tillgänglighet

• Kundens lojalitet. 

• Kvaliteten. 

Så bygger man ett varumärke 

– Det krävs en vision – man måste veta vad man vill med 

sitt företag. Skriv ner din vision. Definiera ”bör-läge” och 

”nu-läge”. Pierre Chocron tar Vägverkets vision som ett 

bra exempel.

– Deras vision är: ”Vi gör den goda resan möjlig”. De har 

Varumärket betyder allt 

PIERRE CHOCRON
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definierat den goda resan, och identifierat två olika mål-

grupper: Privatpersoner och företag, det vill säga trans-

portföretag lastbilar och bussar. Den goda resan för privat-

personer är kanske inte samma som för yrkestrafiken. 

– De har gjort undersökningar, pratat med resenärer 

och tagit reda på hur de tycker en god resa ska vara. Vad 

är viktigt när de är ute och reser? Vägens bredd, belysnin-

gar, säkerhetsräcke, nödtelefoner, toalettstopp, matplat-

ser, rastplatser, utsikt, säkerhet – inte onyktra?

– De har bestämt att det är inom de här områdena de ska 

bli bättre. Sen mäts resultaten med jämna mellanrum ge-

nom att fråga resenärerna än en gång. Svaren poängsätts, 

och så gör man mätningar och uppföljningar år efter år. 

Pierre Chocron menar att det är så man ska använda 

en vision. Man definierar ett slags ”bör-läge”, och ett ”nu-

läge” – och så försöker man ta sig mot bör-läget. 

Det är viktigt att medarbetarna får vara med och 

översätta visionen till det dagliga arbetet. 

Analysera nuläget 

Visionen är klar och nedskriven. Dags att analysera 

nuläget. 

• Var i omvärlden finns möjligheterna? 

• Var finns kunderna och behoven du ska tillfredsställa?

• Vilka positioner på marknaden är lediga?

• Vad finns det för hot och möjligheter? 

• Vad är dina förutsättningar, starka och svaga sidor? 

• Har du kunskap, pengar, intresse, drivkraft? 

– Du måste ha koll på var de andra är på marknaden. 

Finns det redan tio företag inom ett speciellt område, och 

de är duktiga ska du kanske inte lägga dig precis där, utan 

hitta ett annat sätt att positionera dig. Ser du att ingen 

vill ha det du gör, då får din verksamhet bli en hobby, det 

är en tuff sanning för många, understryker Chocron.

Han förklarar också att den ökade globaliseringen 

påverkar med ökad konkurrens. 

– Samtidigt kan vi ge oss ut på marknaden på ett annat 

sätt. Vi har små knypplerskor som sitter i Småland och 

säljer dukar över hela världen via Internet. 

”Total business experince”

Kunderna vill idag ha ett mera individuellt mottagande. 

De vill inte bli betraktade som en i flocken utan känna att 

det är för just dom du arbetar. Där ingår även kravet på 

totalservice – kunden klipper inte bara håret, hon vill ha 

kaffe också. ”Total business experience”, det är alltså hela 

upplevelsen som räknas, från det att kunden eller du tar 

kontakt tills affären eller tjänsten är avslutad. Det är hela 

upplevelsen som spelar roll. 

Ökade krav på etik och samhällsansvar spelar också in. 

– Oavsett varumärke så räcker det inte med att ha en 

PIERRE CHOCRON

Varumärkesbyggande 

Pierre Chocron är sen 1998 partner i 

konsultgruppen EffekTeam där han de-

lar sin tid mellan utbildningsuppdrag 

på olika skolor och konsultverksam-

het med fokus på marknads– och var-

umärkesutveckling i företag och organi-

sationer både externt och internt.

Fram till 1997 var han marknadsdirek-

tör för Procordia Food med marknad-

sansvar för bolagen Felix, Ekströms, 

Önos och Bob.

Pierre arbetar även som rådgivare till 

företagsledningar med engagemang i 

ett antal styrelser. FA
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bra produkt – man måste dessutom vara en ”good guy”. 

Det måste vara ett bra och juste företag.  

De emotionella behoven blir allt starkare

Dessutom varierar behoven hos olika kunder och hos 

samma kund vid olika tillfällen. 

Man brukar dela in behoven i rationella och emotionella 

behov. 

– De emotionella behoven blir allt starkare. 

Vi tar klockan som exempel. 

– Kunden vill ha en klocka som visar rätt tid. Det är 

ett rationellt behov. Men hon vill inte att den ska se bil-

lig ut — den ska vara snygg, ge status eller vällust. Det är 

emotionella behov. En säljare av Rolex-klockor för minst 

30.000 kronor per styck, är inte i klockbranschen, han 

säljer smycken, underhållning, status. 

Definiera kärnvärden och framgångsfaktorer 

För att varumärket ska fungera måste man ta fram 

företagets framgångsfaktorer. 

• Vilka saker är det jag ska vara duktig på för att de här  

 kunderna ska gilla mig? 

• Vad är det jag vill lyfta fram? 

• Vad är det som behövs? 

• Vad behövs för att lyckas i min bransch? 

• Hur ser marknaden ut? 

Alla — både i och utanför företaget — måste vara med 

på resan. 

– Om vi talat om att vi är bra på en sak, skapat förvän-

tningar, då måste vi leva upp till dessa, säger Pierre Cho-

cron. Vi måste vara tydliga mot marknaden. När man 

pratar om kvalitet måste man också precisera begreppet 

kvalitet. Vill vi sälja kvalitets-pommes frites måste man 

precisera kvaliteten: ”Mellan 40 och 50 mm lång, lagom 

salt, krispig och gyllenbrun till färgen.” 

Positionering – plattform för att bygga varumärke

Ett starkt budskap är det som gäller för att positionera 

sig. Genom att vara först är man oftast störst. Så som 

pommes fritsen smakar först, det blir lite rättesnöret för 

alla pommes frites.

– Det finns olika slags verktyg för att mejsla fram egen-

skaperna för det man gör eller säljer. När man väl bestämt 

vad som gäller för att lyckas, måste det kommunicera in-

ternt och externt. Man måste bli väldigt tydlig och inte 

lova för många saker. 

Dessa fåtal löften, som kan vara rationella eller emo-

tionella, betecknas som ett verktyg kallat USP — Unique 

Selling Proposition. Ett annat är ESP Emotional Selling 

Proposition. 

Man positionerar en produkt eller varumärke hos konsu-

menten så att den intar en unik plats i medvetandet. Det 

utgör sedan plattformen för att bygga ett varumärket. 

Den unika designen på exempelvis Coca cola är inget 

kärnvärde men en unik selling proposition. 

– Den emotionella selling pointen är svårare, det är 

svårare att bygga in känslor. Gör man reklam för parfym, 

jeans och kalsonger räcker det inte med slitstyrka, man 

måste skapa och knyta en image till varumärket. 

– Man kan välja en hög image — självsäkra, kaxiga, 

medvetna, snygga och smala människor, inga vi, utan ”jag 

människor”, som till exempel Mercedes varumärke. 

Medan andra satsar på ”vi-människor” — glada, mixade 

etniska grupper, alla tillsammans. 

Namn, färg och grafisk profil är viktigt. Dofter och ljud 

allt viktigare!

Ett varumärke skapas för både kropp och själ, både den 

fysiska och emotionella delen. 

– Det är inte bara synen som kommunicerar idag. 

Lukt och doft blir allt mer viktigt. Liksom hörseln. Sin-

gapore Airline har tagit fram en speciell parfym som alla 

anställda använder. Den ska ge känslan av att resenären 

är framme redan när hon stiger på planet.

– Rolls Royce tvingades skapa och tillsätta en ”äkta” doft 

när de började sätta in plast och nya material i sina bilar. 

Det skulle lukta juteväv, gammalt läder i en Rolls Royce.

– Idag finns det doftmaskiner som kan puffa ut rätt 

doft med jämna mellanrum. Doften befäster minnet och 

PIERRE CHOCRON

förstärker varumärket i rätt riktning. Även ljud kommer 

in i varumärkesbyggandet så sakteliga. 

Frågor att ställa: 

• Har ni ett bra namn? Ett namn som ni trivs med? 

• Har ni ett märke eller symbol som snabbt kommu 

 nicerar att det här är ert varumärke. 

• Är det konsekvent? Skickar det rätt signaler? 

• Hur är det färgmässigt? Har ni en konsekvent färg?  

 Har ni alltid samma färg? 

• Vad ska man tänka på när man ser er färg? 

• Titta på olika kända märken och titta på vad de har 

  för färg och om den är genomgående? 

• Har ni ett väldigt konsekvent grafisk formspråk?  

 Samma språk på namn, inbjudningar, e-mail, visit 

 kort etc — alltid med samma typsnitt? 

• Doftar ert varumärke? 

Förstärk varumärket med rätt pay off

– Det handlar om enkelhet. Men det tar naturligtvis tid 

att bygga upp ett varumärke, speciellt om man inte är 

känd. Då kan man förstärka varumärket med ett tagline, 

slogan eller pay off. Eller förtydliga på något sätt. En slo-

gan ska fånga våra kärnvärden kortfattat och förståeligt, 

den ska styra allt man gör i företaget.

IKEA har ”Inte för de rika, men för dom kloka”: 

– Smart, det ger konsumenten beröm för att han är 

klok även om han handlar billigt. 

Undermeningen är: ”Vi tar inte mycket betalt, men 

vi säljer bra grejer, vi ska hjälpa folk att skaffa sig bra 

heminredningsartiklar”. Det styr allt man gör. 

Kom ihåg uppföljningen 

Stäm av med jämna mellanrum om din vision, ditt var-

umärke fungerar i alla led. Internt och externt. Vad tyck-

er kunden funkar? Styr och korrigera efter det. 

– Du måste tänka igenom om du arbetar på rätt sätt. Ta 

dig tid att betrakta dig själv från sidan! 

ÖVA SJÄLV 1

I det allmänna bruset har vi kort tid 

på oss att fånga uppmärksamheten 

hos kunden. 

Hisstestet: 

– Du har en halv minut när du går 

i en hiss och träffar en person. Pre-

sentera dig själv och tala om varför 

hon ska anlita dig. Det ska gå som ett 

rinnande vatten. 

Välj en rationell och en emotionell sak 

som hävdar att just dessa saker är det 

som gör att kunden ska välja just dig.  

ÖVA SJÄLV 2  

Uppgift att fundera på: 

– Skulle du kunna definiera dina 

kunder bättre, genom att tänka:  

Hur mycket lustkänsla är det egent-

ligen i mitt erbjudande, hur mycket 

status vill jag bygga in hos mig? Ska 

det vara skitfräckt att gå till mig? Man 

kanske ska ta så mycket betalt så det 

blir en affärsidé i sig.  

– Ska det vara så? Tänk tanken. 

ÖVA SJÄLV 3  

Vad tänker du på när du hör: 

BMW?  Yes? Lambi? Duracell?

Vad ska kunden tänka på när han hör 

ditt varumärke?
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– Har du rörigt i dina mappar och på 
skrivbordet tappar du kraft och lust. Om ett 
kontor är stökigt stannar företagsutvecklingen. 
Första steget inom feng shui är att rensa.

Gudrun H Bengtsson, inspiratör och certifierad feng 

shui-konsult vet hur man strategiskt kan fylla på 

med positiv energi genom att strukturera upp sitt företag. 

Om garderoben, vinden eller högen på skrivbordet 

skriker: ”Kom och sköt om mig!” då är det dags. Vänta 

inte, rensa i röran direkt. Annars töms du på energi ge-

nom att hela tiden hålla på och tänka på att du måste ren-

sa och städa ut.

Feng shui handlar mycket om vad intuitionen eller 

magkänslan säger. Det kan vara svårt att sätta fingret på 

det, men du känner att något urlakar dig på kraft, lust 

och energi. Det kan vara röran omkring dig, högarna på 

skrivbordet. Det kan vara möblerna som står fel eller att 

färger och former blandats utan att du tänkt efter före. 

Det kan vara känslan i ett klädesplagg.

Gudrun H Bengtsson vill att vi ska tänka efter hur sa-

ker kan påverka vår framgång. 

– Allt är symboler som säger oss något. Saker talar hela 

tiden ordlöst till våra sinnen. Om ett kontor är stökigt, 

om färger och former inte är i harmoni med varandra, går 

det inte att vara positiv och kreativ, säger Gudrun.

Den mångtusenåriga läran feng shui handlar om hur man 

kan förstärka ett ting, en symbol för att komma i balans. 

Då skapas en miljö som är både vacker, harmonisk och där 

det goda flödet, bland annat kassaflödet, aktiveras.

– Det är viktigt att ha ett rikedomstänkande i allt man 

gör. Ett fattigdomstänkande stoppar utvecklingen och då 

talar vi om stagnerad chi. Chi är energin som finns i allt 

och alla enligt läran om feng shui.

Att skapa en lyckobringande ordning och rensa ut be-

tyder att man ger ny plats för nya saker, ny energi. Enligt 

Gudrun så måste man släppa taget och kasta ut gammalt 

för att kunna attraheras av något nytt. 

En människas personlighet återspeglas i hemmets eller 

kontorets utseende. Har du rörigt ser ditt liv och struktur 

i arbetet oftast ut på samma sätt.

– Börjar du be om ursäkt för att det är stökigt på 

skrivbordet, om du inte vill dela ut dina gamla visitkort 

till nya kunder du möter, eller om du hela tiden tänker på 

hur dålig din hemsida är. Då är det dags att förändra. 

Börja med skrivbordet

Ett bra första steg är att göra i ordning skrivbordet. I ditt 

kontorsrum är skrivbordet den absolut viktigaste möbeln. 

Man ska tänka på att ställa bordet i riktning så man ser 

dörren och den person som kommer in. Inom feng shui 

talar man också om verktyget baguan. Det är en slags 

mall, en karta, som vi lägger över vår trädgård vårt hem 

eller vårt skrivbord. Man kan säga att kartan innehåller 

olika slags livsaspekter, till exempel framgång, relationer 

och kunskaper. Då skrivbordet och kontoret ska inredas 

så kan man med hjälp av kartan förstärka eller dämpa 

olika områden. Vill man ha framgång kan man till exem-

pel ställa en skål med några guldmynt som en extra sym-

bol som förstärker just den livsaspekten.

Efter skrivbordet går du vidare med kontorsrummet. 

– Sedan är det bara att fortsätta och gå igenom hela 

företaget. Försök att ha ett holistiskt granskande så du 

även tänker på detaljer såsom glasögon, prydnader, dina 

kläder och så vidare. 

Ett sätt är att börja vid ytterdörren. Tänk att du är en 

kund som är på besök. Vad ser du?  Känns receptionen 

välkomnande? Var och hur är den placerad? Känns det 

välkomnande att gå vidare in i kontoret? Är det mörkt 

eller ljust? Krockar du lätt mot någon dörr eller möbel? 

Bör den flyttas eller plockas bort? Retar du dig på någon 

pryl? Vad kan du slänga, byta ut eller förändra?

LÅT INTE OREDAN 

TÖMMA ENERGIN

GUDRUN H BENGTSSON

Gudrun uppmanar till att vara kri-

tisk i sina bedömningar. Hon hän-

visar till munkarnas tankesätt att 

man ska vara så fri och obunden att 

man kan gå framåt i livet. Att slänga 

och släppa det gamla för att kunna 

komma vidare. Och det handlar 

också om att dämpa vissa delar och 

förstärka andra. I både färger, for-

mer och metaller.

Färgen påverkar

Inom feng shui talar man om färger-

nas betydelse där olika kulörter står 

för olika saker. Rött står bland annat 

för framgång, orange för utveckling 

och grönt för balans och tillväxt. 

Vilken färg tycker du om? Vilka 

färger har ditt företag? Stämmer de 

överens, också på visitkort och brev-

papper?

Att tänka efter hur man vill 

förstärka helheten är viktigt, menar  

Gudrun H Bengtsson. Liksom  hur 

man använder sig av de fem element-

en trä, eld, jord, metall och vatten. 

Trä kan representeras av en växt och 

elden av den röda färgen. Element-

en representerar olika förvandlings-

faser som även de är olika energier 

som verkar i all materia, med olika 

rörelse och riktning. De kan ta kraft 

från varandra eller stärka varandra. 

Det handlar om att lägga till eller dra 

ifrån. Vill jag stärka min självkän-

sla kan jag leka mig fram i färger,  

element och former. För även former 

påverkar oss.

Ett tydligt sätt att använda olika 

former på är våra bord. Vid ett 

kreativt möte bör man sitta kring 

ett runt bord. I cirkeln försvinner 

ingen energi utan går runt bordet. 

Då det ska tas affärsmässiga och 

ekonomiska beslut bör man istäl-

let sitta kring ett bord med kan-

tiga hörn. Då blir de närvarandes 

kreativitet inte lika stark utan istäl-

let är det fyrkanten, ramen, beslu-

tet som är det viktiga.
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Feng shui för företag

Inspiratören och föreläsaren 

Gudrun H Bengtsson är cer-

tifierad feng shui-konsult, ut-

bildad på European School of 

Feng Shui, Nordic School of 

Feng Shui samt studier i Kina. 

Hon driver företaget Feng Shui 

Harmony Design och anlitas 

ofta som föreläsare, utbildare 

och konsult. Med många års 

erfarenhet inom ämnet har 

hon också skrivit boken ”Feng 

Shui i din trädgård i samklang 

med livet”.  Att inspireras och 

ta lärdom av feng shui berikar 

livet och skapar balans, både 

privat och i arbetslivet.

Tre bra tips

1. Gör dig vacker för dig själv 

varje dag – det är god feng 

shui.

2. Gult är kreativitetens färg. 

Köp färska blommor och sätt 

i en vas på ditt kontor. 

 

3. En ny sak in betyder en 

gammal sak ut. Släng allt du 

inte har användning för i ar-

betet och spara bara på saker 

som du blir glad av när du tit-

tar på dem.

GUDRUN H BENGTSSON



Det lilla företaget och det stora. Vi bygger nätverk 
ut i Europa. 

LRC, RRC, NRC och WINNET. Förkortningar som inte säger 

mycket. Men bakom finns massor av företagsamma, drivande 

kvinnor som stöttar, utbildar sig och satsar framåt. 

I Kungsbacka heter vi LRC Gertruds Döttrar. 

Vi vill stötta kvinnors företagande och vara en mötesplats 

för redan verksamma och blivande företagare. Vi erbjuder 

föreläsningar i företagande, deltar i debatten, driver opinion 

och har som mål att vara en aktiv diskussionspart för att skapa 

en jämställd och hållbar tillväxt i kommunen. 

Dessutom har vi som mål att ha roligt. Och kul har vi! Här 

finns en glöd  och entusiasm som smittar av sig. Och vi växer 

så det knakar.

Välkommen till oss du också! www.gertrudsdottrar.com

LRC – Lokalt ResursCentrum för 

kvinnor. I Halland finns idag två 

LRC, Gertruds Döttrar i Kungs-

backa och Qniv i Varberg. 

RRC – Regionalt ResursCentrum 

för kvinnor I Halland startades 

år 2002 och består av de loka-

la resurscentra som finns i länet. 

RRC och LRC i Halland drivs 

som ideella föreningar och söker 

ekonomiskt stöd från region, län-

sstyrelse, kommuner och Nutek.

NRC – Nationellt ResursCen-

trum för kvinnor. är den övergri-

pande organisationen i Sverige. 

Bildad 1999 som en följd av flera 

års projektarbete av Nutek, med 

ekonomiskt stöd från regeringen. 

Inom NRC finns idag ca ca 10.000 

medlemmar i 160 RC varav 21 är 

regionala och resten lokala RC. 

WINNET Europe bildades 2006 

och är med sina ca 600 RC den 

europeiska organisationen. Ge-

nom WINNET Europé ges 

alla RC i Sverige många möj-

ligheter att delta som partners  

i transnationella projekt med 

ekonomiskt stöd från EU.

NRC utvecklar kontakter också 

utanför EU, bland annat i Sydaf-

rika, Chile, USA och Sydkorea.

NU ÄR VI PÅ GÅNG! 
KUNGSBACKA – HALLAND – SVERIGE – EUROPA 

FAKTARUTA

Utbildningsprojektet På Egna Ben har pågått under år 2008 och finansierats med hjälp av ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen 

i Halland, Region Halland och Kungsbacka kommun. 


