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UNGA  
ENTREPRENÖRER

Spotify och Klarna är bara två av flera svenska succéföretag som har 
grundats av unga entreprenörer. Och runt om i landet finns ytterlig-
are tusentals talanger med ambitionen att göra liknande framgångs-
resor. Men vad krävs egentligen för att bli en bra entreprenör? Och 

kan vem som helst bli det? Metro Student tog ett snack med två 
 styrelsemed lemmar från YEoS, Young Entrepreneurs of Sweden.

TEXT  JOSEFIN SVENBERG  FOTO  CHRISTIAN GUSTAVSSON

Ö V E R B L I C K

HOS VISSA MÄNNISKOR 
syns en entreprenöriell 
ådra i tidig ålder. 
Kanske genom att de 
startar egna insamlingar 

till välgörenhet, har en extrem förmå-
ga att sälja jultidningar eller tillverkar 
egna pärlarmband som de prackar på 
grannarna.

Men för många unga entreprenö-
rer väcks intresset för företagande på 
gymnasiet, när de får chansen att driva 
ett UF-företag. Så var fallet för Josefine 
Abrahamsson och Kristofer Högberg, 
som båda grundade sitt första företag 
inom ett år efter studenten. I dag sitter 
de i styrelsen för Young Entrepreneurs 
of Sweden, YEoS, nätverket för landets 
ledande unga entreprenörer. 

Tillsammans har organisationens 
180 medlemmar mer än 900 miljoner 
kronor i omsättning och fler än 1 000 
anställda i sina företag. 

Metro Student träffade Josefine och 
Kristofer för att fråga dem om ungt 
entreprenörskap.

Först och främst – kan vem som helst 
bli entreprenör?
– Ja, jag tror att alla kan bli entrepre-
nörer. Men alla kan inte bli bra entre-
prenörer. Det beror mycket på vilka 
förutsättningar du har, både i din af-
färsidé och i dig själv, säger Kristofer.

Vilka egenskaper behövs för att bli en 
bra entreprenör?
– Det allra viktigaste är att våga. Du 
måste våga tro på dig själv och utmana 
dig själv för att utvecklas i ditt entre-
prenörskap. Riktigt duktiga entrepre-
nörer är bra på att anpassa sig efter 
förutsättningarna. Du behöver inte 
kunna allt själv – se till att omge dig 
med människor som väger upp det du 
tycker du är dålig på, tipsar Kristofer.

– Jag tror att alla kan bli bra entre-
prenörer om de hittar något de brinner 
för. I YEoS är det en enorm variation i 
vad man sysslar med, vilken bakgrund 
man har, hur man ser ut och så vidare. 
Det är verkligen ett forum där du kan 
vara dig själv. Det som är gemensamt 
för oss är väl att alla är lite halvgalna, 
skrattar Josefine.

Vilka för- respektive nackdelar finns 
det med att vara ung entreprenör?
– Folk är alltid nyfikna på dig och ditt 
företag som ung entreprenör. Andra 
positiva saker är att du får ta ett stort 
ansvar väldigt tidigt och lära dig otro-
ligt mycket. Du kan inte få samma 
personliga utveckling någon annan-
stans, menar Josefine.

Kristofer tillägger att åldern kan ha 
betydelse beroende på vilken bransch 
du är verksam inom:

– Om du som Josefine arbetar med 

sociala medier kan det vara ett försälj-
ningsargument att kunna säga att ”jag 
är ung, så jag förstår och lever med so-
ciala medier”. Men inom digital skylt-
ning, som jag arbetar med, måste du 
bygga upp ett förtroende på ett annat 
sätt eftersom du inte har något ”track 
record” att hänvisa till.

Några som läser det här kanske 
 tänker ”Shit, vad ambitiöst det här 
verkar vara, jag känner mig jätte-
tråkig som skulle vara mer än nöjd 
om jag bara fick en anställning”.  
Vad kan ni säga till dem?
– Du behöver inte driva ett eget företag 
för att vara entreprenör. Du kan vara 
en så kallad intraprenör i din anställ-
ning genom att komma med idéer, 
brinna för det du gör och vilja vara med 
i utvecklingen av företaget. Och inte 
bara se jobbet som något du är tvungen 
att göra åtta till fem, säger Josefine.
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FÖRETAG SOM 
 STARTADES AV  

UNGA SVENSKAR

5 SPOTIFY
Rågsvedsonen Daniel Ek 

var bara 23 år när han 
 startade streamingtjänsten 

tillsammans med Martin 
Lorentzon år 2006.

KLARNA
Sebastian Siemiatkowski, 

Niklas Adalberth och Victor 
Jacobsson är födda -81 och 
var studenter på Handels i 
Stock holm när de grunda-
de  betaltjänsten år 2005.

RAPUNZEL OF SWEDEN
Bolaget som säljer löshår 

världen över startades 
2007 av då 22-åriga Ida 

Backlund från Umeå. I dag 
omsätter Rapunzel över 

100 miljoner kronor årligen.

MOJANG
Markus ”Notch” Persson 
var 30 år när han 2009 

startade spelföretaget bak-
om Minecraft. I höstas sål-
des Mojang till Microsoft 
för drygt 18 miljarder(!).

SOUNDCLOUD
Alexander Ljung och Eric 

Wahlforss träffades på KTH 
2006. Året därpå, när de 

var 25 respektive 27 år, flyt-
tade de till Berlin och star-

tade musikplatt formen.

– MED PASSION, TALANG OCH VÄLDIGT MYCKET MOD

Och vilka tips kan ni ge till dem som 
inte vill något hellre än att bli fram-
gångsrika entreprenörer?
– Återigen handlar det om att våga. 
Många ägnar för mycket tid åt att 
fundera. Gå ut och sälj din idé istället. 
I slutändan handlar det om huruvida 
ditt företag kan generera pengar eller 
inte, och det vet du inte förrän du har 
provat, säger Kristofer.

– Tro på dig själv och ta ordentligt 
betalt. Ett vanligt misstag är att inte inse 
värdet av det du gör, fortsätter Josefine.

För att klara uppstarten tipsar de 
om att ta hjälp av någon annan som 
har startat eget.

– Du kommer att göra många miss-
tag under den första uppstartsresan. 
Det gör alla. Men om du har en men-
tor att få hjälp och stöd av kanske du 
enklare kommer fram till det som fak-
tiskt är svårare än att starta eget – att 
förvalta och utveckla företaget.  ] 

JOSEFINE 
ABRAHAMSSON

ÅLDER: 23 år.

BOR: Stockholm. Uppväxt i 
Valdemarsvik.

GÖR: Arbetar på digitalbyrån 
Social Media Support som hon 
är medgrundare av, men som 
 numera är en del av Solid Media 
Group. I uppstartsfasen av en 
webbaserad prenumerations-
tjänst. Styrelseledamot i YEoS.

UTBILDNING: Samhälls veten-
skapsprogrammet med inriktning 
ekonomi, Inter nationella kun-
skapsgymnasiet i Norrköping. 
Distans utbildning i marknads-
föring, Berghs School of 
Commun  ications.

KRISTOFER  
HÖGBERG

ÅLDER: 28 år.

BOR: Stockholm. Uppväxt i 
Uppsala.

GÖR: Vd och grundare av UCUS 
Digital skyltning. Driver även ett 
konsultbolag tillsammans med 
sin pappa. Vice ordförande i YEoS.

UTBILDNING: Samhällsveten-
skapsprogrammet med inrikt-
ning internationell ekonomi och 
politik, Lundellska skolan i 
Uppsala.

”DU BEHÖVER INTE 
KUNNA ALLT SJÄLV 
– SE TILL ATT OMGE 
DIG MED MÄNNISKOR 
SOM VÄGER UPP DET 
DU ÄR DÅLIG PÅ.”
Kristofer Högberg

”DET JAG HAR SKAPAT MED  
ALDRIGENSAM PÅ ETT ÅR VÄGER 

TYNGRE ÄN NÅGRA STUDIER.”
Robotar och annan automatisering 
väntas så småningom ta över  
43 procent av jobben. Lägligt för 

dig som vill starta robotbusiness. 
Källa: Kairos Future

av unga i åldern 
18–30 år anser 
att de skulle klara 
av att starta eget 
 företag, enligt 
Tillväxt verket.

Robotrevolution!
82%

Charlie Eriksson, 23 år, som driver projektet Aldrigensam, till 
 tidningen Campus om att välja entreprenörskapet före studierna.
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