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det inte så går det inte. Men
tänk att gå hela livet och grä-
ma sig över att man aldrig
försökte. Och försök hitta en

mentor som har gått igenom
samma sak och kan stötta dig
i starten. 
Gör du bara produkter åt
industrin eller vad kan
man mer göra?

– Just nu gör jag bokstöd i
svartlackerad plåt med por-
trätt av svenska författare,
som började genom ett upp-
drag åt Strindbergsmuseet.
Sen har det fortsatt med spe-
cialbeställningar från andra
och nu har jag lite snöat in på
detta och har inte tid med så
mycket annat. Men som in-
dustridesigner kan nästa
uppdrag komma att handla
om något helt nytt som man
inte räknat med att jobba
med. 

”Tro på 
dig själv!”
FÖRETAGARE I VÄRMDÖ

Bee Thalin, 51 år
Bor: Gustavsberg, Värmdö
Yrke: Webbdesigner, foto-
graf och grafisk formgivare 
Egen företagare sedan 2007

Varför startade du eget?
– Jag fick ett fint mail från

en mycket duktig yrkesfoto-
graf som skrev ”Du har fått
gåvan, förvalta den väl och
en ljus framtid som fotograf
ligger framför dig”. De orden
har betytt väldigt mycket för
mig och satte igång massor
av tankar i mitt huvud. Det
ledde sedan till att jag våga-
de ta steget till att starta eget
företag. Jag ville ha mer fri-
het att bestämma vad jag vill
jobba med och få bestämma

min egen tid, slippa resa till
Stockholm varje dag. 
Hur ser en arbetsdag ut?

– Jag brukar börja dagen
med en 40-minuters mor-
gonpromenad med hundar-
na. Arbetsuppgifterna under
en dag varierar från att ska-
pa en hemsida till ett mindre
företag till att fotografera
hundar i studion. Sedan kan
det samma dag dyka upp ett
mail från ett nystartat före-
tag som behöver en logotype
och en annan kund som vill
beställa två av mina konstfo-
ton på canvas. 
Vad är bäst och sämst med
egenföretagandet?

– Bäst är att få rå sig själv
och bestämma sin egen tid
samt att få jobba för kundens
bästa. När en kund säger ”Oh
vad snyggt, precis så där ville
jag ha det” då växer jag. Jag
älskar att få beröm och vill
hela tiden bli bättre. Att få
jobba med färg och form och
vara kreativ är väldigt viktigt
för mig. Sämst är att man in-
te har samma ekonomiska
trygghet som när man var an-
ställd. Men det är det värt. 
Hur förverkligar man sin
dröm att bli egenföretaga-
re – har du något tips?

– Tro på dig själv! Våga dig
utanför de trygga ramarna.
Det är otroligt stimulerande.
Även om det är tufft ekono-
miskt så är det värt det. Tänk
positivt. Du klarar mer än du
tror. Jag har varit i många tuf-
fa situationer i mitt liv men
klarat det bra tack vare in-
ställningen ”allt ordnar sig”. 

Är det hård konkurrens
mellan fotografer eller har
alla sin egen "nisch" och
kundkrets? 

– Konkurrensen är sten-
hård bland fotografer så jag
tror det är mycket viktigt att
vara nischad och att ”sticka
ut” bland mängden, att ha
en stil som är igenkännan-
de. I mitt fall så är det
främst färggranna makrofo-

Började 
på ny kula
FÖRETAGARE I VÄRMDÖ

Jan Landqvist, 69 år
Bor: Gustavsberg
Yrke: Industridesigner
Egenföretagare sedan 1985,
med enskild firma sedan
2003

Varför startade du eget?
– Jag ville vara för mig

själv ett tag. Efter att ha varit
anställd inom storindustri
(sanitetsporslinsfabriken i
Gustavsberg) och haft en fir-
ma inne i stan var det skönt
att flytta ut hit till Gustavs-
berg igen och börja på ny ku-
la. 
Hur ser en arbetsdag ut?

– Jag är ju pensionär och
tar det lugnt på morgonen, så
jobbet börjar runt 10.30 då
jag till exempel arbetar med
idéskisser och modellexperi-
ment i min verkstad. Jag job-
bar med allt från trä till me-
tall och plast. 

– Min senaste produkt är
en ögondusch åt ett företag

som gör skyddsutrustning,
en väldigt typisk produkt
för mig som produktdesig-
ner. 
Vad är bäst och sämst med
egenföretagandet?

– Bäst är att få bestämma
själv vad jag ska använda
min tid till. Det som kan vara
lite kämpigt och frustreran-
de är att man får rätt litet
pengar över efter mycket ar-
bete. Det framställs ofta som
att byråkratin skulle vara det
jobbigaste för egenföretaga-
re, men bokföringstjänster
och liknande kan man ju kö-
pa om man vill.
Hur förverkligar man sin
dröm att bli egenföretaga-
re – har du något tips?

– Var aldrig rädd att försö-
ka. Det är värt mycket att få
jobba självständigt och går

 själv

”Jag ville bestämma
över min egen tid och
slippa resa till 
Stockholm varje dag”

”Tänk att gå hela 
livet och gräma sig
över att man aldrig
försökte.”

ton av insekter och blom-
mor som är ”min stil”. Jag är
övertygad om att om du är
en duktig fotograf och stick-

er ut bland mängden så
sprider det sig och ger mer
kunder. 

Bee Thalins uppdrag kan gälla ett 
företags hemsida eller hundporträtt.
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Frihet och
ovisshet
FÖRETAGARE I NACKA 

Sara Mannheimer, 42 år
Bor: Nacka
Yrke: Glasblåsare, konstnär,
författare
Egen företagare sedan 2005 

Varför startade du eget?
– Börjar man sin bana som

konstnär, hantverkare och
skrivande person inser man
snabbt att det är enda vägen,
det fanns inte så många löne-
arbeten att söka som mat-
chade min utbildning så att
säga. Det blev självklart att ta
saken i egna händer.
Hur ser en arbetsdag ut ?

– En dag på hyttan
(Stockholm Heta Glas) ser
olika ut. Ibland blåser jag
själv, ibland undervisar jag
eller tar emot jubilarer, fö-
retag eller möhippor. Det är
en hel del administrativt ar-
bete också. 
Vad är bäst och sämst med
egenföretagandet?

– Det bästa är friheten och
det sämsta är ovissheten och
det stora ansvaret. 
Hur förverkligar man sin
dröm att bli egenföretaga-
re – har du något tips?

– Det beror nog på vad man

har för motiv. Mina motiv har
aldrig varit att tjäna mycket
pengar, utan att hitta en form
där jag kan försörja mig på
det jag tycker om att göra. För
att starta Stockholm Heta
Glas arbetade jag heltid i ett
år med olika förundersök-
ningar. Jag inledde ett samar-
bete med Folkuniversitetet,
jag ringde säkert tusen sam-
tal till olika hotell, företag,
skolor, för att skapa mig en
bild av om det hela skulle va-
ra möjligt att genomföra. Sen
var det förstås ett stort arbete
med allt praktiskt vad gällde
ugnarna och utrustningen.
Det gäller nog att ha en myck-
et tydlig vision av företaget
och kunna medvetandegöra
helheten trots att man harvar
bland detaljerna väldigt
mycket. Det är bra med lite
pragmatism, men inte utan
en stor envishet.
Hur ser konkurrensen ut för
en glasblåsare i Stockholm?

– I Nackaområdet finns det
för närvarande ingen annan
glashytta igång. I Stock-
holmsområdet finns det ett
antal verkstäder, men det är
ingen annan som driver kurs-
verksamhet i den utsträck-
ning som jag gör. De hyttor
som finns i Stockholm (föru-
tom Skansen) är mer privata
verkstäder där fokus ligger på
den egna produktionen.

Hobby blev
ett yrke
FÖRETAGARE I NACKA 

Mikael Tornving, 49 år
Bor: Fisksätra
Yrke: Komiker, skådespela-
re, moderator, manusförfat-
tare
Egen företagare sedan 1997,
aktiebolag sedan 2005

Varför startade du eget?
– Jag var anställd på ett

konsultföretag men trivdes
inte, och gjorde krogshower
med Henrik Hjelt som hob-
by. Vi upptäckte att vi nog
kunde försörja oss på det och
startade eget. Det var myck-
et företagsfester i början,
som senare ledde till tv. Nu
frilansar jag helt och hållet
och det är väldigt skönt att
styra själv vad man ska göra. 
Hur ser en arbetsdag ut?

– Det kanske är lättare att
beskriva en arbetsvecka.
Måndag, ett eller två möten
inför kommande projekt, tis-
dag, skrivande och administ-
ration. På till exempel lördag
kör jag stand up för ett före-
tag i Gävle och i torsdags var
jag moderator på en mässa. 
Vad är bäst och sämst med
egenföretagandet?

– Det bästa är att man har
något mått av frihet och att
jag själv bestämmer hur och
när saker ska göras. Mitt jobb
går ju ut på att iaktta och se-
dan göra humor av det och
jag släpper ju inte det bara för
att jag sitter och kollar på film
eller tar en promenad. Därför
skulle jag ha väldigt svårt att
känna mig tvungen att vara
på en viss plats en viss tid. 

– Det sämsta är två saker.
Ett, att jag de facto inte är ga-
ranterad någon försörjning.
Jag vet inte vad jag ska göra i
höst, det har jag aldrig gjort.
Min intäkt är väldigt knuten
till leverans från mig, men
det är så det är. Två, som

egen företagare blir man väl-
digt medveten om det faktis-
ka skatteuttaget – det är
svårt att bygga en hygglig
ekonomisk buffert med sin
lön. Varje månad sätter jag in
mer pengar på Skattemyn-
dighetens konto än på mitt
eget, och efter drygt tio år
har jag börjat fundera på det
rimliga i det upplägget.
Hur förverkligar man sin
dröm att bli egenföretaga-
re – har du något tips?

– Om du tycker tillräckligt
mycket om någonting och
tror att det finns någon form

av marknad, så är det ju bara
att köra. Man kan ju starta
firman först och pröva bärig-
heten på fritiden och ha kvar
sitt gamla jobb, men förr el-
ler senare måste man ta ett
beslut. Klarar man inte att
fatta det beslutet ska man
kanske inte ha egen firma.
Man måste ha drivkraften. 
Varför finns det så många
frilansare i underhåll-
ningsbranschen?

– Det kan jag inte uttala
mig generellt om, men för
mig är det ett aktivt val. Jag
har fått erbjudanden om att
jobba på produktionsbolag,
men jag trivs att jobba i pro-
jektform och sen gå vidare
med nya arbetsuppgifter.
Jag är en social person, men
har inte ett behov av att ha
samma arbetskamrater jämt.

NACKA/VÄRMDÖ FÖRETAG Att göra det man tycker om som yrke låter
som en dröm för många. För vissa är drömmen sann. Ensamma och
envisa biter de sig fast i sin idé och skapar sina egna villkor – enmans-
företagarna. I Nacka och Värmdö kan man hitta udda yrkesutövare
som startat eget, eller vad sägs om en glasblåsare, en komiker, en in-
dustridesigner och en dansterapeut? TEXT: CECILIA BURMAN FOTO: ELISABETH UBBE

Konsten att kunna 

”Man kan ju starta 
firman på fritiden 
först och ha kvar 
sitt gamla jobb”

FOTO: JENNY FREJING
Sara Mannheimer arbetar 
i hyttan Stockholm Heta Glas.
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