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…Det bästa sättet att veta om man vill anställa eller umgås eller samarbeta med folk från höger till 
vänster är naturligtvis att umgås med dem under en viss tid. Men sådan har vi inte tid med och därför 
brukar individer sitta och knåpa på sitt CV. Många rader ser identiska ut och pratar om att personen i 
fråga är flexibel och har något form av ordningssinne. Här nedan följer min egen sujektiva värderingar 
av mig själv. Ni får naturligtvis göra vad ni vill med dem men jag hoppas det leder till något 
konstruktivt och spännande… 
 
Just nu  
 
Sedan Januari 2010 sitter jag i den fantastiskt trevliga staden Göteborg och jag jobbar med sådant 
som skänker mig glädje och passion. Något annat vore naturligvis fullständigt orimligt. Sedan en tid 
tillbaka har jag mitt eget lilla företag FRAMGÅNGSFÖRETAGET där jag: 
 

1. Är färdledare för inkommande amerikanska turister. Mina uppdragsgivare är Grand Circle 
Travel samt Vantage Travel och Scenic Tours.  

2. Har samskrivit en bok som heter ”Idéer Finnes. Entreprenörer Sökes”. Den kommer ut via 
förlaget Roos & Tegner den 11 november.  

3. Importerar fingerdockor och annat trevligt från Peru. 10 % går till ett barnhem i utkanten av 
Cousco. Det har gått riktigt bra och bland annat Astrid Lindgrens barnsjukhus är kund.  

4. Samarbetat med Designbyrån Bittra Britta och skapat det sociala experimentet Fråga Ger Svar 
[www.fragagersvar.se] 

5. Försöker sälja in mitt spel EKONOMILEKEN och ska börja försöka få in en fot när det gäller 
föreläsning inom Kreativ Metodik och skriver gärna kåserier inom samma tema.  

6. När andan faller på brukar jag jobba och dema olika grejor och produkter eftersom jag tycker 
det är trevligt att snacka med människor.  

 
Utbildning  

 
Någon sa ”Låt inte utbildning stå i vägen för din utveckling”. Det stämmer måhända i vissa fall och om 
vi får tro vetenskapen går den kreativa kurvan ner redan första dagen vi sätter oss i en normativ första 
klass. Detta till trots har jag avverkat några år i lärdomens borg. Rent schematiskt ser det ut något i stil 
med.  
 
1999 – 2000 Beteendevetenskap Umeå Universitet.  
1998 – 1999  Beteendevetenskap University of South Australia.  
1996 – 1998 Beteendevetenskap vid Umeå Universitet.  
1991 – 1994 Sedvanlig gymnasieekonom 
1990 – 1991 AFS utbytesstudent vid Smithton High School i USA.  
 
Jag tror jag betade av 145 universitetspoäng i Ladok. Under studietiden valdes jag till ordförande för 
programföreningen samt var den drivande kraften bakom vår tidning. På egen hand initierade jag ett 
mentorskap vid SCA och hade en längre praktik vid Ericssons kontor i Melbourne. Jag är nyfiken och 
vetgirig. Utöver det förespråkar jag självinlärning och kunskapsspridning via goda nätvkerk. Detta 
fungerar i alla fall för mig.  
 
Drivkraft  
 
Fick frågan ”Vilken är den mest effektiva energin som finns”. Jag funderade ett tag och svarade 
”Männskosjälen satt i brand”. Det är viktigt att vi har drivkfaft i våra dagliga liv. För egen del får jag en 
inre glöd när detta finns inblandat: 
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• Skapa  
• Skratta  
• Konkreta Resultat 
• Utvecklas  
• Glädja min omgivning 
• Förstå mig själv 
• Meningsfulla relationer 
• Äventyr och variation.  

 
Egenskaper 
 
Folk besitter ofta vissa egenskaper. Vissa är bra. Vissa är dåliga. Egenskaperna förändras ibland över tid 
och kan förändras beroende på miljö. För egen del har jag försökt att vara lyhörd och tror att 
människor ofta tycker jag är A. Nyfiken B. Driftig C. Servicemedveten D. Otålig E. Strukturerad F. Blir 
lätt otålig G. Humoristisk H. Snabbänkt I. Reslutatfokuserad.  
 
Jag är benägen att hålla med dem.  
 
Mål 
 
Jag vill använda mina mångsidiga kunskaper och erfarenheter inom praktisk kreativ problemlösning 
och kundservice. I samverkan med andra vill jag medverka till utveckling och resultat och gärna i en 
internationell miljö. Att eventuella uppdrag innebär utveckling och laganda tar jag för givet.  
 
Administration 
 
En god struktur medför mindre huvudvärk. I mina tidigare arbeten som bland annat guide har goda 
förberedelser och pro-aktivt förhållningssätt varit en grundförutsättning för goda resultat. Via mitt 
engagemang i olika organisationer har jag god erfarenhet av dokumentering och uppföljning.  
  
Ledarskap 
 
Ett situationsanpassat ledarskap är naturligtvis att föredra då människor och händelser är i konstant 
förändring. Jag har haft förmånen att ingå i arbetsgrupper av skiftande slag. Ansvarat för grupper av 
turister och arrangerat guidade utflykter med mig själv som huvudansvarig. Erfarenhet av praktiskt 
problemlösning och inser vikten av tydlighet och uppföljning.   
  
Enskild firma 
 
Sedan 2010-09-20 driver jag den enskilda firman Framgångsföretaget där jag bland anant importerar 
produkter från Peru samt föreläser inom kreativ metodik och tar på mig guideuppdrag och har 
utvecklat ett par olika spel.   
 
Hemsida 
 
Framgangsforetaget.se  
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Jag i Bilder  
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Marknad & Försäljning 
 
Jag är jäkligt duktigt på att prata för en vara eller tjänst om jag gillar varan eller tjänsten. Marknad och 
försäljning är en naturlig del i min personlighet. Dessutom är det väldigt kul.  
 
Arbetslivserfarenhet  
 
Tid Företag  Uppgifter 
 
2011 Framgångsföretaget Blandad verksamhet 
2010 Framgångsföretaget Blandad verksamhet 
2009 KonTiki  Färdledare Peru/Bolivia 
2009 Tellus  Behandlingsassistent vid asylboende i Härnösand 
2009 Vantage Travel  Ansvarig för Amerikanska turister på Hurtigruten 
2009 Egen  Bokkontrakt med Roos & Tegner 
2008  ALMA   Platschef i Sharm El Shiekh Eypten.  
2008 Vantage Travel  Ansvarig för Amerikanska turister på Hurtigruten  
2008  Tellus  Behandlingsassistent vid asylboende i Härnösand 
2007 Grand Circle Travel Ansvarig för Amerikanska turister på Hurtigruten 
2006 Försäkringskassan  Handläggare  
2005 ComHem  Försäljare och kundsupport ComHem.  
2005                      Creative Field Marketing Kundundersökningar och produktlanseringar i Sydney. 
2005 IKEA  Medarbetare vid IKEA Moore Park Sydney 
2005 Sydney Exhibition  Montör vid mässarbete 
2004 Ko Tao Diving  Guidade dykutflykter Ko Tao 
2004 Härnösands kommun Medarbetare vid demensboende 
2004 Mountain Air  Säljare vid Mountain Air Verbier Schweiz 
2004 Kriminalvården  Vårdare vid häktet i Härnösand 
2003 SNELL Sport  Säljare vid Snell Sport Chamonix Frankrike 
2002 Golden Sun  Guide på Skiathos Grekland 
2001 Golden Sun  Guide på Rhodos Grekland 
2001 Ty Sable & Nielsen Servitör i Meribel Frankrike samt transfer guide 
2000 Falck Security  Ronderande väktare Stockholm 
1999 Megazone  Medarbetare vid spelhall 
1998 Ericson  Internship vid Ericssons personalavdelning i                         
         Melbourne Australien 

 
NB: Det är alltid intressant vad folk har gjort. För egen del har jag alltid haft förkärlek till att resa och 
det har inneburit att jag numera är i den branschen och har haft många kortare anställningar under 
åren för att se till att njuta av min egen upptäckarlust. Att ta del av olika branscher och att Leva i 
Gränslanget som Frans Johansson säger i boken MEDICIEFFEKTEN är naturligtvis oerhört spännade. 
Mina främst sidor visar sig inom områden som turistm/entreprenörskap/nätverkande/idéutveckling 
och pedagogik.  
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Bonus  
 
Jag har egentligen svårt att bestämma vad som ska med och vad som inte ska med av den egna 
förträffligheten. Men här är ett par saker som jag tycker jag åstadkommit och är värd att nämna.  
 

• God interkulturell förståelse efter mångårig utlandserfarenhet 
• Skriver väl och uttrycker mig begripligt i tal och med penna 
• Kommunfullmäktige och kommunstyrelserepresentant för Folkpartiet i Härnösand mellan 2006 

– 2008.  
• Grym att skapa nya kontaktytor och relationsnätverk 
• Ser till att det händer saker och säger till när jag tycker att är bra eller tokigt 
• Utsedd till Årets idéspruta av Ideanken 
• Viss kunskap i webpucliseringsverktyg 
• Svensk mästare i medborgarförslag 
• Utbildad Divemaser och väktare och i första hjälpen 
• Snackar engelska samt franska och viss spanska 
• Prisbelönt idéförsäljare och skapare av nätverket Idéprenörerna 
• Trygg norrlänning  
• Över 2000 inlägg på bloggen mattiasandersson.nu  

  
Personligt 
 
Jag försöker umgås med vänner och bekanta. Spelar gitarr och tycker om motion till husbehov. Har en 
förkärlek till idéutveckling och affärskreativitet. Tycker om att läsa och uppskattar det goda samtalet 
lägg därtill freeride skidåkning samt smart design. Reser gärna och gillar grannens mellanschnauzer.  
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Foto 
 

 
Jag och Pallas en härlig vårvinterdag 
 
Referenser 
 
Lämnas på begäran 
 
Kontakat 
 
Mattias Andersson 
Vintervädersgatan 21 
41836 GÖTEBORG 
mattias@framgangsforetaget.se  
 
Anteckningar för uppdragsgivare:  
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_____________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 


