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Godmorgon  

I skrivande stund väntar jag på att 45 amerikaner ska dyka upp här i Helsingfors. Sen ska vi se till att 
ha roligt och lära oss saker nästkommande 2½ veckor. Det är en fröjd att vara guide.  
 
Mattias Andersson heter jag och efter många år i exil från mitt Norrland är jag nu redo att återvända.  
Av denna anledning sonderar jag terräng bland potentiella uppdragsgivare.  
 
Jag vill arbeta i ett företag och organisation som har korta beslutsvägar och högt i tak. Det är 
inspirerande med arbetsplatser där fokus är både resultat och glädje och viljan att utvecklas 
tillsammans. Jag vill arbeta på ett konsultativt och stödjande sätt och gärna med arbetsuppgifter som 
innefattar stor kundkontakt samt pedagogik med ett konsultativt arbetssätt.  
 
Min önskan från januari 2015 är att vara ett robust köksbord som står på fyra olika ben som fördelas 
sig enligt följande: 
 
45 % Ett arbeta där jag tillsammans med kollegor får påverka och hjälpa idéer från litet frö 

till mäktig ek. Jag vill arbeta i en miljö där samtal och mätbart resultat står i fokus. Jag 
vill hjälpa småföretag att lyckas med sina mål. Detta vill jag göra tillsammans med er. 
Jag tror min drivkraft skulle komma väl till pass.  

 
30 % Jag vill fortsätta att guida mina kära amerikaner och australiensare. Detta är dock ett 

uppdrag som oftast är från maj - oktober så det går att planera rätt bra i förväg. På sikt 
vill jag tillsammans med någon annan driftig person ha ett litet resebolag där vi gör tre 
resor per år riktat mot den inkommande turistsektorn.  

 
15 % Jag vill arbeta med mina egna produkter i Framgångsföretaget AB. 
 
10 % Dessa procent ska fördelas på att hitta uppdrag till mina vänner som agerar inom 

inredningsbranschen samt spela gitarr och umgås med Gudson och hund. Utöver det 
vill jag lära mig lite om avkastningsstrategier utifrån C-Drill och skriva mer samt 
försöka hitta uppdrag där jag pratar om vad kreativitet egentligen är.  

___________________________________________________________________________ 
 
Som utlovat kommer en summering vem jag egentligen är och vi kan väl kalla det för ett Curriculum 
Vitae i brist på fantasi. Jag ser fram emot en positiv replik.  
 
Mvh 
Mattias Andersson  
 
 
 
 
 
 



Utbildning  

Det är häftigt med kunskap och klokskap. Dessa kunskaper kan förvärvas på olika sätt. Att vara 
nyfiken är en fin egenskap och passion en viktig drivkraft. Rent formellt är mina kunskaper kanske 
inget att skryta med men ser ut så här: 
 
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 

* Förste stipendiat 

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 nätverk. Detta 

fungerar i alla fall för mig.  

Uppdrag och Jobb  

2007 – 2014 
Jag har haft huvudansvaret för större grupper av besökare från USA och Australien och min uppgift är 
att de får en fantastisk upplevelse av Skandinavien. Mina uppdragsgivare har bland annat varit Grand 
Circle Travel och Scenic Tours.  
 
2000 – 2006  
Stora delar av dessa år spenderade jag utomlands i samband med guidejobb. Huvudsakligen i 
alpvärlden samt medelhavet men även i Asien och Sydamerika. Bland annat var jag platschef i Sharm 
El Sheik samt livnärde mig genom att skriva alstret Bondi Blues.   
 
0000 – 1999 
Jag tycker om att göra saker och ser till att det händer någonting. Nedan är några tidigare uppgifter.  
 

 Budbil 

 Alzheimers boende 

 Försäljning 

 Vinservitör 

 Häktespersonal 

 ComHem 

 God man och arbeta med ensamkommande invandrarungdomar 

 Försäkringskassan 

 360C Panorama 

 Informatör 

 Kundundersökningar 

 Skrivit och publicerat en bok samt vunnit en rad idétävlingar 
 
Listan på tidigare uppdrag kan göras lång och är något jag gärna berättar mer om vid en personlig 
träff. 
 



Framgångsföretaget AB  

2009 registrerade den enskilda firman Framgångsföretaget. Företaget ombildades till ett Aktiebolag i 
januari 2014.  Min affärsidé är att skratta om dagen och sova gott om natten.  
 
Mitt fokus har varit på dels guideverksamheten samt utveckling av produkter och uthyrning av 
bostäder. Utöver det har jag skrivit en del små saker. Produkter som jag tagit till marknad är: 
 

 Fingerdockor 

 Amarualpaca 

 Music Rocks 

 Konversett 

 Fråga Ger Svar 

 Ekonomileken 

 Guld Yatzy* 

 Shego Hairturban* 
 
*Lanseras december 2014.  
 
Drivkraft  

Fick frågan: Vilken är den mest effektiva energin som finns. Jag funderade ett tag och svarade: 

Människosjälen satt i brand. Det är viktigt att vi har drivkraft i våra dagliga liv. För egen del får jag en 

inre glöd när detta finns inblandat: 

 Skapa  

 Skratta  

 Konkreta Resultat 

 Utvecklas  

 Glädja min omgivning 

 Förstå mig själv 

 Tjäna pengar 

 Meningsfulla relationer 

 Målsättning 
 

Egenskaper 
 
Människor har egenskaper.  Vissa är bra. Andra 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. Strukturerad  
E. Humoristisk  
F. Snabbtänkt  
G. Resultatfokuserad.  
H. Konsultativt förhållningssätt 
 
Jag är benägen att hålla med dem.  



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 praktisk 

problemlösning och inser vikten av tydlighet och uppföljning.  I min tidigare roll som amatörpolitiker 

fanns det flertalet tillfällen där ledaregenskaperna sattes på prov. Jag säger till om något är bra och 

jag säger till om något är tokigt. Är tydlig och omtänksam i mitt förhållningssätt till människor.  

Övrigt  

 

 Jag är god att utveckla kontaktytor och har ett hyfsat förtroendekapital 

 Invald i Folkpartiets kommunstyrelse i Härnösand 

 Jag har gjort många resor i främmande länger som varit berikande 

 Skrivit boken Idéer Finnes – Entreprenörer Sökes 

 Vunnit Idétävlingar för en rad olika företag och organisationer bland annat Interesting.org 
och Realize och Idébanken. 

 Brukar hjälpa gamla tanter över gatan 

 Duktig på att skapa förutsättningar för andra 

 Duktig att tala inför folk och tycker språk är väldigt roligt 

 Svensk mästare i medborgarförslag samt årets Idéspruta 2008 

 Är duktig att skriva  
 
Fritid  

Jag försöker umgås med vänner och bekanta. Spelar gitarr och tycker om motion till husbehov och nu 
i maj betade jag av Göteborgsvarvet. Har en förkärlek till idéutveckling och affärskreativitet. Tycker 
om att läsa och uppskattar det goda samtalet lägg därtill freeride och designlösningar. Reser gärna 
och gillar hundar och min Gudson. Jag tycker om när det händer saker.  
 
Referenser  

Lämpliga referenser lämnas vid förfrågan.  
 
 



 

Jag och Pallas en härlig vårvinterdag 

 
Anteckningar för potentiella arbetsgivare och samarbetspartners 
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