
Från början var jag en outsider. Ett
störande element. Skillnaden mellan
min och många andras utveckling är
att jag lyckades förändra min. Jag
byggde upp ett framgångsrikt företag
från noll. Hur kommer det sig? Kan
destruktiva krafter i en människa lika
gärna omvandlas till sin motsats och
skapa framgång i stället för
katastrof? Finns det rent av något att
lära av min egen historia?

En gång blev jag ombedd att hålla en
föreläsning för alla 450 elever i
årskurs åtta i Gävle kommun. Temat
var ” En dag om min framtid och
industrin”. När jag kom in i aulan satt
de välartade eleverna som vanligt
längst fram. I mitten satt de ointresserade, men längst bak
… (citaten är från boken ”Mandom, Mod och Mänskliga
Möten” 2002 Anders Wiman)

Jag har lärt mig att människor vill bli sedda,
bekräftade och bemötta för den de är. Utan människors
personliga hängivenhet och lust uppstår ingen
skaparglädje och därmed uteblir utvecklingen. Det är

I en aula

Upptäck kraften

” Längst bak satt ett stort gäng grabbar som snabbt och
högljutt kastat sig över stolarna och som dragit sig så
långt bak som det var möjligt. De gjorde den delen av
salen till sitt eget territorium och flera lärare satt på var
sida om dessa rader för att bevaka att de inte ställde till
allt för mycket liv.”

alla
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En värsting
som entreprenör

Anders Wiman

Anders Wiman, entrepre-
nör, företagsledare; talar
om vikten av att alltid se
varje människa som en
unik individ.

För mer info om Anders
Wiman klicka här.

info@talarforum.se
www.talarforum.se

Forum för talare.

Under denna rubrik gläntar
några av Sveriges mest
anlitade talare på dörren till
sina ämnesområden. Att
lyssna på dem är tanke-
väckande. Ibland provoce-
rande.Alltid engagerande

Talarforum förmedlar talare
inom en mängd ämnes-
områden till företag och
organisationer.

Vi vill i den här formen regel-
bundet förse er med tanke-
väckande artiklar skrivna av
några av dessa talare.

Kanske inspirerar det till att
kontakta oss för att få veta
mer? - Gör gärna det på
www.talarforum.se.

Mer information om det här
nyhetsbrevet f inns på
www.talarforum.se/nyhetsbrev.
Där kan ni även säga till om ni
inte vill ha fler nummer.

Forum för talare

Anders Wiman
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starka krafter hos var och en i vilja att göra något, inte bara
för pengar utan för lusten och längtan att vara en ansvarig
människa. Ofta blir man förvånad över vilka som har störst
kapacitet och är mest kreativa. Men hur kan man få
obekväma människor att bli en tillgång i stället för ett
hinder? Hur kan man öppna upp för människor att
upptäcka sin egen kraft och förmåga?

När jag var sjutton år
hoppade jag av skolan.
Jag ville göra något
som jag kände var meningsfullt. Det blev en gammal
skrothög till Volvo Duett som jag med en smula vanvett,
lust, glädje och massor av arbete byggde om till ett
konstverk. Jag vann den ena bilutställningen efter den
andra och behövde inte längre de negativa kickarna . Nu
blev jag istället berusad av positiv uppmärksamhet och
framgång.

” När jag började prata tog jag ut svängarna rejält kring min
egen tid på högstadiet.
Jag berättade om min
rädsla att våga vara
mig själv, om att leva
bakom en mask, om
gråt och förtvivlan och
om det svåra i att
förstå och tolka alla
gryende känslor som
tumlar runt i kroppen
när man är tonåring.
Jag berättade om hur
många gånger jag bett
lärare fara åt helvete
fast jag egentligen
gillat dem och hur den
ena lögnen efter den
andra gjorde att jag
kom allt längre och
längre från mig själv.”

” Jag försökte förmedla ett slags mod till alla som satt där
och lyssnade. Ett mod att våga vara sig själv och våga gå
sin egen väg även om det innebär att man får avstå från
den trygga men många gånger falska gemenskapen i
gruppen. Att våga titta på sig själv och kanske ifrågasätta
den roll man skaffat sig och kämpar för alldeles i onödan”.

Följ lusten
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Entreprenören

Rop på hjälp?

Nu fanns ingen väg tillbaka. All min energi gick nu åt att
bygga upp det företag som tjugo år senare skulle bli en av
Europas mest välrenommerade ambulanstillverkare. Och
det var jag som gjort det. Utan utbildning och erfarenhet.
Men med en oerh rd energi och med en förmåga att se
möjligheter hos människor, inte sällan udda och egen-
sinniga. Människor som inte alltid följde de gängse
ramarna, men som också hade outtömlig energi. Jag tror
det är nyckeln till framgång.

ö

Endast de som vågar riskera att gå för långt har någon möjlighet att få reda på
hur långt de kan gå

T.S. Eliot

Många hade nappat på erbjudandet att skriva anonyma
frågor i pausen. Allra sist i bunten av frågor låg två
hopknölade papperslappar med hafsigt och kladdigt skrivna
frågor. När jag läste dem kände jag olust och ilska och
tänkte kasta allihop i papperskorgen och strunta i att
besvara dem. Men när jag svarat klart på de andra
frågorna ändrade jag mig och tittade lugnt ut på publiken
och sa: ”Så har jag två lappar som jag sparat till sist och
frågorna på dem lyder så här: 'Är du bög?' och 'Har du
knullat någon i röven?'.”
Det blev alldeles dödstyst ...
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Mitt svar

Drivkrafter

Jag svarade:

Jag är ofta ute och föreläser och möter människor som är
nyfikna på min berättelse och vill förstå vilka krafter som
gör en människa till entreprenör och kreatör. Ibland när jag
träffar på människor som det gått snett för i livet, brukar jag
tänka: -Det där kunde lika gärna varit jag. I samma
ögonblick vet jag att de skulle kunna vara som jag.
Framgångsrika, kreativa, konstruktiva och levande
människor! Är skillnaden mellan oss mycket mindre än vad
vi tror? Är det möjligt för oss att ta ansvar för, och lära oss
se och påverka denna skillnad? Jag tror att ALLA
människor föds med lust och längtan att skapa och vara
delaktiga i sina liv. När vi blir bemötta och bekräftade för
dem vi är kan vi släppa loss dessa krafter inom oss.

”Jag är övertygad om att de personer som
skrivit de här frågorna är de som allra mest har känt igen
sig i min berättelse …Det kunde lika gärna varit jag, när jag
var i er ålder. Någonstans under min resa i livet har jag
trots allt haft en sådan tur eller en sådan förmåga att jag
tagit mig ur den rollen. Vissa gör det aldrig utan lever hela
sitt liv fastklamrade vid sin livslögn. De fortsätter skriva
sådana här lappar fast på ett annat sätt när de blir äldre.
Jag har haft förmånen att skapa mig en ärligare och
sannare plats i livet och jag hoppas innerligt att även ni får
den chansen och att ni tar den.”

Vad du än kan göra, eller drömmer att göra, gör det! Djärvhet rymmer geni, kraft
och magi

Goethe
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Aktuella Seminarier
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"Man är precis så bra som man våga tro"

8 oktober 2003 • kl 13-16 • Stockholm

"Det är inte fantasi, det är framtid"

25 september 2003 • kl 13:30-16:00 • Stockholm

"Ingela Agardh i samtal med hemlig gäst"

12 november 2003 • kl 14:30-16:00 • Stockholm

"Mänskliga samtal"

15 oktober 2003 • kl 13-16 • Göteborg
6 november 2003 • kl 13-16 • Stockholm
13 november 2003 • kl 13-16 • Lund

"Att leva i och med förändringar!"

Årets talare 2001

27 november 2003 • kl 13-16 • Stockholm

"Balansera dig genom livet"

9 oktober 2003 • kl 13-16 • Lund
19 november 2003 • kl 13-16 • Göteborg

"Hundra mil för att serva sin bil!"

16 oktober 2003 • kl 13-16 • Stockholm

"Att motivera sig att göra det omöjliga"

29 oktober 2003 • kl 13-16 • Göteborg
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