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Yrkesväxling- från anställd till entrepreneur

Vårt klimat bjuder ständigt på  växlingar och vi tar det för självklart, även om de senaste årens
växlingar gjort oss undrande.Vi blir missnöjda om det är samma typ av väder alltför länge och
kanske lite deprimerade av höstmörker eller av ljusa vårkvällar.Men att växla arbete eller
anställning fyra gånger per år var bara för 10-15 år nästan otänkbart. Hastigt har tiderna
förändrats i takt med teknikens utveckling och att byta arbetsplats och uppgifter ses numera
som något positivt.Snabbhet och flexibilitet har blivit honnörsord.Gamla yrkesbeteckningar
har ersatts av nya,helst engelska, även om arbetsinnehållet är detsamma som tidigare.

Vad händer när man själv efter närmare 20 år av trygg anställning bestämmer sig för att bli
egen företagare och vilket/vilka skäl ligger bakom beslutet?

Självklart kommer mitt föredrag att handla mycket om mig själv, mitt företag och mina
överväganden men det  blir ändå en beskrivning av tidsandan.Som företagare är man  alltid
”på språng” att marknadsföra sig, vilket är nödvändigt för överlevnad – det tar många år att
lära sig det..

Bakgrund

Under närmare tjugo år var jag anställd på en arbetsgivarorganisation som biblioteks-och
arkivchef, ett självständigt och utvecklande arbete. Stora satsningar gjordes på nya datasystem
både för arkivet och biblioteket.Att marknadsföra tjänsterna hörde till det mest utmanande och
gensvaret var positivt. Det var trygga år,som förflöt fort, men var fanns utmaningarna och
satsningarna efter ett antal år?

Plötsligt blev tiderna sämre, fusionerna inom företagsvärlden fler och fler och bibliotek, vad
tillförde de verksamheten annat än stora kostnader? Trenden var att man, kan det tyckas,
lade ner bibliotek i bokstavsordning, AGA, Alfa Laval, Atlas Copco, Fläkt m fl.
Men det som motsägelsefullt basunerades ut i början av 90-talet var att den som hade kunskap
hade den bästa konkurrenkraften.Varför kunde vi bibliotekarier inte protestera mera och visa
att vi genom vår kompetens hade nycklar till viktig kunskap och att biblioteken behövdes. Var
tiden inte mogon då och är det det nu? Visst gjorde vi tappra försök att markera vår plats i
företaget/organisationen, men när starka marknadskrafter dominerar och det blir en trend att
utplåna bibliotek är det svårt att slåss mot jättar!

Yrkesväxling

Vad gjorde jag själv i den situationen ? Som optimist fullföljde jag den tanke som funnits
några år dvs  att starta ett eget företag. Det var också ett budskap i tiden ”Satsa på dig själv”
”Starta företag” ett bra sätt att få  alla ”övertaliga”,som började välla ut på arbetsmarknaden
att bli sysselsatta. Statistiken över arbetslösa blev inte så hög då!
Att starta ett företag är inte bara att registrera sig för enskild firma, handelsbolag eller
aktiebolag  utan det är att ha en bärande affärsidé, en affärsplan, nätverk, lokal, pengar, kort



sagt kastas ut i ingemansland. Det är ett vågspel men för dem som älskar  ständiga
utmaningar, hårt arbete, osäkerhet och det mesta som är motsats till trygghet ska absolut
pröva den livsstilen. Utan att hårddra så visste jag dels vad min verksamhet skulle bestå av
dels att jag hade en välvillig bank som lånade mig till startskottet. Lokal fanns också
tillgänglig, dock inte hemma, något som inte alls skulle passa mig.

Omgivningens reaktioner var mestadels positiva till mitt val. En av de vanligaste
kommentarerna var ”ja, jag har också tänkt att starta eget- tänk att få komma och gå när man
vill”.Ingen av de personerna har ännu efter sju år startat eget! Att komma och gå som man vill
är  en myt. Jag har upptäckt att det finns oerhört många myter om företagare, några hade jag
naturligtvis själv tidigare. Mer och mer börjar jag tro på arbetsbyte och rotation, eftersom brist
på eller vilja till inlevelse skapar  fördomar och fastlåsta attityder.Förhoppningsvis har bilden
av bibliotekarien förändrats när titlar som  informationsspecialister,omvärldsorienterare,
webbarkitekter dyker upp. En allt större del av arbetetet koncentreras till den digitala miljön
och en starkare betoning läggs på expertrollen, undervisning, vägledning och kvalificerad
informationsservice. Man ska inte bara ha bibliotekariekompetens utan måste tillägna sig
informationskompetens, vilket innebär kritisk medvetenhet så att kvaliteten kan utvärderas.

Mitt nya yrkesliv tog inte en helomvändning-  det blev ingen boutique- utan en fortsättning
och utvidgning av mina kunskaper och erfarenheter. Företaget döptes till HKvistAB 4K- det
egna namnet som varumärke. Det var ingen självklarhet från början men att gång efter annan
få avslag från Patent- och registreringsverket att alla andra tänkbara namn var upptagna, så
var det lättast att acceptera det egna namnet.

Vad betyder då 4K? Från början var det meningen  att kärnverksamheten skulle vara kurser
och konferenser med kvalitet och känsla inom dokumentationsområdet, men med tiden har
andra verksamheter tagit över.

Biblioteksverksamhet

Numera arbetar jag mycket med företag och organisationer där jag bygger upp bibliotek eller
ibland kallar man det infocenter-.Sakta märker jag att trenden har vänt. Istället för att lägga
ner bibliotek inser man det värdefulla att ha ett bibliotek. Visst, alla har möjlighet att söka på
nätet, men den tiden står inte alltid till buds. Dessutom vet man inte riktigt heller var man ska
söka och om man kan lita på äktheten/kvaliteten på det sökta. Som konsult- nej jag kallar mig
inte entrepreneur- är det tacksamt att byga upp ett bibliotek med bra söksystem.Sedan
förvånas man när uppdragsgivaren tror att ett bibliotek därefter sköter sig självt och”bara
finns” utan att någon har ansvaret för det. Oftast har ingen varken kompetens eller tid att se
till att nyinköp görs, registrering m m.Då gäller det att med god argumentation få dem att
förstå att någon= jag kan fortsätta att vara deras rådgivare och stöd en eller par gånger i
månaden. På så sätt har jag  byggt upp verksamheten med några trogna kunder som bas.

Dokumenthantering

Vi lever i en värld av ”Information-overload” vilket även får till följd  ”Documentation-
overload”, något som jag försöker  undanröja på arbetsplatser. Många av uppdragen har varit
att tillsammans med olika befattningshavare gå igenom dokumentationen, den historiska och
den dagliga, skriva arkivpolicies och dokumentstrategier. Det är ofta en process att
medvetandegöra behovet av att ha riktlinjer både för den pappersbundna och den digitala
dokumentationen. Flera gånger innebär det rent handgripligt att i ett källararkiv gallra och



slänga, göra arkivförteckningar. Eftersom företag och organisationer inte behöver följa
arkivlagen från 1991 innebär det att ingenting- om nu plats finns, gallras eller hittas.
Ofta har de här frågorna haft låg prioritet och ingen har riktigt tagit ansvar.Mer och mer inser
man behovet av en strategi och att den ska godkännas av ledningen.Företagsidentiteten har
blivit mer och mer viktig, trots alla fusioner och snabba affärer. Identiteten, den inre och yttre,
söker uttryck som bekräftar och understryker. Begreppet ”internal pride” and ”corporate
identity” ingår numera i många företags begreppsapparat och det finns ett  intresse bland dem
att använda sin historia aktivt.

Dokument styr vår tillvaro mer eller mindre.Betyg, körkort,vigselbevis, köpebrev, aktiebrev –
alla äger de beviskraft . Jag har sett i många för övrigt välskötta och effektiva företag och
organisationer hur dokumenthanteringen ligger långt under verksamhetens övriga kvalitativa
mål.Trots att dokument är viktiga och har strategisk betydelse finns det knappast något
moment i arbetslivet, som är så eftersatt som dokumenthantering.Man kan säga att brister i
arkivering självläker inte utan de arkiveras.

Den elektroniska dokumenthanteringen kommer inte alltid som räddare i nöden. Det
papperslösa kontoret är det ingen som tror på länge, om man nu någonsin gjort det.Den kan
tvärtom späda på problemen. Handlingar som tidigare fanns i pärmar på kontoret och i arkivet
lagras i datorer eller nätverksservrar.Juridiskt bindande handlingar som bokslut och
revisionsberättelser skrivs fortfarande i de flesta fall ut på papper, men brev har ersatts av e-
post och det oftast bortom all kontroll. Överblicken försvinner då olika medier blandas

I uppdragen har även viss utbildning ingått. Tacksamheten är stor för nu är grunden lagd till
mer rationell dokumenthantering och förhoppningvis större effektivitet. Som god kundvårdare
ringer man efter en tid och undrar hur arbetet fortskridit. Fortfarande är man tacksam för den
goda hjälp man fått, men se tiden har inte räckt till att följa riktlinjerna....................

Marknadsföring

Att berätta att man har ett företag är en sak, men steget att sedan marknadsföra sina tjänster
och få eventuella uppdragsgivare att köpa tjänster är större.Ett skäl är sannolikt att vi i min
generation inte är så vana eller skolade i att framhålla oss själva. Men för att överleva som
konsult lär man sig relativt snabbt att på något sätt t ex i ett samtal tala om vad man arbetar
med, dela ut visitkort, hänvisa till nöjda kunder.Ofta ger det ena uppdraget det andra. Det är
också viktigt att inte lova mer än vad man kan hålla. Det får absolut inte vara överord i en
presentationsbroschyr för utför man inte det som finns i offerten blir man inte kvar länge på
marknaden.Det handlar om att vinna eller försvinna. Det gäller att följa sina mål steg för steg
och att bryta ned sin handlingsplan i delmål, även dagsmål. Att se sig själv som en investering
och även att också våga att ta tag i i rädslan att ibland misslyckas.Genom sina misstag lär man
sig oerhört mycket.

Att synas är att vara ,vilket innebär att man faktiskt måste vara med i olika sammanhang.
Ett sätt  att visa upp sin verksamhet är att vara med på mässor inom yrkesområdet.
Att dela en monter med någon kollega håller kostnaderna nere. Dessutom är det roligare att
vara flera. Glädjemomenten inom arbetet får aldrig underskattas- hur skulle man annars orka
att vara både VD, administratör, städare, telefonsvarare, ekonomiansvarig m m.



Varje uppdrag är unikt, även om det finns paralleller. Man måste våga säga nej till uppdrag
man inte anser sig kunna klara av, men det hör till undantagen.Det är en utmaning att på nytt
möta en annan arbetskultur, nya människor, nya problem att lösa, att hålla tidsramar.Man blir
bekräftad när man lyckas.Det händer att man inte alls är nöjd med sitt resultat. Den känslan
har man egentligen haft hela tiden under  arbetets gång. Förutsätttningarna för arbetet har
ändrats hela tiden av uppdragsgivaren, arbetsklimatet har inte kännts bra. I sådana fall borde
man tackat nej från början.

Kompetensutveckling

Eftersom mitt företag från början sett som sin kärnverksamhet att driva kurser och
konferenser vet jag hur  väsentligt det är med vidareutbildning och utveckling.
Livslångt lärande är en ständigt pågående process och då även kunskap ibland är färskvara
måste man utbilda sig. Det är nödvändigt att som egenföretagare avsätta tid för den egna
kompetensutvecklingen. Mitt företags kompetens måste kontinuerligt förändras i takt med
kundernas förändrade krav.

Konsultens kompetens är mer osynlig och diffus än den jag  skulle ha haft om jag sålde en
produkt. Den kan lättare visas upp, det går att ta på den och jämföra den med avseende på
färg, form, funktion och pris. Man måste som konsult ingjuta förtroende och även förvalta det
förtroendekapital men fått.Att vara tillgänglig och återkomma är inte så svårt i vår”itifierade”
värld.

Nätverk

Vad vore solo-företagaren ( kärt barn har många namn) utan kontakter och nätverk?
Att starta ett företag utan kontakter, pengar eller idéer är dömt att misslyckas.
Att jag vågade ta steget var ett stort kontaktnät, som under många år förvärvats
genom arbete  i flera yrkesföreningar, Tekniska Litteratursällskapet, TLS, snart Svensk
förening för informationsspecialister, Näringslivets arkivråd, NLA och andra informella
nätverk. Däremot ska man inte tro på sina vänner, hur goda de än må vara, att de kommer att
anlita en hur mycket de än säger det. Det är bra att inte blanda ihop affärer och vänskap.
Att arbeta i samspel med marknaden och även med andra konsulter, som har specialkunskaper
inom annat område är berikande och nödvändigt.

Ekonomi

Hur lär man sig att ta betalt för sina tjänster? Det är en lång lärotid innan man lär sig
fakturera ett marknadsmässigt pris.Har man tidigare arbetat inom ett låglöneyrke är det inte
självklart att höja lönen så mycket och i början är man mycket mån om att få uppdrag och
lägger sig lågt.Men då gör man sig en björntjänst. Tänk på vilken kunskap man förvärvat
under sitt tidigare långa yrkesliv.Kundnyttan,dvs den nytta som kunden har av det man gör,
ska styra hur mycket man tar betalt.Man får inte glömma alla omkostnader man har som
lokalhyra, telefon, försäkringar, kompetensutveckling, litteratur, resor m m..

Visioner

Även om mitt aktiva yrkesliv inte sträcker sig så många år framåt så måste man ha
visioner, där ledstjärnorna kan sammanfattas i tio punkter.



• Tradition . Vi kan inte ha några visioner om det inte finns
någon tradition i våra yrken.Vi lever visserligen nu men vi
får inte glömma bort vår historia, vilket är viktigt för framtiden.

• Utbildning.Att ha en grundutbildning är inte nog i yrkeslivet,
nya kunskaper i ett livslångt lärande är nödvändigt.

• Kommunikation. Dagligen är vi uppkopplade och kommunicerar
online., men vi får inte glömma bort den vanliga världen och prata
med varandra. Dialogen ger associationer och för framåt.

• Samarbete. Vi måste samarbete mer med varandra både
på arbetsplatser och ”över gränserna”.

• Nätverk. Bilda  nätverk och samverka med personer som har
andra kompetenser än man själv.

• Flexibilitet.  Vad som händer i morgon vet vi inte. Ha en handlings-
beredskap till förändring både inom arbetslivet och i privatlivet.
Anta utmaningar- det är inte farligt att göra ,isstag och fel

• Marknadsföring.  Var inte rädd att tala om vad Du kan. Din kompetens
inom Ditt område är unik

• Mentorskap.Vi får inte glömma den kommande generationen.-
vara mentorer för dem. Det är ett positivt tagande och givande
från båda hållen.

• Känsla och empati. Se världen med öppna ögon och sinnen.
Att se helhelten gör att förståelsen för andra ökar.

• Glädje och humor.Vi måste visa att vi tycker om våra arbeten inte
bara allmän tillfreddställse utan att vi även har passion för det-
Det innebär att vi både kan älska och hata det.Ta det inte så all-
varligt- låt humorn flöda mer och det blir högra i tak på arbetet.

Med humorn som ledstjärna vill jag gärna avsluta och vad man kan tolka
av vad jag sagt så har min yrkesväxling medfört nya erfarenheter, mycket arbete,
en nyfikenhet på vad händer härnäst och en glädje över att vara fri yrkesutövare.

Stockholm 2001-01-15

Harriet Kvist
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