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Erfa-workshop
KONSTEN ATT FÅ IHOP 
VISIONER, VINST OCH 
VARDAGSLIV

”Barn som en motor 
för affärsutveckling. 
Osäkra trygghetssystem. 
Möjligheter och hinder. 
Familjelivet som ett 
ankare när det stormar på 
jobbet och företagandet 
som en fristad från 
familjen. Hur gör vi 
det möjligt att driva 
lönsamma bolag och vara 
närvarande föräldrar - 
samtidigt?”
 

VÄLKOMMEN PÅ EN INTERAKTIV erfa-
workshop där vi delar upplevelser, 
trendspanar, identifierar hinder, ser 
möjligheter och lyssnar på inspiratörer.

FÖRFATTAREN 
ANGELI SJÖSTRÖM 
HEDERBERG, 
samhällsentreprenör 
på ProcessRum AB, 
delar med sig av sina 
insikter efter att ha 
intervjuat 42 företagande 
föräldrar i olika branscher.

Företagande föräldrar delar med 
sig om sina upplevelser av nya 
affärsidéer, ofrivillig barnlöshet, 
vabbkriser, jobbmöten med barn på 
armen, strategier och fallgropar i 
trygghetssystemet.

Workshopen är öppen för dig som 
är eller planerar att bli företagande 
förälder.

Vi bjuder på lyxigt mellanmål

Alla deltagare får ett ex 
av boken Företagare & 
Förälder – visioner, vinst 
och vardagsliv

PRAKTISK INFO 
Datum 18 oktober
Tid 13- 16
Lokal: United spaces. 
Klarabergsviadukten 63, stockholm

Kostnad: 200 kr exkl moms, betalas 
i samband med anmälan som är 
bindande men överlåtningsbar.

Anmälan: Anmäl dig via  
www.foretagareochforalder.se
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ERIK AGEBERG ÄR SOCIALFÖRSÄKRINGSEXPERT 

på Företagarna och sitter bland annat med i 
utredningen för den nya föräldraförsäkringen. Erik 
berättar om utredningens inriktning och redogör 
också kort för Företagarnas rapport Föräldrafällan.

JONAS ALMELING, REGIONCHEF STARTUP 
GRIND NORDICS, GRUNDARE STARTUP GUIDE 

STOCKHOLM

Jonas kommer att prata om hur det är att 
vara förälder i Stockholms startupvärld och 
hur han kombinerar att bygga familj och 
driva bolag. Han kommer också att berätta 
om erfarenheterna av communitybyggande 
och att starta bloggen “Som en farsa”.

JESSICA ANDERSSON, ARTIST, 

PROJEKTLEDARE OCH FÖRELÄSARE 

När det inte blir som du tänkt dig. 
Om företagande, kreativitet och 
att längta barn. I ett samtal mellan 
Jessica och Angeli reflekteras det 
kring hur det är när allt inte blir 
som planerat och hur det påverkar 
familj och företagande.

KLARA HÄGERSTEN, RETORIKKONSULT

Att växla mellan bebis och business 
är en utmaning och sällan pratar vi 
om att mixa de två. Förväntan är att 
ha vattentäta skott mellan de rollerna 
men i verkligheten är det amning 
och skypemöte exakt samtidigt. Så 
hur gör mammor som driver företag 
i bebistid? Klara ger oss också ett 
smakprov från sin kommande bok 
Bebis och Business där mammor 
som drivit företag under bebistiden 
delar sina erfarenheter.

PERNILLA ALEXANDERSSON 
NORMINGENJÖR, GRUNDARE OCH VD, 
ADD GENDER AB

På temat “När kön spelar roll” 
kommer Pernilla att reflektera 
över kvinnor och mäns möjligheter 
att driva företag på lika villkor. 
Hur kan vi ä göra på individnivå, 
företagsnivå, myndighetsnivå och 
samhällsnivå för att skapa verklig 
jämställdhet? 

production and communication


