
	  

Att ta kontakt med nya människor 
kan verka oerhört läskigt och om 
sanningen ska fram så är det också 
det! Tjejerna i era Living verkar 
dock ha övervunnit detta.  
 
Det var för knappt ett år sedan som 
Emma Åström, Anna Eliasson, Emelie 
Borgström och Sara Kulle träffades för 
första gången på ProCivitas Privata 
Gymnasium. Tre av dem hade nyss 
inlett sitt tredje år av gymnasiet men 
sitt första år i samma klass. Den fjärde 
hade tvåan att ta tag i innan hon också 
kunde påbörja sitt sista gymnasieår.  
 
De träffades och märkte att de 
knappt hade något gemensamt 
förutom en sak. De hade samma 
värderingar och bestämde sig därmed 
för att inleda ett samarbete genom 
Ung Företagsamhet. era living 
bildades med målet att göra vardagen 
mer lättsam genom livsstilsprodukter. 
 
De började med fyra tjejer som inte 
visste så mycket om personen bredvid, 
idag är de ett sammansvetsat team 
som mycket väl skulle kunna ha känt 
varandra i hela sitt liv. 
 
Men hur har ni tagit er hit? 
Vi inledde året med ett löfte om att 
alltid föra en 100% ärlig 
kommunikation. Det är ju lätt att bara 
säga men detta var faktiskt något vi 
levde efter, säger Emelie. 
 
Vad menar ni med 100% ärlighet? 
Ja, alltså det handlade ju inte om att 
såra någons känslor utan om att hjälpa 
dem mot framgång. Konstruktiv 
kritik, instämmer Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi anser att kommunikation är 
nyckeln till allt. Det används överallt 
på alla sätt och vis, tycker Emma. Var 
det någon som kom för ett 
morgonmöte och vi såg att personen 
var på dåligt humör, då tog vi tag i det 
direkt. Oftast visade det sig att 
personen bara haft en dålig morgon 
men det är lätt att missuppfatta och 
ibland går saker och ting ut över 
andra, fortsätter hon. 
 
Vi pratade ofta om de olika stadierna 
som man passerar i en grupp. 
Eftersom vi använde oss av en öppen 
kommunikation upplevde vi inte alla 
stadier lika självklart. Konfliktfasen 
var något vi trodde vi hade undvikit 
eller hoppat över men vi kom överens 
om att vi bara passerat förbi snabbare 
och inte upplevt det som en 
konfliktfas, menar Sara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjejerna håller med om att de har 
varit saker de inte varit eniga om. 
Men så är det med allt här i livet, alla 
tycker inte likadant och det är våra 
skillnader som gör oss unika, tycker 
Anna och de andra nickar 
instämmande och fäller en retsam 
kommentar. Det är så här vi jobbar, vi 
kan skoja med varandra och samtidigt 
få saker gjort och även det är viktigt i 
ett företag.  
 
I grund och botten handlar det om 
kommunikation, de är de alla överens 
om. Visst kommer de sakna varandra 
när Emma, Emelie och Sara ”tvingas” 
lämna skolan om några veckor, men 
tiden de haft tillsammans har varit 
värd arbetet och vem säger att deras 
relation måste ta slut här? 
 

Kommunikation skapade vänskap 
 


