
Here Comes the Sun - The Beatles, 1969

Och det blåser genom hallen - Lars Winnerbäck, 2007

Den vinner som är trägen, den förlorar som ger upp. Så skrev Lars Winnerbäck för att 
vinna min brinnande beundran (och kanske också en liten bit av mitt varma 
hjärta). Jag har alltid varit övertygad om att musik är ett grundläggande medel för 
att uttrycka sig själv och för att forma sin egen personlighet. Jag menar att 
musiken öppnar för nya tankemönster och ger alla individer en möjlighet att 
växa, förstå och utvecklas. I  mitt liv finns spår av den överallt - i mina uppsatser, i 
sättet jag pratar och till och med i mina rubriker när jag skriver ett brev till min 
nyblivna mentor. Jag har som du förstår ett stort intresse för musik, och alldeles 
för sällan tar jag fram min gitarr för att rocka med Green Day, Bon Jovi, Rise 
Against eller Lasse Lindh - några av mina största idoler.

She’s a Handsome Woman – Panic! At the Disco, 2008

Jag heter Johanna Tolf och föddes i Helsingborg klockan 23.42 den 23e maj 1993. 
Det gör mig i skrivande stund till 17 år, 5 månader, 1 vecka, 4 dagar, 16 timmar, 6 
minuter och 10, 11, 12 sekunder gammal, räknat enligt text tv:s tideräkning. 

I en vit villa med stenbelagd uppfart och med en gräsmatta som kunde behövt 
lite mer omsorg, kan man ibland se Sune sitta i fönsterkarmen och blicka ut över 
vändplanens tre ekar. Tillsammans med mina föräldrar och min yngre bror utgör  
den katten min äventyrslystna familj som sedan många år tillbaka är bosatt i 
Ödåkra. På fritiden simmar jag i Helsingborgs Simsällskap och tränar sedan drygt 
ett år tillbaka på Friskis & Svettis. Jag tycker också om att gå långa promenader, 
något jag upptäckt att jag har gemensamt med min älskade farmor. Jag lever en 
sund livsstil, eftersom mitt fysiska välmående tydligt speglas i mitt humör och det 
är lätt att se att min träning gör mig glad och pigg!

Set Phasers to Stun – Taking Back Sunday, 2004 

Jag är mycket intresserad av att uttrycka mig i tal och skrift, och jag söker 

möjlighet att utveckla det intresset. Många av mina vänner går på andra skolor, 
och något jag ofta längtar till är att träffa dem på helgerna, eller gå och ta en fika 
med någon av dem efter skolan. De har format mig otroligt mycket och är på var 
och ens unika sätt en drivkraft för mig. 

I framtiden kommer jag att driva mina egna företag, företag som till följd av 
min egen enastående viljekraft, motivation och mitt starka ledarskap kommer att 
förändra ungdomars tankesätt och reflektionsmönster genom att jobba med 
individuell tankeutveckling. Min dröm är att via föreläsningar och böcker för 
ungdomar, forma och förändra min omgivning och hjälpa andra att utvecklas på 
ett unikt sätt. 

Just nu går jag mitt andra år på ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg 
och är en väldigt driven och målmedveten ung kvinna, som har lätt för att ta 
ansvar och som alltid strävar efter att lära mig nya saker. Som jag redan nämnt har 
jag ett enormt intresse för att skriva och jag tycker speciellt mycket om att skriva 
noveller. Jag är också väldigt intresserad av människor och av människors 
personliga psykologiska tankemönster och synsätt.

The Passion Plan - Achordian, 2007

Efter gymnasiet kommer jag att jobba utomlands under en tid, förhoppningsvis i 
Barcelona och London. Sedan funderar jag på att läsa ekonomi. Vilken skola jag 
väljer är starkt beroende av vilken inriktning jag bestämmer mig för att läsa, men 
eftersom jag strävar efter att avsluta mina gymnasiestudier med högsta betyg i alla 
ämnen så finns det ett brett utbud av högskolor för mig.

Grabbit heter det nystartade företag som jag just nu driver inom projektet Ung 
Företagsamhet. Målet under årskurs två är för mig att utveckla mina 
entreprenöriella sidor och samtidigt hitta och utveckla mig själv, så att jag kan 
förbättra alla de egenskaper som krävs för att bli den jag vill vara. Innan 
projektarbetet hade jag själv tyckt att detta låter som något för abstrakt för att 
kallas ett mål, men jag har under UF insett att de bästa idéerna är som fjärilar, de 



föds som något annorlunda och litet och växer för att sedan nå upp till i princip 
obegränsade nivåer och jag menar - hur konkreta är egentligen fjärilslarver?

Give Me Fire – Mando Diao, 2009 

Entreprenöriell utveckling är för mig en livslång process. En process som jag 
påbörjat i samband med UF, med otroliga resultat som får mig att ta mitt företag 
till platser dit jag vill komma.
Mina starkaste egenskaper är att jag är bra på att påverka människor, på att leda 
dem och på att utveckla dem. Jag har en organiserad och strukturerad 

personlighet, och jag vill alltid det bästa för min omgivning. Jag är rättvis men jag 
ställer höga krav, och jag ser på löften som ett avtal som ska hållas. 

Nu vill jag ta mig förbi mina mål, göra mig själv ännu mer färgstark och likt en 
fjäril påbörja min resa upp i skyn. Med mitt adeptskap vill jag utveckla mina idéer, 
formulera nya sådana och aktivt jobba för att vara en entreprenör. Jag vill att du 
som mentor ska dra nytta av mina ungdomliga reflektioner och känna en frisk bris 
av nytänkande som håller i sig långt efter våra samtal.

Som Dom Helder Camara sa, When we are dreaming alone it is only a dream. 
When we are dreaming with others, it is the beginning of reality.

Helsingborg, 2010-11-16

Johanna Tolf


