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Paulina Wångklev,  
är namnet på en 17- årig tjej som trots sin unga ålder redan har stora drömmar och 
höga ambitioner.  
 
När jag började första året på gymnasiet blev jag tillfrågad att hålla tal på skolans 
årliga recentiorsfest inför över 300 personer.  
En utmaning som jag aldrig tvekade på att anta. Jag backar aldrig undan för något 
nervöst, obehagligt eller nytt. Istället utmanar jag mig själv, utvecklas som person 
och har riktigt roligt!   
Som mina vänner beskriver mig så är jag en målinriktad, envis och glad person. Jag 
sätter upp höga mål och har höga krav på mig själv. Jag vet vad jag är kapabel till 
och tänjer alltid på gränserna för att hela tiden utvecklas.  
 

Jag tror på att man bygger upp sina egna hinder och skapar sina egna möjligheter. 
Därför försöker jag hela tiden att se saker ur ett positivt perspektiv. Om jag stöter på 
ett problem, tar jag itu med detta och försöker att se det positiva som kommer ur 
situationen.  
Det blir vad man själv vill att det ska vara helt enkelt. Jag tycker att allting blir myck-
et roligare med ett leende på läpparna. Därför ler jag.  
 
Att ha många bollar i luften, att vara kreativ, att se projekt sjösättas och bidra med 
något som uppskattas av personerna i min omgivning är något som jag värderar 
högt. Jag imponeras och inspireras av personer som har modet och styrkan att vara 
sig själva.  
Personer som är oberoende av andras åsikter och vågar vara egna är mina förebil-
der! Det viktigaste för mig är att vara mig själv och göra mitt bästa trots att det inte 
alltid räcker hela vägen.  
 
 
 
Mentorskapet ser jag som en fantastisk möjlighet att inspireras, utvecklas och växa 
som person. En upplevelse som kommer att förebereda mig inför framtiden och för 
vad den har att erbjuda.  
  

’ ’ Det omöjliga tar bara lite 
längre tid! ’ ’ 

 

’ ’All I can do is to be me, who ever that is’ ’ 
 



Paulina Wångklev 0709 23 03 09 Drottninggården 194  
Young Female Entreprenur paulina@wangklev.se 261 46 Landskrona 

 
 
2011 – Vågar vilja våga 
För tillfället har jag fullt upp med att fylla i ansökningar, skriva uppsatser och göra SAT-prov 
inför mina kommande utlandsstudier. Mitt mål är att studera på en av de åtta prestigefyllda 
IVY-league skolorna i USA! Under våren kommer jag tillsammans med en klasskamrat att 
genomföra ett volontärarbete i Uganda, Afrika. Under två veckor kommer vi att arbeta för 
utbildning, kreativitet och skapande på Erikattenbuds-skolan i Lira. 
 
2012 – Destination: VÄRLDEN 
Efter att ha avslutat mitt tredje och sista gymnasieår på ProCivitas gymnasium, kommer jag 
att ta ett sabbatsår för att resa jorden runt. Bara ett urval av de platser som jag vill se och 
uppleva är Grand Canyon i USA, Eiffeltornet i Paris och kinesiska muren i Asien. Jag vill även 
träffa nya människor. Mötet med personer från andra kulturer är riktigt häftigt! 
 
2014 – Att veta allt är stort, att veta mer är större 
Jag befinner mig på andra sidan jordklotet för att under fyra år studera på Columbia Univer-
sity, USA. När jag inte lyssnar på en inspirerade föreläsning i en lektionssal, skriver en upp-
sats i biblioteket eller studerar till midterms sent in på natten deltar jag i aktiviteter, är enga-
gerad för skoltidningen och aktiv i olika organisationer. Jag har även startat upp mitt första 
företag utomlands, en liten reklambyrå.  
 
2025 – Ingenting är omöjligt 
Jag driver min tredje reklambyrå i New York samtidigt som jag engagerar mig i och arbetar 
för att förverkliga olika projekt . För tillfället driver jag ett företag som coachar ungdomar. 
Parallellt börjar jag skriva en bok om drivkraft och föreläser ideellt på olika events i näringsli-
vet. Det finns inget jag hellre skulle vilja göra än att vägleda och inspirera. 
 
 
 
 
 

’ ’Min resa har bara börjat. . ’ ’ 

Jag skapar min egen framtid! 


