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Kreativitetsexperten Teo Härén flyttade 
från lägenheten på Södermalm och kon-
toret på Sveavägen och köpte Bruksgår-
den i Älvkarleö. 
   - Storstadens förträfflighet är en myt.

Teo Härén jobbar med att inspirera. Som för-
fattare och föreläsare har han som affärsidé att 
inspirera andra, och varandra, till att skapa och 
förverkliga fler idéer. Hälften av företagets en-
gagemang är utomlands. Det är ingen underdrift 
att säga att Teos passion är inspiration och krea-
tivitet. Och han lever som han lär.

Varför flyttade du från Stockholm 
till Älvkarleö?
 
  - Jag har fru och tre barn, vi sökte större ut-
rymmen och trädgård. Efter bara två veckors le-
tande fann vi Bruksgården från 1679. Jag hade 
gjort en önskelista över vårt boende – nära vat-
ten, stora ytor, gammaldags stil, liten by, cirka 
en timme från Arlanda och så vidare. Vi kunde 
bocka av dem alla. Här är det bäst, kontor och 
möjlighet till kursverksamhet fick vi på köpet.

Har du alltid varit kreativ?

   - Ja, så är det. Jag växte upp med min tvilling-
bror Fredrik som ju har samma genuppsättning 
och bokstavligen är likadan. Vi sa alltid ja till 
varandras idéer. Spelade vi Monopol ändrade vi 
reglerna hela tiden. För att detta var roligare så. 

Vi har triggat varandra till nya idéer hela tiden. 
Vi bakade kanelbullar och sålde utanför huset. 
Bröderna Bröd, kallade vi oss.

Var växte ni upp?
 
  - I Norrtälje. Jag känner igen mig i Älvkarleö, 
det är som att komma hem.

Saknar du inte storstadens möjligheter
och puls?

   - Det där är helt enkelt inte sant. För det första 
kan jag jobba precis på samma sätt här som på 
Sveavägen. Omvärldens möjligheter är lika nära 
i Älvkarleö. Genom internet kan vi handla som 
förut. Lantbrevbäraren levererar vid dörren, 
det kan du aldrig få brevbäraren i Stockholms 
innerstad att göra. Det är som att ha en hel af-
färsgalleria på farstuplan. Vi har till och med ett 
rikare socialt liv nu för tiden. Våra grannar har 
välkomnat oss med öppna armar och vännerna 
från Stockholm har vi kvar. När de kommer hit 
kan vi umgås hela helgen. Det är till och med så 
att om jag kör av vägen eller skär mig i handen 
så får jag snabbare hjälp här av grannarna än om 
jag ringer bilbärgaren i Stockholm eller tar taxi 
till Karolinskas akutmottagning. 

Det lilla brukssamhällets lilla värld, 
det är inget som stör dig?

   - För mig kännetecknas ett brukssamhälle av 
lojala människor som jobbar hårt. Det är en-

bart något positivt. Älvkarleby kommun har en 
enorm potential och fantastiska möjligheter att 
utvecklas, inte minst inom turistnäringen. Vi är 
9000 invånare, det bör vi se som en fördel. Vad 
gäller ”den lilla världen” så har jag hela värl-
den i min dator; härifrån har jag lanserat böcker 
i Iran, Filipinerna, Österrike och Maldiverna 
bland annat. 

Du har engagerat dig i den nya 
företagarföreningens arbetsgrupp. 

   - Jag var på ett möte för företagare där kom-
munalrådet, oppositionsrådet, kommunchefen 
och näringslivschefen var med. Då känner man 
verkligen den lilla kommunens fördelar. Vi har 
direkt ingång till dem som bestämmer i kom-
munen och som dessutom efterfrågar vår hjälp. 
Har man bott i Stockholm vet man hur svårt det 
kan vara att nå beslutsfattare. Vi bildade en ny 
företagarförening direkt.

Vad ser du för möjligheter?
 
  - Att vi är få är en konkurrensfördel, vi kan bli 
Sveriges mest uppkopplade kommun. Då menar 
jag inte bandbredd eller fiberstorlek. Jag menar 
att vi bör skapa ett elektroniskt nätverk, kanske 
en Facebookgrupp, där vi kan lägga ut alla våra 
behov och hjälpa varandra att finna lösningar. 
En samlingspunkt för alla i Älvkarleby som vill 
vara med. Jag kan ge ett exempel: om jag behö-
ver en duktig IT-kille eller IT-tjej ett par timmar 
i månaden kan jag lägga ut det på vår gemen-
samma plattform. Kanske är det fler företagare 
som har liknande behov och någon som känner 
en som skulle passa för jobbet. Så kan en ung 
Älvkarlebybo få möjlighet att skaffa sig inkom-
ster och vi andra löser våra problem. Det är att 
skapa tillväxt i praktiken.

Har företagare ett ansvar även 
för samhället de bor i?

   - Jag tycker det. Visst, vi betalar skatt och så, 
men jag tycker att vi även ska engagera oss i 
ideella frågor. För att det blir bättre. Kommunen 
ska prioritera skola och omsorg. Vi företagare är 
företagssamma per definition, det vinner vi alla 
på att vi delar med oss av. Tillsammans kan vi 
minska arbetslösheten och ta initiativ som gör 
att Älvkarleby kommun blir en bättre plats att 
leva på. Det ger ökad kvalitet i livet och är även 
lönsamt i längden.

Varför ska vi utveckla vår kreativa sida?

   - För att det är roligt! … (skratt) … men av 
flera skäl. I Sverige har vi varit duktiga på att 
utbilda vår befolkning, det har varit en fördel 
på den globala marknaden. Nu når snart hela 
världen samma utbildningsnivå. Kunskap är 
inte längre samma konkurrensfördel. Därför 
måste vi använda vår kunskap på ett kreativt 
sätt. OECD har undersökt vad som skapar till-

växt hos företag. 75 procent av tillväxten härrör 
sig från kreativitet, det vill säga när de anställda 
gör något nytt. Fortsätter du på samma sätt som 
förut kan du i bästa fall behålla dina marknads-
andelar, som du efterhand förlorar, tillväxt krä-
ver kreativitet.

Kan vi vara för kreativa?

   - Det tror jag inte. Jag definierar lycka som 
att vi tror på en bättre framtid. Därför är män-
niskor i Nigeria lyckligare än danskar, trots att 
det materiellt och på andra sätt har det sämre. 
Ska man tro på en bättre framtid måste man vara 
kreativ – det förändrar framtiden. Jag skiljer på 
kreativitet och innovation. Kreativitet är tankar, 
de kan aldrig skada så länge du inte agerar på 
dåliga idéer.

Är den svenska skolan en bromskloss
i att uppmuntra kreativitet?

   - Vi ska inte skylla på skolan. Den svenska 
skolan är jättebra. De senaste åren har det skett 
oerhört mycket inom till exempel undervisning 
i entreprenörskap på olika nivåer. Men allt som 
är bra kan bli bättre. Jag tycker att skolan kunde 
vara mer flexibel. Men jag är kreativitetsexpert 
som ska inspirera, det är skolfolket som ska ut-
veckla skolvärlden.

Du är mycket ute på skolor och föreläser, 
vad säger du till unga människor som 
tycker det verkar svårt och krångligt 
att starta eget företag?

   - Jag frågar dem vad som är svårt. Oftast vet 
de inte det. Jag säger så här, av egen erfarenhet, 
det tar 15 minuter att starta ett företag. Det är 
inte krångligt. Du behöver inte kunna bokföring 
för att starta ett företag. Det finns utmärkta bok-
föringsbyråer för sånt. Du ska göra det du har 
lust med och är bra på och sedan ta betalt för det 
arbetet. Tvingas du jobba 16 timmar per dygn 
har du en dålig affärsidé helt enkelt. 

Vad var det som gjorde att du gick från
att vara anställd till att bli egen företagare?

   - Jag vill göra vad jag vill, när jag vill, var jag 
vill och hur jag vill. Idag, när solen sken, tog 
jag en lång promenad på förmiddagen. Jag kan 
istället sätta mig och jobba när solen har gått 
ner. Det är frihet.

Din resa är imponerande, gör du själv
aldrig misstag eller satsar på dåliga idéer?

   - Självklart gör jag det. Min första affärsidé 
var att sälja riddarspel. Där förlorade jag myck-
et pengar som jag innan dess tjänat in på att 
jobba på McDonalds. När jag startade köpte jag 
en fax, istället för att skaffa mig en kund som 
kunde betala för faxen. Jag har lärt mig massor 
på de misstag jag gjorde då.

Teo lämnade Stockholms innerstad
”Allt har blivit ännu bättre sedan vi flyttade till Älvkarleö”

Teo Härén bytte bort bostaden på Södermalm i Stockholm mot 1600-talsgården i Älvkarleö.
”Allt har bara blivit bättre med flytten, det här är det bästa”.

            För mig kännetecknas 
ett brukssamhälle av lojala
människor som jobbar hårt”

Du har även startat företag på Sri Lanka?

   - Jaa, det är inte mycket svårare än att starta 
företag i Örnsköldsvik. Du har en idé, hyr ett 
kontor, engagerar en chef du litar på och anstäl-
ler folk. Är det en bra affärsidé går det utmärkt. 
Jag har en lista som jag tittar på varje morgon 
där jag skrivit ner saker jag vill göra i livet. En 
dag tröttnade jag på att det stod ”Bo i Afrika”. 
Jag förverkligade min dröm och hyrde ett hus i 
Harare i Zimbabwe och tog med mig jobbet dit. 
Där bodde jag i två år. Det fungerade utmärkt 
att tjäna svenska pengar som jag spenderade i 
Zimbabwe. Bion kostade tre kronor.

Du och din bror har varit mycket 
generösa med att förmedla goda idéer. 
Har ni aldrig ångrat att ni hållit vissa 

saker lite mer hemliga?

   - Nej, det är klart att idéer kan snos. Men jag 
tror att det är ett fundamentalt feltänk att oroa 
sig för det. För det första är idéer sällan så vär-
defulla som man själv vill tro, sedan är företag 
inga monster som försöker lura människor. Det 
är inte sant att IKEA tar idéer från stackars fat-
tiga designers och formgivare, det fungerar inte 
så. Att vi jobbat genomskinligt har enbart givit 
oss framgång med det vi gör.

Vad har du på gång nu?

   - Vår bok ”Idébok” har vi översatt till femton 
språk. I höst startar vi arbetet med att göra den 
till den mest översatta boken i världen. Idag är 
rekordet 69 språk. Förlag tycker inte att det finns 

någon marknad för fler översättningar. Men vi 
har vårt eget förlag och gör som vi vill och vi 
ska nå 100. Vi sätter av tusen dagar för jobbet. 
Vi tänker lansera den på allt från Spanska till 
Sydsamiska (ett språk som läses av ca 100 per-
soner). Tänk när vi nått 99 och ska lansera den 
i USA. Det är klart att det kommer att bli upp-
märksamhet, tror du inte det?

Är det viktigt med målsättningar i livet?

   - För mig passar det bra med listor, som in-
spiration och som pekar ut vilken riktning jag 
vill gå. Du ser på det här huset, det visste jag 
inte att jag ville ha förrän jag funderade ut vad 
jag ville få ut av ett boende. Det här kan inte bli 
mer perfekt!

Visste du att …

… Teo Härén blev, tillsammans 
med sin tvillingbror Fredrik, 
utsedd till Årets Talare 2006/2007 
av Eventakademin

… han blev utsedd till Sveriges tio 
mest efterfrågade B2B-föreläsare 
2008 av SAJ.SE.

… tidningen LEVA utnämnde ho-
nom till en av Sveriges mest inspi-
rerande personer 2006 och 2009. 

mlt – din lokala transportpartner

transport- och maskintjänster
Tel: 026-765 20 • info@mltab.com • www.mltab.com

Skiab ingår i Stora Enso och bildades 
1988 när sågverksamheten avställdes.
Industriområdet behålls i Stora Ensos ägo 
för potentiella framtida expansion. Inom såg-
verksområdet finns i dag 30 företag och ca 
190 personer. 

I verksamheten ingår att tillhandahålla och 
hyra ut industrilokaler, verka som en aktör i 
Skutskärs näringslivsutveckling och utveckla 
nya affärskoncept utanför industriområdet.

Skiab hyr även ut lokaler i det närliggande 
och attraktiva kontorshuset KUBEN.

Skutskär – rätt läge 

Tel: 01046-75276  •  conny.lundholm@storaenso.com
SKIAB skapar möjligheter för småföretag i Skutskär. 
På bilden vd Conny Lundholm.

Hej!

Jag heter Daniel Lindenmo och är köksmästare i köket på Sätrahöjden. Jag har jobbat som kock på 

flera stjärnrestauranger i Stockholm men nu är jag tillbaka i Gävle. Att vara köksmästare innebär att

 jag leder kockarna och ansvarar för att maten som vi lagar  smakar bra. Jag är även utbildad dietist 

och har stor kunskap om matens betydelse för hälsan.

Vi har lagt in nya rätter och förändrat recepten på några av maträtterna i vårens meny. En kock vill 

alltid ha nöjda gäster så jag hoppas att du gillar dem. På vårt nystartade nätverk kan du diskutera 

och ställa frågor om skolmaten. Gå in på pluggtugg-gavle.ning.com och säg vad du tycker, både 

det som är bra och mindre bra. Tänk på att vara så konkret som möjligt så att jag förstår vad du menar. 

Dina synpunkter hjälper mig att utveckla maten.

Personligen gillar jag husmanskost. Gärna med mycket grönsaker. Många petar bort grönsakerna. 

Gör inte det. De ger maten näring, smak och färg.

Hälsningar

Daniel Lindenmo
Köksmästare Sodexo Tel: 026-457 18 00

www.sodexo.se

Hej!
Jag heter Daniel Lindenmo och är köksmästare i köket 

på Sätrahöjden. Jag har jobbat som kock på flera 

stjärnrestauranger i Stockholm men nu är jag tillbaka i 

Gävle. Att vara köksmästare innebär att jag leder kock-

arna och ansvarar för att maten som vi lagar smakar 

bra. Jag är även utbildad dietist och har stor kunskap 

om matens betydelse för hälsan.

Vi har lagt in nya rätter och förändrat recepten på 

några av maträtterna i vårens meny. En kock vill alltid 

ha nöjda gäster så jag hoppas att du gillar dem. På vårt 

nystartade nätverk kan du diskutera och ställa frågor 

om skolmaten. Gå in på pluggtugg-gavle.ning.com 

och säg vad du tycker, både det som är bra och mindre 

bra. Tänk på att vara så konkret som möjligt så att jag 

förstår vad du menar. Dina synpunkter hjälper mig att 

utveckla maten.

Personligen gillar jag husmanskost. Gärna med 

mycket grönsaker. Många petar bort grönsakerna.  

Gör inte det. De ger maten näring, smak och färg.

Hälsningar

Daniel Lindenmo

Köksmästare Sodexo

Diskutera skolmaten på Pluggtugg Gävle

Nu har du möjlighet att öka ditt inflytande över skolluncherna. Eleverna i Gävle 

blir troligen först i landet med ett eget socialt nätverk. Ta chansen och diskutera 

skolmaten, ge feedback och ställ frågor direkt till köksmästare Daniel Lindenmo, 

platschef Anders Eriksson och Camilla Faber som gör menyerna. 

På Pluggtugg Gävle kan du lämna synpunkter, förslag och ställa frågor. Ju mer 

konkret du är, desto större chans är det att vi kan besvara och förändra. Berätta om 

dagsaktuella saker och lämna gärna förslag på maträtter som du vill se på menyn 

i framtiden. Alla kockar älskar beröm och vill givetvis veta när någon maträtt varit 

extra god. 

Du hittar nätverket på: www.pluggtugg-gavle.ning.com. Länk finns på skolportalen. 

Varmt välkommen till Pluggtugg Gävle!


