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Förstad,agen
påjobbet
sstlmJi$
Ända sedan gymnasiet har hon
velat statta eget fö,retag. I augusti
2OO3 slog drömmen in. I måndags
giorde Jenny Grönlund, 27, sin ör-
sta arbetsdag på Svensk lrternet-
Form.

Företaget är en webbyrå därJenny
bland annat erbjuder ftiretag att
designa deras hemsidor eller hjäl-
pa dem starta en webbutik genom
att sälja olika moduler.

- Det är min fijrsta arbetsdag
idag (måndag) jag har varit mam-
maledig med lilla Emma i ett och
ett halvt år så jag har inte mark-
nadsftirt mitt ftiretag så mycket
här i Bollnäs men i augusti drar vi
igång, sägerJenny.

Jenny jobbar tillsammans med tre
andra ftiretag som ligger i Vilhel-
mina och Storuman; en reklamby-
rå, ett brodyrftiretag och ett tryck-
eri. De har gått ihop till en fullser-
vicebyrå. Tillsammans kan de er-
bjuda kunderna allt som har med
marknadsftiring att göra.

Jenny växte upp i Vilhelmina

och haralltid velat bestämma över
sittjobb och sina tider.

- Redan när jag gick ur g'ymna-
siet ville jag och en kompis starta
ftiretag men vi fick inget stöd. Vi
tog saken i egla händer och tillver-
kade små stentroll som vi sålde
dyrt på marknader och dylikt. Min
kompis driver nu reklambyrån
som jag samarbetar med, berättar
Jenny.

Jenny har bott i Kalmar under nå-
gra år och det var även där hon
träffade sambon Tomas Sandfors.
Jenny tog en examen efter två år på
Webproducentprogrammet i Kal-
mar och blevgravid i samma veva
som planerna på att starta eget
blommade. Då märke hon tydligt
av ftirdomarna mot att ha ftiretag
ochsmåbarn.

- Jag var på arbetsftirmedlingen
i Kalmar och skulle prata om det
här med att starta eget. Jag stod där
med magen i vädret och hoppades
på att få prata med en kvinna, de
skulle säkert ha mer ftirståelse for
min situation. Men jag fick prata
med en man. Han var urtrevlig och

JB Jenny Grönlund,27, harvelat driva eget företag ända sedan hon gick
gymnasiet. Nu driver hon webbyrån Svensk InternetForm i Bollnäs.

gerJenny som fullbordade alla fti-
retagsplaner samtidigt som hon
väntade och f?idde Emma.

Efter att Emma ftiddes flyttade
de till Bollnäs där Tomas ochJen-
nynu jobbarhemifrån.

- Jag älskar mitt jobb. Jag har
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verkligen hittat rätt. Risken är att
man jobbar ftir mycket när man
jobbar hemifrån när det är så kul
och jag hoppas att framtiden blir
1jus, sägerJenny.

svarade på alla frågor, utom några
som kvinnan kunde bättre. Hon
kom in i rummet och sade "fast det
blir nog inget ftiretag när allt kom-
mertill kritan" och syftadepå min
graviditet. Så det är inte alltid bara
männen som måste ändra sig, sä- ANGETICANItlsSON


