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Jenny Grönlund planerar
tiden väl för att hinna både
jobba och umgås med dottern Emma snart tre år.

Jenny Grönlund i sitt kontor
som hon har ihemmet. lnternet och telefon är arbetsverktygen som gör att hon
kan jobba från vilken plats
hon

vill.

Jenny Grönlund ville och vågade satsa på att bli egenföretagare i den mansdominerade lnternetbranschen.

Uågade föruerkliga sin dröm
Jenny hinner med både barn och eget företag
noltrqÄs

självoch integer upp när det

Att som gravid kvinna
starta eget företag

ärmotigt.

är inte helt lätt. Upp-

muntrandetillrop var
ovanliga men kommentarer som "det går
aldrig, det blir inget"

varvanliga.
- Det är så kul att få
jobba med det jag
utbildat migtill att det
uppvägerallt, säger
Jenny Grönlund, som

driver sitt Internetföretag hemifrån huset i
Bollnäs.
Jenny Grönlund tycker att
det är viktigt att berätta ftir
andra unga tjejer att det
finns alternativ till arbetslöshet och låglöneyrken. Att
det går att bli egenforetagare bara man vågar tro på sig

Redan på gymnasiet i Vilhelmina bestämde sigJenny

Grönlund och hennes kompis Sara Norman for att de
skulle starta egna företag
när de var frrdigutbildade.

arbetsformedlin gen suckade handläggarna åt hennes
På

examen och sa att hon inte
kunde ftirvänta sig att få något jobb på många år. Men
Jenny Grönlund var redo att
starta sitt foretag Svensk Internetform. Hon var också

Nu är både dottern Emma

och företaget snart tre år.
Det har varit tufft, men det
hargått bra att vara både nybliven mamma och egenfo-

- Det gäller att ha framfrörhållning och planera sin
tid så går det, säger hon, och

- Det var stort fiir oss och
vi hade ju ordnat allt. Min

gravid, vilket hon fick höra

tillleda.
- Vi ville skaffa barn då,
inte vänta, och varftir skulle vi behöva göra det, säger

tycker det finns ftirdelar

Jenny Grönlund.

mitt arbete.

Hon hade hittat sin nisch

Bland annat ifrågasatte en

exempel inte oroa mig ft)r att
jag ska fiirlorajobbet ftir att

och efter distansutbildningen fick hon arbete på utbildningsftiretaget och jobbade

kvinnlig starta eget-handläggare på arbetsförmed-

jagskaffarbarn.

lingens om det skulle bli något foretag eftersom hon var

emot inte ha så stort for-

tade webbproducentprogrammet på högskolan i Kalmar, men innan hon hunnit
slutftira utbildningen sprack
IT-bubblan och det såg dystert ut på arbetsmarknaden.

gravid. Däremot fick hon
bra hjälp och peppning från
en manlig handläggare.
- Det är lika mycket kvinnor som män, somhållertillbaks kvinnor när de går ut-

eftersom Emma inte var så
gamrnal.

Direkt efter gymnasiet

sign och som handledare.
Sedan gick hon det nystar-

sta affrrsresa till Ungern
var det många som oroade sig l?ir hur det skulle gå

retagare.

gickJenny Grönlund en distansutbildningi att jobba på
distans och läste då en kurs i
webbdesign. Hon tyckte det
var roligt och började pyssla med hemsidor på fritiden.

bland annat med webbde-

När de skulle åka på sin for-

med att vara egenftiretagare
och ftirälder. Jag är min egen

och bestämmer själv över
Jag behöver

till

Omgivningen verkar där-

stående för företagande
småbarnsmammor. Jen-

ny Grönlund och Sara Norman (som i Vilhelmina dri-

ver bland annat ftiretaget

anftir de roller vi ftirväntas

Svensk design) har ett nära
samarbete ftir att kunna erbjuda sina kunder paketlös-

ha, säger hon.

ningar för marknadsftiring.

rat den uppskattade och väl

fungerande Internetsidan
Wilhelminabloggen fick de
höra att folk inte trodde att
de

gjort den själva.
När ett nytt ftiretag startar

rnåste man ha sparade pengar för att klara sig de ltirsta
åren innan man kan ta ut en

rnanTomasvarhemmamed
Emma, och det är lika naturligt ftir honom som fiir mig.

riktig lön. Jenny Grönlund

Jag ftirstår inte varftir folk
inte tänker på att vi är två
om barnet, säger hon.

foretagets ekonomi, men redan efter mellan ett och ett
halvt till två år kunde hon ta
ut en bra lön.

Hon berättar också om
svårigheter att få kunder ftir

tekniska uppdrag på grund

av att hon är kvinna i en
mansdominerad bransch.
Hon och Sara Norman var
i början alltid tvungen att
bevisa att de kunde sitt
jobb, det räckte inte med att
skicka in en offert. Många
gånger var det manliga konkurrenter som fick uppdragen. Även när de konstrue-

räknade med att det skulle ta tre år att få ordning på

- Det var kämpigt många
gånger men det har gått
bättre än många trott, och
nu känns det bara positivt,
säger hon. Det är alltid roligt
att jobba, jag

sitter aldrig och

tittar på klockan och väntar
på att få sluta ftir dagen.
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