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Den kreativa resan.
Jane Leadership 2014.
Ett projekt för att främja kvinnligt kreativt ledarskap.
Det var så det började. Och vilken resa det blev! Det har
varit många spännande stopp på vägen – föreläsningar,
mentorprogram, workshops och studiebesök. I Jönköping
och i Amsterdam. Men lika v
 ärdefullt var sällskapet. 2
5
kreativa tjejer som byggt ett alldeles särskilt nätverk.
Inspiration, kunskap, pepp och driv! Projektet är nu

avslutat, men resan mot våra visioner fortsätter. Och vi
kommer alltid att ha varandra.

Anna Qvennerstedt.
Ett samtal om kreativitet och ledarskap.
Torsdagen den 12 juni hade vi nätverksträff nummer två i projektet
Jane Leadership 2014. Vi fick förmånen att lyssna på en av Sveriges

erstedt,
Anna Qvenn
rande
styrelseordfö
copywri ter &
denfors.
Forsman & Bo

vassaste ledare och kreatörer, Anna Qvennerstedt. Anna är bland

annat copywriter och styrelseordförande på Forsman & B

 odenfors.
Hon pratade om den kreativa delen i sitt arbete som copywriter och
om sin karriär, men också om sin roll som s tyrelseordförande och dess
utmaningar. Vi fick även fint besök av Derya Yayla från Tillväxtverket
som b
 erättade mer om Golden Rules of Leadership och bakgrunden till
varför vi har fått möjligheten att genomföra detta projekt.

Amsterdam.
September 2014.

Droog är ett n ederländskt
designföretag i Amsterdam
som grundades av Renny
Ramakers och Gijs Bakker år
1993. De jobbar med fristående
formgivare för att ta fram
produkter, projekt, utställningar
och event.

Hôtel Droog.
Design, utställningar och event.
Vi anlände till Hôtel Droog kl 17.00. Nancy Van Oorschot mötte upp
oss och började med att berätta om Droog som företag för att sedan
ta oss på en guidad tur genom de fantastiska lokalerna fördelade
på flera våningar. Största delen av bottenplanet består av butik, där
de säljer produkter från många olika designmärken, men också egna
produkter. De hade precis lanserat sin nya tapetkollektion som de hade
tapetserat flera dörrkarmar med. Första lokalen vi blev visade var en
utställningslokal med massor av snygga kläder från märket Turnover.

Anne-Lie, Susanne, Anna, Helena & Linda på Droog.

Efter att utställningarna har stått i galleriet ett tag flyttas produkterna
ofta till en annan del av Droog som är en pop up store. Där sålde de för
tillfället solglasögon från märket Ace & Tate.
En trappa upp fanns ett rum med produkter från varumärket
Weltevree, ett nederländskt märke som utvecklar och producerar

produkter med fokus på utomhusbruk.
Ytterligare en trappa upp fanns biblioteket, ett ganska litet rum där
ena väggen bestod av en bokhylla med tomma böcker och de andra
av en mörkare tapet från Droogs nya kollektion. I taket hängde vad
man skulle kunna kalla en tillplattad kristallkrona. Där håller de möten
och privata luncher.

Mia & Katrin på Droog.

Det andra rummet på våning två var ett kominerat konferens- och
yogarum. Väggar och tak var helt vita, bortsett från att det hängde blå
fåglar i trä från taket. Väggarna var fyllda med vitmålade fönsterramar
och lister. Oerhört inspirerande, vackert och förstummande på en och
samma gång. Många av oss tyckte nog att det här rummet var det
absoluta favoritrummet, då det var flera av oss som morgonen efter
instagrammade nästan identiska bilder av just detta rum samtidigt.
En halvtrappa ner fanns även ett café/restaurang, som såklart också
var oerhört snyggt.
På översta våningen fanns ”the one and only bedroom” med u
 tsikt
över Amsterdams takåsar. Varje hotell måste ju ha ett hotellrum.
Egentligen var det mer en lägenhet än ett hotellrum, bestående av
ett allrum med köksdel, ett sovrum, en hall och ett badrum. De hyr ut
det som ett vanligt, fast ovanligt snyggt, hotellrum men man kan även
boka det för affärsmöten eller fester för upp till tio personer.
På väg tillbaka till butiksdelen tog vi en tur på stigen genom den
mysiga lilla innergården. Där fanns många gröna växter och blommor
av ståltråd. Väl tillbaka där vi startade hade vi en liten stund kvar att gå
runt för oss själva i butiken innan de stängde för dagen.

Sara, Cecilia, Pernilla & MIa på Droog.

THNK.
School of Creative Leadership.

”THNK is on a mission: We accelerate
the development of next generation
creative leaders at the intersection
of business, public and social worlds,
and catalyze breakthrough solutions

Till THNK anlände 25 helpeppade Jane:are med andan i halsen. Lisa
Ring tog emot oss med öppna armar och berättade att de vill att alla
som kommer till THNK ska känna sig som hemma.
THNK finns just nu i Amsterdam, Lissabon och i Vancover och är en
 rbetar
kombination av business innovation och design school. Skolan a
mycket med workshops i olika typer av gruppkonstellationer. Ett av
arbetssätten de använder är sensing-visioning-prototyping-scaling. Vi
fick lära oss att aldrig tänka eller säga ”yes, but” utan istället ”yes, and”
för att lyfta idéer, tankar och förslag.
Föreläsningen av Saskia Maas, som driver improvisationsteatern
Boom Chicago, gav nya sätt att se på saker och hon lärde oss hur
viktigt det är att skratta, att inte ta sig själv på för stort allvar och
att det går att komma väldigt långt med organisationsutveckling med
humorns hjälp.
Vi gjorde en övning där du sträcker upp ditt högra pekficker
över ditt huvud och låter det snurra medsols. För det sedan sakta
snurrandes nedåt i en spiral till maghöjd, där man istället ser fingret
snurra motsols. Övningen ska ge dig känslan av vad som händer när du
ser på saker ur ett annat perspektiv.

to the world’s societal challenges.”

”Att få komma med i en så
fantastisk grupp av inspirerande
kreativa kvinnor var en boost i

Huvuduppgiften på THNK var ”reframing”, att vända på ett problem

sig. Men resan till Amsterdam fick

eller tanke till en positivitet. Övningen sker i fyra steg och börjar

mig att våga tänka om drömmar

med att man ska skriva ner ämnet som övningen ska kretsa kring,

till verkliga projekt. Att hitta

ett g
 ivet tema eller något du hittar på själv. Detta påstående måste

mod och rätt nycklar att

vara negativt. I steg två ska du skriva ner allt negativt du kommer

öppna nya dörrar.

på kring ämnet och sedan minska ner till fyra påståenden. Steg tre

Tina Gardestrand,

en motsats till huvudpåståendet. Även detta är en övning i att se saker

stylist & producent

från a
 ndra perspektiv, hitta nya möjligheter och vända det negativa till

går ut på att du ska hitta motsatser till dina negativiteter och till slut

något positivt.
Workshopen var väldigt givande och fick oss att öppna våra sinnen.
25 tjejer gick från THNK med massor av ny energi och nya i nfallsvinklar,
tankar och idéer.

”Hela projektet har varit
fantastiskt, dagen med Hyper
Island var något extra! Många
nya tankebanor och lärdomar
följde med i bagaget hem.”
Maja Sjöberg, AD

Camilla, Frida och Frida redovisar sina tankar på THNK.

Hyper Island.
Creative Leadership.
Lördag morgon. Tjugofem laddade tjejer står utanför en mycket
gammal byggnad mitt i centrala Amsterdam. På fasaden står ordet
”Werkplaatsen” – verkstad. Inget kunde stämma bättre, för dagen ska
komma att bestå av väldigt mycket av den varan. Och mycket snack
också för den delen. Vi är ju kvinnor, vi kan göra både och.
Hyper Islands Sara Silfverberg och Anna Gullstrand, entreprenör
och kreativ ledare för flera webbyråer, håller i trådarna under dagen.
Föreläsningar varvas med workshops i ett snabbt och inspirerande

tempo. När klockan till slut slår 18 är vi alla totalt fullproppade med
inspiration, pepp, nya tankar och idéer, värdefulla verktyg och en

fantastiskt glöd att förverkliga våra visioner. Frågor som ”Vad skulle
du göra om du visste att du inte kunde misslyckas?” och ”Vad vill du
egentligen, i magen?” har öppnat upp många mentala dörrar.

Här är några glimtar från Hyperdagen…
Vi fick börja med att göra oss av med vår ”Stinky fish”. Rädslan för
något, som begränsar en och gör att man inte vågar satsa fullt ut. Att
symboliskt skriva ner sin rädsla på ett papper, berätta om den för alla
i rummet och sedan slänga den på golvet, hjälper mer än man kan tro.
Som att säga till en plågoande att ”you’re not the boss of me anymore,
så det så!”.
Utvecklingen går allt snabbare inom alla branscher. Hur ska man

tycka. Men som Anna själv säger: ”Hur ska man kunna lyckas om man
inte också får misslyckas?” Hon delade med sig av insikterna om hur
hon – med ett annat slags ledarskap och genom att följa företagets
värderingar i stället för att ”go for the money” – förmodligen hade
kunnat rädda byrån. Till detta visade hon också flera enkla, tydliga och
väldigt användbara verktyg för att förstå sina egna värderingar, se
sina främsta styrkor och – inte minst – hur andra uppfattar en. För
kreativt ledarskap handlar lika mycket om att kunna kommunicera

med de andra i teamet som att sikta högt och tänka visionärt.

l yckades
tänka och agera för att inte döden dö som Kodak? De 
inte anpassa sig till den digitala tekniken och stå pall för den nya
konkurrensen, utan gick ifrån att vara världsledande till konkurs på
bara några år.
Som exempel tittade vi närmare på hur tv-tittandet har förändrats
över tid och hur olika parametrar har förändrats. Något som kan
appliceras på vilken bransch och företag som helst. Man måste helt
enkelt vara medveten om de förändringar som sker och vartåt utvecklingen är på väg – och våga fejsa det – för att inte ”göra en Kodak”.
Hur kreativ är jag egentligen? Vilken sorts ledare är jag? Och hur
tror jag att framtiden kommer att se ut? Vi fick utmana oss själva och
vända och vrida på våra värderingar och visioner.
Anna Gullstrand berättade om sina erfarenheter som kreativ ledare,
projektledare och vd för flera webb- och reklambyråer. Hur hon vågat
satsa 100 procent och starta framgångsrik reklambyrå i Ryssland,
eftersom så många sa att det var omöjligt. Men också om hur hon var
med om att driva en stor och framgångsrik Stockholms-byrå i konkurs.
Otroligt modigt gjort att berätta så öppet om denna process kan man

”The future belongs to those
who believe in the beauty
of their dreams.”
Eleonore Roosevelt

”För mig var Jane Leadership f ramför
allt resan till Amsterdam. Det var så
mycket mer än en resa till en plats.
Det var en resa i att växa. Jag tänker
framför allt på workshopen på THNK
och Hyper Island. Jag har med mig ny
kunskap, har fått en stärkt självkänsla,
men också ett fantastiskt nätverk. Ett
nätverk där vi professionellt på olika
sätt generöst hjälper varandra. Vi har
delat mycket. Många tankar, rädslor,
drivkrafter, visioner och mål. Nu kan
vi på olika sätt stötta varandra vidare.
Vi vet att vi inte är ensamma.
Tillsammans är vi starkare.”

Anne-Lie Lokko, digital strategist

Camilla & Sara på Thnk.

”Jag är jättenöjd med det jag får ut
av mina träffar med min mentor. Hon
är en asgrym kvinna som ger mycket
jobbrelaterade tips och feedback.”
Caroline Bergsten, AD & illustratör

”Jag önskar att alla fick vara med
om ett projekt som Jane Leadership.
Både medlemmarna, samtalen och
Hyper Island vände upp och ned
på mitt sätt att tänka. Den energin,
kreativiteten och de upplyftande
människorna samlade under ett
och samma tak var helt fantastiskt!”
Cecilia Horner, AD

Penny Gardestrand, hedersmedlem

Hela leadershipgänget i Amsterdam.

Sara Landstedt, fotograf

Katrin Bååth, AD & stylist

Anne-Lie Lokko, digital strategist

Ma ja Sjöberg, AD

Sofie Lind, AD & illustratör

Annefrid Sjöman, illustratör

Linda Karlsson, copywriter

Helena Williamsson, projektledare

Frida Hansson, webbproducent

Camilla Sundåker, AD

Pernilla Ljungåker, marknadsansvarig

Johanna Elmqvist, inredare/projektled.

Caroline Bergsten, AD & illustratör

Mia Olofsson, AD & illustratör

Anna Furberg, copywriter

Tina Gardestrand, stylist & producent

Mia Ålund, produktutvecklare

Mia Linnman, grafisk formgivare

Karin Marks, copywriter

Linda Pålsson, projektledare

Malin Ortmann, couturedesigner

Cecilia Horner, AD

Susanne Flodin, illustratör

Frida Axell, illustratör

Sara Rudenstam, produktutvecklare

Jenny Kvarnlöf, marknadsansvarig

Jenny Gustafsson, grafisk formgivare

Producerad av deltagare i Jane Leadership 2014.
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