Flexibelt Företagandes utvärderingslunch som blev en utvecklingslunch
När Flexibelt Företagande hade sitt utvärderingsmöte den 26 april på Munktell
Science Park i Eskilstuna var första delen en öppen inbjudan där deltagarna
kunde lyssna på och samtala med Peter Örn, som berättade om sina
erfarenheter som ledare och om sin bok med samma namn - Ledare.
Öppenhet och det goda samtalet präglade mötet, som på Peters initiativ
inleddes med en ommöblering av bord och stolar som placerades i en ring,
vilket inbjöd till den öppna dialogen.
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Hösten 2011 startade NHR Eskilstuna, med stöd från Allmänna Arvsfonden,
programmet Flexibelt Företagande med avsikten att utveckla, stödja och
inspirera personer med sjukersättning att starta eget företag. Initiativet ledde
till att NHR Eskilstuna, Försäkringskassan, Eskilstuna Näringslivsenhet,
Nyföretagaraktörerna Din idé, Munktell Science Park och med stöd av
Skatteverket är samverkande parter som representerar olika perspektiv av
samma övertygelse - aktiva stimulerade människor ger ett friskare samhälle.
Efter en givande lunch på restaurang P-2 samlades deltagarna igen på
Munktell Science Park för en privatare del av dagen där en av deltagarna bjöd
på fika med hembakad citronkaka. Här diskuterades eget företagande och
Peter berättade om sina nya erfarenheter där han själv utan en trygg
arbetsgivare som Svenska Röda korset eller Sveriges Radio fått hitta sina
kunder. Flexibelt Företagandes deltagare berättade om sina olika behov som
blivande företagare och vikten av de samarbeten som under programmets tid
tagit form inom gruppen. Ett värdefullt nätverk har skapats och en ny fas i
programmet, Skarpt läge, inleddes efter Peter Örns besök.

Vad minns du från Flexibelt Företagandes möte 26 april 2012?
Helene Brandell, Försäkringskassan
Intresset för bemötandefrågorna är verkligen stort inom
Försäkringskassan och vikten att vara en god statstjänsteman med ett gott
bemötande betonas mycket ofta inom vår organisation. Ett
professionellt möte kräver god sakkunskap och god kompetens i bemötande.
Att tala med i stället för till en person är grundläggande för ett bra bemötande.
När du talar med någon måste du börja med att lyssna så att du vet hur du
ska anpassa dig till den personens behov och fokusera på det.
Detta behärskade Peter Örn till fullo när han på sitt personliga sätt
delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Även deltagarna i Flexibelt
företagande bidrog till ett givande möte genom att med stor öppenhet berätta
om tankar och idéer kring sina egna företagsplaner.
Det är sådana här positiva tillfällen som hjälper oss att uppnå
Försäkringskassans alldeles nya vision: ”Ett samhälle där människor
känner trygghet när livet tar en ny vändning”.
Jag gick genast hem och läste med stort intresse Peter Örns bok ”Ledare” som
han med både humor och vänlighet signerade.
Lotta Bogren, KURI TRÄNAR
Jag var redan nyfiken på denna ledare som gjort så mycket och som skulle
dela med sej av det till oss. Och det blev ännu bättre. Peter visade sej vara en
givmild och engagerad person som var nyfiken på oss och våra ideèr o tankar.
Det som berörde mej mest var hans lugn, närvaro och sanna vilja att prata
med inte till oss och förstå vad vi ville med våra projekt och firmor. Jag
upplevde en varm och uppriktigt nyfiken medmänniska och mötet blev för mej
kraftfullt och en stadig plattform att klättra vidare ifrån! Han är inte bara en
stor ledare utan också en stor personlighet som berör. Peter pratade bland
annat om Nuet, vikten av att hinna landa i, sortera och bearbeta i nuet innan
man är redo för framtiden! Först då kan man vara närvarande och inte bara på
väg...
Peter Örn, Peter Örn AB
Det finns dagar man minns.
En dag i april när körsbärsträden blommar kommer jag med tåget till
Eskilstuna, möts vid stationen av Helena Brobäck, projektledare för Flexibelt
Företagande.
Det är meningen att jag ska föreläsa om ledarskap och min personliga
erfarenhet av att börja om på nytt när saker inte har blivit som man tänkt sig.
Om att gå vidare utan att vara bitter eller känna sig som förlorare. Om att
våga språnget att bli sin egen. Om att våga bli företagare.
Det blir ingen föreläsning. Det blir ett flera timmar långt samtal med en
handfull människor, som har valt att gå vidare och nu står i begrepp att starta
eget. Det är skarpt läge.
Jag lär av deras kunskaper, erfarenheter och mod.
Det finns människor man minns.

Annakarin Sandén, Eskilstuna näringslivsenhet
I mitt jobb upplever jag många möten mellan människor. När någon kommer
för att inspirera brukar hon eller han prata och övriga lyssnar och tar emot.
Mötet med Peter Örn var annorlunda. Det blev verkligen ett MÖTE mellan
honom och oss andra i rummet – ett möte som berörde.
När Peter kom in i sin kris fick han två tips från sin dotter: 1 Ta inte på dig
offerkoftan! 2 Skaffa solglasögon, gå på stan´ och se ut som en stjärna!
Han betonade bland annat vikten av att bejaka sin vilsenhet, inte minst att
som ledare våga säga ”Jag vet inte”.
Peter som var inbjuden som inspiratör var lika intresserad av att lyssna och
lära som av att dela med sig. Det jämlika mötet förstärktes när en av
deltagarna konstaterade ”Jaha… du har också haft en kris kan man säga. Du
som är så lyckad”. Vilken underbar förebild!

