
Curriculum vitae    John Eriksson 

Angående styrelseuppdrag i Investor AB 

 

Jag har valt att nominera mig själv som förslag till Investors styrelse inför 

bolagsstämman 2012. Här nedan kommer jag att förklara vem jag är och vad jag vill 

nå. Jag är även öppen till att föreslås av er. 

 

Relevanta utbildningar: 

* Utbytesstudent i USA          2008 - 2009 

* Naturvetenskapligaprogrammet (inriktn. Organisation och ledarskap)  Start:  2009 

(* Självlärd inom ekonomi/finans/företag) 

 

Relevanta arbetserfarenheter: 

* Food bank, Volontär, USA    

 2008-2009 

* ICA      Start:  2010 

* Handelsbanken, Säljare    

 2010 – 2011 

* Barn och Utbildningsnämnden, ledamot   Start:  2011 

Tidigare/nuvarande styrelseuppdrag: 

*Inga 

 

Referens: 

Mikael Norling, Ica-handlare 

 

Se även mitt visionära brev, bifogat i samma mail. 

 

  



Visionärt brev  John Eriksson 

Jag har valt att nominera mig själv till Investors styrelse inför bolagsstämman 2012. Här nedan 

kommer jag att förklara vem jag är och vad jag vill nå. Jag är även öppen till att föreslås av er – se 

även mitt CV bifogat i samma mail. 

Till att börja med är jag den personen som inte är rädd att säga emot. Jag tror att diskussioner endast 

är nyttiga och essentiellt för ett företag. Det är inte heller nyttigt för en styrelse att ha en grupp av 

ledamöter som är gjutna ur samma form, liknande utbildning, samma visioner, samma etnicitet eller 

bakgrund. Jag vet att ni håller med. För att få ut det extra mervärdet av ett företag måste styrelsen 

innefatta så många olika synvinklar som möjligt, många av de produkter och framgångsrika företag 

som finns idag skulle inte ha existerat om diskussion från de olika synvinklarna inte hade tvingat fram 

förståelse och anpassning till marknaden – och det är där jag ser min plats.  

Jag har inte gått någon lång eller komplicerad ekonomiutbildning, något som kan anses vara ett 

kriterium. Detta ser jag som min starka sida. Dagens ekonomiutbildningar belönar komplext tänkande 

och förmågan att göra det enkla svårt snarare än att göra det svåra lätt.  Jag har inte blivit tilldelad 

någon form att anpassa mig till, ingen har dödat mina idéer, ingen har talat om för mig att mina idéer 

inte är möjliga – därför är allt möjligt för mig. Jag är en visionär. Jag vill nå fram, tala och utveckla. Jag 

är en perfektionist uti fingertopparna och nöjer mig endast då det yttersta har gjorts. Utan mångfald 

och diskussion stannar utvecklingen och utan visioner dör ett företag. 

Att jag är endast är nitton år är inte min nackdel – snarare fördel. Jag har så mycket kvar av det som 

försvinner med åren. När man talar om mångfald är det inte bara bakgrund och etnicitet som 

innefattas utan även åldersspridning. Alla visionära företag som vill vara med fighten om trettio år 

borde ha en ungdomlig kraft. När allt kommer till kritan så är det jag och min generation som sätter 

agendan för marknaden inom den givna tidsramen, inte den generation som sitter i dagens styrelse. 

För att ligga steget före, räkna in mig i Investor AB:s styrelse.  

Jag är kreativ och har många idéer kring hur saker kan effektiviseras, utvecklas och helt och hållet 

komma på nya saker. Mina idéer är små frön som jag sprider vitt runtomkring mig. Vissa gror - andra 

inte. Jag har kanske inte all teoretisk kunskap för att själv kunna utveckla och ta hand om blomman, 

men detta är inte heller styrelsens jobb. Det viktiga för styrelsen är att vara visionära, att leda 

företaget, inte att sköta det i dess vardagliga drift. Hjälp Investor att få ta vara på dessa frön, och 

förhoppningsvis kan ett antal blommor få skördas. Så fröet och skörda tillväxten.  

Mångfald är det bästa som finns, men då man blandar allt för många olika färger på personligheter, 

gul, röd, lila, så finns det en risk för att allt blir en enda tråkig grå röra av kompromisser. Jag är den 

färg som inte vill blanda sig, utan vill lysa över de andra till inspiration. 

Jag kan vara just det fröet och/eller den färgen som inspirerar till Investors framtid. 

 

/ John Eriksson 

 

 


