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tänktejag: "Varför finns det ingen .

matlåda som är giord för att hålla :

maten kall?", säger Carolina Sund- 
'

berg. I

I dag finns hennes egendesig-
nade matlåda med kyllock att köpa :

hos över 350 återförsäljare. Den
eryorteras också till en rad länder. ,

ilIen vägen dit fran en enkel idd ,

var inte helt glasklar. Carolina :

Sundberg arbetade som butikschef :

på Lindex och hade ingen aningom :

hur man startade ett eget företag. ,

Första steget blev att ta kontakt ,

med Nyföretagarcentrum. :

-Det är ett bra steg ett. Där får ,

man hjälp och information om vad '

som krävs för att komma i gång, sä- ,

ger hon. 
I

Har man en innovationsid6 kan r

man också vända sig till Almi för
att få prata med en innovationsråd-
givare. Det kan fungera för vissa,
men Carolina Sundberg upplevde
aft hon slussades runt mycket. I
stillet fann hon en trygghet hos
en verkrygskonstruktör från Eskil-

Carolinas tips
ryTa kontai<t med

ffi Nyföretagarcen-
trum för att tära dig
om hur man startar ett
företag.

ffiFörsök hitta en

--Smentor som kan

branschen och kan

hjätpa dig vidare.
%Testa din innova-
#tionsid6 på inkö-
pare titt otika butiker
för att se om det finns
ett intresse.

*ffi Du måste våga
§ffimisstyckas. Dettar
tid att komma i gång

med sin firma.

ryHör av dig titt
#branschpress
när du har en färdig
produkt. På så sätt kan

konsumenter få upp
ögonen för dig.
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Fakta. FrozzypackAB

Grundat I l --
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stuna som hjälpte henne att ta fram
produkten.

- Man behöver ha en mentor, nå-
gon som tror på en. Detgör att man
får lite styrka. Många är nog osä'kra

när det kommer till att sätta i gång

ett helt företag.
I november 2O1O bestämde hon

sig för att satsa helhjärtat på företa-
get. Ett intresse för produkten hade

vuxit fram. Men att ta steget ut från
tryggheten giorde henne liwädd.

-Efter att jag hade sagt upP mig
gickjag i två veckor och tänkte "du
iir inte riktigt klok". Men jag insag
att man måste våga misslYckas, att
det inte gör något om man gör fel.
Det går alltid an vända tillbaka om
det inte fungerar, §ger Carolina
Sundberg.

Från vardagsid6 till succe
Har du en id6 på en innovation
som kan tösa ett problem i var'
dagen? Ta då steget och starta
ett eget företag. Grundaren av
succ6n Frozzy pack, carolina
Sundberg, delar med sig av
några tips på vägen.

Joakim Sundberg
ioåkim.sundb€rg@dn,se': --:: ,:r
ODet finns de som dagarna i ända
samlar på sig vardagsproblem för
att kunna hitta på en smart uppfin-
ning. Men Carolina Sundberg tror
att den smarta id€n måste komma
av sig själv. Den måste födas ur frus-
tration. Id6n till hennes produkt
och företag Frozzypack kom till
henne en kall januarimorgon 2OO8

ndrhennes lO-åriga dotter skulle på
skoludlykt.

3 - Ias oackade ner matsäck till
i i*"". i 

"" 
f-ir"tfr, men hon väg-

- ra& at ra med sig den. Hon skulle
hastridskormed sig och tyckte det

_ var 6r mycket att bära på. Och då
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