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Juristen:
Kommuner diskriminerar
småföretagare

Annie Lööf 
vill vara en o! ensiv röst för 
småföretagare

Personalvård 
- en bra a! är för företaget

Krönikan:
Alexandra Pascalidou skriver
om fascination inför döden

Orimligt 
att myndigheter tolkar
lagen olika

Landets 

snabbast 

växande
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Kroppsspråksexperten, skådespelaren och operasångerskan

Mi Ridell



IntervjuProfi len: Mi Ridell

Talar dina ord och din 
kropp samma språk?
Kroppen, rösten och talet har mer betydelse i a! ärssammanhang än många tror, 
säger kroppsspråksexperten, skådespelaren och operasångerskan Mi Ridell som 
också är ambassadör för Tillväxtverkets program ”Främja kvinnors företagande”.
" Det handlar om kommunikation. Och att alla gör ett första intryck. Därför är 
det viktigt att vara medveten om de signaler kroppen sänder ut.

”Yesterday is history. 
Tomorrow is mystery. 
Today is a gift.”

”En sjöman ber inte om 
medvind, han lär sig segla”
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Bra Balans i Sverige AB   Artillerigatan 10   114 51 Stockholm   Telefon 08-661 62 00 
info@balansis.se   www.balansis.se   Org. nr. 556707 0171   Bg. 5913-5475

Vi erbjuder dig som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund  
en hälsokontroll utöver det vanliga, hos oss får du inte bara en  
hälsokontroll utan även rådgivning och kunskap om hur du kan  
hålla dig frisk hela livet.

Hälsokontrollen består av två besök:

Vid första besöket träffar du en av våra sköterskor som  
tar ett !ertal prover (se baksida) som är viktiga för din  
hälsa. Inför besöket skall du vara fastande från kl 22:00  
kvällen innan.

Vid besök två träffar du en av våra hälsopedagoger/hälsoutvecklare.  
Ni går tillsammans igenom provsvaren, därefter gör ni en 
hälsopro"lbedömning och går igenom hur du ytterligare kan  
förbättra din hälsa. 

Kostnaden för båda besöken är endast 1800 kr/per person

Vi gör hälsokontrollen i din region  
på följande orter under 2011 och 2012:

Stockholm Trollhättan Uppsala
Göteborg Norrköping Falun
Halmstad Linköping Sundsvall
Malmö Örebro Örnsköldsvik
Växjö Västerås Umeå
Jönköping Nyköping Skellefteå

Hälsodiplom+ 
2012

Hälsodiplom tilldelas årligen företag som erbjuder och genomför  

Hälsokontroll+ på alla sin anställda för att bibehålla och utveckla en god hälsa.  

Företaget uppmuntrar sina anställda att göra hälsosamma livsstilsval  

genom att årligen genomgå Hälsokontroll+.

Hälsodiplom är beviset för ett medvetet och strukturerat hälsoarbete.

Utfärdat till:

Gunnar Thryselius, VD Bra Balans i Sverige AB

www.balansis.se

+

Bra Balans i Sverige AB

Vid Hälsokontroll+ får du 6 månaders fri tillgång till BalansJakt eller HälsoSupport

Erbjudande:

– Mats Rönnberg,  
Trevis Måleri

“Hälsokontrollen var 
en väckarklocka”
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Få svenska artister har en sådan bredd som Mi Ridell. Hon är 
från början operasångerska, och ! yttade upp till Stockholm från 
Karlskrona för att utbilda sig på Nordiskt musikkonservatorium. 
Hon har sjungit i både Carmen och Figaros bröllop. Hon spelar 
piano och cello, har gjort buskis, revy, " lm, TV och teater. Hon 
upptäcktes när hon uppträdde i en uppsättning av Askungen. Regis-
sören Mikael Hylin fångades av hennes komiska ådra, och rekryte-
rade henne till revyn Mulliga vitaminer, där hon 24 år gammal " ck 
ett stort genombrott.

Efter 20 år på scen och nybliven mamma började Mi fundera på 
hur hon kunde omsätta sina kunskaper och erfarenheter som skåde-
spelare till ett mer ”normalt arbete” med normala arbetstider. 
#Skådespeleriet är ett oerhört lärorikt men också tu$ t och krävande 
med mycket jobb både kvällar och helger. Inget för en ensamstå-
ende mamma med en baby med kolik.

Idag är hon egen företagare och expert inom kroppsspråk och 
muntlig presentation. Hennes verksamhet bygger på att ge inspira-
tion och utbildning om kroppsspråk och bemötande, och att hjälpa 
människor att komma över sin scenskräck och bli bättre på munt-
liga framställningar. 
# Forskningen säger att närmare 45 procent av alla människor är 
mer rädda att tala inför grupp än för att dö. Det säger en hel del. 
Många duktiga och framgångsrika entreprenörer är duktiga på sitt 
område, men gömmer sig bakom teknik och powerpointbilder när 
de ska hålla en presentation. När tekniken krånglar står de sedan 
helt handfallna. Därför är det väldigt viktigt att jobba med talet 
och kroppen så att man har full kontroll, känner sig säker på scen 
och inte bygger upp din självkänsla på tekniken. Genom större 
insikt och kunskap om ditt kroppspåk kan du både bli en bättre 
kommunikatör och säljare, menar Mi. Ungefär hälften av det vi 
kommunicerar består av kroppsspråk och en tredjedel av hur rösten 
låter. Det som blir kvar är det vi säger.
# Kroppen ljuger inte. Kroppen är själens språk. Om inte din kropp 
och dina ord säger samma sak blir du inte trovärdig, fortsätter Mi 
Ridell. Även kläder sänder ut signaler. Men hon är noga med att 
påpeka att hon inte lägger någon värdering på hur människor ska 
klä sig eller bete sig i olika sammanhang. Det viktiga är att du är 
medveten om signalerna du sänder ut till omgivningen. 
# Det handlar om att du på bästa sätt använder dina egna verktyg, 
det vill säga kroppen, rösten och talet för att kommunicera, vare sig 
det är en kvartalsrapport eller ett bröllopstal. Och inte minst att du 
lär dig hantera nervositeten om den kommer smygande.

Mi arbetar idag framgångsrikt med egna uppsättningar och fö-
reläsningar samt bedriver även sång- och musikundervisning. Ar-
betstempot är högt. Och hon marknadsför sig som ett ”kinderägg”. 
Bokar du henne som konferencier får du en sångerska på köpet, om 
du vill och om det passar. Bokar du henne som sångerska får du en 
lektion i kroppsspråk. Bokar du henne som moderator, inspirerar 
hon er i ämnet kreativ service. Som ett ”föreläsningskinderägg”, tre 
önskningar i ett! 

Energi och entusiasm kännetecknar Mis personlighet. Hon 
kryddar ofta sina föreläsningar med humorinslag. Hon verkar helt 
enkelt vara en sprudlande glad person. Men Mi förklarar att hon, 
liksom andra, har tunga och motiga dagar. Men att hennes positiva 
grundsyn, som hon har med sig hemifrån, hjälpt henne att hitta vä-
gar ut ur motgångarna, både privat och i yrkeslivet.
På frågan om hon någonsin är deppig och ledsen, säger hon: 
Självklart! Men att hon väljer att se glädje snarare än problemen i 
vardagen, och att se varje dag som en möjlighet.
# Jag känner stor glädje och passion för mitt företagande. Min 
uppfattning är att man alltid har ett val: att antingen älta och gräva 
ner sig i saker och ting eller försöka ha positiv inställning. Jag väljer 
glädje # det blir mycket roligare och mer givande så, säger Mi som 
har ett eget ordspråk hon lever efter: ”Yesterday i s history. Tomor-
row is mystery. Today is a gift.”

Jag drömmer inte - utan ser till att förverkliga mina 
drömmar.

När Bra a! ärer ringer upp Mi är hon på väg till Arndts nätverks-
trä$  på Gondolen. 
# Jag älskar nätverkande. Det är både roligt och inspirerande med 
nya kontakter, säger hon. Under vår intervju hinner hon dricka en 
kopp ka$ e, handla lite på vägen samtidigt som hon svarar engage-
rat, rakt och öppet på alla frågor. Mycket e$ ektivt. Och känns som 
en direkt spegling av Mi’s ambitiösa personlighet. 
Mi är också ambassadör för Tillväxtverkets program Främja kvin-
nors företagande. Erfarna och mer riskbenägna. Min förhoppning 
är att jag ska dela med mig av mina erfarenheter och vara en inspi-
rationskälla som hjälper kvinnor över tröskeln så att de vågar. 

Som småföretagare idag gäller det att vara något av en mång-
sysslare och utnyttja sociala medier som en marknadsföringsmöjlig-
het. Mi pratar om ”multi task” konceptet. 
# Dagens enmansföretagare är mångsysslare. För min del är jag 
föreläsare, konferencier och underhållare, men jag bloggar, twittrar 
och använder facebook och andra sociala medier. Mi tycker att den 
största fördelen med att vara egen är att kunna styra över sin egen 
tid. Det som kan vara jobbigt är osäkerheten kring ekonomin; att 
inte veta exakt hur mycket pengar som kommer in varje månad. 
# En av de faktorer som bidragit till min framgång är att jag alltid 
varit extremt ordningsam och noga med pappersarbetet inom 
företaget - och tyckt att det varit roligt. Framför allt har jag velat ha 
koll på pengarna som kommer in. Jag har på samma gång lärt mig 
väldigt mycket hur ett företag fungerar.

Företagarpolitiken i stort är bra, men Mi skulle vilja se en för-
ändring inom kulturbranschen.
#I dag blir alla arbetslösa skådespelare uppmanade att starta eget 
– vilket är katastrof kulturpolitisk. Det drabbar många duktiga  
kulturarbetare och utarmar kulturen. Och ett beslut som utarmar 
kulturen, menar Mi kritiskt. 
#En betydligt bättre idé vore att föra samman duktiga marknadsfö-
rare (som kan försäljning och marknadsföring) och kulturarbetare 
(som kan vara kreativa, utrycka sig och skapa kultur), som blivit 
arbetslösa men som kan dra nytta av varandras kompetenser och 
erfarenheter. Jag tycker också att det borde vara avdragsgillt att 
sponsra kultur, understryker Mi.

Du har ju själv lyckats mycket bra. Hur ser du på din egen fram-
gång och vad betyder pengar för dig?
# Jag ser företagandet som en livsstil. Jag är ambitiös och kan 
min grej. Jag har en väldigt bred målgrupp och eftersom jag är så 
mångfacetterad, funkar jag också i de ! esta sammanhang. Pengar 
är skönt att ha och helt klart en frihet. 

Åter tillbaka till kroppsspråket. Vilka är dina bästa tips? 
#Var väldigt föreberedd inför din presentation eller ditt framfö-
rande. Undvik att jämföra dig med andra, och försök vara intres-
santare än tankarna hos den som lyssnar genom att variera tempot, 
rösten och ta pauser ibland. Och kom ihåg att kaoset du upplever 
inombords väldigt sällan syns.

Vad har du för framtidsplaner - drömmar och visioner?
Jag drömmer inte - utan ser till att förverkliga mina drömmar.
Nu har jag planer på att utöka min verksamhet genom att engagera 
duktiga skådespelare så att mitt företag kan växa.  Jag tror behovet 
att jobba med kreativ service (bemötande, attityd och service), pre-
sentationsteknik och kroppsspråk kommer att öka dramatiskt inom 
näringslivet framöver. Det blir allt mer betydelsefullt att utveckla 
och sälja sig själv, lära sig medveten närvaro och att stärka såväl det 
personliga som företagets varumärke.

”Över hälften av det du kommunicerar till 
din kund är kroppsspråk, en tredjedel är 
hur din röst låter och en mindre del åter-
står till det talade ordet”

NAMN: Mi Ridell
FÖDD: 1968 i Karlskrona
FAMILJ: Sonen Max och 
sambon Peter
BOR: Lägenhet i Stockholm
ÄTER: Sushi och kroppkakor 
(dock ej samtidigt)
MOTTO: Att inspirera, entu-
siasmera och glädja andra
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