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NÖDINGE. Hon läm-
nade tryggheten för 
att kasta sig ut i det 
okända.

Den sista mars i år 
sade Inger Atterskog 
farväl till uppdraget 
som personal- och 
informationschef på 
Mölndal Energi och 
startade eget.

– Nya utmaningar 
har alltid tilltalat mig, 
motiverar Inger sitt 
beslut.

Inger Atterskog är en av Ales 
nyföretagare. Strategisk HR-
partner Inger Atterskog AB 
är det fullständiga företags-
namnet.

– Jag jobbar med strate-
giskt och praktiskt personal-
arbete för företagsutveck-
ling. Det handlar om stöd 
och vägledning inom HR 
och affärsstyrning för före-
tagsledning, rekrytering, 
avveckling/omstäl lning, 
coaching och affärsutveck-
ling med personalens delak-
tighet. Idén med företagets 
verksamhet är just att få före-
tagen att ha en medveten och 
god strategi som utvecklar 
både individen och företaget 
i en lönsam och uppåtgående 
spiral mot högkonjunkturen, 
säger Inger till Alekuriren.

Har gjort rätt val
Inger Atterskog är hem-
mahörande i Bohus. Innan 
anställningen på Mölndal 
Energi arbetade Inger som 
personalchef för de nordiska 
länderna inom Exide/Tudor 
AB.

– I min roll på Tudor fick 
jag tyvärr lära mig hur upp-
sägningar fungerar i Sverige, 
Norge och Danmark, men 
även rekrytering så klart.

Det var inte utan vånda 
hon lämnade sin tjänstgöring 
på Mölndal Energi, men med 
facit i hand känner Inger att 
hon har gjort helt rätt.

– Att starta eget började 
som en kittlande tanke för 
drygt ett år sedan, mest som 
en rolig vision. Sedan funde-
rade jag på vad som egentli-
gen hindrade mig? Jag hade 

ju en idé och min egen kom-
petens att tillgå redan nu.

Mentalt redo
I höstas var Inger mentalt 
redo för att förverkliga sin 
dröm, men av lojalitets-
skäl mot Mölndal Energi 
bestämde hon sig för att vara 
kvar ytterligare ett halvår.

– Det var bra att jag inte 
hade mer bråttom att komma 
igång. Det fanns mycket for-
malia och mycket att lära om 
företagande och jag ville satsa 
helt och fullt vilket inne-
bar bolagsbildning med ett 
aktiebolag direkt. Det blev 
besök hos nyföretagarcen-
trum i många olika former 
med kunniga vägledare inom 
specifika områden. Alla stöt-
tade och gav sina råd och jag 
fyllde på min kunskapsbank, 
säger Inger.

Den riktiga starten som 
egenföretagare blev den 1 
april och trots rådande låg-
konjunktur är Inger Atter-
skog tillfreds med sin nya 

arbetssituation.
– Jag fick med mig en 

del uppdrag från min gamla 
arbetsgivare, till det kom ett 
par nya, så det blev en fly-
gande start. Jag vill påstå att 
Strategisk HR-Partner är ett 
företag i medvind trots låg-
konjunkturen.

Hur ser du på framti-
den?

– Jag har börjat med låga 
omkostnader, vilket gör att 
jag har ett kontorsrum i 
vårt hus i skogen. Framöver 
siktar jag på en central place-
ring för min verksamhet. För 
målsättningen är ett blomst-
rande företag, där både jag 
och anställda kan arbeta med 
strategiska personal- och 
utvecklingsfrågor i regionen, 
avslutar Inger Atterskog.

Ett steg ut i 
det okända
– Inger Atterskog startade eget mitt i låg-
konjunkturen
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Inger Atterskog från Bohus är en av Ale kommuns färskas-
te egenföretagare. Den sista mars lämnade hon sitt uppdrag 
som personal- och informationschef på Mölndal Energi och 
startade Strategisk HR-partner Inger Atterskog AB.
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