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Vad betyder mod för er? 
Mod är grunden för allt och om man inte vågar 
kommer man ingenstans, svarar en allvarlig 
Paulina. 
 Allting börjar med mod och att våga gå utanför 
sin comfort-zone. Det kan vara allt från den 
minsta saken till den största, från att våga säga 
ifrån när någon tränger sig i kön till att våga gå in 
på en arbetsintervju, berättar Tilda. 
Mod är det frö som är grunden för något stort, 
instämmer Johanna.  
 
Varför är det så viktigt att våga? 
Utan att inneha mod så vågar man inte utmana sig 
själv och därigenom utvecklas man inte heller, 
informerar Paulina. 
Det är viktigt med mod för att man ska kunna 
sätta upp och nå sina mål, d.v.s. att ta sig från 
punkt A till punkt B, konstaterar Johanna. 
Vi tycker det är viktigt att ha mod att vara den 
man är. Att våga förlora fotfästet en stund för att 
nå det man vill och utvecklas, fortsätter Tilda. 
 
Kan det vara svårt att ta till sig mod? 
Ja, tidigare så var det svårt. Då kunde jag vara rädd 
att säga vad jag tycker, jag var rädd för min grupps 
reaktion. På så sätt gick min grupp och jag själv 
miste om utveckling och ledarskap. Men genom 
att ta till mod och våga stå upp för min ståndpunkt 
gjorde jag alla en tjänst, svarar Tilda. 
Det kan vara svårt att våga misslyckas, men 
sanningen är att om man är självsäker och tror på 
sig själv så kan man lyckas med allt man vill, 
tillägger Johanna. 
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Hur har ni märkt av att mod krävs i ert UF 
företag? 
Utan mod så skulle vårt företag inte vara där vi är 
idag. Vi har gått från att vara elever som är osäkra 
på sig själva, till självsäkra entreprenörer. Vi har 
gått från att vara rädda att misslyckas till att idag 
istället för att se ett problem, se en utmaning, säger 
Paulina. 
I början var vi rädda att sälja på mässor och att ta 
kontakt med möjliga kunder, men genom att 
pressa oss själva ur vår comfort-zone så har vi 
absolut inga problem med det idag, berättar 
Johanna. 
Något som även varit viktigt för oss är framför allt 
att ha mod att säga vad man tycker, samt att ha 
mod till att ge och ta emot feedback. Idag står vi 
med mod nog att t.e.x. pitcha in vår produkt till 
vem som helst, göra en företagspresentation inför 
en jury och kontakta stora företag, tillägger Tilda. 
 
Hur påverkar mod er? 
Utan mod skulle vi inte haft Culina UF och då 
skulle vi stå på samma ställe som vi gjorde för 
mindre än ett år sedan, utan alla de erfarenheter i 
bagaget som vi idag har, säger Johanna  
Mod har gjort oss till starkare personer. Mod har 
gjort oss mer effektiva genom att vi har vågat 
berätta för varandra när vi tyckt något var fel. Bara 
för att vi hade ett mål när vi började. 
Vi ville nå framgång och då visste vi att det 
krävdes mod, avslutar Paulina. 
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