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tema  tema  Musiken som drivkraft

Vi tar dig vidare i 
vårt avlånga land
Smidig transferbuss till samtliga terminaler på  

Arlanda till alla destinationer i Sverige.
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Dessutom bjuder vi på parkeringen

En målmedveten spelare
på plan och på scen

Lasse Mattila har på allvar ta-
git sig an musiken.Han spelar 
in skivor, gör uppträdanden, har 
skaffat sig hemsida. Vid sidan 
av fotbollskarriären, jobbet som 
skolkurator och specialuppdrag 
som föreläsare och ideella upp-
drag. Målmedvetenhet är mask-
rosbarnet Lasses följeslagare och 
revanch.

- Jag vill vara fokuserad, förklarar Lasse, 
som lärt sig vikten av uppsatta delmål och 
mål från idrottens värld. Detsamma gäller 
vid marknadsföringen av en musikerkarriär 
med egna låtar.

- När man är engagerad på flera håll krävs 
struktur för att behålla kvalitet. Jag vill veta 
att jag gör rätt saker, jag försöker minimera 
onödig tid!

Lasse är uppväxt under kaotiska förhål-
landen i Helsingfors, har spelat fotboll 
både i finska U21-landslaget, LSK och nu 
serievinnande Oddevold, utbildat sig till 
socionom och föreläser om att vi själva 
styr våra liv och att drömmar är till för att 
förverkligas!

www.lassemattila.com

- Idag lever jag helt på spelningar, spons-
ring och skivor, ler Erik, det är musiken 
som är min drivkraft. Den gör mig trygg 
och glad.

Erik betraktar sig som en softare i företaget, 
eftersom han har hjälp av agent, manager, 
skivbolag och bokföringsbyrå. Allt detta ger 
trygghet. Fakturerar gör han dock själv!
När Erik är hemma i Uddevalla blir det 

extra tydligt att han är sitt eget varumärke, 
han får ständigt uppmuntrande kommen-
tarer, hälsningar och leenden. Men den 
värsta hysterin har lagt sig.

- Idag är jag “alltid” på jobbet, konstaterar 
Erik, eftersom jag blivit offentlig. Men det 
är otroligt skönt att komma hem till mina 
“riktiga” kompisar och till all värme från 
människor som bryr sig om mig.

Kim Kärnfalk:
Timing, 
talang, tur
och en massa 
hårt arbete
Kim Kärnfalk är ingen duvunge 
i företagande - både Friends och 
konstellationen Kim&Nina vilade 
på AB.
- Det finns en föreställning om 
att artister inte kan vara bra på 
affärer! Jag har försörjt mig på 
den här branschen i tio år!

Erik är sitt eget varumärke
Idol vände upp och ner på Erik Segerstedts liv. Han blev en offentlig 
person, började tjäna bra på sin musik och omvandlade sin enskilda 
firma till AB.

”Jag vill vara en ambassadör för Uddevalla”
Roland Utbult är en seriös fö-
retagare med en omsättning på 
dryga miljonen om året.  Hans 
sjungande och låtskrivande har 
resulterat i aktiebolaget Utbult 
Produktions som investerat i en 
stor studio i Karlstad, där sonen 
Carl bor.

- Båda mina söner är musiker och delägare, 
ler Roland stolt. Carl åker till Tokyo, Hol-
land, Berlin... för att producera låtar och 
Marcus spelar kontrabas i olika band.


