
Hon tvingades kliva av jobbet som vd — på ett  
företag som hennes familj byggt upp. Nu berättar 
Sofie Gunolf, tidigare vd för Indiska, om smärtan 
och sorgen i att inte lyckas, om känslan av att  
svika andra och att tappa självförtroendet. Men 
också om vägen tillbaka, till någonting nytt.
Text Sara Hammarkrantz  Foto Karl Nordlund

” Jag lyckades 
inte som vd”

personligt

Ett och ett halvt år 
efter att Sofie Gunolf 

lämnade Indiska har 
hon byggt upp en ny 

verksamhet, Soulosofie.      
Utifrån sin passion för 

indiskt hantverk. 



Personligt
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” Vissa dagar kom jag inte upp ur  
sängen. Jag kunde gråta en hel dag. 
Och hjärnan funkade inte.”

H
ON PACKADE 
sina grejor i 
en papplåda, 
sa till några 
medarbetare 
att ”nu var 
det dags”. 
Sedan klev 
hon ut från 

det företag som hade varit hennes 
livs mening och gärning i över tret
tio år – familjeföretaget Indiska. 

Det var i maj 2016 och sorge
arbetet pågår ännu. Hon kör fortfa
rande fel i Värtahamnen. Det sitter 
i ryggmärgen att svänga höger till 
Indiskas huvudkontor. 

”Samma dag som jag gick kände 
jag mig euforisk och fri, men sedan 
dippade jag. Vissa dagar kom jag 
inte upp ur sängen. Jag kunde gråta 
en hel dag. Och hjärnan funkade 
inte. Jag var så hjärntrött”, säger 
Sofie Gunolf, före detta vd och 
barnbarn till Indiska Magasinets 
grundare, Åke Thambert. 

I ETT OCH ett halvt års tid har hon 
brottats med att hon inte lyckades 
vända Indiskas fallande försäljnings
siffror. Att hon varit på väg att 
förlora sin familjs livsverk. 

I december 2015 togs en ny vd in, 
David Rönnberg – som inte tillhör 
familjen – och företaget har genom
gått en rekonstruktion. Sofie Gunolf 
var kvar i ytterligare ett halvår som 
inköpschef innan hon gick. 

I dag smider hon helt andra 
planer i sin pappas gamla plåtslageri 
mittemot Älvsjömässan utanför 

Stockholm och har startat ett nytt 
inredningsföretag, Soulosofie. Hon 
har försonats och ser värdet i att 
berätta hur man tar sig tillbaka 
från det som kan se ut som ett stort 
misslyckande – ett fall som många 
på höga positioner varit med om, 
men få vågar prata om. 

”Jag var skadeskjuten, kände mig 
otroligt värdelös, i kombination 
med att jag kände ansvar för det 
som hänt. Jag tog på mig väldigt 
mycket, det höll på att förgöra mig 
som person. Vad hade jag kunnat 
göra annorlunda? Det blev en ond 
cirkel, där till slut allt var mitt fel.”

HON SKRATTAR TILL där hon sitter 
i en av de stora beige sofforna i 
lägenheten på Östermalm. Så här i 
efterhand hör hon att det låter smått 
megalomaniskt. En person kan inte 
vara ensam ansvarig för allt som 
händer i ett bolag. Nu börjar hon se 
klart, men det har inte varit lätt att 
göra sig fri från känslor av skuld och 
misslyckande.

”Att lämna Indiska var som att bli 
av med en kroppsdel.” 

Hon visste inte längre hur hon 
skulle presentera sig. Hela hennes 
tillhörighet försvann i ett slag. Inte 
heller kunde hon svara på frågan 
”Vad hände egentligen?”.

I dag kan hon se att hon har varit 
med och drivit bolag i trettio år och 
åstadkommit enormt mycket.

”Det var många omständigheter, 
och inte jag, Sofie Gunolf, ensam 
som gjorde att vi hamnade där vi 
hamnade. Vi var en styrelse och en 

SOFIE GUNOLF
GÖR: Startat företaget Soulosofie 
och säljer möbler från Indien, driver 
ett sourcing-bolag som hjälper 
andra företag med produktion i 
Indien. 
FAMILJ: Sambo, två egna barn, 
två bonusbarn. Är barnbarn till Åke 
Thambert, som tog över Indiska 
utställningen 1951, och skapade 
det som är Indiska i dag. 
BOR: Precis flyttat från Östermalm 
till Kungsholmen, Stockholm.
KARRIÄR: Började på lagret på 
familjeföretaget Indiska som 15- 
åring, varit butikschef, inköpare, 
inköpschef och mellan 2006 och 
2015 vd på Indiska.
Kommentar: Indiskas vd sedan ett 
och ett halvt år, David Rönnberg, har 
avgått. Nuvarande försäljningsche-
fen Karin Lindahl blir ny vd i oktober.

BÄSTA 
VÄNNER

DET INDISKA 
FAMILJEARVET

VÄLSIGNAT 
SAMARBETE

”Sailesh och hans 
pappa drev vårt 
kontor i Indien i 
30 år. Och Aticka, 
också nära vän, 
som jag bor hos 
när jag är i Delhi.” 

Tre generationer 
som drivit Indiska. 
Morfar Åke Tham-
bert, Sofie Gunolf 
och hennes 
mamma Christina 
Baines. 

”På senaste 
resan till Indien. 
Jag tänder 
kunskapens 
lampa hos en 
leverantör, för 
att välsigna vårt 
möte.” 

PÅ ÄVENTYR I NORD-
NORGE

En liten stunds 
återhämtning 
tillsammans 
med kompisar 
på fiskafänge i 
Nord-norge för 
några år sedan.

Sofie i femårsål-
dern tillsammans 
med sin fyra år 
äldre bror, Patrik 
Tillman, i ett 
reportage för 
Damernas Värld.

En glad Sofie 
Gunolf efter  
avslutade eko-
nomistudier på 
Kungsholmens 
gymnasium 
1988.

BRORSAN OCH 
JAG

NYBAKAD
STUDENT

UR SOFIE GUNOLFS  FOTOALBUM

familj och det finns en omvärld”, 
säger hon.

Men när hon var som mest nere 
sållade hon ut det som var till hen
nes nackdel, hörde bara de som ville 
tala om för henne att det var hennes 
fel. Såg inte att deras pekade fingrar 
var ett sätt för dem att skylla ifrån 
sig. Hennes självförtroende blev allt 
sämre. 

”Detta arv har inte känts betung
ande förrän tills för några år sedan. 
Jag har tidigare sett mig som så pri
vilegierad. Men jag har aldrig känt 
mig så ensam som jag gjorde de två 
sista åren.”

L ÅT OSS snabbspola histo
rien: Sofie Gunolf började 
på familjeföretaget redan i 
tonåren, jobbade på lagret 
och i butik på sommarlov 

och helger. Efter gymnasiet plug
gade hon i Frankrike något år för att 
sedan kliva in på Indiska på heltid 
när hon var 19 år. 

”För mig var det en självklarhet, 

Sofie Gunolf har haft 
mycket stöd av nät-
verket Young Presi-

dents’ Organization, 
som hon gick med 
i när hon tillträdde 

som vd.

jag ville inget annat, det här var min 
dröm. Det är väl det som gjort att 
det har varit så smärtsamt.” 

DÅ VAR FORTFARANDE den legen
dariske morfadern, Åke Thambert, 
kvar i bolaget, morbror Anders 
Thambert var vd och mamma 
 Christina Baines satt i styrelsen. 

Sofie Gunolf blev snabbt butiks
chef och sedan inköpschef, för att 
i juni 2006 ta över vdskapet när 
Anders Thambert blev styrelse
ordförande. Då hade Indiska 700 
anställda i 85 butiker i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland och en 
omsättning på 900 miljoner kronor. 

Hon blev rejält uppmärksam

mad för att hon som ung kvinna 
anförtroddes familjekoncernen, och 
hon kastades direkt in i rampljuset 
när SVT:s Uppdrag granskning 
kritiserade en leverantörs vatten
rening och i samband med det även 
blev utpekad för att betala för låga 
arbetarlöner. 

Sofie Gunolf fick försvara sig och 



Personligt

bolaget i Aktuellts direktsändning. 
En käftsmäll som ledde till att hon 
blev en av de ledande inom håll
barhetsfrågor i branschen och fick 
medalj av kungen 2015.

Efter några tuffa ekonomiska år 
vände resultatet uppåt med fina 
siffror 2009 och 2010, för att några 
år senare börja gå kräftgång igen. 
De gjorde förändring på förändring, 
fick upp försäljningen, bara för att 
se den dippa igen.  

SOFIE GUNOLF arbetade 
hårdare, arbetsdagarna 
blev längre och längre 
samtidigt som hon 
ställde allt högre krav 

på medarbetare och ledning. 
”Det var väldigt svårt när det 

gick som sämst. Jag var frustrerad, 
kände att vi behövde jobba fortare. 
Ibland tog jag lite för snabba beslut. 
Styrelsen var väldigt involverad. Det 
är nog vanligt i familjeägda bolag 
men kan vara utmanande.”

Hon skruvar på sig i soffan och 
sätter sig upprätt. 

”Det här är svårt. Jag vill att det 
ska handla om mig. Mitt sätt att 
agera har varit i relation med andra. 
Men det är inte någon annans 
fel, utan det har varit mitt sätt att 
agera.”

I DEN KRAFTIGA motvind, som 
inte ville mojna hur hon än gjorde, 
ställde hon sin plats till förfogande 
några gånger. Hon föreslog styrel
sen att de skulle ”ta bort elefanten i 
rummet”, som hon uttryckte det. 

”Jag har tänkt på det efteråt. 
Varför skedde inte det? Antagligen 
var jag inte tillräckligt tydlig, eller 
så sa jag det vid tillfällen där man 
inte kunde ta det på största allvar. 
Jag har tagit på mig ansvaret för att 
jag satt kvar som vd, men det är inte 
min skuld.”

ÄVEN OM HELA den här karusellen 
fortfarande är svår att prata om 
och det emellanåt gör ont, tycks 
Sofie Gunolf befriad från bitterhet. 
Det har måhända flugit hårda ord 
emellanåt men hon är full av lovord 
för sin mamma som är hennes 
förtrogna, men även för sin bror 
som hon pratat mycket med om det 
som hänt.

”Det är klart att man ifrågasätter 
sig själv när det man gör inte ger 
resultat. Men jag kunde också se att 
vi behövde få in annan kompetens. 
Min styrka som vd har varit att 
entusiasmera och ge energi, men 
när det gick så här dåligt år efter år 
blev det svårt.”

FÖR TRE, FYRA år sedan, under en 
period när Indiska tappat många 
kunder, tog styrelsen beslut om att 
börja annonsera igen. De satsade en 
rejäl peng på en kampanj som skulle 
rulla under ett års tid. 

”Butikerna var saliga över att vi 
skulle börja synas igen. Vi skulle 
satsa oss ur krisen. Det var en viktig 
psykologisk signal för alla. Men 
plötsligt beslutar en oenig styrelse 
att kampanjerna inte gett tillräckligt 
och att vi ska avsluta samarbetet 

med reklambyrån. Jag höll inte 
med. Det var det sämsta vi kunde 
göra.”

I efterhand, när hon reflekte
rat över vilka effekter det fick på 
organisationen, att de drog bort 
den positiva energi som satsningen 
inneburit, insåg hon att detta var en 
central händelse för henne. 

Hon skulle gått då, konstaterar 
hon.

Och visst har lojaliteten till 
familjen spelat in. Att yrkesrollen 
även delats av familjerollen gör det 
tuffare, mer komplicerat. 

”Jag har inga problem med att 
vara rak och tydlig, men så fort det 
kommer till familjen och vår dju
pare relation känner jag ett större 
hänsynstagande.” 

Hon bryter en bit av den gigan
tiska muffins hon köpt till kaffet. 
Förlorar sig i minnen. Säger sedan:

”Där tappade jag fart. Och det är 
jättefarligt.”

HON KÄNDE SIG överkörd 
och var tvungen att 
genomdriva åtgärder 
som hon inte stod 
bakom. Hon tappade 

också i kraft gentemot sin lednings
grupp, även om hon valde att vara 
ärlig med att hon ansåg att det var 
ett felaktigt beslut. 

”Min första lojalitet är alltid led
ningsgruppen, de jag arbetar med.”

”Jag var skitarg – och frustrerad, 
men jag tvingades tugga i mig be   
slutet. Jag gjorde avkall på min egen 
tro.”

” Under flera år var jag inte med i den  
vanliga vardagen. Är det värt det? För vad?”

OKTOBER 2017 Chef. 53 52 Chef. OKTOBER 2017

NOBELS FREDS- 
PRISTAGARE

INVIGNING  
I INDIEN

Delar av familjen 
och deras gode 
vän Kailash Saty  - 
arthi som vann 
Nobels fredspris 
tillsammans med 
Malala 2014.

MEDALJ UR 
KUNGENS HAND

Sofie Gunolf  
fick 2015 medalj 
för värdefulla 
insatser i närings-
livet, efter att ha 
tagit initiativ till 
ett vattenprojekt.

En av de då 
största leve - 
rantörerna 
inviger stolt den 
nya Indiska- 
produktionen  
i sin fabrik. 

tydligen då, för mig fanns det inget 
annat. Då var det bara ’på’t igen’. 
Kämpa, kämpa, kämpa.”

ALLT DETTA FÖRSÖKER hon för
sonas med nu. Och att det slutade i 
en känsla av att det var hennes fel. 

”Hur ska jag säga det så att det 
inte låter galet, men Indiska är näs

När det var som mest stressat och 
pressat orkade hon knappt uppbåda 
energi till något mer än att arbeta. 
Hon slutade träna.  

”Jag kunde sitta med mina kom
pisar och fika en lördag när jag fick 
försäljningssiffrorna från fredagen 
i telefonen. Hela mitt liv bara räm
nade. Jag bar motgången i varenda 

cell i min kropp och kunde aldrig 
släppa det.”

Barnen såg också att hon mådde 
dåligt. Hon var aldrig närvarande. 
Hemma satt hon med datorn i knät 
och lyssnade knappt på tilltal. 

”Under flera år var jag inte med 
i den vanliga vardagen. Är det värt 
det? För vad? Men det tyckte jag 

”Soulosofie behöver 
inte vara en fast idé.  
Jag börjar här för att 

det ger mig energi. Det 
är lyxigt, men eftersom 

jag jobbar ensam kan 
jag ge mig det.”



Personligt

tan som en familjemedlem. Det var 
så viktigt för mig att det har varit 
överordnat mig själv ibland.” 

Hon förstår inte vad som hin
drade dem från att ta in någon 
annan person. 

”Vi var väldigt kunniga, inte tal 
om annat, men det var ett nytt läge, 
en ny marknadssituation. Så mycket 
hade förändrats under de här åren 
att vi behövde få in andra styrkor.”

E FTER ETT MISSLYCKAT 
och arbetskrävande 
försök att ta in en investe
rare står hon sommaren 
2015 på sin brors, Patrick 

Tillman, kontor på Biblioteksgatan 
i Stockholm. Han hade precis bli 
vit styrelseordförande i Indiska.  
Tillsammans fattar de beslutet att 
för första gången någonsin ta in en 
extern vd, David Rönnberg. 

”Det var ingen prestigeförlust 
överhuvudtaget, bara en lättnad. Då 
förstod jag inte heller vart vi var på 
väg, bara att det var bra att vi hade 
tagit nästa steg. Jag ville helt lämna 
företaget, men vi kom gemensamt 
fram till att Indiska inte kunde 
avvara den kompetens jag besatt. 
Därför beslöts det att jag skulle vara 
kvar som inköpschef i ungefär ett 

halvår efter att David Rönnberg 
kommit in.” 

Men tiden efter beslutet skulle 
Sofie gärna vara utan. 

”Att få allt det vi hade jobbat 
med ifrågasatt var mycket job
bigare än jag kunnat föreställa 
mig. Hela våren 2016 var extremt 
ångestladdad. Jag stängde in mig 
på rummet och bara grät. Det ska 
man inte behöva vara med om. I 
rekonstruktionen var det så många 
av de personer som jag kämpat så 
hårt tillsammans med som fick 
gå. Jag var så ensam och hade hela 
tiden en tuggande känsla av att vara 
refererad till som en sopa. Det var 
helt förödande för min självkänsla”, 
säger Sofie Gunolf.

HON HADE SÅ ont i magen att hon 
inte kunde gå till jobbet. Hon som 
aldrig tidigare varit sjukskriven. 

Sofie Gunolf blir alldeles tyst. 
Harklar sig och fortsätter. 

”När det kom ett beslut för 
mycket som jag inte kunde leva med 

Sofie Gunolf som 
nytillträdd vd på 
familjeföretaget 
Indiska.

” Jag har aldrig känt mig så ensam  
som jag gjorde de två sista åren.”

packade jag min låda och gick ut 
genom dörren.”

Efter dagar av sorg, långa prome
nader och ett par månader vid sin 
sjuka mormors sida, har hon börjat 
tro på sig själv igen. Och lyckats 
stänga dörrarna till förgörandet av 
sig själv. Nu ser hon med stolthet på 
vad hon och hennes familj har åstad
kommit under de 30 år som hon har 
varit med och drivit Indiska. 

MED DEN MENTALA styrkan kom 
också lusten och energin tillbaka för 
att bygga upp något nytt och allde
les eget, där hennes filosofi om håll
barhet, som hon vunnit flera priser 
för på Indiska, blivit vägledande.

”Jag har återvänt till det som var 
min passion och drivkraft redan 
från barnsben; hantverk, hållbar
het och relationen till Indien, både 
människorna och kulturen.”

Numera rattar hon bilen söder 
över mot Bandhagen och sitt show
room med indiska möbler i stället 
för att köra fel i Värtahamnen. 
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