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DaySpa

Med sinne för nytänkande, design och
entreprenörskap har de två vännerna skapat ett
framgångsrikt koncept. Med framgång följer också
utmaningar – att ta vara på glädjen och inte fastna i
problem är en del av succén.

Vad gör ert företag?

Vårt företag DaySpa är ett helt nytt design-orienterat koncept. Min kollega Alex

Thorstrand och jag, Tobias Ollén, har skapat en plats där design möter

högkvalitativa behandlingar på flexibla och vardagsvänliga menyer så att fler ska

få ta hand om sig och må bättre. Du kan till exempel få din valda behandling i

baren samtidigt som du tar en kaffe eller färskpressad juice. På DaySpa har vi

både butik, bar, privata behandlingsrum och lokaler där man kan hålla olika event.

Man kan boka enstaka tider eller teckna ett DaySpa-kort, vilket är en slags

prenumeration för att underlätta en stunds avkoppling löpande i vardagen. Det

hela är lättillgängligt och välkomnande – oavsett om du kommer själv, med en

vän eller med jobbet.

 

När och hur kom du på affärsidén?

Det var helt enkelt så att det var en av alla idéer jag gick och funderade på –

ett spa i helt ny form. I Sverige är många duktiga på att träna och äta rätt, men

att unna sig en enkel och välgörande massage eller annan behandling var dyrt

eller otillgängligt, det ville jag ändra på. Varken Alex eller jag hade jobbat i

branschen tidigare men det var tydligt att den hade stått stilla i många år och

att det fanns möjlighet till utveckling.

 

Hur kommer det sig att ni bestämde er för att starta företaget?

Jag är van att driva projekt i många olika sammanhang. Jag har hjälpt andra

företag att skapa lönsamhet och effektivisera organisationer samt paketera sin

verksamhet och produkt och jag har även erfarenhet från eget produktionsbolag

och som långfilmsproducent. Jag började skissa på DaySpa-idén och gjorde en

någorlunda ambitiös affärsplan på 45 sidor. Redan från start visste jag att jag

ville plocka in en partner. Alex och jag var bekanta sedan tidigare. När jag

presenterade idén gick han igång direkt – så vi bestämde att köra detta

tillsammans.

 

Hur visste ni att det var just detta ni ville satsa på?

Båda två tycker att det är intressant med konceptualisering – att paketera en

idé. Just detta var ju något nytt som ingen av oss sett i Sverige och vi hade god

koll på att det hela höll ekonomiskt. Det avgörande beslutet att satsa handlade

mest om att det kändes väldigt roligt och lustfyllt.

 

Vilket är det bästa affärsrådet du fått sedan starten?

Det har varit ganska många olika men personligen tycker jag att det är viktigt att

våga.

Man måste våga ta det där första steget och satsa helhjärtat. Jag kan inte

jobba halvhjärtat och tror inte på det som metod. Utmaningar och problem kan

man alltid lösa allt eftersom.

 

Vad har varit den svåraste delen med att starta företag? 

Att fokusera på det man gör och inte sväva iväg med andra idéer. Det finns så

många möjligheter, även inom den egna affärsverksamheten, men man kan inte

”gå på alla bollar”. Man måste välja att koncentrera sig på en sak i taget – det

blir för spretigt annars. Självfallet är det också otroligt svårt att få tiden att

räcka till allt man vill åstadkomma.

 

Vad är den största kunskapen du fått av att driva ett företag?

Att kommunikation är ”A och O”. Ingen kan läsa ens tankar och man måste kunna

kommunicera sin vision och sina idéer, både till medarbetare, kunder och

samarbetspartner. Ytterligare en lärdom är att vara nöjd med det som faktiskt går

bra och inte fastna i det som för tillfället är ett problem. Det kommer alltid att

finnas utmaningar som ska lösas, det är viktigt att se till att njuta av helheten.

 

Kan du nämna ett felsteg eller ett misstag i er företagshistoria som

påverkat ert sätt att arbeta? 

När vi startade DaySpa hade varken Alexander eller jag erfarenhet av att ha

anställda. Det är ju en hel vetenskap i sig och där har vi lärt oss väldigt mycket,

som till exempel att strukturer är viktigt och precis allt vad gäller intern

kommunikation. Nu har vi en helt annan struktur och dokumentation. Bara en

sådan enkel sak som att ha arbetat fram en arbetsplatshandbok som tar upp

alltifrån minsta rutin till vad företaget ska åstadkomma i stort – ett ramverk att

hålla sig till underlättar verkligen för alla inblandade.

 

Det flesta företagare har mycket att göra – vad skulle du lägga din tid på

om dygnet hade fler timmar? 

Då skulle jag umgås mer med familj och vänner. Jag skulle också ägna tid till att

förverkliga en ny idé som rör vår verksamhet.

Vad är du mest stolt över när det gäller ert företag och uppstarten? 

Själva konceptet och hur vi har paketerat det hela. Vi hittade något som

människor vill ha, behöver och har saknat – och lyckades identifiera det samt

paketera det på ett sätt som gjorde blev väldigt eftertraktat. Det känns

fantastiskt att vi har fått så otroligt mycket positiv respons och att många,

förutom vi själva, tycker att det är en ”jäkla” bra idé. Ibland kan vi nästan känna

oss lite oförtjänta av uppmärksamheten – idén till konceptet är ju inte ”rocket

science” direkt – men att känna sig nöjd och värd framgången är en förmåga vi

övar på.

 

Vad är det bästa med att driva eget företag?

Egentligen tycker jag att det är dåliga förutsättningar för att driva företag i

Sverige och att vårt land inte uppmuntrar eget företagande. Självklart vill jag

vara med och bidra men i början, under uppstartsfasen, betalade vi bokstavligen

miljontals kronor i skatt innan vi själva ens tagit ut en krona i lön. Med tanke på

hur mycket resurser det kan ge vår gemensamma stat och dess statskassa, som

kan användas till en massa bra saker, så borde man kanske uppmuntra och

underlätta för egna initiativ och företag ofantligt mycket mer än vad regeringen

gör idag.

Det är lätt att tycka att det är mer förmånligt att vara anställd än att driva

företag – det är helt enkelt för svårt att driva små och medelstora företag.

Samtidigt är det klart att det är en tillfredsställelse att se sin idé förverkligas och

att fortsätta utveckla den potential som finns inom en verksamhet.

 

Enligt din åsikt, nämn tre saker man bör tänka på innan du startar eget

företag?

Övergripande skulle jag säga att det underlättar att vara tydlig i allt man gör.

Gör realistiska kalkyler – det låter självklart men det är lätt att ”romantisera”

hur mycket pengar som kommer in och går ut. Du måste ha goda marginaler.

Ha exakt koll på vad du ska göra och varför.

Ha en tydlig plan för hur du ska kommunicera dina planer till dem det berör.

 

Hur har ni marknadsfört er? 

Vi har inte marknadsfört oss alls. Det har gått från ”mun från mun”. Eftersom

konceptet är helt nytt så har nyfikenheten varit stor. Vår designinriktning och det

faktum att vi formgav inredningen själva har också rönt uppmärksamhet vilket har

lett till intervjuer i alla dagstidningar och många livsstilsmagasin. Vi har en story

som man vill skriva om. Det har också blivit oväntad stor uppmärksamhet

internationellt. När det gäller sociala medier är vi mycket dåliga på att vara

aktiva. Det behövs inte – till skillnad från vad många andra skulle säga.

 

Tillväxt – vad krävdes för att ni skulle våga växa?

Vi har växt från 5-6 personer till de 12 medarbetare vi är idag. Intresset från

kunderna har gjort att DaySpa har expanderat under resans gång – helt enkelt

för att kunna ta emot fler gäster och möta efterfrågan.

Ur din synvinkel, finns det några fallgropar i tillväxtperioden som är viktigt

att reflektera över? 

Fastna inte i problem. Problem finns alltid. Framgång och glädje är härligt men det

kommer ändå alltid finnas utmaningar som måste lösas när man driver företag.

Det spelar ingen roll om man äger företaget själv eller jobbar för någon annan.

Man måste hitta ett sätt att inte fastna i svårigheterna och gå vidare för att

verksamheten ska kunna utvecklas.

 

Hur ser era framtidsplaner ut för företaget?

Framtidsplaner har vi gott om. Bland annat tittar vi på expansion och

vidareutveckling av konceptet. Vi ser också fram emot att ta tillvara på det

varumärke vi har skapat och värna om de fantastiska relationer vi fått med

väldigt många av våra gäster.

 

Alla nyheter

 

 

FAKTARUTA

Namn: Alexander Thorstrand och Tobias Ollén

Företag: DaySpa 

Verksamhet: Helt nytt spa-koncept mitt i

Stockholm city – med flexibla behandlingar där

kunden själv kan sätta ihop sin behandling från en

bar-meny och en A la carte-meny.

Webbsida: www.dayspa.se

Antal år som företagare: 3 år
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