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Måndagsmötet Vid 22 års ålder är Anton Johansson en av Sveriges
mest anlitade föreläsare – men rätt så okänd på hemmaplan.
Anton Johansson
Ålder: Fyller 23 i veckan.
Bor: I Linköping.
Familj: Mamma, syster och bror.
Jobb: Bland annat som affärs- och
produktstrateg på Twingly samt
grundare och marknadsansvarig
på Headler.
Motto: ”Luck is when opportunity
knocks and you answer.”
Resdagar per år: Cirka 100.
Aktuell: Alltid.
Hemsida/blogg: antonjohansson.
com, fyranyanser.se

Foto: Sanna Längvik

Ung expert med inre driv
Vid Stora torget sitter ett av
Sveriges största företag inom
sociala medier – Twingly. Få
Linköpingsbor vet att de existerar. Ännu färre vet att Anton
Johansson anställdes där när
han bara var 16 år gammal –
via sin blogg.

som bara tre dagar senare fick
ytterligare ett jobberbjudande,
från ett Stockholmsföretag.
– Bloggen fungerade som ett
levande cv. De såg att jag var
kompetent och kunde därför
anställa en sextonåring som
ingen kände till.

Linköping. 22-årige Anton startade sin första blogg om medier
när han gick i tvåan på gymnasiet. När Twingly strax därpå
mejlade sin företagsidé, att knyta samman bloggar med övriga
media, dissade Anton den.
– Men så bjöd de upp mig på
en fika och erbjöd mig jobb på
stående fot, berättar Anton,

Expert på mycket

2010 startade han upp Headler,
tillsammans med Eric Martinsson, som säljer hörlurar via
nätet. Målet var att jobba med
företaget två timmar var varje
vecka, vilket de efter mycket
slit nu uppnått.
– Sidan slår nya rekord varje
dag, det går jättebra.

”Det känns surrealistiskt. Ena dagen
är jag i Jokkmokk, andra i Linköping
och tredje i Stockholm.”
I dag reser Anton land och rike
för att föreläsa om bland annat
trender, sociala medier och
entreprenörskap. Han kallas för
expert av andra och syns ofta
på TV4 Nyhetsmorgon. Själv är
han ödmjuk.

Ouppackade väskor

– Det känns surrealistiskt. Ena
dagen är jag i Jokkmokk, andra i
Linköping och en tredje i Stock-

holm. Det är många som sliter i
en, vilket är härligt men skapar
samtidigt en känsla av att jag är
malplacerad i livet.

Är du någonsin nedkopplad?

– Det händer. Efter Almedalsveckan varje år är jag så trött
att jag kopplar ner allt. Annars
kollar jag mobilen det första jag
gör på morgonen och sista jag
gör på kvällen.
Han kämpar med att hålla

ihop livspusslet och har ständigt tre ouppackade resväskor
där hemma. Samtidigt gör han
det han vill när han föreläser
– träffar folk och pratar om
sådant som han själv byggt upp,
som andra vill veta mer om.
– I framtiden vill jag skiva en
bok, vilket inte många 22-åringar tänker att man kan göra. Men
det går om man vill. Jag har en
inre drivkraft att lyckas med allt
jag tar mig an.

Sanna
Längvik
013-495 88 81
sanna.langvik@extraostergotland.se

Tävling. Östgötafrågan

Hur bra koll
har du på
Östergötland?
•

•

•

•

Veckans fråga:
Var är bilden tagen och vad
föreställer den?

Så tävlar du:
Mejla ditt svar till tavling@
extraostergotland.se.

Du har chans
att vinna ett
resekort laddat
med 200 kronor på
kollektivtrafiken –
skänkt av Östgötatrafiken.

Rätt svar på förra veckans fråga:
Returpunkten, Stohagsgatan,
Norrköping.
Vinnare: Margareta Karlsson,
Norrköping. Grattis!

