
Alumniutskottet i intervju med Jenny Rydhström 
 

 
 
Hade du något extrajobb under studietiden?  
Ja, jobbade i black jack och roulette på helgerna.  
 
Om ja följdfråga: Hur mycket värderar arbetslivet att du varit aktiv inom studentlivet 
respektive arbetslivet?  
Arbetslivet värderar kanske inte att man varit aktiv inom studentlivet, men definitivt arbetslivet. 
Skulle själv aldrig anställt någon utan arbetslivserfarenhet från ”skitjobb”. Det tyder på driv, hög 
arbetsmoral och en viss ödmjukhet.   
 
Vad arbetar du med idag?  
Jag arbetade i tio år med skatterätt på Skatteverket, KPMG och EY. År 2010 slutade jag där för 
att på heltid arbeta med mitt dåvarande hobbyföretag, gents.se.  
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
Sedan ett år har vi anställt en extern VD på Gents så jag arbetar mest genom styrelsen. Jag har 
även andra styrelseuppdrag som tar lite tid. En vanlig arbetsdag ägnar jag åt nya projekt och 
affärsidéer, räknar på kalkyler, skriver ihop pitchar, träffar människor i mitt nätverk som kan 
hjälpa mig att ta projekten framåt osv.  
 
Hur kom du på idén till att starta Gents? Varför blev det just manshygien?  
Jag letade efter en lucka i marknaden och såg att det fanns ingen som sålda manliga 
”skönhetsprodukter” online i Sverige, och knappt utomlands heller.  
 

Namn: Jenny Rydhström 
 
Ålder: 43 
 
Hur gammal känner du dig? 
38 
 
Inriktning: Tysk inriktning  
 
Nuvarande jobb: Ägare till 
gents.se 
 
Examensår: 2001 
	  
Föreningsaktiv under 
studietiden?  
Ja, ordförande i Juseks 
studentförening. 
	  



Vad har varit det svåraste med att upp ett nytt bolag?  
Likviditeten. Ett växande företag är ett pengaätande monster så det gäller att antingen har ett 
startkapital eller ett arbete sidan om som kan föda monstret med pengar.  
 
Vad är det bästa med ditt jobb?  
Friheten och att det är otroligt stimulerande. Det är hög press och hjärnan får arbeta konstant. Jag 
har sedan några år slutat att dricka alkohol så att jag inte förspiller någon tid med att vara seg 
dagen efter.  
 
Vad tittar du på när du anställer människor? Några speciella egenskaper?  
Jag letar efter personer som kan arbeta hårt och som har fokus på sitt arbete. Ansvarskänsla är ett 
måste, man kan inte gå hem vid fem om det finns mer kvar att göra på ett viktigt projekt, då 
jobbar hela kontoret så länge det krävs. Därför kan det vara en bra idé att göra sin karriär innan 
man skaffar barn, då inskränks flexibiliteten dramatiskt.  
 
Hur ser framtiden för Gents ut? Några närliggande expansionsplaner eller dylikt?  
Vi arbetar konstant med expansion och taktar för tillfället en årlig tillväxt om 50%. Vi tittar på 
uppköp av några konkurrenter och företag i tillverkningsledet.   
 
Låt oss återkoppla till föregående fråga och ställa frågan vart du tror du ser dig själv om 5 
år?  
Då har jag startat upp ännu ett framgångsrikt företag och arbetar operativt i stormens öga igen.  
 
Har du alltid velat bli jurist? Om inte, har du haft andra ”drömmar” eller valt mellan olika 
”karriärer”?  
Jag har alltid velat bli jurist eller VD eftersom jag söker mig just till situationer med hög 
energinivå där man får använda sitt intellekt och vara på tårna.  
 
Om du skulle få chansen att göra någonting annorlunda, t.ex. i skolan eller karriär, vad 
hade det då varit?  
Då skulle jag läst in kurserna snabbare så att jag hade kommit ut i arbetslivet fortare. Det finns 
ingen anledning att gå och dra i studiesammanhang, hur roligt det än är. Jag hade kunnat tjäna in 
ett helt år kanske. Hur ofta får man chansen att få ett helt år gratis i livet? Vilket försprång! 
 
Vad är det viktigaste du tagit med dig från programmet?  
Kunskapen. Jag använder nästan all denna kunskap varje dag fortfarande. Ekonomin är riktigt 
viktig när man arbetar som VD både vad gäller redovisning och nyckeltal. Här måste man vara 
skarp. Jag använder också mina kunskaper inom avtalsrätt varenda dag. Det var väl investerad tid 
att plugga till affärsjurist.   
 
Vad tycker du är mest intressant inom affärsjuridiken?  
Hur man kan dra nytta av luckorna. Många jurister tänker bara ”detta är förbjudet”, medan jag 
tänker att ”om detta är förbjudet så måste det innebära att något annat är tillåtet” och så letar jag 
upp luckan. Eftersom så få personer tänker på detta sätt innebär det att det finns enorma 
möjligheter att kapitalisera på det du hittar i luckan.  
 
 



 
Vad var det bästa med att gå på LIU?  
Det är en ganska avskild värld där ute på den Östgötska slätten och What happens in Linköping 
stays in Linköping.   
 
Tre snabba: Gillar mitt jobb för att… 
1. Jag måste prestera på max varenda dag 
2. Jag lever verkligen i nuet och får vara med om att skapa saker och tjänster som människor i 
Sverige använder varje dag 
3. Det ligger i mina händer att förbättra tillvaron för många kunder, i stort och i smått. Jag gör 
skillnad. 
 
Har du några fritidsintressen?  
Familjen tar all tid utanför arbetet, den är mitt fritidsintresse. 
 
Vad är det bästa tipset du kan ge nuvarande och framtida studenter vid dem 
affärsjuridiska programmen?  
Skaffa praktik eller jobb på loven hos företag som kan ge dig erfarenhet och kanske till och med 
jobb efter examen. Titta inte på lönen, din erfarenhet och ditt cv blir lön nog. Du behöver inte 
heller fundera särskilt mycket på vilka arbetsuppgifterna är, det är viktigare att få en fot i dörren 
och ett starkt varumärke på ditt cv.  
 
Om du är tvungen att välja mellan att få gå på en sittning eller kravall, vad hade du valt 
då?  
Kravall.  
 
Bästa minnet från LiU?  
Alla bra fester.  
 
Vilket är ditt sjukaste ”festminne” från LiU?  
Finns många och samtliga involverar mycket alkohol och smarta, härligt galna människor.  
 
Vad ska du göra nästkommande veckan?  
Sätta strategier för gents.se med vår styrelseordförande, förbereda mitt deltagande i en 
paneldebatt om svensk export, samt vara med vid inspelningen av en dokumentär för belgisk tv i 
en av våra barbershops. Däremellan kommer jag säkerligen att få ta ett eller två personalsamtal, 
förhandla pris med en leverantör och diskutera avvikande nyckeltal med VD och ekonomichef.  
 


