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De vill boosta själen
XFöretagande
”Vi begränsas inte av trångsynta investerare som
väntar på nästa stora tech-genombrott. Utrymmet
att bryta ny mark finns”, säger MatildaWaldner, vd
för livsstilsföretaget och klädmärket bSaka.Med
kläder inspirerade av österländsk filosofi vill
företagets grundare boosta själen och vara ett
hållbart inslag i klädindustrin.
Allt började med fårklippning i Norge.
Det var så linköpingstjejerna Matilda
Waldner och Kicki Hallberg och Sandra
Nyh, från Östersund, sammanfördes. De
hade tagit studenten och jobbat i någ-
ra år och kände att det var dags för ett
äventyr. De bestämde sig för att flytta
till Norge och arbeta som fårklippare.
En månad senare satt de i en skraltig
bil på väg från Linköping till Stavanger.

–Vi kände varandra ytligt, men det
var början på en väldigt fin vänskap,
säger Kicki Hallberg.

Det är sex år sedan och trots att uni-
versitetsstudierna tog dem till olika stä-
der har de varit sammansvetsade sedan
dess. I dag bor de i Stockholm och driver,
tillsammans med civilingenjören Hen-
rik Moricz, livsstilsföretaget och kläd-
märket bSaka.

–Vi har hela tiden sagt att det skulle
vara roligt att driva företag, men vi vil-
le ha en utbildning att falla tillbaka på,
säger Matilda.

För ett år sedan tog de tag i drömmen.
De var då klara, eller på väg att bli kla-
ra, med studierna inom ekonomi, re-
dovisning och marknadsföring. Deras
gemensamma intresse för mindful-
ness och hållbarhetsfrågor resultera-
de i bSaka.

Namnet står för brightness, kindness
och awareness och sammanfattar hela
affärsidén.

–Vi säger att vi är ett livsstilsbolag
och tanken är att vi anpassar oss efter
den moderna livsstilen, den moderna
livsstilen behöver inte anpassa sig ef-
ter mindfulness och meditation. Våra
kläder ska vara miljömässigt och etiskt
hållbara och fungera som en påminnel-
se om inre harmoni och hållbarhet, sä-
ger Matilda.

Det fanns ett utrymme inom kläd- och
livsstilsindustrin som de ville fylla.

–Vi vill inte bidra till de där klädhö-
garna på de stora varukedjorna. Vi vill

XMind
fulness är ett
sätt somhar
funkat för
många,men
vi vill pake
tera det på
ett sätt som
ärmer lätt
tillgängligt.

MatildaWaldner,
vd

nå ut till de som inte vill associera sig
med konsumtionshetsen och ge dem
mindfulness och något mer än ett bra
plagg, säger Henrik.

Livsstilsindustrin är en miljardindu-
stri där de såg en framtid. Men den do-
mineras av litteratur och appar. Den
mest populära meditationsappen,
Headspace, har laddats ner elva miljo-
ner gånger.

–Mindfulness är ett sätt som har fun-
kat för många, men vi vill paketera det
på ett sätt som är mer lättillgängligt. Du
ska inte behöva sitta i två timmar och
lyssna på en tal-cd, säger Matilda.

–Många av våra kunder har sagt att
fördelen med kläderna är att du har
dem med dig hela dagen, du ser dig i
spegeln och påminns, fyller Sandra i.

I sortimentet ingår i dag tre damtröjor
i olika färger. Den första av dem lanse-
rades på julafton.

–Det blev verkligen en god jul, säger
Matilda.

För det ligger mycket jobb bakom
kläderna. Matilda, Sandra och Kicki
har själva designat plaggen. De har ri-
tat mallar, gjort modeller, ändrat, sytt
om och så ändrat igen.

–Jag har haft som hobby att sy och så
läste jag klädes och sömnad när jag gick
på Ljunkan, men det är så mycket erfa-
renhet vi har, säger Kicki.

De är intresserade av det kreativa och
menar att det räcker en bra bit.

–Man kommer långt med ett intres-
se. Jag tror att det är viktigt att visa an-

dra aspirerande att du inte behöver vara
expert eller anlita någon som är det, sä-
ger Matilda.

Och planer på fler produkter finns, både
kläder och events inom yoga, medita-
tion och mindfulness. Men att slå sig
in i branschen är en utmaning.

–Vi konkurrerar med de stora varu-
kedjorna. Det är David mot Goliat, sä-
ger Henrik.

De har precis tagit fram ett sidenlin-
ne och en t-shirt för män, båda i GOTS-
certifierat material precis som de tidi-
gare plaggen. För att finansiera produk-
tionen har de drivit en kampanj på Kick-
starter, en plattform för crowdfunding.

–Det är det nya sättet att få finansie-
ring på, det är en fantastisk möjlighet
för småföretagare, säger Matilda.

Med hjälp av Kickstarter behöver före-
tagare som är i uppstartsfasen inte vän-
da sig till investerare, utan kan hitta fi-
nansiärer på andra sätt. Det tycker gäng-
et bakom bSaka är positivt, eftersom
många investerare uppmärksammar
tech-företag.

–Det bara att köra, man måste inte
varabundentill entrångsynt investerar-
krets. Allt handlar om att hitta sin nisch,
säger Matilda.

Sandra och Kicki instämmer.
–Och att försöka släppa på pressen.

Man ska följa sina drömmar, säger Kicki.
Det är kärnan i bSaka, menar Matilda.
–Det handlar om soul-boosting.

Text och foto: Amanda Lindström

Harmoni. Kläderna ska vara en påminnelse om inre harmoni och inspiration i en ofta stressig tillvaro.
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Sommarens
prisvärda soffor!

NYHET! Köp till
nackstöd 495:–

TRENTON 3-sits soffa
L 224 cm, D 87 cm. Tyg Rocco.
Finns också som 3-sits soffa med öppet avslut. Tyg Rocco 5.995:– Ord. pris 7.995:–

3.995:–
TRENTON 3-sits soffa
Tyg Rocco grå.

Ord. pris 4.995:–

Spara 1.000:–

7.995:–

4.995:–
JERSEY Hörnsoffa

Ord. pris 6.995:–

Spara 2.000:–
JERSEY Hörnsoffa med öppet avslut
L 295 cm, D 205 cm. Tyg Rocco grå.
Prydnadskuddar ingår ej.

ALIALIALIALIALICECECECECE 3-s3-s3-s3-sitsitsitsits sosoffffaffa
L 218 cm, H 82 cm, D 87 cm. Tyg Beach sand.

4.495:–
Ord. pris 5.995:–Spara 1.500:–

Fler prisvärda
soffor hittar
du i butik
eller på
em.com

FALLSTONE 3,5-sits soffa
L 253 cm, D 114 cm, H 83 cm. Svängd modell.
Tyg Flash blå. Finns i fler storlekar och färger.

FALLSTONE 3,5-sits soffa
L 253 D 114 H 83 Svä gd dell

8.995:–
Ord. pris 9.995:–

Spara 1.000:–

ELLIS Längsbäddsoffa
L 250 cm, D 92/157 cm, H 92 cm. Tyg Inari ljusgrå.
ELLIS Längsbäddsoffa

92 cm. Tyg Inari ljusgrå.å.å.å.å.å.å.

Praktisk förvaring
i divandelen!

5.495:–
Ord. pris 5.995:–

Spara 500:–

Köp till
nackstöd 595:–/st

EM HOME Linköping
Bonnorpsgatan 13 (vid Media Markt)

Må-Fr 10–19 Lö 10–16 Sö 11–16
Öppet tisdag 6 juni 11–16

Handla online på em.com!

bSaka
Grundare: Matilda Waldner
och Kicki Hallberg, från
Linköping, Sandra Nyh, från
Östersund och Henrik Moricz,
från Malmö.

Affärsidé: Att fungera som
”soul booster”. ”Det är kunder
som har beskrivit oss som

det, vi tycker att det är ett
utmärkt sätt att särskilja oss.
Vi finns till för att inspirera
andra människor att våga tro
på sin inre potential”, säger
Matilda.

Tankar om framtiden: Hop-
pas på att växa som bolag,

kunna producera fler plagg
och anordna events inom
meditation, mindfulness och
yoga. Några veckor framöver
anordnas fri morgonmedita-
tion i Stockholm. ”Det är bara
att komma som du är, det är
för alla som vill delta”, säger
Kicki.

bSakas tips för dig som
vill starta eget: Du måste
inte vara expert, man klarar
mycket på egen hand, hitta
din nisch och släpp på alla
krav. ”Släpp på pressen från
skola och sociala medier.
Du behöver inte alla A för
att lyckas”, säger Kicki.

Tidlöst. Kläderna ska vara tidlösa, sköna att bära och ha
en smickrande passform. ”Vi ville ha unika detaljer och har
jobbat med guldsömmar och den återkommande logotypen
på ena ärmen”, säger Matilda.

Samarbete. Kicki, Sandra ochMatilda har hängt ihop
sedan de jobbade som fårklippare. ”Det är roligt att jobba
tillsammansmedmänniskor somman känner utan och
innan”, säger Kicki.

Grundare. Gänget bakom bSaka: Henrik Moricz,MatildaWaldner, Kicki Hallberg och Sandra Nyh. Boxern Heidi är också
med på ett hörn.


