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”Min rädsla är att stanna upp”
Ekonomi Lördag. Hamdija Jusufagic är grundare,
huvudägare och vd för IT-konsulten System
Verification. Nästa vecka representerar han Skåne i
riksfinalen när Företagarna utser Årets företagare.
Vad är din drivkraft som entreprenör?
– Att skapa en plattform där människor kan utvecklas. Jag är inte så
mycket för det här med att skapa en kortsiktig framgång och sedan sälja
av. Jag tycker det är roligt att skapa något som är bestående, där
människor fått möjlighet att växa i sin roll.

Vi söker Partneransvarig till
Falck Secure AB

Författare: Ola Nilsson
Publicerad 5 oktober 2013 06.30
Uppdaterad 5 oktober 2013 06.30
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Adjunkt i Industridesign till
Tillämpad maskinteknik...

Vilken motgång har du lärt dig mest av?
– Jag startade bolaget 2002 med en före detta kollega. Efter två år hade vi
så olika visioner om hur företaget skulle byggas upp att den ene fick köpa
ut den andre. Jag köpte ut hundra procent av bolaget 2004. Innan man
startar något ska man sätta sig ner och titta framåt: hur ska det här
utvecklas, vad är din vision och ditt mål?

Visa alla jobb

Taggar
System Verification
Johan Glans
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Hamdija Jusufagic

Skåne

Sarajevo

Eslöv

Eslövsbo

Bosnien

Afrika

Norge

Vilken ålder upplever du att du är i just nu?
– Jag närmar mig fyrtio nu och jag har två fantastiska barn. De har gjort att
jag mognat och utvecklats, och det gör kanske också att jag känner mig i
den åldern jag är. Jag har ingen ångest över det. Åldern har sin charm,
man lär sig saker och får uppleva mer och mer.
Vem är din förebild?

Skandinavien

Ekonomi Lördag

4
Aktivister klär av kvinnoförtryck med bara bröst

6
Tullare slapp straff för knark
7
Delar av Landvetter avspärrat
8
Våg av cykelstölder

Vad är du mest nöjd med det senaste året?

Vad får dig att skratta högt?

3
Hyrpersonal kostar miljoner

5
Pappan slog när stressen blev för hög

– Min far, som tyvärr har gått bort, och min mor. De kom hit utan att
kunna språket och utan att känna till kulturen. De har gjort allt för att jag
och min syster skulle ha bra förutsättningar när det gäller utbildning och
annat.

– Vi har öppnat nytt kontor i Sarajevo, jag var nyligen på invigningen. Att vi
är i hamn med det tycker jag är jätteroligt.

2
De får Nobelpriset i medicin

9
Hamad: ”Jag är bara positiv”

Se upp för digitala
alarmister

10
Över 190 döda vid Lampedusa
Vad är detta?

– Johan Glans, jag tycker om hans typ av humor. Han gick i min
parallellklass i Eslöv också, jag måste supporta en Eslövsbo!

Bloggar

Vad är din största rädsla?
– Min rädsla är att stanna upp, att inte hela tiden tänka på vad vi ska göra
inför nästa år och nästa. Den rädslan blir samtidigt en drivkraft att förnya
sig.
Tror du på någon Gud?

Inside Redhawks

Gamla kläder intar
gallerian

– Jag tror på människan oavsett religion. Man ska ha respekt för de som
har tron, men fokusera på grundbudskapet i alla religioner: att behandla
varandra väl.

I Inside Redhawks får
du med en ojämn

Nämn en viktig lärdom från din barndom!
– Innan kriget hade vi ett eget hus i Bosnien och åkte ner varje sommar.
Grannsämjan och engagemanget där tror jag är en viktig läxa i livet. Man
hade inte så mycket pengar så man fick hjälpas åt om grannen till exempel
skulle bygga ut. Även som barn fick man en liten uppgift och kände sig
delaktig.

regelbundenhet läsa
tankar och
funderingar om
klubben.

Hifi med wifi
Heidi Avellan
Mitt i välfärdens hjärta
började partiledardebatten
i SVT. Mitt i det som berör
de flesta. Sjukvården. Den som
många klagar på – fast ofta med
tillägget att...

Om du plötsligt fick tio miljoner, vad skulle du göra med dem?
– Fortsätta med våra projekt där vi utrustar skolor med datorer och
kunskap runt IT för att skapa nya förutsättningar.
– Någonstans, någon gång i livet vill jag också göra det i något land i Afrika.
Vad gör du om tre år?
– Förhoppningsvis fortsätter vi vår expansion till Norge. Vi har blivit
ledande i hela Skandinavien och vidareutvecklats till en koncern med bolag
i de olika länderna. Det gör också att fler personer kan växa i sina roller.

Produktionen kan absolut
ingen klaga på. Joey
Tenute gjorde två (något
turliga) mål när Redhawks slog
Västerås, 4–2. Totalt 12 poäng (4+8)
på 8 matcher...

CSR behöver egen
märkning

Sydsvenskans
politiska redaktör
bloggar om
samhällsutvecklingen
- från Malmö till
månen.

Hamdija Jusufagic
Wimans blogg

Aktuell med: Representerar Skåne i riksfinalen av Årets företagare fredagen den 11
oktober.
Ålder: 39 år.
Bor: Malmö.
Viktigt årtal: "2004, året jag bröt mig loss och blev ensam ägare till företaget. Men också

”Ska tjäna på kvinnors
makt”

barnens födelseår (2007 och 2009) och året jag gifte mig (2005)."
Värt att veta: Intresserad av skandinavisk design, har varit med och ritat inredningen till
alla System Verifications kontor.

Hann se en halvlek på tv
hemma, innan det var dags
att ila till Malmö Ip för att
se stans andra guldlag. Hade ett
halvt öga på MFF-matchen i datorn
under...
Max Wiman
punktmarkerar MFF.

ANNONS:

Storbank trappar upp
kampen

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/ekonomi-lordag/min-radsla-ar-att-stanna-upp/#.Uk_ABzXBXrE.mailto[2013-10-07 13:03:24]

ANNONS:

”Min rädsla är att stanna upp” - Ekonomi - Sydsvenskan-Nyheter Dygnet Runt#.Uk_ABzXBXrE.mailto#.Uk_ABzXBXrE.mailto#.Uk_ABzXBXrE.mailto

Poddradio
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Straffturen bet Danmark
Fotbolls-EM 2013. Hur står sig Norge mot
Tyskland?

Toppnyheterna just nu
De får Nobelpriset i medicin

Så vill MP ändra torgen
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Hinner du inte med livspusslet?
Vi kan hjälpa dig med en liten
bit. Hitta rätt städfirma här snabbt, enkelt och gratis.
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