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Aktuellt

Fredrik tar åsikter till förändring
Han tröttnade på att
människors åsikter
inte togs på allvar av
företag och myndigheter. Att folk hade
åsikter men ingenting
hände. Nu har boråsaren Fredrik Salevik dragit igång nya
sajten Real Opinion
som vill ta åsikter till
handling. Kort och
gott förbättra världen
i miniatyrsteg.
– Egentligen vill jag ju både
bota cancer och skapa fred
på jorden men man får börja i liten skala. Förbättra
vardagliga ting för vanliga
människor. Första caset jag
ﬁck in var just en önskan
om att skapa fred på jorden
(skratt), säger Fredrik Salevik som ligger bakom sajten Real Opinion.
I två veckor har den varit
igång – webbsidan som vill
ta människors åsikter och
förvandla till handling.
– Många har synpunkter
på mycket idag och lägger
ut dessa på Facebook, Twitter och skriver insändare.
Men, jag upplever att väldigt lite av det leder till något, det dör mest ut. Jag vill
ta tillvara på bra idéer som
folk har och göra små, små
förbättringar i samhället,
säger Fredrik Salevik.

Vem som helst kan starta
ett fall, eller så kallat case,
på Real Opinion där man
formulerar ett problem, ett
förslag på lösning och en
målsättning. Sedan är det
upp till personen att sprida sitt case för att få andra
människor att stödja det.
Får det tillräckligt med stöd
anlitas en konsult som tar
itu med problemet.
– Om många bryr sig
kanske frågan går att driva längre än det var tänkt.
Och tvärtom – visar det sig
att ingen håller med om
det man gått och gnällt på
så var det kanske inget stort
problem ändå.
Men, hur realistiskt är
det att ni lyckas påverka
exempelvis ett stort
företag?

– Är du ensam och klagar
så kommer de bara försöka
trötta ut dig. Skillnaden för
oss är att vi har människor
som faktiskt kommer att arbeta med frågan på arbetstid och dessutom har kunskap om vilka vägar de ska
gå. De har helt enkelt längre uthållighet än en vanlig
person.
Vad händer om någon
skapar ett case där de
vill köra bort alla invandrare i Borås?

– Dels är det uppbyggt
kring att man måste ha en

lösning och där tror jag att
många inser att man kan
inte bara skicka bort dem.
Inga fall släpps igenom som
bryter mot lagen eller är rasistiska. Sedan kommer jag
inte stoppa någons åsikt eftersom företaget faktiskt
handlar om verkliga åsikter
men allt ska rymmas inom
lagen. Personliga påhopp
tillåts inte.
Fredrik Salevik har jobbat
som säljare och entreprenör hela sitt liv men det var
först för två år sedan som
han tog steget att bli egenföretagare fullt ut.
– Jag vet att det här kommer att ta tid. Det krävs
mycket marknadsföring på
sociala medier och bland
opinionsbildare innan Real
Opinion kommer att bli
etablerat men jag tänker
hålla ut. Oftast när jag har
kommit med något nytt
så har folk skrattat åt mig
och idén – men det har alltid gått bra. Så, jag vet att
om någon förlöjligar min
idé så är jag rätt ute. Nästa
steg är att man motarbetas.
Efter det kommer du till acceptans. De tre processerna får man alltid gå igenom
med en ny idé, säger Fredrik
Salevik.
ANNA CLAESSON
anna.claesson@xtraboras.se

X Det här är www.realopinion.se
● Man skapar ett fall. Börja med
att skriva en bakgrund och beskriv problemet.
● Förslag till handling – skriv
förslag på hur det ska lösas. Behöver inte vara rätt förslag men
en inriktning.
● Målsättning – när är du nöjd?
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● Varje fall kostar 60 kronor att
lägga upp och det granskas innan det godkänns.
● Nu kan personer gå in och
stödja varje fall. Då har en person en röst.
● Personer som stöder förslaget
köper poäng – de kan då välja

Fredrik Salevik satsar nu hårt på att ta vara åsikter i samhället för att kunna göra små
förbättringar. För ett par veckor sedan lanserade han sajten Real Opinion där vem som
Foto: ANNA CLAESSON
helst kan driva en samhällsfråga och få professionell hjälp.

X Fredriks fem delar som krävs för att lösa problem
att lägga hur lite eller hur mycket
de vill på det de stöder.
● Varje fall får en miniminivå –
ett visst antal poäng som krävs
för att kunna driva fallet.
● När miniminivån nåtts anlitas en konsult som då driver fallet vidare.

● Real Opinion är uppbyggt av
följande fem delar.
Tid – alla har begränsat av det.
För de som har makt är det bra
att veta det – om de bara förlänger processen så kommer tiden till slut att spela dem i händerna.

Ork – Man har inte ork att driva
saker i evighet.
Kunskap – Dels förstå vad problemet är och hur det ska åtgärdas. Vad är de svaga länkarna
hos de stora drakarna?
Kapital – Springande punkt.
Finns mycket uppror och opi-

nionsbildare men de ﬂesta anser att det ska vara ideellt arbete. Men, eldsjälar orkar inte hur
länge som helst – speciellt inte
utan kapital.
Samlingsplats – Det är ingen
som hör när man skriker på egen
hand. Ensam är inte starkast.
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Just nu betalar vi extra
bra för ditt inbyte!
Vårt begagnatlager är lågt och
vi behöver fylla på med intressanta bilar. Därför betalar vi
just nu extra bra för din bil när
du byter upp dig hos oss.
Christer Ängberg
Säljare på Holmgrens
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SERVICE OCH ASSISTANS PÅ KÖPET.
Nu inkluderar vi tre års service, vägassistans och garanti med alla våra nya bilar (från modellår 15 och framåt).*
Att Astra Drive dessutom är en ovanligt hållbar och tekniskt avancerad bil, ser vi som en ren bonus.
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Välkommen in och provkör så förstår du vad vi menar.

Rosendalsgatan 26, 033-44 73 00
Vardagar 9–18 (Service 7–17) Lördag 10–14
Söndag 11–14 www.holmgrensbil.se

