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Årets Affärsnätverkare 2013:  
Carina Nunstedt Books & Dreams 
 
På måndagskvällen utsåg affärsnätverket BNI journalisten, mediekonsulten och 

tidningsredaktören Carina Nunstedt till Årets Affärsnätverkare 2013. Hon är den sjätte 

personen att få den här utmärkelsen och det skedde i samband med en stor mingelkväll i 

Stockholm.   

– I år hade vi många intressanta nomineringar och juryn har haft ett tufft jobb att fatta beslut 

om vem vi skulle välja. Vi tycker att Carina var den självklara vinnaren i år, kommenterar 

Gunnar Selheden, vd i BNI och en av medlemmarna i juryn. 

 

Ett bra nätverkande ger bra affärer. Det är erfarenheterna vi har inom affärsnätverket BNI. Därför ger 

vi varje år uppmärksamhet åt någon som varit en särskilt bra affärsnätverkare och blivit extra 

framgångsrik inom sitt område tack vare det. I år fanns 50 nominerade till Årets Affärsnätverkare. 

Motiveringen till varför Carina Nunstedt gjorts sig förtjänt av utmärkelsen är i sin helhet:  

 

Juryns motivering 

”Carina Nunstedt har varit delaktig i många 

framgångsrika projekt och har ett imponerande driv och 

förmåga att se nya möjligheter. Detta är också en kvinna 

som vet värdet av att ta till vara och bygga sitt kontaktnät 

och har med detta som hjälp lagt grunden till en mycket 

imponerande karriär inom mediebranschen. Genom att 

starta tidningar som Mama, Family living, Passion for 

Business, Yourlife  och senast Books & Dreams har hon 

verkligen satt sitt namn på mediekartan. 

Carina Nunstedts professionalitet och rykte i branschen 

vittnar om att hon är en sann inspiratör för både män och 

kvinnor runt om i hela landet”.  

 

T h Carina Nunstedt med Gunnar Selheden, vd i BNI och juryns ordförande. 

 

– Carina verkar i en oerhört tuff och konkurrensutsatt bransch där hon upprepade gånger tagit sig an 

stora utmaningar och levererat resultat. Carina är ett unikum när det kommer till att bygga upp och 

vårda relationer.  Det har hon haft nytta av vid arbetet med såväl tidningar som nuvarande projektet 

Books & Dreams, där hon fem gånger per år skapar stora helkvällar med kända författare. Förmågan 

att nätverka har stor del i hennes framgång och det var därför vi i juryn var eniga om att Carina 

Nunstedt är Årets Affärsnätverkare 2013. Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma hur betydelsefullt 

nätverkande är för att nå framgång i sin affärsverksamhet. Goda förebilder är viktiga som inspiration, 

tycker vi, säger Gunnar Selheden, juryordförande och VD för BNI i Sverige. 

 

Så här kommenterar Carina Nunstedt sin utmärkelse: 

– Jag är oerhört glad och tacksam över denna fina utmärkelse. Personliga möten har länge varit den 

röda tråden i allt jag gör, och idag finns ett allt större behov av att samtala och mötas i verkliga livet. 

Med Books & Dreams skapar jag tillsammans med mina duktiga kollegor ett populärt bokmagasin och 

författarkvällar inför storpublik – en arena för både våra bokälskande läsare, kända författare, 

bokförlag och sponsorer att synas, tänka till och nätverka. Målet är en helhetsupplevelse med ett 

långsiktigt resultat för alla medverkande.  

 

– Intresset för författarmöten och slow media har ökat, att läsa böcker och lyssna till samtal är att 

investera tid i sig själv och vi har många tankar kring hur Books & Dreams ska växa nästa år, säger 

Carina 



 
Om BNI  
BNI är ett affärsnätverk som bildades för snart 30 år sedan av Dr Ivan Misner i USA. Idag är han 

styrelseordförande i det globala BNI. Tanken var att skapa ett nätverk med ett format där det var 

naturligt och självklart att lära känna varandra ordentligt och dela med sig av sina kontakter för att 

kunna göra mer affärer.  

 

Användbara verktyg  

Nätverkandet bygger på att man bildar en grupp där bara en person från varje bransch är representerad. 

Man träffas en gång i veckan i sitt team i samband med frukost eller lunch och bjuder in gäster som 

kan vara intresserade av att själva gå med eller för att de kan vara en intressant affärspartner till någon 

i teamet. Teamet arbetar mycket med att lära känna varandra och ta reda på hur man kan hjälpa 

varandra. Det som skiljer BNI från många andra nätverk är att medlemmarna tillsammans får lära sig 

vad som fungerar när det gäller att presentera sin verksamhet och hur man nätverkar effektivt. 

Gemensamt för medlemmarna i teamet är att de vill bli mer framgångsrika i sitt affärsliv. När man lärt 

känna varandra är det lätt att öppna sina nätverk. 

 

Utökat kontaktnät  

Det finns många olika anledningar till att vara företagare. Oavsett vilken slags företagare man är kan 

man från tid till annan ha stor hjälp av ett nätverk som är större än det egna. I det utökade nätverket 

ger man och får nya kontakter till sin affärsverksamhet. Hos BNI möts personer från stora och små 

företag och nästan alla branscher är representerade.Det finns många som på egen hand blivit 

framgångsrika nätverkare, för att de har en naturlig talang för det. Men för den som inte är lika duktig 

är BNI en väg att vässa sina förmågor. Det finns inte många universitet och högskolor som ber 

handfast utbildning i hur man affärsnätverkar effektivt. Man brukar få bra kunskaper om saker som 

vilka företagsformer som finns, hur effektiv marknadsföring utformas, hur man ska göra affärsplaner 

och budgetar Man brukar få lära sig att nätverk är viktigt, men inte hur man gör i sitt nätverkande. 

 

Att känna varandra  

Efter 30 år med systematiskt nätverkande inom BNI har det nu byggts upp mycket kunskap om vad 

som fungerar och vad som inte fungerar i affärsnätverkande. Alla erfarenheter sprids vidare till BNI:s 

medlemmar, hela tiden. Idag har BNI vuxit till ett nätverk med 160 000 medlemmar i 6 500 team i 54 

länder. I Sverige förmedlades förra året över 50 000 kontakter och varje medlem fick i genomsnitt 

affärer för 400 000 kronor. Vad som har visat sig över alla kontinenter, länder och kulturer är att om 

man känner varandra ordentligt är det lätt att hjälpa med nya kontakter ur det egna nätverket.  

 
Årets jury 
Juryn som utser årets affärsnätverkare 2013 består av Bicky Chakraborty, grundare av Elite Hotels, 

Mia Törnblom, författare och personlig coach Therese Albrechtson, entreprenör och föreläsare, Olle 

Zetterberg, vd Stockholms Business region och Gunnar Selheden, vd för BNI Norden. 

 

Tidigare vinnare 
2008 Peter Wallentin studerande på Handelshögskolan, och bland mycket annat, produktspecialist på 

Volvo Cars, 2009 David Lega, kristdemokratisk politiker och tidigare aktiv inom handikappidrotten 

som simmare 2010 Isabella ”Blondinbella” Löwengrip, framgångrik bloggare och entreprenör 2011 

Pär Johansson, initiativtagare till Glada Hudik-teatern. 2012 Ola Lauritson. Fackboksförfattare om Gi-

metoden, Hälsoentreprenör 

Mer information:  

Gunnar Selheden, vd för BNI i Norden, 0708-13 43 88, gunnar.selheden@bni.nu 

Patrik Wilén, presskontakt BNI, 031-778 35 88, patrik.wilen@bni.nu  

Carina Nunstedt: 0706-67 73 46, carina@booksdreams.se, www www.booksdreams.se 

___________________________________________________________________________
BNI är världens och Sveriges största affärsnätverk. Det startades för snart 30 år sedan i USA och har funnits i 

Sverige i 14 år. Affärsnätverket bygger på att medlemmarna lär känna varandra och sina tjänster och produkter. 

Det är enkelt att dela med sig av sina kontakter när man har stor kunskap om kompetenser och verksamheten hos 

sina teamkollegor. Och uppgifterna på vad som åstadkomms i BNI-team talar sitt tydliga språk. Den som är aktiv 

inom BNI är generös med sina egna kontakter och får själv bättre och mer affärer. BNI har 160 000 medlemmar i 

6 500 team i 54 länder.  
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