
Alla vill utvecklas men de allra flesta blir rädda för förändring. Men, när du be-
stämt dig för att utveckla dina entreprenöriella egenskaper och färdigheter är 
det viktigt att du skapar utrymme för din förändring.

Eftersom förändring kräver tid, måste du finna tid i ditt liv att arbeta med din 
utveckling. Det tar tid att reflektera, agera, utvärdera och återreflektera.

”Att göra mer av det som 
inte fungerar får det inte 
att fungera bättre”
- Charles Gibbons

Tidtjuvar
När du bestämt dig behöver inte din omgivning ha gjort det. Det innebär att 
de ”stör” dig med onödiga aktiviteter som att t ex fika, chilla, vara på Face-
book eller annat som är kul, men kanske inte livsnödvändigt.

Eliminera
För att du ska ha en rimlig chans att nå dina  personliga utvecklingsmål måste 
du eliminera det som inte fungerar runt omkring dig. För att nå stora resultat 
ska du satsa  på aktiviteter som är resultatorienterade. Resten minimeras eller 
elimineras helt.

Tunnel
När du gjort samma saker under många år är det svårt att se vad du faktiskt 
gör. Det går på rutin och du glömmer bort att reflektera över dina aktiviteter. 
som inte längre genererar något resultat mer än att ta av din viktiga tid.

Fokus
För att nå bästa resultat är det viktigt att du vet vad du gör och vad du inte 
gör. Använd nedan frågor för att inventera dina aktiviteter.

‣ Vad gör jag? 

‣ Vad fungerar? 

‣ Vad fungerar inte?

‣ Vad bör jag göra?

Gör om och gör rätt
Eliminera det som inte fungerar och lägg all din kraft på det som faktiskt 
fungerar för dig. Gör det ännu bättre  och uppnå önskat resultat - skapa din 
egen framtid. 
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