
Vad är ditt varför?
Det är ditt varför som är anledningen till att du gör det du gör; du vill 
åstadkomma något. Vad är då anledningen till att du gör det du gör?

Fundera över varför du gör det du gör idag.

‣ Sätt dig i din favoritplats och få lugn och ro.
‣ Reflektera över din framtid.

‣ Ta reda på dina drömmar.
‣ Vad det är det som du vill göra.

‣ Varför vill du vill det?
‣ Vilket tidsperspektiv har du?

‣ Vad är din vision, din bild i framtiden som genererar kraft till dig?
‣ Vad är ditt varför?

Det du vill göra i framtiden är alltid värt att kriga för.

Umgås med likasinnade
Jag har förmånen att träffa dig och många andra  taggade unga entreprenörer 
som alla vill göra något med sitt liv; göra sin egen grej. Det är viktigt att du 
hittar likasinnade personer som redan funnit sin individuella  framgångsformel. 
Dessa kan utmana och utveckla dina entreprenöriella egenskaper och färdig-
heter.

Byt samtalsämne
Vad pratar du om eller kanske vad vill du prata  om med ditt närverk [det är 
rätt stavat]. Vi tycker du ska snacka personligt varumärke och ledarskap. Det 
är både coolt, utvecklande och väldigt, väldigt nyttigt. När du utbyter tankar 
kring ledarskap, mod och ansvar växer du i ditt ledarskap och får större 
erfarenheter och därmed större självförtroende.

Café extraordinaire
Det är ju solklart du ska vara ung och bete dig som ung. Men, inte alltid. Du 
måste inse att du är på väg någonstans - på väg mot ditt eget varför. När du 
definierat ditt varför - vet du varför du behöver göra vissa saker just nu. 

Ditt eget varför triggar din inre  motivation och genererar arbetslust och men-
ing. Du inser att du vill leverera det du gör idag för att nå ditt varför imorgon.

Ditt varför kräver en plan som du ska arbeta mot. Glid iväg på en fika med 
ansvar och drivkraft i fokus. Jag garanterar mycket roligare, djupare och mer 
beständiga diskussioner.

Vad är ditt varför?
Varför har du valt att träna entreprenörskap? Varför tillåter du att det tar 
mycket av din fritid? Svaret på frågan varför är din viktigaste  fras just nu, 
kanske alltid. Ditt varför är syftet med dina handlingar och din process. 
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Ditt svar ska ta  dig någonstans, till en plats som du själv definierat att du vill 
komma till - till din egen framtid. 

En entreprenör gör sin egen grej.
Väljer en livsstil, ett visst förhållningssätt.

En skiljelinje
Ingen ungdom  gillar att få läxor, räkna 30 tal i matematik, skriva en analys i 
geografi, samhällskunskap eller historia. Du gillar det inte  eftersom det är på-
tvingat av någon annan för att du ska  nå ett betyg. Betyg är en [hyfsat bra] 
kvalitetsstämpel som någon annan definierat. 

Samtliga ungdomar jag frågat hade hellre gjort något annat än påtvingade ar-
betsuppgifter som  inte genererar motivation. Det hade även jag, inget kons-
tigt med det.

Din inre motivation
En förklarande variabel som skiljer den som redan lyckats mot den som ännu 
inte gjort det är att den förstnämnda definierat och tydliggjort sitt varför. När 
du vet vart du är på väg vill du göra alla  moment eftersom du vet att dessa 
för dig närmare din egen framtid.

Inga genvägar
Om du tränar entreprenörskap för att erhålla ett visst betyg har du inte lyft 
din blick tillräckligt högt. Då har du med stor sannolikhet inte heller definierat 
ditt varför. Entreprenörskap är så långt från betyg du kan komma. Det är ett 
mentalt förhållningssätt som genererar ”wake up happy”.

Att lyckas
Det är inte så svårt som du tror. Alla vill lyckas, men de flesta orkar inte för 
de saknar drivet. Det är bara att definiera  ditt varför, formulera exakt och 
teckna ned vad som  ska  ske i din framtid, vad du ska uppleva. Sen vill du 
jobba för att ta dig dit. Arbeta gärna med verktyget ”visionboard”.

Reflektion och feedback
Om du löpande arbetar med reflektion och feedback  under ditt träningsläger 
kommer du med största sannolikhet att ta dig precis dit du själv vill. 

Mitt varför
Jag älskar att vakna  upp med vetskapen att jag får umgås med likasinnade. 
Unga entreprenörer som dig själv - som vill någonstans. Hur häftigt är inte 
det? Jag får även vara med och påverka dig, ge dig viktiga verktyg och sam-
tala  med dig om din gyllene framtid - din egen framtid som du själv tar dig 
till. Nu kanske du förstår mottot jag lever efter - wake up happy.

Vykort
Glöm  inte  att skicka ett vykort till mig när du nått din egen framtid. Hade 
varit hur kul som helst. Då kan jag sitta i soffan, lyssna på David Bowie’s 
Hereos, sippa på en 18-årig Caol Ila och le mitt största leende.

Bon Voyage!

Vad är ditt varför? sid 2  [2]

svaret tar dig till din egen framtid www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

http://www.biz4you.se/html/ledarskap.html%23visionboard
http://www.biz4you.se/html/ledarskap.html%23visionboard
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se

