
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Din essens in action 
 

Klarhet är en superkraft som många människor glömmer att lägga vikt vid. 

Oavsett om du redan har ett företag eller om du har en otydlig önskan om att 

du vill något annat än det du ägnar dig åt nu, men inte vet exakt vad, så är 

den här delen värdefull och syftet med den är just: klarhet. Använd verktygen 

på så sätt att de passar dig där du står idag. Vässa pennan, stäng mobilen 

och var kreativ – inte perfektionist. Perfektionism stänger dörrar och lekfullhet 

öppnar dem. När du tycker att du är klar med en uppgift – skriv lite extra, för 

att låta de mentala musklerna sträcka på sig. När du sträcker på dig (mentalt, 

kreativt, fysiskt), lite mer än där du normalt skulle sluta, så kan du upptäcka 

nya insikter och idéer du aldrig gjort tidigare. När du suttit med uppgifterna så 

kommer ditt undermedvetna fortsätta leta lösningar, så bli inte förvånad om 

du plötsligt får en briljant idé två dagar senare i duschen. 

 

Leta problem 

Bra affärsidéer är alltid svar på människors saknad, önskningar, frustration eller 

längtan. Bry dig inte om lösningar just nu i detta första skede. Brainstorma: 

Vad önskar du att det fanns en lösning till? Vad är du frustrerad över? Hur är 

det med människor omkring dig? Vad saknar de? Vad är de frustrerade över? 

Låt det vara lite roligt. Bara skriv loss allt mellan himmel och jord som du 

kommer på. Minst fem olika. 

 

Dina styrkor 

Du är unik. Det finns faktiskt ingen som är som du. Det vore dumt att inte dra 

nytta av dina unika begåvningar och styrkor oavsett vad du beslutar att ta 

dig an. Vilka är dina styrkor då? Det är inte alltid så lätt att veta det själv. Börja 

med att fundera och skriva ner:  



 

 
 

- Om du kunde få betalt för att göra något för andra. Vad skulle det 

vara?  

- Vilka vardagssysslor tycker du om att göra? 

- På ditt nuvarande jobb; när trivs du bäst? 

- Vad kan du fixa naturligt, snabbt och med glädje, som andra inte kan? 

- Vad gör du på din fritid (eller vad skulle du gjort om du hade någon ;) 

- Om pengar inte var en fråga, vad skulle du ägna dig åt? 

- Vem beundrar du (professionellt). Varför? 

- Vems jobb önskar du att du hade? Varför? 

- Vilka ämnen följer du på internet? 

 

Ta emot hjälp med den här punkten, från människor som känner dig väl. Skriv 

till dem och fråga vilka som är dina bästa egenskaper. Om du tycker det tar 

emot och känns genant så kopiera enkelt den här texten, fyll i med namn och 

bara skicka:  

 

Kära (namn) 

Jag vill be dig om en sak. Vet att du är upptagen och ska fatta mig kort. Just 

nu går jag kursen ’Systrar startar eget’ och som en viktig uppgift där, så 

behöver jag din ärliga åsikt om vilka som är mina tre bästa egenskaper? Bara 

tryck svara och låt mig veta.  

Kram (ditt namn) 

 

Hämta inspiration 

Vilka andra företag finns där ute? Vilka tilltalar dig. Om du kunde välja fritt – 

vilka befintliga företag idag skulle du själv vilja driva? Begränsa inte tanken i 

denna övning. Tänk inte på om det är möjligt eller inte. Det är inte relevant 



 

 
 

just nu. Undersök vilka företag som finns och vilka som är i din smak – se dig 

omkring. Anteckna. 

 

Dina idéer 

När du kommit såhär långt har du skrivit ner en hel del värdefull information 

kring dig ur olika vinklar. Utifrån det material du nu samlat ihop; skriv ner tio 

olika företagsidéer du kan tänka dig att starta.  

 

Rensa ogräs kring din blomma 

Nu ska du ha minst tio olika affärsidéer. Dags att börja rensa kring dem. Ta en 

idé i taget och välj om du vill gå vidare med den efter att ha reflekterat kring:  

- Har jag erfarenheten eller utbildningen/kunskapen att erbjuda denna 

produkt eller tjänst? Om inte; är jag villig att lägga tid på att uppnå det 

som krävs? 

- Är jag villig att ägna det mesta av min fritid åt det här minst ett år 

framåt, utan att tjäna något på det? (jepp, det tar tid) 

- Finns det människor som redan lägger pengar på det jag vill ägna mig 

åt? Var hittar jag dem? Eller vill jag erbjuda det här för en helt annan 

marknad? Är de intresserade av att lägga pengar på det (om inte, 

kanske idén är en hobby). 

Vilken av dina idéer väljer du att gå vidare med nu? 

 

Varför 

Vi vill alla tjäna pengar. Mycket blir enklare med pengar absolut och det är 

inget vi ska tabubelägga här. Men för att ha ett levande och blomstrande 

företag, behöver du ha en större mening bakom. Fundera på din anledning 



 

 
 

och formulera den i ord. Spara ditt ”varför”, så att du har det att plocka fram i 

tider då du vill ge upp. De flesta ger upp för snabbt för att de inte har 

formulerat sin egen personliga meningsfulla anledning bakom sin dröm. Ditt 

varför blir ditt bränsle som du behöver för att röra dig framåt.  

 

Rör på dig 

Ja, du läste rätt. En stillasittande kropp kommer att ha ett torrt och trött sinne, 

tomt på idéer. En kropp som rör på sig; motsatsen. Det mest värdefulla du har 

i ditt företag är du och din hälsa. Inga rikedomar eller kapital slår det. Detta 

behöver jag påminna mig om dagligen. Du har påbörjat något spännande, 

och på den här vägen är det lätt att glömma bort sig själv. Gör inte det. Det 

finns alltid tid för en halvtimmes promenad eller springtur. Ta den. 

 

Prata? 

Är du klar med detta verktyg och har tagit dig tiden att svara på alla frågor, 

så bjuder jag gärna på ett tillhörande coachsamtal om hur du kan ta nästa 

steg och bygga din dröm vidare. Hojta till anna@essensLC.com 

 

Om du tänkter; ”Ta mig till resten av kursen direkt bara!” Så – välkommen att 

registrera dig här: www.essenslc.com/levandeentreprenorsformulan eller 

www.systrarstartareget.com  
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