
Du bokar in ett 30 minuters möte med din handledare  mellan v 18 och v 20 
som enbart handlar om  din personliga resa  mot din egen framtid. Strukturera 
upp ditt samtal kring en mind map som lämnas in en vecka före ditt entre-
prenöriella utvecklingssamtal.

Din story - Ditt samtal
Du får lägga upp ditt samtal precis som du vill så länge det håller i 30 minut-
er. Det kan dock vara  på  sin plats att fundera på de olika  frågeställningar som 
finns här nedan.

_ _ _ 

 ”Klarhet är filosofernas ärlighet”
 

 - Luc de Clapiers Vauvenargues, filosof

Vad är din övergripande vision om livet?
Vad är din övergripande vision om din framtida karriär?

Hur motiverar, stimulerar och engagerar du dig själv?
Hur motiverar, stimulerar och engagerar du din omgivning?

Vad är det som suger energi hos dig?
Hur hanterar du detta?

Egenskaper
Vilka egenskaper är dina styrkor?
Vilka egenskaper är dina svagheter? 
Har de förändrats? 
Varför? 

Färdigheter
Vilka färdigheter har du utvecklat?
Vilka färdigheter behöver du utveckla? 

HT 
Vilka var dina mål? 

Hur nådde du dem? 
Varför?

Vad gick fel?
Varför?

VT 
Vilka var dina mål? 

Hur nådde du dem? 
Varför?

Vad gick fel?
Varför?
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Berätta om ditt ledarskap relaterat till,
- Dig själv
- Gruppen
- Övriga situationer

Berätta hur du fungerar i en grupp relaterat till,
- Dig själv
- Gruppen

Vilka styrkor har du identifierat hos dig själv?
Hur använder du dem?

Vilka svagheter har du identifierat hos dig själv?
Vad gör du med dem?

Vilka variabler definierar ditt personliga varumärke idag?
Hur märker omgivningen dessa?
Hur var det för ett år sedan?

Vad är ditt varför?
Hur tar du dig dit?

Var är du om 5-10 år, d v s efter dina Universitetsstudier?
Hur kom du dit?

Vad vill du uppnå med ditt liv?
Vad vill du vara stolt över när du tittar bakåt i tiden när du är 85 år?

Vad innebär begreppen nedan praktiskt för dig?
Hur har du använt dig av dem för att skapa energi?

‣ ”ord är bara ord - tills de bevisats i handling” 

‣  ”skapa din egen framtid” - för dig? 

‣ ”att leva din dröm” - för dig?

‣ ”wake up happy” - för dig?

Vilka tips vill du ge till nästa generation entreprenörer/ledare?

”Varför ljuga när det finns så många 
  sätt att säga sanningen på?”
- Stig Järrel, svensk skådespelare
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