Drejebog
– Et effektivt værktøj til at
få styr på din uge – hver uge!
Det siges, at guldet vindes i hverdagen. Ord, der i særdeles gælder
dig som selvstændig! Som selvstændig er dine hverdage nemlig guld
værd. Resultater kommer sjældent af det, du gør 1-2 gange om måneden eller hvert halve år. De kommer sig af det, du gør gentagne gange.
Det er med andre ord det, du gør dagligt, der giver resultater. Vi guider
dig her til, hvordan du kan vinde guld i hverdagen.

Strategier er gode – strategien, du gør dagligt, er det, der skaber
Du kan sagtens lægge en vision, mission og målsætninger, der siger, at de
vil indbringe dig et trecifret millionbeløb med masser af kunder i butikken
ved årets udgang. Men hvis dine målsætninger ikke bliver udbredt, markedsført og forankret, forbliver dette kun på et abstrakt og visionært niveau.
Det handler derimod om at skabe din vision og tage de daglige skridt henimod
dit mål.
I denne drejebog vil du blive præsenteret for et uhyre simpelt og lettilgængeligt værktøj, som vil gøre
dig i stand til at skabe et forkromet overblik over, hvilke aktiviteter du kan og bør lægge ind i dine hverdage for rent faktisk at skabe din vision og de resultater, du har sat dig for. Forinden dette vil det derfor være en rigtig god idé, at du allerede har gjort dig tanker om, hvor du i det store billede vil hen med
din virksomhed, hvilken værdi din virksomhed skaber og for hvem, samt hvordan du når ud til denne
målgruppe.
Ved at skabe fokus på, hvad du gør (og ikke gør) på daglig basis, vil du opleve, at du:
• Føler, at du kommer i mål med det, du sætter dig for
• At du hurtigere ser, hvad der virker og ikke virker
• At du arbejder ud fra, hvad din hverdag tillader – ikke, hvad du ville ønske din hverdag tillod
• At du arbejder ud fra de betingelser, du har, og som giver overskud – frem for at være, kunne og gøre
alt det, du potentielt set slet ikke har ressourcerne til og som kan give underskud.
Hvordan får du omsat det i praksis? Det giver vi dig her et overblik over.
At skabe overskud hos dig selv og din forretning kræver ikke en revolution – du kommer langt med
at fokusere på de små ting, såsom hvad du gør hver dag.

Hverdagen og dig i fokus
Vi vil tage udgangspunkt i én typisk uge for dig som selvstændig, da dine uger garanteret er rimelig
karakteristiske for, hvad du har af tid, rum og overskud til at arbejde på din forretning. Det smarte ved
at fokusere på én uge ad gangen er, at du kan begynde at bruge værktøjet agilt – hvor du uge for uge
kan starte og slutte ugen med en følelse af, at du har overblik og rent faktisk får noget for hånden
og nærmer dig det, du vil. For det, du når i løbet af en uge, vil være det, der står dig nærmest i livet –
arbejde, tid med familien, venner etc.
Herunder kan du begynde at lege med tanken om, at der muligvis er nogle ting, der eksisterer mere
sekundært i dit liv (fx at du kun gør noget hver 2. måned), men som du egentligt godt kunne tænke dig
at gøre til en ting, der sker oftere. Ved at skabe dette overblik får du også mulighed for at vælge både
til og fra – og tage ansvar for, hvordan en god uge helst kan og skal se ud for dig.
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Som selvstændig vil dit arbejdsliv muligvis ikke være en absolut
størrelse, der står adskilt fra alt andet, du laver og gør – nærmere
vil den tid og energi og økonomiske ressourcer, du har til rådighed,
være påvirket af dine øvrige arenaer og roller i livet. Derfor kan du
med fordel lave en ugepraksis, der indtænker alle elementerne i
din hverdag, så du kan gøre dit selvstændige virke til en del af din
hverdag og tilpasse i forhold til alt det, der kendetegner dig og dit liv.
Dette i stedet for, at du arbejder ud fra en hverdag, der reelt set ikke
er ”din egen”, og som kan skabe en masse uro og unødig stress.

Step 1: Hvad er vigtigt for mig, at jeg når i løbet af en uge?
Det første led er at skabe overblik. Hvad er det, du gerne vil prioritere?
Hvad er værdifuldt for dig at nå i løbet af ugen? Hertil kan du sætte det
ind i en større kontekst om, hvad der gør, at netop dette er vigtigt? Ved
at spørge om sidstnævnte skaber du, dels grobund for større motivation,
da du ved, hvorfor du gør, som du gør, dels at du får indskærpet, hvor vigtigt det egentligt er. Hertil kan du spørge dig selv: Hvad er knap så vigtigt,
men kunne være ‘nice to do’? Dette kalder vi for “bonus”-opgaver. Det er det,
der godt kan vente på sig, men som giver dig en værdi af en art.
Du kan bruge figur 1 (se næste side) til at skabe dette overblik.

Step 2: For at nå det, der er vigtigst, hvad skal jeg så have som fokuspunkter?
Når du har optegnet, hvad der er vigtigst at nå, skal vi have konkretiseret, hvordan du når dette.
Her kommer balancen mellem, hvad du vil og kan nå. Gør det gerne så simpelt som muligt. Er der
eventuelt noget, du må/vil sige nej til for at sige ja til dette?
Hvis du fx gerne vil have opdateret din hjemmeside og gjort den klar til en lancering, så spørg dig selv:
Hvad er den mindst mulige opgave for at nå i mål med dette? At ændre et billede, en tekst etc.?
Og herefter bygge op til, hvad det egentlig vil sige at ‘opdatere hjemmeside’. Hvor mange af disse
punkter når du denne uge? Hvor mange kan tages med ind i næste uge?
Dette kan du bruge figur 2 til, som du finder på næste side.

Step 3: Hvordan vil jeg bruge dette værktøj aktivt i min hverdag?
Som angivet i introen er én ting at sætte sig noget for. En anden er at sørge for, at det, du sætter dig
for, bliver gjort. Derfor kan du allerede nu bestemme dig for, hvorvidt og hvordan du vil benytte dette
værktøj. Fx “jeg vil hver fredag eller søndag afslutte ugen med at se på, hvad jeg har nået i løbet af
ugen og optegne, hvad jeg vil nå i løbet af næste”, eller, “jeg vil hver mandag starte ugen med at skabe
et godt overblik over ugen!”
En god måde at skabe betingelser for rent faktisk at gøre det, du sætter dig for, er at sætte det op på
noget, du allerede gør i forvejen. Fx “jeg vil hver fredag eller søndag, når jeg sætter mig med en kop te
efter dagens sidste arbejde, afslutte ugen med at se på, hvad jeg har nået i løbet af ugen og optegne,
hvad jeg vil nå i løbet af næste”, eller, “jeg vil hver mandag, når jeg drikker min første kop kaffe, starte
ugen med at skabe et godt overblik over ugen!”
Vil du gerne arbejde med dine hverdage på en måde, der bringer dig resultater? Ræk endelig gerne ud
til Carina Brix eller en anden i Frie Selvstændige. Vi hjælper dagligt selvstændige som dig med at gå
fra at ville noget, til at realisere og gøre det, du som selvstændig gerne vil. En af vores fornemmeste
opgaver er, at du oplever friheden i at arbejde som selvstændig, og en god struktur i hverdagen er
uden tvivl en af de største skridt i den retning!
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Figur 1:
Ugeplan for uge X
Hvad er vigtigt?
Hvad skal jeg gøre for
at nå dette?
Hvad kunne være ‘nice
to do’? Hvad ville det
give mig at nå disse?

Figur 2:
Vigtigst

Vigtigst

”Bonus”

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Kontakt Frie Selvstændige
Er du selvstændig eller på vej til at blive det?
Vores virksomhedsspecialister står altid klar til at give
dig 1:1 sparring. Kontakt os, hvis du får brug for hjælp.
Frie Selvstændige
Telefon: 63 13 85 50
frie.dk
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