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Drivkraft – vad är det och vart kommer
den ifrån?
Många har genom åren frågat mig vart min drivkraft kommer ifrån och senast
förra veckan fick jag denna fråga igen, vilket gjorde att jag började reflektera
kring detta. Det är svårt att förklara vad drivkraft är och vart den kommer
ifrån genom text, det är lättare att känna den genom ett fysiskt möte, men
jag ska göra ett försök.
Min drivkraft har haft många uttryck genom åren men för mig kommer nog
min grunddrivkraft från mitt ursprung. Entreprenörskap finns naturligt i
släkten och i grunden har det alltid funnits en drivkraft att överleva och att ta

sig framåt. Genom att min familj fick komma till Sverige så finns det en
enorm tacksamhet, vilket gör att jag jobbar hårt för att visa hur tacksam jag
är för att ha vuxit upp i Sverige. När jag började min godisresa så var jag
bland den första med utländsk bakgrund och är fortfarande en av få, vilket
gjorde att jag var tvungen att bygga upp ett starkt förtroende hos branschen.
Jag har alltid velat bevisa folk motsatsen till deras fördomar och det har
självklart eldat på min drivkraft. Drivkraft visade sig tidigt hos mig. Jag lekte
mycket med lego när jag var liten för att jag hade behovet av att skapa och
fick också tidigt en kassaapparat där jag låtsades göra affärer. Redan i
högstadiet hade jag utkonkurrerat skolkafeterian genom att sälja godis från
mitt skåp och tjänade även en bra slant när det var skoldisco. Mina föräldrar
lärde mig tidigt att jag fick tjäna mina egna pengar för att kunna köpa det jag
ville ha och om jag köpte rätt medel så kunde jag också ta mig framåt och
växa.
Jag har extremt många lärare att tacka för att de var med och formade mig
till den jag är idag. Genom baskettränaren lärde jag mig disciplin,
matteläraren lärde mig lugnet och samhällsläraren lärde mig passion. Jag tror
att en viss del av ens drivkraft sitter i ens DNA men att man också kan få den
utav sin omgivning när den inger trygghet. Idag är min drivkraft mer i ett
utvecklingsstadium och jag hittar den idag från mina kollegor och vänner
som också är driva entreprenörer och som gjort en liknande resa som mig,
samt drivkraft från min familj där vi alla sporrar varandra dagligen. Det finns
en gräns där materiella saker, iallafall för mig, slutar betyda något och jag vill
istället bidra med något nytt. Jag vill använda kapitalet till förändring istället
för materialism. Vara med och påverka för att kunna bidra till en positiv
förändring. Tänk att en dag bli en filantrop och att kunna ge tillbaka för att
visa min tacksamhet till Sverige och människorna jag haft runt omkring mig.
Det behöver inte nödvändigtvis ha med pengar att göra, men de tre lärarna
satte så djupa spår i mig, och att inspirera och förändra på riktigt är en av
mina största drivkrafter idag, för jag har sett vad det kan innebära och vad
det kan göra med människor.
Reflektera över vad du brinner för och vad din drivkraft är.
Och häll sen bensin över den.

Tack,
Jacob Youssef, VD, Candy People

Candy People AB Vi brinner för det svenska lösgodiset! Med trettiofem års
erfarenhet inom en bransch i ständig utveckling förstår vi vikten av att ligga i
framkant. Tillsammans med våra samarbetspartners tillverkar och utvecklar vi
produkter för den svenska och den internationella marknaden. Vi anpassar
våra produkter helt efter våra kunders specifika önskemål och vår ambition är
att alltid överträffa oss själva. Det som kännetecknar Candy Peoples godis är
hög kvalitet, och vi har en portfölj som består till 90% av gelatinfritt godis!
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