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RESURSER

Det här är en bok som hjälper dig att uppfylla dina 

drömmar. Oavsett om du vill få ett nytt jobb, resa 

jorden runt eller springa ett maratonlopp så finns det 

gemensamma metoder för att nå dessa mål. Använd 

boken som inspiration och verktyg som hjälper dig att 

gå från målbild till målgång, att uppfylla dina drömmar 

– hur de än ser ut. I varje kapitel finns övningar eller 

frågor som du får arbeta med för att skapa dina egna 

mål och för att steg för steg närma dig dem.

 

Malin Boström är organisationskonsult och coach. 

Hon har i många år arbetat med att leda utvecklings-

processer inom olika organisationer, allt ifrån skolor 

och ideella organisationer till företag i näringslivet. 

Hon hjälper både individer, grupper och hela företag 

att sätta upp mål och nå dem på ett sätt som skapar 

stolta organisationer och hållbara resultat.
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2. Vad är ditt mål?

Det första steget för att nå ett mål är att faktiskt ha ett! 
Det här kan låta självklart men faktum är att många 
människor, precis som vi talade om i inledningen, går 
genom hela livet utan att ha ett bestämt mål. De följer 
med strömmen och låter vardagen ha sin gång och kom-
mer ofta på sig själva med att tänka ”Vad spännande det 
ska bli att se vad det här året har att bjuda på”. De väntar 
på att livet ska komma till dem istället för att själva ta 
kontroll över rodret och styra dit de vill. om du vill få det 
liv du vill ha så är det viktigt att ta reda på hur det livet 
ser ut, att ha ett mål. att välja ett mål kommer kanske till 
en början inte att märkas så mycket – det är som de stora 
fartygen som går på haven: om kaptenen byter riktning 
med en grad kommer det inte att märkas direkt. Men 
inom några dagar, kanske rentav timmar, kommer det att 
ta skeppet till en helt ny slutdestination. Genom att du 
gör en liten förändring i ditt liv så kommer ditt slutresul-
tat att kunna förändras stort.

Uppgift:
Fundera på dessa frågor:

•	 Om	du	hade	obegränsat	med	tid	och	resurser,	hur		 	
skulle	du	vilja	att	ditt	liv	såg	ut?

•	 Vad	skulle	du	vilja	uppleva?
•	 Vem	skulle	du	vilja	träffa?
•	 Vart	skulle	du	vilja	åka?
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•	 Vad	skulle	du	vilja	åstadkomma?
•	 Vad	skulle	du	vilja	köpa?
•	 Om	du	skulle	skräddarsy	ditt	arbete,	dina	relationer	och	din	
fritid	–	hur	skulle	de	då	se	ut?

•	 Vad	skulle	du	ångra	om	du	inte	gjorde	i	livet?
•	 Vad	är	viktigast	för	dig	i	livet?

Detta är stora frågor så låt det ta tid. i det här läget är 
det viktigt att du drömmer fritt, vågar ta ut svängarna 
och inte begränsar dig utifrån vad du nu har för resurser, 
kunskaper och annat. Det kommer vi till senare. Våga 
vara som ett barn innan julafton och önska dig allt som 
du drömmer om. nu håller du på att måla upp din vision 
av hur du vill att livet ska se ut. nästa steg blir att sätta 
upp ett mål som du skulle vilja jobba med genom resten 
av den här boken.

Välj ut en av de drömmar som du beskrivit och som 
du skulle vilja jobba vidare med. Välj ut den som gör 
dig mest varm i kroppen, som skulle kunna göra störst 
påverkan på ditt liv. Välj den där som verkligen sticker ut. 
Fundera på hur ditt nuläge ser ut, var är du idag? Fundera 
sedan på målet, och gör dig en så tydlig bild som möjligt 
av vad det är du vill, hur ditt önskade läge ser ut. lev dig 
in i hur du kommer att känna, att må, att tänka när du har 
nått ditt mål. skriv sedan ner dina tankar.

se till att målet går i linje med dina värderingar, det du 
tycker är viktigast i livet. ibland sätter vi upp mål som går 
stick i stäv med det vi egentligen tycker är viktigt och det 
blir aldrig riktigt bra. när vi har nått ett sådant mål kän-
ner vi nämligen ingen tillfredsställelse eftersom vi har fått 
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göra avkall på våra värderingar längs vägen. Fundera där-
för igenom ordentligt hur du kan se till att du tar hänsyn 
till dina värderingar längs hela resan mot målet.

Många drömmar?
Kanske tycker du att det är svårt att välja? Att det finns 
många mål som du skulle vilja nå? självklart ska du göra 
det men för att skapa bästa möjliga förutsättningar att 
nå ditt mål så är det viktigt att du fokuserar på ett i taget. 
Hjärnforskning har nämligen visat att det är omöjligt för 
vår hjärna att fokusera på två saker samtidigt. Det går 
att träna upp förmågan att fokusera på en sak, släppa 
den, fokusera på en annan, släppa den, fokusera på den 
första igen och så vidare. Men varje gång du växlar mellan 
uppgifter så tar det några minuter att ställa om. tid som 
skulle kunna ägnas åt effektivt arbete om du hade foku-
serat på en uppgift åt gången. Välj därför ut ett mål som 
du vill börja jobba med. spara resten så kan du komma 
tillbaka till dem senare. 

Vet du vad? Bara genom att du nu har skrivit ner ditt 
mål, vart du vill nå, så har du ökat sannolikheten att nå 
det med över 500 procent! Genom att skriva ner ett mål 
så blir det mer verkligt. Nedskrivna, specifika mål ger 
riktning och fokus åt det vi gör. De blir som en karta att 
följa. och hjärnan har en tendens att följa det som den 
kan skapa en tydlig bild av. nu ska vi titta på hur du ska 
formulera ditt mål på ett bra sätt så att det blir lätt att 
arbeta mot.
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Om du är ledare
I en organisation så har man ofta flera olika mål som man 
arbetar mot. Här är det viktigt för dig som ledare att vara 
tydlig mot de anställda, inte bara kring vad målen innebär 
utan också med i vilken ordning målen ska prioriteras. 
Följer de på varandra eller står de på egna ben? Vilket är 
i så fall det mål som är viktigast att nå? Finns det något 
mål som behöver nås först? Genom att hjälpa dina med-
arbetare att skapa en tydlig prioritering så kan de fokusera 
på rätt saker i rätt ordning vilket kommer att göra deras 
arbete mer effektivt. Hur ser din prioritering ut?
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