
VART ÄR DU PÅ VÄG?

Vad framgång innebär för dig är det du 
själv som avgör. För dig kanske det är att  
lyckas bygga ditt företag starkare. Det kan 
vara att förbättra ditt ledarskap. Eller att 
jobba mindre för att ha mer tid för dina  
fritidstressen. Framgång kan vara att våga 
hålla tal, bli självförsörjande på grönsaker, 
prova något helt nytt, ändra livsstil eller att 
bli ännu bättre på det du redan är bra på.  

Framgångsrik är du när 
DU når de resultat DU önskar! 
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VÄLJ DITT MÅLOMRÅDE!

HÄLSA

VÄNNER

PENGAR

KÄRLEK

ANNAT

FYSISK OMGIVNING

NÖJE & FRITID

ARBETE

PERSONLIG 
UTVECKLING

2. VILKA ÄR DINA DRIVKRAFTER?

Tänk dig nu in i att du har nått ditt mål.

- Vad betyder det?
- Vad har förändrats?
- Hur kommer det att hjälpa dig? 
- Vad kommer det att ge dig?
- Vad är det du verkligen vill uppnå?

Skriv ned dina svar här:

Vill du prova på att sätta mål och hitta dina drivkrafter? 

Tänk på något som du verkligen längtar efter att nå. Något som du har fullt  
inflytande över, något du kan påverka. Undvik mål som är undflyende (något du vill 

undvika) och beroende av att någon annan ska göra något. Du har makten!  
Skriv ner några meningar som beskriver det som du vill uppnå, tidpunkten när du 

vill nå det och skriv också ner hur du vet att du har nått ditt efterlängtade mål.

Lycka till!
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1. MITT MÅL ÄR:
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Några TIPS INNaN du börjar  
agera för aTT Nå dITT MåL

Bestäm vilket ditt första steg är 
och när du ska ta det 

Påminn dig om vad det kommer  
att betyda för dig att nå ditt mål

Reflektera över dina framsteg och 
hur det går 

Fira dina framgångar, små som 
stora
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3.

Fråga dig själv - vilket är mitt verkliga mål?  
Nu när du har identifierat det du verkligen            
vinner med att nå ditt mål - behöver du  
omformulera målet så att det speglar det 
du vill?



fram`gångsrik adjektiv ~t
ORDLED: fram·gångs| rik
• som upp nått goda resultat av viss verksamhet el. i all-
mänhet

Källa: Svenska Akademiens Svensk ordbok

--------------------------------------------------------------

fram`steg   substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en
ORDLED: fram| steg·et
• (stegvis) ut veckling i god riktning av mänsklig kvalitet 
el. verksamhet e.d.

Källa: Svenska Akademiens Svensk ordbok
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Grattis till ditt framsteg!
 

Du har nu fått ett litet smakprov på en viktig del i att bli coachad  
nämligen att formulera mål och hitta värdet, motivationen och  

drivkraften bakom målet. 

Hur gick det? Tycker du att det var lätt, eller var det  
svårare än du trodde?

Kanske du formulerade om ditt mål när du hittade dina  
drivkrafter? Du kanske kom underfund med att det var något annat du 

egentligen vill uppnå med ditt mål. Eller så satte du målet direkt!

Det är inte alltid lätt att formulera mål som är riktigt kraftfulla och som 
ger den motivation det krävs för att nå framgång. För att göra det är det 
viktigt att hitta det verkliga värdet som du vinner när målet är uppfyllt. 

Det är en av många saker du får du hjälp med genom coaching.

BLIR DU NYFIKEN PÅ MER?

https://anettetandberg.se/kontakta-mig
https://anettetandberg.se

