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Förord av Lars-Eric Uneståhl
Ytterligare en bok om mål! Vad kan den ge som inte redan tagits upp av
andra författare? Ja, det är sant att mycket redan har skrivits om mål, både
på svenska och ännu mer på engelska. Det finns dock minst tre orsaker till
att välja just den här boken ur mängden.

1. Boken syftar till att öka kompetensen, vilket är viktigare än
bara kunskap.
Författaren ser på skillnaden mellan kunskap (redovisat vetande) och
kompetens (hur man klarar den livssituation man möter) på samma sätt som
den mentala träningen gör. Det finns många kunniga människor som inte är
livskompetenta (till exempel inom akademiska världen) och kompetenta
som inte är kunniga (till exempel inom idrotten).

2. Bokens innehåll bygger på författarens egna erfarenheter
Intresset för de mentala aspekterna av livet har medfört att författaren
skaffat sig en bred bas av erfarenhetsrelaterad kunskap genom att intervjua
och lyssna på andra, samtidigt som han prövat och tillämpat metoderna och
idéerna i sitt eget liv. Utifrån visionen om en bättre värld förmedlas sedan
de erfarenheter som kan leda till positiva livsförändringar hos läsarna.

3. Boken är användarvänlig
De två första punkterna mynnar ut i den tredje – användarvänligheten. Här
spelar naturligtvis både den förändringsmotivation som boken kan ge och
de handgripliga och lätthanterliga metoderna som boken presenterar, en
nyckelroll. Min rekommendation görs då till slut framför allt av boken som
en ”årsbok”. Tillämpar man bokens principer under minst ett års tid
kommer boken att få en helt annan effekt än om man efter några timmars
intressant läsning stoppar tillbaka boken i bokhyllan.

Lars-Eric Uneståhl, fil.dr, rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan



Inledning
Jag höll i en plastmugg med en skvätt öl och tittade ut över rummet.
Ungefär hundra av de tvåhundra personer som jag tränat inför världens
största telekom-mässa var där och pustade ut. Första dagen var avklarad och
jag kände mig trött och nöjd. Det skulle inte bli en sen kväll i Barcelona.
Jag skulle bara tillbaka till hotellet för att åka hem dagen efter. Mitt jobb var
klart, medan de andra hade tre dagar kvar på Mobile World Congress.

Praven ställde sig bredvid mig i ”staff-room”. Vi började prata. Han var
född i Sydafrika. Inte precis med silversked i mun. Han var flitig i skolan
och ville komma någonstans. Han berättade med sin vänliga röst att han
drömt om just denna dag i tretton år!

”All my friends, they didn’t believe in me. When I started in this
business 13 years ago I said that one day I would be going to
Mobile World Congress. After a few years I saw some of my
colleagues going. If they can, so can I, I thought. My friends know
I am here now. They asked me: How did you do it? I said that I
have had this goal in front of me, every day for 13 years.

If you have a goal, you don’t give up. You go for the goal. I am
very proud today. I am here.”

Han log. Jag log. Vi skålade. Att jag fick vara med på ett hörn när Praven
uppfyllde sitt stora mål, sin dröm, kändes och känns fortfarande stort.

Jag har världens bästa jobb. Kommunikation och motivation är mina
områden. Jag får människor att kommunicera och agera på topp, ofta i
möten med andra människor. Så att de blir bättre chefer, säljare, talare, team
etcetera.

Det var under mina år som anställd på Ericsson som jag kom fram till
mitt mål att starta eget. Jag blev utvald att agera programledare på en global
roadshow. Jag tränade hårt på min moderatorsroll och åkte sedan jorden
runt och missionerade mobilt internet. Ja, om allt det som Iphone uppfyllde
tio år senare. Jag minns en kund som kom fram till mina Ericssonkollegor
och sa: ”Tack så mycket. Det här var riktigt inspirerande. Hälsa tv-killen



också.” En kollega sa: ”Han är ingen tvkille. Han jobbar hos oss.” Kunden
skakade på huvudet och sa: ”Nej du, ni har inga sådana personer hos er!”

Yes! tänkte jag. Det var fantastiskt, ja, så roligt att jag funderade på att
syssla med enbart detta. Jag insåg dock snabbt att moderatorsmarknaden var
för liten, eftersom större delen av uppdragen går till mediakändisar,
internanställda och i viss mån branschspecialister. Jag lade tanken på is och
fortsatte mitt roliga jobb på Ericsson. Men fröet växte. Jag bollplankade
vidare och såg att min kompetens i första hand var att prestera på topp i
möten med andra, och att jag hade förmågan att hjälpa människor att själva
bli bättre på det. Till slut bestämde jag mig. Målet var satt. Jag började prata
med konsulter, eventbolag och andra. 2004 registrerade jag företaget och
2006 lämnade jag ”moderskeppet”. Jag har inte ångrat mig en enda dag.

Idag lägger jag min tid på att föreläsa och utbilda i kommunikation och
motivation. Jag modererar konferenser och faciliterar workshops. Jag
uppnådde mitt mål och har på sätt och vis inte jobbat en enda dag sedan
dess. Jag jobbar alltid men inte jämt. Det känns bara inte som ett jobb. Det
är för roligt för att kalla det jobb.

Kommunikation är min kärna, min ingång. Men på vägen har jag vidgat
begreppet. Vad vi säger påverkar absolut vårt och andras sinnestillstånd och
därmed vår prestation. Men det gör även vad vi tänker och hur vi beter oss.
Rätt tankar, ord och handling ökar vår motivation och därigenom vår
prestation. Vi agerar på topp. Det hänger ihop.

Att agera på topp, hur gör vi det? Ett effektivt sätt att göra det är att sätta
klara, motiverande mål. Och att glädjas på vägen. Det är vad den här boken
handlar om.

Till min hjälp har jag ett antal erfarna och spännande personer som jag
har intervjuat. Du känner nog till några av dem, men kanske inte alla. De är
framgångsrika inom sina respektive områden. Jag är väldigt glad över att de
ville vara med och dela med sig av sina åsikter, erfarenheter och berättelser.
De är:

Cissi Elwin Frenkel
Från producent på SVT, till chefredaktör på Icakuriren, till vd på Svenska
Filminstitutet och vidare till tidningen Chef där hon idag är vd och
chefredaktör. Ständigt nyfiken på varför människor är som de är och gör
som de gör.



Lars-Eric Uneståhl
En av världens första och främsta inom mental träning och den första
sportpsykologen att 1976 följa med ett landslag på en olympiad. Jag vet inte
hur många hundra tusen personer som lyssnat på hans guidade instruktioner
om fysisk och mental avslappning. Jag minns mitt eget kassettband för
några decennier sedan. Lars-Eric Uneståhl är ständigt nyfiken, ständigt på
språng.

Ulf ”Lill-Pröjsan” Nilsson
En hockeylegendar som lämnade sitt älskade AIK och åkte över till
Nordamerika strax efter Börje Salming. Där gjorde han succé i Winnipeg
Jets och sedan New York Rangers. Dessutom hade han en lika lovande
karriär inom AIK Fotboll innan han bestämde sig för hockey. En team-
spelare av rang.

Anders Granberg
Känd i framför allt Norrbotten. En av hjärnorna till att Facebook etablerade
sig i Luleå vilket var min ingång när jag intervjuade honom. Nominerad till
Årets projektledare 2013 av Svenska Projektakademin. Vet hur man startar
från ett vitt papper och ändå kommer i mål i samverkansprocesser och
företagsetableringar.

Gunvor Engström
Tidigare landshövding i Blekinge, vd för Företagarna och Bank2. Numera
styrelseproffs. En mycket kompetent person med starkt målfokus.

Madde Augustsson
Golfproffset från Sölvesborg som nått flera av sina mål redan – att vinna på
Nordea Touren, komma med i landslaget, starta företag med mera.

Boken ligger i skärningspunkten mellan managementlitteratur och personlig
utveckling. Den går alltså lika bra att använda i jobbet som privat, för dig
som individ och för gruppen/teamet. Den är baserad på forskning och på
erfarenheter från mig och från de personer som jag har intervjuat. Jag har
också under decennier läst kloka ord från kloka människor, diskuterat med
en mängd smarta personer och på andra sätt tagit in kunskap. Mina böcker



är tänkta att användas i första hand praktiskt. Jag önskar att den här boken
blir tummad och sliten med många hundöron.

Boken är skriven så att du snabbt får med dig tips och exempel. Den vill
få dig att både tänka och känna. Att sätta ett mål kan till stora delar vara en
analytisk uppgift. Du specificerar ditt mål. Ju bättre du gör det, desto
enklare blir det att prestera. Du får bland annat min egen målmodell
DUKAT, en motivationsformel, en självskattningmall för om du rör dig mot
ditt mål och massor med konkreta tips för hur du kan öka din motivation.

Det i sig räcker inte alltid för att du ska agera. Därför behövs känslan
eller hjärtat. Om du inte är motiverad och attraherad av den förändring som
ett nytt mål innebär, minskar chansen att du når ditt mål. Det gäller att
omvandla alla ord till handling.

Vad är ditt mål med att läsa boken? Om du bara tänker läsa den istället
för att surfa på Aftonbladet, kommer den inte att ge dig så mycket. Bestäm
ett eller flera mål. Till exempel kan du bestämma dig för att kunna
återberätta delar av boken för andra. Du kan sätta som mål att testa ett tips i
veckan. Då kommer du att läsa boken med andra ögon. Och prestera bättre.

Mitt mål? Att du ska nå ditt.
Bästa målande hälsningar

Antoni Lacinai





 

1. Nuläge och nyläge. Vad är ett mål?
Vare sig du är otroligt resultatinriktad eller allmänt vilsen har du mål. Hela
tiden. Hur skulle du annars komma upp ur sängen, äta frukost, läsa en bok,
ringa ett samtal, skicka ett mejl och så vidare? Kalla det vanor, intentioner,
avsikter, behov. Är de alltid medvetna? Nej. Men de finns där.

Skriver du att göra-listor? Då sätter du mål. Korta mål som till exempel:
• Klippa gräsmattan.
• Vattna blommorna.
• Handla mat.
• Ut och springa.
• Klara av de tio akuta mejlen innan lunch.
• Ringa utbildaren och boka kurs.
• Kolla med kunden om de är nöjda med leveransen.

Mål på längre sikt är det färre som har. I en studie i USA upptäckte man att
endast tre procent av collegestudenterna skrev ner sina framtidsmål. När de
följde upp hur det hade gått visade det sig att dessa tre procent var mer
framgångsrika än de övriga studenterna.

Förresten, vilka av punkterna på din att göra-lista leder dig mot ett större
mål? Om inte någon punkt gör det – är du då bara upptagen utan att det gör
någon skillnad för dig eller den organisation du jobbar på?

Varför sätta mål över huvud taget? Jo, för att:
• Din prestation ökar.
• Du blir mer produktiv.
• Det blir roligare.
• Du blir mer motiverad.
• Du blir stoltare.
• Du får en riktning och mening.



• Du har ännu en anledning att fira.

Det finns så många fördelar med att sätta och sträva mot mål att det är en så
kallad ”no-brainer”, en självklarhet.

Ett mål är platsen du vill vara på jämfört med var du är idag. Jag kallar
din nuvarande situation för Nuläge. Jag kallar ditt mål för Nyläge. Det är dit
du ska. Det är egentligen inte konstigare än så. Resten handlar om hur du
ska ta dig till målet.

En mental tränare jag lyssnade på för många år sedan gav följande
exempel: Tänk dig att du är en höjdhoppare. Tränaren säger: ”Kan du hoppa
högt är du snäll.” Du svarar ”Men det finns ju ingen ribba?” Tränaren säger
”Äh, det är inte så noga. Hoppa mellan stolparna bara …”



Det kan vara kul om du älskar att hoppa, men din prestation riskerar att inte
bli särskilt bra jämfört med om det ligger en ribba som du vet att du ska ta
dig över.

Syftet med att sätta mål är alltså att prestera bättre. Du fokuserar dina
handlingar på rätt saker. När du sätter mål vet du också om du rör dig mot
målet, hur snabbt du tar dig dit och om du lyckats med det du bestämt.

Att mål och prestation går hand i hand har många kommit fram till.
Edwin Locke och Gary Latham är två kända forskare inom målpsykologi.
De har efter tusentals intervjuer med individer och företag kommit fram till
att vi presterar bättre om vi har vettiga mål. Och inte så lite heller.
Medianökningen ligger på hela 16 procent. I vissa av deras undersökningar
ökade prestationen (kvalitet, kvantitet, effektivitet, produktivitet etcetera)
med över 50 procent! Bara för att individen eller gruppen satte bra mål.
Förenklat kan man säga att du ökar din prestation med 15–30 procent. Vad
som definierar ett bra mål får du se längre fram i boken.

Mål eller önskemål
Ett riktigt mål är något du har bestämt dig att för nå. Ett önskemål är något
du tycker skulle vara trevligt eller till och med jättebra att nå eller få. Det
finns däremot inget åtagande att verkligen jobba för att nå det. Ett önskemål
är alltid svagare än ett mål, ur prestationssynpunkt, men kan ge mycket
energi ändå.

Önskemål är nog någonting man bara drömmer om men inte vill
göra någon prestation för att nå.

Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson

Mål eller vision
En vision är drömmen om något. En vision är så stor och så långt borta att
den snarare är en utopi. Den behöver inte tvunget uppnås. Ibland gör man



det. Ibland inte. Kommer du ihåg Praven, som jag berättade om i
inledningen? Han gjorde det efter 13 år. Det kan man kalla uthållighet.

Företag når i princip aldrig sin vision eftersom det är en strävan mot
något perfekt.

”Jag är nog mer visionsfokuserad än målfokuserad. Om man tar
livet som en seglats: Det ena är att veta exakt vilka öar man ska
besöka. Det andra är att veta riktningen och göra strandhugg på
de öar man kommer till, och vara nyfiken på var man hamnar.
Jag har gått över mer på den modellen. Jag har en vision och ett
övergripande mål att nå så många människor, helst alla i hela
världen, med mental träning som kan göra deras liv bättre. Och
sedan låter jag det mera hända.”

Lars-Eric Uneståhl

Visionen var att en gång få ta på sig den blågula tröjan, spela
utomlands, resa, vara en del av det jag såg att de andra tjejerna
hade i gemenskapen. Att komma med i landslaget ser jag som en
vision eftersom det är andra som bestämmer om jag ska vara med
eller inte. Mål ser jag som någonting jag själv kan påverka.

Madde Augustsson

Jag är en person som egentligen inte haft särskilt långsiktiga mål
men jag har haft drömmar. Och en massa kortsiktiga mål. Ett mål
är på kortare sikt än visioner och dessutom nåbart. I alla fall om
det är ett bra mål.

Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson

Mål eller strategi
”Vi ska betraktas som den bästa myndigheten på …”.
”Vår väg framåt är att attrahera de tidiga användarna, så kallade early
adopters.”
”Vi kommer att fasa ut produkt A och istället satsa på att utveckla produkt
B.”
”Jag kommer att köra LCHF. Eller 5:2. Eller bara bananer …”



Detta är strategier. Även om den sista kanske inte är färdigtänkt.
Strategier skapar en riktning men sällan en deadline, vilket är en nyckel i
målsättning. Strategi skapar prioritering. Tydliga strategier alltså. Det räcker
inte med att säga ”Vår strategi är att folk ska tycka att vi är bra …”,
eftersom följdfrågorna blir: På vadå? Vem är folk? Jämfört med vad? Och
så vidare.

Jag har sett många strategier hos företag som pekar ut områden som de
vill agera på eller positioner de vill ha. Det är jättebra att ha en tydlig
strategi, så länge den leder till konkreta mål och handlingar.

Många kallar dessutom sina strategier för mål och förvirrar därför bilden
ytterligare. Oklara mål brukar sänka motivationen.

Utöver det har varje organisation, företag och avdelning sin egen kultur
och den ruckar man inte så lätt på. Vad vi tycker, tänker, säger och gör i
grupp ”sitter i väggarna”. Är kulturen god kan man flytta berg. Om den inte
är bra, kommer ingen strategi att hjälpa. Eller som Carl-Henric Svanberg sa
när han var vd på Ericsson ”Culture beats strategy!”

”Jag har kommit in i många organisationer med fina strategier
och målsättningar. När de sedan ska genomföras och
konsekvenserna blir tydliga så faller planen. Få orkar ta sig
igenom det kortsiktiga motståndet”

Gunvor Engström

Mål eller önskad effekt
Är mål och önskad effekt samma sak? Nej, det är det inte. Faktum är att den
önskade effekten är mer intressant eftersom den ger dig fler valmöjligheter.
Säg att ditt mål är att springa ett maraton. Vad händer om du får problem
med hälsenan? Ska du ge upp då? Ja, kanske. Men om den önskade effekten
är att öka din kondition och välmående kan du motivera dig att träna i nya
former. Du kan till exempel växla över till att simma och cykla istället.



Utmaningen med att använda effekt istället för mål kan, precis som med
strategier, vara att det är svårare att konkretisera. Hur mäter man ”att må
bra”? Ta till exempel en säljare. Om målet är så snävt som att ringa tio
potentiella kunder om dagen kommer det inte att passa alla. Alla kan
förvisso göra det men det kräver mer energi för vissa än för andra och
motiverar några mer än andra. Men om den önskade effekten är att ha nöjda
kunder eller glada säljare kan säljaren plötsligt välja en hel rad med
aktiviteter som att kontakta befintliga kunder, ringa nya, skriva, gå in i
nätverk, söka rekommendationer, jobba aktivt i sociala medier och så
vidare. Alla dessa aktiviteter kan då vara konkreta mål som går att nå. Och
rätt gjort och rätt tänkt kommer den önskade effekten på köpet.

I slutet på boken skickar jag med dig en enkel formel för att nå den effekt
du söker. Den heter E = E x E och står för Effekt = Energi x Effektivitet.

Mål eller värderingar
Värderingar är din inre kompass. Det som säger att något är rätt eller fel,
värt att prioritera eller inte. Vissa värderingar är viktigare för dig än andra
och styr dig och dina handlingar medvetet eller omedvetet.

Om du är medvetet värderingsstyrd har du valt vilka värderingar som är
viktiga för dig och hur du vill leva, vare sig det handlar om jobb, familj,
vänner, prestationer, nyfikenhet, kunskap, pengar eller något annat. Denna
inre kompass styr sedan dina beslut. Det finns dessutom forskning som
visar att dina värderingar och din identitet sitter på samma ställe i hjärnan.
Innan du fattar ett beslut (sätter ett mål) kommer din tanke att passera filtret
för om beslutet stämmer med din identitet (och därmed dina värderingar).
Om du menar att du är resultatinriktad och snabb, kommer du att fatta
beslut på ett helt annat sätt än om du menar att du är eftertänksam. Om du
tycker att status är viktigare än vänner kommer dina mål att se väldigt
annorlunda ut jämfört med tvärtom.



Jag bytte nyligen bil. Den förra var miljöklassad, men efter att staten
ändrat riktvärdena var den inte längre det. Jag som tycker att miljön är
viktig och handlar så mycket ekologiskt som jag kan, bytte därför till en
laddhybrid. Ekonomiskt var det dyrare men känslomässigt var det rätt.
Målet var att köra så miljövänligt jag kunde. Nu gör jag det.

Att beslut är så starkt kopplat till identitet kan vara en av orsakerna till att
affirmationer fungerar (för den som lever nära sina värderingar och är trygg
i det), det vill säga att du tänker eller säger vem du är (alltså vem du vill
vara). Likt Stig-Helmer i den klassiska filmen Sällskapsresan, vars mantra
var ”Jag kan flyga, jag är inte rädd”.

Sedan finns det många som är omedvetna om sina värderingar, liksom
många är omedvetna om behov som status, rädsla, lust, mat etcetera.
Kanske har du blivit uppfostrad på ett visst sätt. En händelse kan ha satt
spår i dig och plötsligt har den skapat en ny sanning, en ny värdering.
Kanske har du glömt varför du en gång valde en värdering. Kanske är
bästföredatum egentligen redan passerat. Då kan det vara värt att lyfta dessa
värderingar och granska vilka som ska vara kvar. Även i organisationer är
detta applicerbart. ”Vi gör inte så på den här arbetsplatsen!” kan någon
säga, men de kan inte förklara varför. ”Det prövade vi för 15 år sedan och
den metoden fungerar inte” säger en annan.

Hade jag följt gamla sanningar hade du inte läst detta, för jag hade aldrig
skrivit det. Att skriva böcker är ett ensamt jobb. För några decennier sedan
jobbade jag inom datakombranschen och under en period kom den ena
leverantören efter den andra och ville att jag skulle etablera deras
verksamhet i Sverige. Jag tackade nej varje gång, trots att jag skulle få
mycket högre lön. Jag började undra varför. Vid ett tillfälle gick jag lite
längre i diskussionen. Jag hamnade hos en rekryterare som var psykolog
efter att ha gjort några tester. Hans dom löd: ”Du är för social.
Du kommer att tröttna på att jobba ensam och söka dig härifrån inom ett
halvår”



”Aha”, tänkte jag, ”det är därför.” Min sanning var alltså att jag vill ha
människor omkring mig jämt.

Det tog tio år att utmana den sanningen. Nu har jag varit egen företagare i
snart ett decennium. Jag är ofta för mig själv mellan uppdragen, och det är
jätteskönt. I vissa projekt är vi flera och det är väldigt roligt det med.

Poängen är att det som var sant en gång inte alls behöver vara sant för
evigt. Provtryck dina egna sanningar. Bli medvetet värderingsstyrd. När du
agerar tvärtemot dina värderingar skaver det. Du tappar energi. Du blir på
sämre humör. Och det är inte så konstigt. När du sätter och agerar mot mål
som rimmar med dina värderingar kommer du att ha en helt annan energi.
Professor Christer Sandahl blev intervjuad av Sara Hammarkrantz i
tidningen Chef för en tid sedan. Han menade att fler chefer borde säga upp
sig om deras arbetsgivares värderingar och vilja att förändra verksamheten
går emot chefens egna värderingar. Och det innan de springer in i den
berömda väggen.

Att vara medvetet värderingsstyrd är inte alls tokigt. Du blir autentisk
och troligtvis mer harmonisk. Det blir enkelt att sätta, eller rättare sagt
välja, mål. Det blir också enklare att agera och prestera.

Mål jämfört med driv
En psykolog jag mötte på en ledarskapskurs menade att var och en av oss
föds med olika mängd driv, och att drivet är konstant för varje människa.
Kanske är det så. Vissa människor hinner knappt tänka tanken på ett nytt
projekt innan de är på väg. Det är som att deras motor är större. Det räcker
att de snuddar vid gaspedalen så skjuter de fart. Andra har det lite trögare.
Motorn är inte lika stark. Det får inte luta för mycket uppför. Det får inte
vara för mycket motvind. Då händer inget. Å andra sidan hinner de tänka
efter lite längre innan de kraftsamlar, medan den med stort driv lättare
hamnar ur kurs och får lägga energi på att hitta tillbaka.

Samtidigt tror jag att du kan påverka människors förmåga att agera genom
att lägga på eller ta bort hinder. Ta en arbetsplats där det är lågt i tak, du blir



allmänt förlöjligad och bestraffad om du gör något som chefen inte gillar,
mobbning förekommer och så vidare. Även en person med stort driv
kommer att kvävas i den miljön.

Har du istället en plats där du får påverka ditt arbete, där din röst räknas,
där du får pröva och göra fel. Ja, då kommer du att lära dig att ta risker, att
våga mer.

Egentligen är det inte drivet som påverkas utan motståndet. Jag
återkommer till det längre fram.

Man tror ofta att bara jag gör mitt bästa så blir det bra, men så
enkelt är det inte. Det är viktigare att komma in i en kultur som
tillåter dig att använda dina bästa sidor. Driv uppstår när dina
egenskaper uppskattas och utvecklas i den miljö du arbetar.

Gunvor Engström

Har du ett stort driv? Grattis! Du kommer att ha en lättare resa. Men stanna
upp ibland så att du inte bara är på rätt väg utan även på väg åt rätt håll.

Har du mindre driv? Grattis! Använd det till att analysera och prioritera
vad du faktiskt ska använda dina förmågor till. Men tänk på att du inte
kommer någonstans om du står still.

Min erfarenhet är att man kan få människor som man tycker har
varit ganska oengagerade att bli mycket mer involverade genom
att vara tydligt med: Vad är det vi håller på med, varför är vi här,
vad är det vi ska göra, vad i det här är det som motiverar dig, hur
ska du göra det som du är bra på så bra som möjligt? Det har jag
sett att många går igång på.

Cissi Elwin

När man träffar människor och tar upp det här med mål upplever
ganska många att mål har blivit en belastning. På ett ställe sa de
när jag skulle prata om mål: ”Vi blir trötta bara du säger ordet.”
Då ställer jag en enkel fråga: Om du har en båt och du skaffar
världens bästa roder, bästa navigationsutrustning och bästa
kapten, och båten ligger still. Vad händer då? Vi måste ha



styrfart. Målstyrning fungerar inte om det inte finns drivkraft och
motivation.

Lars-Eric Uneståhl





 

2. Vilka slags mål kan du ha?
Det finns många olika sorters mål med olika för- och nackdelar. Det är
viktigt att du vet vilket slags mål du sätter eftersom det får konsekvenser för
både din motivation och din prestation. Det gäller också för en grupp där
det är helt nödvändigt att alla förstår vad ni vill åstadkomma, att ni har
samma slags mål. I detta kapitel går jag igenom fem olika sorters mål.
• Resultatmål
• Prestationsmål
• Processmål
• Inlärningsmål
• Enkla, realistiska och ”stretch”-mål

Resultatmål
”Vårt mål är att vinna serien”, säger tränaren till ett fotbollslag.
”Vårt mål är att bli marknadsledare inom två år”, säger vd:n på ett företag.
”Jag ska, av talarförmedlingarna, bli ansedd som den bästa moderatorn i
landet”, säger en konsult.

Alla dessa mål är bra för de sätter ribban och ger en tydlig kompassriktning.
Det blir också tydligt om målen uppnås. Antingen vinner de serien eller
inte, blir marknadsledare eller den bästa moderatorn i landet eller inte
(enligt någon sorts kriterium). Detta är resultatmål.

Problemet är bara att de till stora delar ligger utanför din kontroll. Det
finns motståndare, konkurrenter, dåligt väder, domare, konjunkturer, politik,
oturliga skador, nyckelpersoner som slutar och så vidare, som kan sätta
stopp för din ambition att nå ditt önskade resultat. Du har också indirekt
sagt att du är misslyckad om du inte når det resultatet. Men världen är inte
så enkel. Är du misslyckad för att du inte gjort en Ironman men väl sprungit
en halvmara? Är du misslyckad för att du inte har en MBA men ändå vet



hur man gör affärer? Är du misslyckad för att du inte gett ut några böcker
men har en blogg du är nöjd med?

De flesta mål kan delas upp i mindre och mindre bitar, alltså delmål. Säg
att vd:n i exemplet ovan leder ett företag som är trea på marknaden. Hen
kan då säga att ett delmål är att ha den näst största marknadsandelen efter
ett år. Den sortens delmål är fortfarande ett resultatmål och inget annat.

Att få spela fotboll i A-laget i AIK. För mig var det viktigt att få
vara med och träna med de bästa, men det var bara 15 som fick
träna på Råsunda. Ibland fick jag vara med, ibland inte.

Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson

Resultatmål svarar oftast på frågan: Vad vill du? Eller var vill du vara när
du kommit dit du vill?

Prestationsmål
Om vi använder exemplen från resultatmålen skulle prestationsmålen kunna
låta så här:
”Vi ska träna fyra pass mer i veckan.”
”Vi ska bara lämna in offerter om vi får presentera dem personligen.”
”Jag ska gå på konferenser och studera minst fem moderatorer och lista ut
vilka beteenden de har när de gör bra ifrån sig.”

Den stora skillnaden är att du plötsligt har kontroll på din prestation. För
många elitidrottare är det mindre viktigt att fokusera på resultatmålen. Om
de bara gör rätt saker kommer resultatet ändå att komma. Vill du att ditt
bolag ska bli marknadsledande och du har gjort en bra analys, kan det vara
just den personliga presentationen av offerten som gör skillnaden.

När en av mina söner spelade fotboll åkte hans lag på den ena förlusten
efter den andra. Vi pratade om mål. Jag sa: ”Du kan inte bestämma hur bra
dina lagkamrater är. Du kan inte bestämma hur bra dina motståndare är. Inte
heller vädret eller domarinsatsen. Däremot kan du bestämma vad du kan
göra på planen för att du ska känna att du gjort ditt bästa.”

Vi diskuterade vad det kunde vara och kom fram till att han skulle tacklas
minst tre gånger varje halvlek (han sprang mest bredvid annars). Även om
de skulle förlora med 5–0 skulle han ändå kunna känna sig nöjd med sin
egen insats.



Sagt och gjort. Han gick in för det och satte tre bra tacklingar varje
halvlek. Laget spelade 1–1. Självklart var det många anledningar till att det
inte blev förlust, men jag vill tro att hans starka insats i alla fall bidrog och
oavsett resultatet kunde han känna sig nöjd med sin egen prestation.

Alla på en avdelning kanske inte kan vara med och bestämma
resultatmålet men nog borde vi oftare kunna delegera prestationsmålet till
våra kunniga medarbetare.

Jag jobbade med simlandslaget. De 40 simmarna hade i uppgift
att förbereda sig för VM. Vad har ni för mål? frågade jag. Svaret:
Att vinna, ta medalj eller gå till final. Jag frågade: Hur ska ni
kunna förbereda er för det? Då kom vi fram till att just i simning
skulle det vara bra att ta fram tidsmål. Det gjorde att alla valde
mål i form av tid. En djärv tid. De flesta satte målet just under
svenska rekorden. Under VM slog de sedan 28 svenska rekord,
och fick vinster, medaljer och finalplatser på köpet.

Lars-Eric Uneståhl

Prestationsmål svarar oftast på frågan: Hur ska du göra?

Processmål
”Jag ska vara helt avslappnad i axlarna innan jag börjar.”
”Vi ska delta fokuserat och uppmärksamt istället för att börja läsa mejl
under mötet.”
”När jag märker att kunden är intresserad, ska jag gå på avslut.”

Processmål bryter ner målen ytterligare. Inom idrotten kallas det ibland för
”känslomål”. Ta en höjdhoppare. Känslan vid startpunkten, studsen i stegen
fram, armarnas pendling, farten, upphoppet, vinkeln, uppvridningen,
landningen. Det finns en optimal känsla i varje moment. Visst, ibland gör de
ett hopp högt över ribban trots att känslan är fel. Ibland är det tvärtom. Men
de eftersträvar alltid att få den optimala känslan i varje moment.

Ingemar Stenmark var på sin tid den överlägset bästa slalomåkaren i
världen. Han kunde vinna en tävling och vara missnöjd. Han kunde också
komma trea och vara väldigt nöjd. Ingemar Stenmark tävlade egentligen
inte mot de andra. Hans mål var att göra det perfekta åket. Ju närmare han



kom, desto nöjdare var han, oavsett vad de andra hade presterat. Det ledde
bland annat till 82 världscupsegrar. Inte dåligt.

När man har satt en bana, några timmar innan loppet, så börjar
Ingemar Stenmark nerifrån och går 15–20 meter upp och åker
banan mentalt. Sedan går han upp 20–30 meter till och åker ner
mentalt ända tills han är däruppe. Man börjar med målet. Det
innebär att nedre delen av backen blir mer inläst. Det är ju då
som tröttheten är störst. I och med att det är mentalt
inprogrammerat fler gånger i slutet motverkar det risken att köra
fel när man är som mest trött.

Lars-Eric Uneståhl

Om du är rädd för att tala inför grupper kan ditt resultatmål vara att få 4 av
5 på utvärderingarna på ett kommande event. Prestationsmålet kan vara att
gå en kurs i presentationsteknik, ge fem presentationer under de kommande
veckorna eller att prata utan trista Powerpoints. Processmålen skulle då
kunna vara att skapa ett positivt sinnestillstånd när du hälsar alla välkomna,
att hitta en plats på scenen där du känner dig bekväm, att ”kicka igång dig
själv” innan alla kommer in i rummet och så vidare.

Processmål svarar oftast på frågan: Hur ska det kännas?

Inlärningsmål
Detta fjärde mål ser man i litteratur om just lärande. Till exempel:
”Jag ska lära mig alla Europas huvudstäder.”
”Jag ska lära mig att programmera i Scala.”
”Jag ska lära mig de viktigaste fackuttrycken på spanska.”

Inlärningsmål kan också delas upp i kunskapsmål och kompetensmål.
Kunskapsmål är när du kan dina fakta. Att du till exempel ska lära dig fem
kulturella skillnader mellan Asien och Europa. Kompetensmål eller
färdighetsmål är när du kan använda kunskapen för att utföra något. Till
exempel om du åker till Japan och har lärt dig att du ska ta emot ett visitkort
med båda händerna, så gör du det också. Inlärningsmål kan användas som
delar i ett större mål eller för sig själva.



Inlärningsmål svarar oftast på frågan: Vad behöver jag lära mig?

Enkla, realistiska och ”stretch”-mål
Du kan också dela in målen utifrån svårighetsgrad i enkla, realistiska och
”stretch-mål”. Det är ett annat sätt att se på mål och går att använda som ett
komplement till de andra målen.
”Jag ska svara på fyra mejl idag.”
”Jag ska yttra mig någon gång i varje av de 25 möten jag går på under nästa
månad.”
”Vi ska bestiga Kilimanjaro.”

Enkla mål är bra för att komma igång och tidigt få känna tillfredställelse.
Ett enkelt mål kan vara ”Jag ska mejla en kund idag” eller ”Jag ska skriva
en sida idag”. Genom att sätta ett lågt mål kommer du lättare igång och
kanske gör mer av bara farten. När Carl-Henric Svanberg var vd på
Ericsson sa han ofta: ”We must pick the low-hanging fruit”(Vi måste se till
att ta de enkla affärerna, fritt översatt). Det ligger något i det. Det är lätt att
ge upp om vi försöker ta för stora tuggor direkt.

Realistiska mål är de ambitiösa mål du kommer att klara om du bara lägger
manken till, till exempel ”Jag ska boka in tio nya kundmöten idag”. Eller
”Jag ska skriva tio sidor i boken idag”.

Stretchmål är mycket tuffa att klara utan flyt. Det skulle kunna vara ”Jag
ska dubbla omsättningen på ett år”. Eller ”Vi ska minska
koldioxidutsläppen med 55 procent inom två år”. Eller ”Jag ska skriva 25
sidor idag”. Bara det att du sätter upp stretchmål gör att du tvingar dig själv
att tänka helt nytt, och det i sig kan ge dig massor med nya uppslag.

Ja, veckomålen ska vara rätt enkla. Månadsmålen lite svårare
och årsmålet ska du bara nå om du anstränger dig. Men inte på
ett jobbigt sätt. Inte genom att kämpa dig uppför ett berg, utan
med fokus, beslutsamhet och medvetenhet.

Madde Augustsson

Bryt ner målet



Så fort du har ett mål som är större än en enkel punkt på en att göra-lista är
det läge att bryta ner det. Ett resultatmål kan du antingen bryta ner i mindre
resultatmål, men ännu hellre i ett antal prestationsmål. Denna sorts delmål,
eller hur-mål, är bättre än att bara dela upp ett resultatmål i mindre
resultatmål. Varje prestationsmål kan du bryta ner ytterligare. Till slut har
du en att göra-lista som faktiskt leder dig mot målet. Rätt bra, eller hur?





 

3. DUKAT för MÅL-tid
Hur gör du för att få till riktigt bra mål som får dig att prestera på topp? Det
finns en uppsjö med bra förkortningar som du kan använda. Jag
återkommer till några av dem i slutet av boken.

Här är min modell med de punkter jag tycker att du bör ha med. Det tog
lång tid för mig att komma fram till den och jag har studerat ett antal andra
modeller (som du får i slutet på boken). De är alla bra på sina sätt. Jag ville
dock att du skulle ha något som både är enkelt att komma ihåg och som
täcker de viktigaste parametrarna för att du ska prestera på topp. För att alls
kunna kalla något för ett mål är K (konkret) och T (tidsbestämt) de två
nycklarna. De andra tre handlar mer om att höja motivationen och
prestationen. Kanske är detta ett av de viktigaste kapitlen i hela boken, så
stanna upp och ta in det här.

Målet ska vara:
D = Ditt
Så fort något är inom din kontroll ökar motivationen, liksom möjligheten att
nå målet. Detstamma gäller för en grupp. Att säga ”Vi ska vinna serien”,
”Vi ska bli nummer ett på marknaden” eller ”Vi ska vinna upphandlingen”
är utanför din kontroll. Duktiga elitidrottare vill förstås vinna, men de
fokuserar inte på det under tävling utan på det som de själva kan påverka.
Du är ansvarig för vad du kan göra.

U = Utmanande
Se till att slutmålet är tufft om du vill prestera på topp. Du ska känna att du
verkligen måste ge all din koncentration, energi och så vidare för att du ska
lyckas. Enligt Lars-Eric Uneståhl presterar du som bäst när du har 50–60
procents chans att nå målet. Självklart kan du sätta enklare delmål också.



Då får du upp farten och skapar en positiv spiral. Men slutmålet ska inte
vara för lätt. Om du verkligen vill prestera alltså.

K = Konkret
Synonymer till konkret är specifikt, tydligt och klart. Ju mer konkret desto
lättare att visualisera. Ju mer konkret desto lättare att prestera. Ju mer
konkret desto lättare att mäta och få feedback.

Du vet vad som gäller. I organisationer är detta en klassisk vattendelare.
De som har oklara mål, roller och ansvar har också lägre motivation, vilket
går hand i hand med prestation.

A = Attraktivt
Det är roligare och bättre att vilja till något än från något. Båda
drivkrafterna finns och när summan av dem är tillräckligt stor kommer du
att agera. Men det är ofta den positiva formuleringen som fyller dig med
energi. Att sluta med något är att vilja därifrån. Se därför till att du fyller
ditt mål med allt gott som gör att du vill dit, till den nya framtiden som är
bättre. Du ska alltså både formulera ditt mål positivt och förstå varför du
vill nå det. Det ger energi.

T = Tidsbestämt
Ett mål utan en uttalad tid när det ska nås är också det ett önskemål. Det är
inget fel i det så länge du inser att du inte kommer att prestera lika bra som
om du bestämmer en tid när du ska vara framme. Sedan kan verkligheten
förändras och då är det lättare att ta ett medvetet beslut om hur du vill
prioritera.

Den här boken är ett bra exempel. Min målbild var att manuset skulle
vara färdigt redan i december 2013. Men så kom min kamrat Micke
Darmell och föreslog ett samarbete som inkluderade att skriva en bok om
mötesteknik. Jag prioriterade om, och denna målbok fick skjutas framåt till
en ny deadline. Det var bra eftersom min egen modell DUKAT inte fanns
med i det skedet utan var något som jag tog fram efter mitt första måldatum.

Se där. DUKAT för en måltid!
Och – ordet dukat betyder också guldpeng och introducerades i början på

1300-talet i Venedig. Kanske ska du ha ett speciellt guldmynt i fickan som



en positiv påminnelse om vart du är på väg? Kanske kan en dukat påminna
dig om vinsten i att nå ditt mål.





 

4. Motivation = mål minus motstånd
Ordet motivation kommer från latinets movere som betyder att röra sig, att
förflytta sig.

Bara det att du sätter ett DUKAT-mål gör att du blir mer motiverad. Men
det finns mer du kan göra för att verkligen känna motivation och energi.

Men först, vad är motivation? Du kan till att börja med dela in det i inre
och yttre motivation.

Inre motivation
Inre motivation handlar om själva lusten till att utföra handlingar, vare sig
det är att hacka kod, spela tennis eller gitarr, läsa en kul kurs på universitet
eller forska i stamceller. Du får en kick av görandet i sig. Du gör det för att
det är roligt.

Yttre motivation
Yttre motivation är när du förväntar dig en konsekvens för utförandet. Det
kan handla om provision, bonus, lön, beröm, vetskapen att den jobbiga
träningen kommer att ge resultat och så vidare. Det är inte görandet i sig
som är trevligt, utan belöningen efteråt.

För en del kan det också handla om att undvika bestraffning. Din yttre
motivation är då att agera för att undvika negativa konsekvenser, som till
exempel: ”Borsta dina tänder nu för annars blir det ingen saga” eller ”Glöm
din befordran om du inte får fram rapporten i tid”.

Vad påverkar din motivation?
Svaret är: Massor! Till exempel:
• Driv
• Värderingar och behov



• Mål och syfte
• Belöningar och bestraffningar
• Självkänsla och självförtroende
• Kunskap och kompetens
• Humör och attityd
• Koncentrationsförmåga
• Relevans
• Saker, händelser och människor, alltså yttre förutsättningar

I mina studier har jag kommit fram till en formel för motivation som
förenklat ser ut så här:

m = m – m
eller

motivation = mål minus motstånd
För mig är motivation och prestation synonymer. Om målet är större än
motståndet rör du dig. Om motståndet är lika stort eller större än målet rör
du dig inte.

Målet kan handla om:
• Vad du vill uppnå, till exempel vinna SM, jobba snabbare, våga tala inför

grupper, gå ner i vikt, öka lönsamheten med fem procent, skapa
effektivare möten eller springa en halvmara på en timme och femtio
minuter. Som jag redan sagt: ju tydligare mål, desto lättare att prestera.

• Vad du vill ha, exempelvis en partner, ett barn, högre marknadsandel,
fikarast, en effektivare process.

• Vem du vill vara, till exempel snällare, snyggare, mjukare, tuffare, en bra
chef, säljare, sekreterare, läkare, politiker, pappa, mormor, sångare,
talare.

Målet i sig är egentligen bara en del. I formeln kan du också lägga in ord
som värdering, driv, riktning, förmåga och så vidare som förstärkare av
målet, vilket du kommer att se i självskattningsmallen längre fram.



Motstånd är just motstånd. Kanske tycker du att det blir för jobbigt, för
svårt, för läskigt eller vad annat som kan hindra dig. Men det kan också
vara yttre motstånd i vad andra bestämmer eller om du har de resurser du
behöver som tid, pengar, prylar och mandat.

All förflyttning medför en viss friktion, alltså motstånd. Det ligger i
sakens natur. Om du cyklar rakt fram kommer friktionen från däcken,
kedjan, luftmotståndet och så vidare att stanna cykeln om du inte trampar
på. När en ny process ska införas på jobbet kräver det kanske så mycket
tankemöda i början eller oönskad ökad synlighet att det känns lättare att
köra på som vanligt.

Varför är det här intressant? Jo, när du inte kommer till skott, när du
aldrig blir färdig, då kan det vara bra att fundera på vari problemet sitter.

Är målet tydligt? Är målet rätt? Förstår du verkligen varför du vill uppnå
målet? Vad bromsar dig? Har du valt fel strategi för att uppnå målet? Varför
då? Vilket är viktigast, det du vill uppnå eller det som får dig att inte agera?
Vad väljer du att göra nu? När börjar du? Så sätt igång då!

Till eller från?
Jag har redan varit inne på det. När du tar ett beslut har du antingen bestämt
dig för att gå till något eller från något. Om dessa två drivkrafter
tillsammans är tillräckligt stora kommer du att röra dig. Låt oss säga att du
får en jobbförfrågan. Om du vantrivs på ditt nuvarande ställe behövs inte
mycket för att du ska säga upp dig och ta ett annat jobb. Om du istället trivs
väldigt bra kommer det att krävas desto mer för att du ska flytta på dig.

De flesta vinner på att formulera sina mål positivt, det vill säga att de vill
till något. Antagligen för att det är roligare att längta till något bra än att
vilja från något dåligt. Det är ofta bättre att säga ”Vi vill vinna matchen” än
att säga ”Vi vill inte förlora”. Eller ”Jag vill ha ett hälsosammare liv” än att
säga ”Jag vill sluta äta chips”.

Ibland kan så klart ”vilja-från-mål” göra nytta. Dels för att framför allt
problemfokuserade människor har lättare att uppbåda energi när de vill bort
från något, och dels när det är ett akut läge. Säg att du har en fruktansvärt
dålig chef och inget ljus är i sikte. Eller att du har en hand på en nyss
upphettad spisplatta. Då är det inte läge att fundera på ”Vad vill jag
istället …?”

För din överlevnads skull behöver du bara bort. I de flesta andra fall är
det attraktiva målet roligare och bättre.



Du vill men du rör dig inte. Vad ska du göra?
Ursäkter för att inte gå mot målet kallas ibland för kognitiv dissonans. Det
är när du rättfärdigar något du egentligen vet är tokigt. Lyssna på din egen
kommunikation. Lyssna efter signaler som: ”Det är inte läge just nu, det
hade varit bra men …, Jag har inte exakt alla fakta ännu, det är deras fel att
jag inte …” och så vidare. Ursäkter. Kognitiv dissonans. Lyssna och ta
tillbaka ansvaret.

På nästa sida får du en checklista som hjälper dig att analysera var du är
stark och var det brister. Jag har använt checklistan på coachklienter för att
vi båda ska få en uppfattning om hur motiverande det är att faktiskt ta sig
till sitt mål och den har hjälpt till att analysera var skon klämmer. Här kan
du själv lista ut vad du behöver göra för att röra dig mot målet.

Gör så här:
1. Bestäm ett stort mål. Ett resultatmål eller en önskad effekt.
2. Bryt ner detta i så många DUKAT-mål du behöver.
3. Gör självskattningen på nästa sida. Antingen för det stora målet eller för

det DUKAT-mål du väljer att fokusera på, till exempel för att du inte tar
dig mot målet.

Självskattningsmall: Rör du dig mot målet?
Bedöm påståendena nedan i en skala från 1 till 10 där 10 är starkast. Skriv
in siffran till höger i poäng-kolumnen. Lägg till de påståenden du saknar i
slutet, eller om du vill dela upp någon punkt i flera.

Bortse från de varianter som är irrelevanta för ditt mål. Tänk också på att
det ibland handlar om att ta det första steget och inte att veta precis hela
resans alla delmål.

Poäng

Jag har ett tydligt slutmål.

Jag vet hur mitt första steg/delmål ser ut.

Jag har ett utmanande mål.

Jag förstår syftet, alltså varför jag vill nå målet.

Jag prioriterar detta mål och kan lätt välja bort annat för



att nå det.

Jag har den kunskap som behövs för att ta mig mot
målet.

Jag har den färdighet som behövs för att ta mig mot
målet.

Jag har det driv som behövs för att ta mig mot målet.

Jag har den lust som behövs för att ta mig mot målet.

Jag har modet som krävs för att ta mig mot målet.

Jag har den uthållighet som behövs för att ta mig mot
målet.

Jag har det självförtroende som behövs för att ta mig
mot målet.

Jag har den självkänsla som behövs för att ta mig mot
målet.

Jag har den koncentrationsförmåga som behövs för att
ta mig mot målet.

Jag har det nätverk av människor som behövs för att ta
mig mot målet.

Jag har de övriga resurser som behövs för att ta mig
mot målet.

Mitt missnöje med dagens situation är stort.

Mina värderingar matchar det mål jag satt.

Mina behov hjälper mig att nå mitt mål.

Min omgivnings värderingar matchar mina mål.

Min omgivnings mål matchar mina mål.

Målet är inom min kontroll.

Jag kan skapa den tid som krävs för att ta mig mot
målet.



Jag bestämmer över mitt öde och min framtid.

Medelvärde  

Ta fram medelvärdet genom att summera och dela med antalet påståenden
du angett en poäng på. Om du har mer än åtta poäng ligger du bra till och
kommer troligen att röra dig mot målet.

Notera!
Inom coachningen pratar vi om att du troligtvis inte rör dig mot målet om
du ligger under 8 av 10. Om du har variabler under 8 (även om medelvärdet
är högre) behöver du tänka efter. Spelar det någon roll att exempelvis din
lust att nå målet bara är en fyra eller är du ändå så motiverad att du kommer
att agera? (Tips: det spelar stor roll, särskilt om du vill bryta en ovana.)

Om du inte rör dig mot målet: Hur ska du göra för att höja siffran på
variabeln till åtminstone en åtta? Vad är det första du behöver göra? Det
andra? Behöver du dela in det i mindre delar? Gör det i så fall, så att du
kommer igång. Om vi ponerar att just kunskapsnivån är en fyra. Vad ska du
göra i så fall? Gå en kurs? Fråga en expert? Läsa en bok? Leta upp något på
internet? Hitta just din drivkraft? Skapa nya delmål som sedan leder dig
mot det stora målet.

Om – Då-metoden
Ibland kan målet vara svårt att nå på grund av att du har en ovana som är
svår att bryta. 40 procent av alla dina handlingar är vanor. Eller ovanor. Kan
du ta bort ovanan? Nej, men du kan byta den mot en bättre vana.

Låt säga att du är en chef som svarar på dina medarbetares frågor innan
de ens hunnit fråga klart. Du själv kände dig nöjd med att du var så effektiv.
Men du har insett att medarbetarna inte var lika glada. Nu har du gått en
kurs i coachande ledarskap och vill börja använda dina nyfunna verktyg.



Din existerande ovana startar alltså med en trigger (någon frågar),
övergår i en rutin/ovana (du svarar utan att lyssna färdigt) och avslutas i en
belöning (du är nöjd med din effektivitet – tills du insett vad du åter har
gjort).

Om du vill ändra på det beteendet behöver du göra om själva handlingen.
Triggern och belöningen blir kvar. Medarbetaren kommer och frågar något
(triggern), men nu går du över till den nya rutinen/vanan och ställer frågor
tillbaka så att medarbetaren kan komma fram till svaret själv. Du får din
belöning (”Gott! Medarbetaren utvecklas och jag blir effektivare”).

Efter att du gjort det ett antal gånger kommer ditt medvetna agerande att
övergå till en ny inprogrammerad omedveten vana.

Det finns dock ett problem. De flesta som försöker att ändra eller bryta
en vana misslyckas. Vi vet många gånger att ovanor är tokiga (rökning,
snacks, kort stubin, skvaller, Powerpoint, dåliga möten och så vidare) men
vi fortsätter att göra det ändå. Särskilt om vi är stressade. Det är helt enkelt
svårt att bryta ett mönster. Hjulspåren blir djupare och djupare.

Om vi fortsätter med exemplet ovan visar forskning att endast 15 procent
av de som gått en kurs använder sina nya kunskaper. 70 procent försöker
men ger upp om de stöter på motstånd och går tillbaka till gamla mönster
(de resterande 15 procenten försöker inte ens utan kör vidare i sina gamla
hjulspår).

Ett sätt att gå in i ditt nya önskade beteende är att använda Om–Då-
metoden.

• Tänk i förväg ut vilka motgångar och hinder (själva triggern) du kan stöta
på. Skriv ner dem.

• Bestäm (och skriv ner) vilket beteende du kommer att välja när det sker.
Till exempel: Om din kollega ännu en gång kommer med sin klagolåt,
ska du direkt andas tre djupa andetag och under tiden uppskatta att
personen i alla fall bryr sig.

• Hitta begäret, lusten. Du måste verkligen vilja något för att det ska vara
värt att byta ut ovanan mot en ny vana. Det kräver ju tankekraft,
motivation och så vidare. Hitta din inspiration. Är det uppskattningen du
söker? Makten att påverka? Stoltheten i att göra ett bra jobb?

• Tro att du kan. Tro att det går. Ramlar du så reser du dig upp. Ge dig själv
en klapp på axeln varje gång du lyckas. Be andra att göra det också och



stötta dig. Första gången du försöker kanske du bara lyckas räkna till två.
Ge inte upp. Snart nog är det nya beteendet en vana.

• Belöna dig när du lyckas. Det förstärker det nya beteendet.





 

5. Tretton sätt att göra målen
supermotiverande

Att du sätter ett tydligt, utmanade och accepterat mål som du kan mäta ökar
din motivation. Men det finns ännu mer du kan göra för att öka dina chanser
att verkligen röra dig mot målet. Här är tretton verktyg:
1. Förstå ditt syfte, och vinsten med det mål du sätter upp.
2. Gör en eko-check.
3. Visualisera.
4. Tänk rätt, säg rätt, gör rätt.
5. Berätta om ditt mål för andra …
6. Eller ingen …
7. Bättre tänd än spänd.
8. Var uthållig – och ge upp. Snabbt.
9. Se möjligheter och inte bara hinder.
10. Just do it.
11. Just don’t do that.
12. Följ upp.
13. Fira framgångar och delmål du nått.

1. Förstå ditt syfte
På en av mina presentationskurser träffade jag Bosse, en handläggare och
jobbcoach på en arbetsmarknadsenhet i min hemkommun. Han träffar
arbetslösa hela tiden. Under en övning valde han att berätta något som höll
på att få mig att glömma min uppgift att ge honom feeback. Bedöm själv.
Här är Bosses berättelse:

”Alla människor bär på någon dröm. Drömmen är oantastlig. Det
är inte vår sak att omgående problematisera eller direkt kräva en



handlingsplan. Drömmen kan vara bräcklig som den är.
Jag träffade en gång för några år sedan en arbetslös ung man.

Han kände tillit till mig, allt börjar där. Jag frågade vad han
drömde om. Han svarade först att han inte hade några drömmar.
Han behövde bara ett jobb. Efter ett tag berättade han ändå att
han hade en dröm – att en dag få dansa bakom Michael Jackson.
Istället för att racka ner på hans dröm lät jag honom utveckla den
och verkligen gå in i känslan. Hans energi steg, kroppsspråket
förändrades, rösten blev allt starkare. Ja, det var verkligen hans
dröm. Efter ett tag frågade jag honom hur han skulle göra för att
komma närmare sin dröm. Han insåg att han behövde pengar för
att ta sig till USA. För att få pengar behövde han ett jobb. För att
få ett jobb kunde han ju starta med en praktikplats. Han fixade en
praktikplats. Och varje morgon studsade han piggt upp och gick
iväg. Visst gick han till sin praktikplats. Men han tog sig också ett
steg närmare USA …”

Att förstå syftet med målet ökar din motivation. Att ställa dig själv ett antal
varför-frågor gör att du kommer förbi det första svaret, som enligt mig
sällan är den riktiga anledningen. Pröva åtminstone att fråga dig varför tre
gånger. När du reflekterar över det ställ dig också frågor som:
• På vilket sätt är det här bra för mig?
• Vad vinner jag på att nå målet?
• Vad vinner jag på att låta bli?
• Vad har andra i min närhet att vinna på att jag agerar mot mitt mål?
• Vad är det högre syftet? Är det bra för andra människor, samhället,

planeten etcetera?
• Matchar målet mina värderingar?

Och hela tiden ställer du följdfrågan: Varför då?



2. Gör en eko-check
Nästa steg är att checka av att ditt mål inte hamnar i konflikt med dina
andra mål och med din omgivning. Det kallas att göra en eko-check.
Fördelen är att du kan ta ett medvetet beslut kring om du verkligen vill
behålla målet eller inte.

Säg att du har som mål att sluta röka. Du kanske vet med dig att du
kommer att ha en period när du är mer lättirriterad på kollegorna och
familjen och du inte kommer att hänga med de andra rökande kamraterna
på era rökpauser. Vill du ändå sluta röka? Eller använder du det som en
förevändning att låta bli?

Ett annat exempel: Din avdelning utvecklar produkter och ni bestämmer
er för att lägga ner produkt A och istället fokusera på att ta fram produkt B.
På säljavdelningen däremot har de fortfarande ett omsättningsmål på
produkt A och har lagt ner mycket tid på att sälja in den till era kunder. De
har precis fått en provorder. Vad gör du?

3. Visualisera
Pröva denna enkla övning som jag lärde mig för några decennier sedan:
• Stå upp och se till att du har bra med plats runt om dig.
• Sträck ut ena armen rakt framför dig.
• Vrid nu den raka armen i en cirkel så långt bakom dig som du kan.
• Stå rakt fram igen. Blunda och tänk dig att du vrider armen minst 50

procent längre! Ta den tid du behöver för att föreställa dig det.
• Titta upp, sträck ut armen och vrid upp allt du kan.
• Hur mycket längre klarade du? Min fråga är alltså inte OM du kunde

vrida upp dig mer utan hur mycket.

Jag minns när jag skrev min första bok Sluta hålla presentationer – börja
ge. Ibland gick det lätt, ibland var det motigt. Jag tycker mer om att träffa
människor. När jag tappade lusten och motivationen när jag skrev lutade jag
mig tillbaka i stolen, blundade och förflyttade mig mentalt till en annan
plats.

Ljuset är varmt och gult. Jag ser kristallkronor i taket. Jag hör klirrade
glas, ett muntert sorl, glada skratt och tillrop. Jag känner händer som
klappar mig på axeln när jag vandrar runt. I min ena hand håller jag ett glas
med champagne. I den andra handen håller jag min bok. Min allra första



utgivna bok. Med rött omslag. Det är cred. Det är odödlighet. Och ren
glädje. Jag är på mitt eget release-party!

När den bilden, eller mer korrekt upplevelsen, var en del av mig kom
energin tillbaka och jag kunde lätt skriva tio sidor till. Jag hade målbilden
klar för mig.

Att sätta ett mål efter konstens regler är en rätt intellektuell övning. Även
om forskningen kommit fram till att vi inte kan dela upp hjärnan i en logisk
vänsterhalva och en holistisk högerhalva så gör jag det nu ändå, som en
användbar metafor. Att sätta mål utgår från vänster hjärnhalva. Att
visualisera styrs av höger hjärnhalva. Tillsammans skapar dessa två all den
beslutsamhet och energi du behöver för att röra dig mot målet.

Lars-Eric Uneståhl menar att vi först ska lära oss att slappna av fysiskt,
därefter lära oss mental avslappning. När vi kan slappna av är det dags för
målprogrammering och visualisering. Jag tror att det är en bra väg framåt.
Det blir integrerat i oss på ett djupare plan.

Men det är inte det enda sättet. Ett team som snackar ihop sig och
tillsammans målar upp framtiden behöver inte först lägga sig på rygg och
slappna av. Det kan vara nog så bra att med musik, bubbel, kul övningar
och entusiasm måla upp en drömbild.

När jag och Micke Darmell från gr8 meetings bestämde oss för att göra
något tillsammans kom vi fram till en bok, en föreläsning och en kurs i hur
du kan planera och genomföra möten med bättre effekt, effektivitet och
prestation.

När vi spånade om upplägget och innehållet till föreläsningen skapade vi
inte bara en disposition. Vi peppade varandra och målade upp en bild av hur
flera hundra personer lyssnade på oss och hur kul de skulle ha tillsammans
med oss. Vi testade skämt, poänger och starka övergångar. Vi skapade
förväntningar och kunde visualisera/uppleva hur budskapet skulle fungera
på publiken. Det gick nästan att ta på.

Några månader senare hade vi premiär i Göteborg. 200 personer var på
vackra Kajskjul 8 och det gick precis så bra som vi hade visualiserat.



Responsen var otroligt positiv och målbilden uppnåddes med råge. Sedan
dess har vi hunnit föreläsa tillsammans för flera tusen människor, och vi har
lika roligt varje gång.

Mitt råd är alltså att visualisera. Inte bara med din inre blick, som ordet
antyder, utan använd alla sinnen. Föreställ dig hur det känns, luktar, hörs.
Upplev. Ju fler sinnen, ju starkare och tydligare, desto bättre. Skapa ett
minne av framtiden. Blunda och svara på följande frågor:
• Vad ser du?
• Vad hör du?
• Vad känner du?
• Hur luktar det?
• Hur smakar det?
• Vad tänker du?
Allt detta skapar din föreställning, målar upp din målbild. Och kom ihåg att
inte enbart visualisera slutmålet, hur alla applåderar glatt när du är klar. Om
du tycker att det är jobbigt att tala inför grupper och ditt mål är att hålla ett
fantastiskt föredrag, visualisera då hur det känns på scenen, hur du agerar.
Se och känn hur du sträcker ut armarna när du säger välkommen. Hör hur
du betonar just det där viktiga du vill få fram. Se hur publiken nickar när du
skapar ögonkontakt och pausar efter en viktig poäng, och så vidare.

Jag säger inte att du måste göra så. Det är bara det att när du står där och
talar inför gruppen och har hoppat över den delen av din visualisering, kan
det bli knepigare att hitta rätt.



Under åren är det många som har kommit till mig för att bollplanka. De har
sett hur jag hoppat av en fast anställning ut i egenföretagarvärlden, och de
har varit nyfikna på hur jag tänkt och vad jag gjort. Jag brukar kunna svara
tydligt och genomtänkt på de flesta frågor – utom en. När de frågar mig hur
jag får mina uppdrag blir jag flummig.

Jag önskar mig uppdrag, brukar jag svara, och jag inser att de orden inte
riktigt landar.

Jag är ändå säljare och marknadsförare i botten. Jag kan Kotlers fyra P:n
utantill (Produkt, Pris, Plats, Påverkan). Jag vet hur man segmenterar och
positionerar. Jag vet hur ett framgångsrikt kundsamtal går till (läs gärna min
bok med den titeln om du är intresserad). Men ändå. Mitt svar är: Jag
önskar mig det. I den önskningen visualiserar jag både mål och delmål,
sedan hjälper mitt omedvetna mig att upptäcka rätt möjligheter, göra rätt val
och ta rätt steg.

4. Tänk rätt. Säg rätt. Gör rätt. Hitta din ummph!
Hur motiverad är du när du rör dig som en sengångare, använder negativa
ord och tänker att det är kört innan du ens börjat? Vad händer med dina
känslor då?

Ett bra sätt att höja din motivation är att utgå från följande modell:



Att ha den rätta känslan eller det rätta sinnestillståndet är en nyckel till
riktigt bra prestationer. Det kan vara en känsla av lugn, glädje, ilska, skarpt
fokus och så vidare. Du levererar. Du har ummph!

Men hur når du dit? För att få till din ummph behöver du göra tre saker.
Låt mig använda ett banalt exempel, nämligen att stiga upp på morgonen:

Tänk rätt. Om du vaknar och börjar tänka på hur tidigt det är, att du inte
fick någon skönhetssömn och hur jobbig dagen kommer att bli, ja, då
kommer du troligen att ha en rätt negativ känsla i kroppen. Men om du
tänker rätt, till exempel att du är redo för dagen, att du är nyfiken på vad
som kommer att hända idag, då kommer du att öka ditt välbefinnande och
prestera bättre. Vad du tänker påverkar din ummph.

Gör rätt. Vad händer om du ser riktigt tröööött ut? Vad händer om det ser ut
som om någon håller fast dig i sängen så att du inte för ditt liv kan komma
upp? Och när du väl kommer ur sängen, vad händer med ditt sinnestillstånd
om du halvt kryper ut till badrummet med knogarna i backen? Du vet vart
jag är på väg med detta.

Ändra din fysiologi. Kropp, tanke, känsla hör ihop och påverkar
varandra. Välj att le. Välj att studsa upp ur sängen innan du börjar resonera
med dig själv. Traska ut i badrummet med ryggen rak och blicken mot



stjärnorna. Skillnaden är omedelbar. Och om du ser löjlig ut är det bara att
skratta. Glädje ökar också prestationen. Vad du gör påverkar din ummph!

Säg rätt. Nu pratar vi om det du säger högt och inte det du säger inom dig
(= tankar). Säg inte: ”Herreguuuud, vad jag är trött. Jag står inte uuuut.”
Varför inte säga ”God morgon! Vilken trevlig morgon! Idag blir en bra
dag.” Och är du trött på riktigt – håll tyst för din egen skull. Vad du säger
påverkar din ummph!

Din ummph, alltså din känsla, är flyktig, ja, rent av skör. Negativa tankar,
ord och handlingar påverkar både dig och din omgivning i fel riktning.
Tänk tvärtom. Gör tvärtom. Säg tvärtom.

Är då jag som skriver dessa rader en slags zen-mästare? Knappast. Efter
tre timmars fruktansvärd golf i höstas måste jag medge att jag råkade kasta
sandwedgen längre än vad bollen flög. Hjälpte det? Inte ett dugg.

Men jag försöker behärska mig. Jag jobbar mot mitt mål och ofta får jag
ett bättre resultat när mitt sinne är lugnt, glatt och koncentrerat. Som ett bra
tillägg kan du skapa och utlösa en ”trigger”. Vi kommer till det alldeles
strax.

Affirmera
Varje gång du tänker en ny tanke bildas en liten, tunn, nästan osynlig stig i
din hjärna mellan neuroner som kopplas ihop. Om du fortsätter tänka på
samma sak kommer den lilla stigen att bli bredare. Snart är den en väg, en
motorled och till slut en hel autobahn.

Att affirmera handlar om att säga och tänka goda tankar om sig själv.
Eller som Kenta sjöng: ”Just idag är jag stark.” Säger du det tillräckligt ofta
kommer du att känna så. Och då kommer du att agera utifrån den
sanningen. Din affirmation ska dock inte vara utopisk eftersom du då
istället kan känna att du aldrig kommer att nå dit. Ta ett steg i taget. Säg att
du är chef och har ett häftigt humör. Du har just fått ett mejl. Att affirmera
att du är lugn som en buddistmunk kan göra det svårt att känna den rätta
glädjen. Kanske ska du börja med att tänka att du nu är en person som
skickar svarsmejl först när det gått en dag och du har fått distans.

En lögn som upprepas tillräckligt ofta blir en sanning. Det är ett talesätt.
Kanske är det just för att vi kan skapa motorvägar i hjärnan. Detta är en av



anledningarna att välja bort negativa tankar. De är starka och kan sluka dig
som ett svart hål.

Välj din sanning. Eller en önskad sanning om dig själv. Upprepa. Ge den
energi så ökar du din uthållighet, motivation, prestation etcetera. Säg att du
är precis så bra som du vill vara. Det hjälper. Och ingen jante nu. Du äger!

Skapa en trigger
Titta på elitidrottare. De har ofta en slags rutin innan de går ner i
startblocken eller tar sats för ett hopp. Jag har också en som jag gör innan
jag går upp på scen.
• Jag sträcker armarna i luften och knyter nävarna två gånger.
• Andra gången säger jag YES! Och skakar sedan till kroppen.

Det ger mig just den energi-rusch jag vill ha för att kunna agera på topp. Jag
har utlöst en ”trigger”. En trigger försätter dig i ett optimalt sinnestillstånd
så att du kan prestera på topp.

Säg att du har som mål att ta emot en vip-gäst på jobbet. Det är viktigt för
dig att du lyckas. Du blir nervös. Pulsen ökar, hjärtat dunkar, kallsvetten
kommer. Ungefär samma reaktion som en stundande hjärtinfarkt. Hur ska
du göra för att snabbt komma i rätt stämning/i rätt känsla? Jo, du kan
använda dig av en trigger. Det kan vara en knuten näve, en klapp på axeln,
en sång i lurarna. Någonting som får dig i rätt stämning.

Så här gör du en trigger: Varje gång du gjort något du är nöjd med
kopplar du ett beteende, en rörelse eller ett ord till den känslan. Upprepa
sedan den triggern varje gång du känner att du är i ditt esse. När du väl
präntat in den kan du sedan använda triggern för att ta dig till det där
önskade sinnestillståndet. När du står där och nervöst väntar på vip-gästen
kan du göra din gest eller vad du valt som trigger och försätta dig i den
oövervinnerliga känslan.

Jag har en rutin som jag gör varje gång. Det tar exakt 32
sekunder från att jag ställer ifrån mig bagen tills att jag slår. Det
sista jag gör är att jag drar jag av flärpen från kardborren på
ovansidan av handsken och stänger igen den. NU är jag redo.

Madde Augustsson



Medan jag spelar ger jag mig själv en klapp på axeln. Vi har
jobbat väldigt mycket i olika sammanhang med att förstärka
känslan när man gör något bra. Göra en ”fist-pump” när man
sätter en putt och så vidare skapar goa tillstånd.

Madde Augustsson

5. Tala om ditt mål för andra …
Du vinner två saker på att berätta om ditt mål för andra:

För det första blir du mer motiverad att utföra uppgiften. Du har ju sagt
att du ska göra det. Det sätter en press på dig som får dig att prestera bättre
än om du håller det för dig själv.

För det andra kan du få hjälp och stöttning. Du blir inte bjuden på godis
av en vän när du öppet berättat att du just nu inte äter godis. En
samarbetspartner till ert företag tipsar dig om nya kunder när de fått reda på
att du vill in i ett nytt segment. Folk i ditt nätverk berättar om nya jobb när
du sagt att du är öppen för nya utmaningar.

Forskning av professor Gail Matthews visar att nedskrivna mål som
delades med en vän har 33 procent större chans att uppnås jämfört med de
som behöll målet för sig själv.

Du ökar sannolikheten för att du verkligen kommer att göra det du sagt
från 40 procent till hela 95 procent om du berättar ditt mål för någon, enligt
American Association of Training and Development.

Jag har alltid haft som mål att komma i bättre form. Varje nyår
har jag sagt ”Nu ska jag göra det här”, men vid första lilla
motstånd faller det. Denna gång hade jag en personlig coach som
stöttade mig. Vi hade en pakt att det skulle göras. Jag genomförde
det konsekvent i ett halvår. Jag drack inte kaffe, inte alkohol, jag
åt jättebra, jag sov bra, jag genomförde min träning och jisses,
jag mår så bra för att jag lyckades genomföra det där.

Gunvor Engström

Att skriva ner ett mål och sätta det på väggen, och prata om det,
ger en bättre effekt än att bara skriva ner det och sedan stoppa
undan det.

Madde Augustsson



6. … eller ingen
Trots forskningen jag just refererade till kan du vara en av dem som inte vill
berätta, eftersom det gör att du istället tappar i motivation. Det är som att
luften går ur ballongen.

För dig gäller istället att ha ditt nedskrivna mål i fickan, plånboken,
handväskan eller liknande. Eller i form av en sak (en gulddukat?) som
påminner om ditt mål och som du kan fingra på. Du gillar förmodligen att
ha den hemligheten och är självmotiverande. För det är väl det som det
handlar om och inte att du tycker att det är läskigt att blotta dig ..?

7. Bättre tänd än spänd
När presterar du som bäst? När presterar du som sämst? Har du någonsin
funderat på det? Kanske har det att göra med om du är tänd eller spänd.

Tänk dig fyra jämnbra kamrater som går ut på en golfrunda. Adam, Britt,
Caesar och Diana. De ställer upp på första tee. Adam ska slå ut först. Han är
loj och lite okoncentrerad. Han svingar halvhjärtat mot bollen och träffar
sådär. Bollen går 130 meter. Det är långt kvar till hål. Nu är det Britts tur.
Hon är fokuserad och samtidigt avslappnad. Hon svingar klubban. Pang!
Bollen flyger i en perfekt båge och landar 210 meter längre bort, mitt i
fairway. Caesar är näst på tur. Han är nervös. Han spänner sig i
uppställningen, andas snabbt och ytligt. Svingen är ryckig. Bollen flyger
långt. Och snett. 230 meter in i skogen. Slutligen är det Dianas tur. Hon är
så uppjagad att hon knappt kan stå still. Stressen har tagit över. Till slut går
hon fram och bara klipper till. Klubban gräver sig ner en decimeter innan
bollen – som hånfullt ligger kvar. Diana bryter nästan ihop.

Hur kan fyra jämnbra spelare prestera så olika?
Det finns många nycklar till det. Kanske har de satt olika mål, där vissa

skapar stor press och andra inte. Kanske tycker de olika bra om banans
layout. Kanske upplever de sin förmåga väldigt olika. Det som verkar givet
är att de har olika ”arousalnivå” och det är kopplat direkt till hur du
presterar.



Arousal i detta sammanhang har inget med sexuell upphetsning att göra
utan med ”alerthet”, vakenhet. Eller som jag skriver ovan, om du är tänd
eller spänd. Forskarna Yerkes och Dodson tog fram en arousal-kurva som
sedan psykologen Hans Selye använde när han jobbade med
stressbegreppet.

Om du har för låg arousal-nivå blir du som Adam. Har du en optimal
nivå presterar du som Britt. När du passerar mitten på arousal-kurvan kan
du bli som Caesar och är du längst bort till höger bör du hitta strategier att
slappna av, hitta glädjen och sänka ambitionsnivån.

Tycker du om utmaningen och känner att den är hanterbar, presterar du bra.
Tycker du att kraven vida överstiger din förmåga får du problem med
negativ stress. Och bryr du dig inte alls, blir resultatet sällan så bra som det
hade kunnat bli.



Omvandla detta till din verklighet. Om du till exempel ska demonstrera
en ny produkt för dina chefer och du känner dig nervös – var glad för det.
Du är tänd. Det gör dig fokuserad. Är du mycket nervös? Ta då en
tvåminuters rask promenad för att bli av med stresshormoner och adrenalin.
Ställ dig i en ”powerpose” (tänk Stålmannen eller Mirakelkvinnan, hur de
står bredbenta med armarna uppåt eller bestämt i sidorna. De tar plats). Ta
sedan ett antal djupa, långsamma andetag och slappna av. Under tiden
tänker du på något roligt eller när du gjorde något riktigt bra. Njut av den
känslan. Gå sedan in i rummet och prestera.

8. Var uthållig – och ge upp. Snabbt.
Det sägs att Thomas Edison behövde 1 000 försök att få glödlampan att
tändas. Smaka på den. 1 000 försök!

Var Thomas Edison uthållig? Jajamensan! Gav Thomas Edison upp?
Jajamensan! 999 gånger närmare bestämt.

Edison var enormt uthållig när det gällde det mål han satt upp. Att få
glödlampan att lysa, men när den inte gjorde det försökte han istället på ett
annat sätt. Om någon frågade honom hur det kändes att ha misslyckats så
många gånger, blev hans svar:
– Jag har inte misslyckats. Jag har bara hittat 999 sätt att inte få lampan att
tändas …

Tesen är enkel: Behåll slutmålet. Det önskade resultatet. Eller effekten du
vill åt. Alla vägar som inte leder till detta ger du upp och prövar ett annat
sätt.

Jag minns när jag började sondera terrängen för att kicka igång mitt eget
företag med talarträning och moderatorsuppdrag som bas. Jag var säker på
att eventbolag var vägen in på marknaden. Oj, vad fel jag hade. Det visade



sig att 90 procent av alla eventbolag ägnar sig åt logistik och produktion.
Rätt mat, antal stolar och antal galgar i garderoben är de mycket bra på.
Men när det handlar om innehållet blir de flesta spaka. I bästa fall kan de
utropa ”Vi tar in en kändis som moderator!” utan att reflektera om det är
innehållet som ska vara i fokus eller kändisskap. Och att föreslå talarträning
fanns inte på kartan.

Jag valde snabbt att byta strategi och prata direkt med företagen. Då gick
det bättre. Däremot har jag i min roll som talare ofta fått mina uppdrag via
talarförmedlingar eftersom det är deras kärnverksamhet.

Nu har jag ändå kontakt med de vassaste eventbyråerna som faktiskt vill
prata innehåll och strategi med sina kunder, och där är jag med och bidrar.
Flexibiliteten är nyckeln. Att vara uthållig – och ge upp snabbt.

För en tid sedan skapade vi ett projekt som hette Battle of the
numbers. Vi ville få 10 storföretag att öka andelen kvinnliga
chefer, för om man får med sig 10 toppvd:ar sprider det sig sedan
fort. Vår första tanke var att vi skulle samla dem till en lunch och
informera alla på en gång. Det var lite naivt eftersom de är
upptagna människor. Det var väldigt många som sa nej. Då
tänkte jag: ”Det kommer aldrig att funka.” Men min vän sa:
”Vad är du så deppig för? De har ju tackat nej till en lunch. Inget
annat.” Då fick jag kraft igen och skrev brev till dem var och en
för sig. Och de tog emot oss allihop.

Cissi Elwin

Om jag spelar dåligt i ett par hål byter jag boll. Jag bryter
mönstret. Jag sätter också streck i mitt scorecard efter var tredje
hål för att visa att det börjar på noll igen.

Madde Augustsson

Vi fick lämna ett antal områden som vi provade men som inte var
mogna. Någon gång måste man välja. Vi höll på med området
logistik ganska länge. Vi sökte upp företag med någon slags
erbjudande. Men det var inte vad de ville ha. Då får man lämna
det.

Anders Granberg



9. Se möjligheter och inte bara hinder
Det sägs att den gamle hockeytränaren Curre Lindström visade upp en bild
på en målvakt som vaktade sin målbur. Han frågade sina spelare vad de såg.
De flesta noterade hur målvakten var placerad, vilka stora benskydd han
hade och hur tryggt han verkade stå i målet. Men så var det några få som
såg helt andra saker. Där mellan benskydden fanns en lucka. Och i högra
krysset. Och under plockhandsken … Det var dessa få som gjorde de flesta
målen i laget. De fokuserade inte på hindret utan på målet.

Det finns forskning som säger att vi har ett nätverk i hjärnan som på
engelska heter Reticular Activating System. Det fungerar som en radar och
skannar medvetet eller omedvetet efter saker vi vill ha koll på. Om du är
gravid ser du magar överallt. Om du bestämt dig för att köpa ny bil, ser du
just den bilmodellen vart du än åker.

Den här radarn är bra eftersom den bidrar till vår överlevnad. Som
stenåldersmänniskor behövde vi vara extra uppmärksamma för om en kvist
bryts i skogen till exempel. Kanske kommer där en best och vill äta upp
oss! Men det är också som ett tveeggat svärd. Fokuserar du på målvakten är
det just motståndet du ser. Fokuserar du på luckorna kommer du att göra
mål lättare. Och kom ihåg: Det du tränar på blir du bra på. Väljer du att se
luckorna och möjligheterna så får du mer av det goda och mindre av
problemen.

Det kommer alltid vara situationer på banan som gör att jag blir
rädd. Är det en outgräns på vänster sida av ett hål och jag är på
väg att komma i topp på en tävling och ska slå ut på näst sista
hålet är det svårt att inte bli nervös. Det kostar mig mer energi att
försöka plocka bort hindret än att acceptera det. Accepterar jag
att jag är nervös har jag lättare att påverka det jag vill påverka,
vart bollen ska gå. Jag flyttar sedan fokus från ett ställe till ett
annat och säger till mig själv att svinga det bästa jag kan svinga.
Jag blåser upp mig och går in med rätt attityd till slaget. Ibland
klarar jag det, då vinner jag, ibland klarar jag inte det men då vet
jag vad jag behöver bli ännu bättre på.

Madde Augustsson

10. Just do it!



På Facebooks huvudkontor återfinns ett citat av grundaren Mark
Zuckerberg på flera väggar. Det står: ”Done is better than perfect.” Det
rimmar bra med vad hockeylegendaren Wayne Gretzky har sagt: ”Du
missar 100 procent av de skott du aldrig skjuter.”

Ibland ska du inte fundera så mycket utan bara sätta igång och göra. När
du väl agerar kan du alltid justera på vägen. För en analytiskt lagd person är
det svårt. Det blir lätt ”paralysis by analysis”. Du vill ha ytterligare lite
information, och sedan lite mer och lite mer. Ari Riabacke, doktor i besluts-
och riskanalys beskriver det som att vi blir informationsknarkare och att vi
borde inse att vi inte kan få precis alla fakta innan vi fattar ett beslut.

Även de som är födda med relativt lite driv kan ha en utmaning. De
måste jobba än hårdare med sin motivation för att övervinna motståndet
mot att förändra.

Och så har vi de som säger: ”Jag kan inte förmå mig att … Jag kan inte
motivera mig att …” och så vidare. Jag har länge undrat:
– Vem är Jag och vem är Mig?
– Och varför säger Jag ja, och Mig nej?

Pröva detta: Bara gör. Låt ”Mig” få komma ikapp ”Jag” istället för att
bromsa. Jag vet att det kan vara jobbigt att starta. Men det är som att putta
en bil framåt om den fått bensinstopp; det är alltid jobbigast i början. När
bilen väl rullar krävs det mindre kraft att hålla igång den än att få den i
rullning när den står still. Och när du väl rör dig kommer motivationen på
köpet.

Kultur är görande och inte så mycket pratande.
Gunvor Engström

11. Just don’t do that
Att inte göra är också att göra. Att välja är också att välja bort. Kanske är du
en som mår bra av att skriva en att inte göralista? Du ska inte lägga två
timmar på sociala medier (om det inte är ditt mål förstås). Du väljer bort en
fika för att jobba. Eller tvärtom. Ju mer målfokuserad du är, desto tydligare
blir du i din prioritering. Ju färre val, desto lättare att prestera.



Min pappa sa en grej som jag tyckte var oerhört intressant. ”Ulf,
det är många tjejer som har förstört bra idrottstalanger.” Och
idag är kanske datorspelen en ännu större fara. De tar jäkligt
mycket tid. Om du vill bli världens bästa på datorspel är det inte
fel, men vill du bli världens bästa hockeyspelare kan du inte
spendera en massa tid på datorspel. Du måste lära dig att säga
nej, ofta till roliga saker och ting. Så länge vi lever får vi 168 nya
timmar i veckan, att göra något med. Det svåraste men också det
viktigaste är att lära sig att säga nej. För det är det som avgör om
du ska bli framgångsrik eller inte.

Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson

Jag är ytligt bekant med en talare som är otroligt målfokuserad. Han vill
vara den bästa talaren, inte bara i Sverige utan också internationellt. Därför
ville jag ha med hans tankar i denna bok. Jag frågade och han sa ja till att
bli intervjuad via mejl. Tyvärr svarade han aldrig. Jag valde att bara
påminna två gånger. Sedan prioriterade jag bort honom och fokuserade på
andra som faktiskt ville. Mitt mål var i första hand att ha med intressanta
människor snarare än just honom.

Missar han möjligheter? Det är klart att han gör. Kommer många att anse
att han är otrevlig? Kanske. Kommer han att nå sitt mål? Mycket troligt. Är
det värt det? Det kan bara han bedöma.

Robin Sharma, som är en guru inom personlig utveckling, menar att
viljestyrka är en ändlig resurs. Forskning av bland annat Kahneman,
Mischel och Gospic stöder det. Varje dag vaknar du upp med en viss mängd
vilja. Ju fler val du gör, desto snabbare dränerar du din viljestyrka. Därför
menar han att riktigt framgångsrika människor vet hur man väljer bort. Hur
man fokuserar på några få viktiga ting.

Här har jag personligen en del att lära. Jag vill hjälpa alla och gärna ge
mig in i nya projekt eftersom jag tycker att det är roligt. Men visst, skulle
jag vilja bli riktigt framgångsrik, såväl monetärt som kändismässigt, borde
jag agera inom ett område istället för sex, sju olika. Jag har flera
branschkollegor som valt att stenhårt hålla sig till en sak och bli duktiga
inom just det gebitet. Men jag har valt en annan prioritering som fungerar
för mig och mina värderingar. Att jag blandar föreläsningar med
workshops, utbildningar, coachning och så vidare är för mig själva grejen.



Det är olika sidor av samma sak (förmågan att kommunicera och prestera)
och alla är lika kul.

12. Följ upp
Att följa upp är en av nycklarna för att prestera bättre, enligt
målpsykologerna Locke och Latham. Om du vet att du kommer att följa upp
din prestation ökar du ansträngningen. Om du vet att någon annan kommer
att följa upp hur det går ger det samma effekt. Detta är en av anledningarna
till att professionell coachning, mentorskap och personliga tränare fungerar.

Genom att följa upp hur det går får du feedback. Det finns inget riktigt
bra svenskt ord för feedback. Återkoppling eller bedömning kommer nära.
Bra feedback är konkret. Det är bättre att säga ”När du ställde frågan i
början och sedan var tyst gav du klienten tid att svara. Bra!” än att bara säga
”Du var bra”. Den bör dessutom inte vara dömande, vilket betyder att du
ska berätta vad någon gör istället för hur någon är.

Bra levererad – och mottagen – feedback kan också öka din prestation,
givet att du använder feedbacken till att lista ut hur du ska bli bättre istället
för att gå i försvarsställning.

Om man gör saker vecka ut och vecka in och aldrig får någon
feedback tappar man motivationen. Människor vill bli bekräftade.
Även med negativ feedback: Går det att göra det ännu bättre?
Det är viktigt att ta det på allvar.

Att man bryr sig. Att det är viktigt för helheten. Då går man
den där extra milen. När man jobbar i en vinstdrivande
verksamhet finns det ett grundläggande mål som är lätt att mäta:
hur går det ekonomiskt och vad får vi för vinst? Men den delen är
inte tillräckligt motiverande, i varje fall inte i en kreativ
verksamhet. Man måste sätta andra mål också. Jag tror att man
måste hitta någon typ av mätbarhet och kunna följa upp det. Har
vi gjort det eller inte?

Cissi Elwin

13. Fira framgångar och delmål du nått
För att öka din yttre motivation kan du lägga in belöningar när du nått
delmål. Varför inte ge dig själv en långpromenad, en resa, en god bok eller



en bio eller afterwork? Varför inte ge gruppen en picknick, en resa eller en
gemensam middag? Delad glädje är dubbel glädje.

Det handlar inte om att belöningen ska vara så stor att vi blir beroende av
den för att prestera, men som en extra ”boost” kan det vara bra. Det
fungerar också som ett kort andrum och som en milstolpe, något att vara
tacksam över.





 

6. Glädje ökar prestationen ytterligare
Den glädje du känner när du uppnår ditt mål är tyvärr ganska kortvarig. Jag
minns när jag började springa i barfotaskor för några år sedan. Eftersom det
inte finns någon dämpning i sådana skor blev jag tvungen att springa på
framfötterna vilket är hela poängen. Man ska skona knäna. Jag prövade en
kilometer och fick kramp i vaderna i tre dagar. Jag satte omgående upp ett
mål. Jag skulle klara fem kilometer innan sommaren var slut, utan värk i
vaderna. Redan i juni hände det. Jag var glad – i flera minuter. Sedan satte
jag ett nytt mål. 7,5 kilometer.

Så fort vi nått ett mål sätter vi upp ett nytt. Kanske hinner vi fira en kort
stund innan. En del människor blir helt tomma när målet är nått. Jag har sett
en hel del av post event-syndrom som det kallas i eventbranschen eller
mental baksmälla som andra kallar det. Efter att ha kämpat så länge är det
som om all mening försvinner. Kanske är det för att målet varit stort,
ambitiöst, tidskrävande och mycket har stått på spel. Och när det är över så
är det över.

När jag vunnit en tävling har jag inte kunnat fira. Det har mest
känts tomt. Inte förrän veckor och ibland månader senare har jag
kunnat minnas tillbaka och glädjas åt vinsten. Det är också ett
skäl till att ha roligt på vägen.

Madde Augustsson

En del idrottare säger: ”Det var fantastiskt att få guldet men det
var ändå vägen dit jag uppskattade mest.” … 1976 på OS var det
en person som nådde ett mål han jobbat på i många år och det
väckte en enorm uppmärksamhet i Sverige. Jag tänker på Anders
Gärderud när han nådde det fantastiska världsrekordet och vann
guld på 3000 m hinder. Jag märkte när han gått i mål att han inte



hade den vanliga glädjeyttringen, han såg nästan lite deprimerad
ut. På kvällen när vi skulle ut och fira, ville han knappt följa med.
Det var då jag började fundera över hur man kan reagera så när
man når ett mål man jobbat för i så många år? Sedan såg jag det
allt oftare bland kollegor som skulle doktorera. När de väl
doktorerat kunde de vara deprimerade i flera månader.

Lars-Eric Uneståhl

Det är alltså viktigt att du njuter av resan också. Låt inte målet vara allt.
Vägen dit är minst lika viktig.

Jag har ofta 1–3 mål nerskrivet på insidan av handsken så att jag
ser det när jag ska greppa klubban. Ofta står det att jag ska ha
kul. Jag tror att vägen är så mycket viktigare än målet och att
golfen blir bättre om jag har kul.

Madde Augustsson

Du kan faktiskt prestera bra utan att vara glad också. Ibland är ren ilska ett
slags bränsle. Jag har själv rusat på kortare sträckor tack vare den energin.
Däremot tror jag inte att det är hållbart i längden. Den ilskan äter upp syret
och livsluften om den pågår för länge.

Min gamla advokat sa till mig att han aldrig sett en spelare som
kunde bli så arg men samtidigt vara så fokuserad. Så var det för
mig. Så var det också för tennisspelaren John McEnroe.

Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson

Tre nycklar för att vara lyckligare
Du presterar bättre när du känner välbefinnande och glädje. Enligt
lyckoforskaren Shawn Achor presterar en säljare hela 37 procent bättre om
hen är på gott humör. Det betyder att tre säljare presterar som fyra. Det är
alltså lättare att nå ditt mål om du har kul på vägen. Glädje föder framgång.
Inte tvärtom.

Jag tycker att glädjen är superviktig. Tramset, skojet, fjanteriet.
Jag tycker att det är livsluften. Man måste ha kul. Det är viktigt



att ha kul.
Cissi Elwin

När jag skriver om lycka definierar jag det inte som den där underbara
euforin som inträffar ganska sällan och i korta stunder, utan snarare ett
välbefinnande eller varför inte ett bra sinnestillstånd. Martin Seligman är av
de stora inom positiv psykologi (lyckoforskningen.) Han menar att vi går
omkring i livet med en lyckonivå som är relativt konstant. Om du vinner på
lotto blir du lyckligare – men endast tillfälligt. Sedan går det tillbaka till
normalläge (eller kanske till och med lägre). Om du blir av med jobbet blir
du sannolikt mindre lycklig under en period för att sedan ta dig upp igen.

Men det finns sätt att skaffa sig en högre bestående ”lyckonivå”.
Forskningen har funnit flera vägar till att bli lite gladare. Här är tre:
• Tacksamhet
• Optimism/hopp
• Flow – att vara i zonen

Tacksamhet
Tacksamhet är en underskattad känsla. I vårt prestationsorienterade
samhälle är vi dåliga på att uppskatta saker och händelser. Och det blir så
fel, just för att vi är prestationsorienterade skulle vi gynnas av att känna mer
tacksamhet. Men ska man behöva gå omkring och känna tacksamhet hela
tiden, kanske du invänder. Okej, gör inte det då – hela tiden, men du kan
kanske testa att göra det vid ett givet tillfälle per dag. Forskning visar att
detta verkligen kan påverka och höja vårt välbefinnande på lång sikt.

Skriv varje kväll ner tre händelser, omständigheter, prestationer,
uttalanden som du känner dig tacksam över. Det behöver inte vara något
stort. Du kanske blev glad över att någon höll hissen åt dig eller att du
kunde hjälpa en kollega med ett problem eller att du fick iväg barnen till
skolan i tid.

Det finns alltid något att glädjas åt vad tidningarna än säger (och kom
ihåg att deras jobb inte är att göra världen till en bättre plats utan att sälja
lösnummer, annonser och prenumerationer).

Optimism / hopp
Jag bor sedan några år tillbaka i den vackra lilla staden Sölvesborg. När
andra småorter avfolkas växer Sölvesborg. Nyligen byggdes Europas



längsta gång- och cykelbro här, 760 meter. Den binder ihop centrum med en
ny stadsdel på andra sidan Sölvesborgsviken, och idag passerar över tusen
människor denna bro varje dag. I lilla Sölvesborg. Alla orter som känner
framtidstro bygger något, vare sig det är Turning Torso, Globen, en hel stad
(Dubai fanns i princip inte för trettio år sedan) eller en bro.

Hopp om framtiden är den andra nyckeln för en varaktig högre
lyckonivå. När du känner hopp får du lust och energi att ta dig dit. Det är
därför du ska göra ditt mål så attraktivt som du bara kan. Visst kan du säga
att man inte ska ta ut någon glädje i förskott, men sanningen verkar vara
den motsatta. Om du bokar en resa, sätt upp resmålet på skärmsläckaren,
byt rington till något som associerar till resan, läs om resmålet, prata om det
och så vidare.

För oss boende i det sekulariserade Sverige har vi inte så mycket religion att
falla tillbaka på. Jag tror annars att religiösa människor känner mer hopp
och kan finna tröst i att allt blir bättre – sedan. Men inte ska vi väl bara
känna hopp om ett bättre liv efter detta? Tanken med den här boken är att vi
ska åstadkomma saker medan vi lever. Och då kan en hoppfull känsla hjälpa
till en hel del.

Att vara i zonen och känna flow
En av pionjärerna inom lycko- eller positivitetsforskningen, Mihaly
Csikszentmihalyi, myntade begreppet flow. Ett tillstånd som ibland kallas
för att vara i ”zonen”. Det är ett flyktigt tillstånd som du inte kan nå
medvetet. Enligt honom uppstår flow när du möter en svår utmaning på
toppen av din förmåga. Du fokuserar och anstränger dig till max och
plötsligt hamnar du i flow. Tiden som begrepp försvinner. Du springer
lättare, fingrarna flyger över tangenterna, din presentation bara flyter. Du är
i en bubbla.



Ska du vara lite elak mot någon som har flow, till exempel om du spelar
tennis med någon vars servar bara smäller in i krysset, så fråga hur högt han
kastar för att få till så bra servar. Le sedan åt att hans flow är borta.

Vad är det för skillnad på en optimist och en pessimist?
”Det sägs att negativa människor lever åtta till nio år kortare än positiva
människor. Inte konstigt att de är negativa då …”

Jag spelar några rundor golf varje år. Jag minns när en mycket bättre
spelare och kamrat var ute tillsammans med mig. Han smackade iväg en
drive spikrakt över 230 meter. Ett slag jag bara drömmer om. ”Wow, vilken
bra träff!” sa jag entusiastiskt. ”Den här gången ja”, muttrade han tillbaka.
”Men du ska se att den säkert studsat snett eller ligger i ett hål eller nåt”,
fortsatte han och gick med arga steg framåt. Själv gick jag snett ut i skogen
och började leta efter min boll …

Det är skillnad på hur en pessimist och en optimist resonerar. Ta ett dåligt
kundbesök till exempel.

Optimisten kommer att tänka så här: ”Jaja, men det var bara den här
gången och med just den personen. Och förresten var kunden inte påläst
som vi kom överens om. Jag är mycket bättre än så.”

Pessimisten kommer istället att tänka så här: ”Gud, vad dåligt det gick.
Jag suger på kundmöten, ja, på alla relationer. Det är mitt fel alltihop. Och
förresten är jag kass på att baka, spela fotboll och prova viner också!”

Om något istället går bra kommer optimisten att resonera så här: ”Klart
att det gick bra. Det går alltid bra. Jag är kungen. Och bra på poker,
optimistjolle och orientering också.” Medan pessimisten säger: ”Vilken tur



jag hade. Men det var nog bara den här gången i just det här tillfället. Nästa
gång blir det nog värre igen …”

Hur reagerar du på med- eller motgångar?
• Är det tillfälligt eller varaktigt?
• Är det ditt fel/din förtjänst eller berodde det på andra yttre

omständigheter?
• Betyder situationen att du är bra eller dålig rent generellt eller just vid det

tillfället?

Beroende på hur du svarar kan du lista ut om du är pessimist eller optimist.
Men du kan också välja förhållningssätt och tänka efter hur du svarar från
och med nu. Jag vet vilket jag föredrar. Jag blir väldigt provocerad av
pessimistiska felletare. Då har jag som svårast att hålla mig optimistisk
eftersom jag vill tala om för dem att de förorenar den luft jag andas med
negativ energi. Ibland går jag in i klinch med dem, men ofta väljer jag att
göra något annat.





 

7. Tror du på dig själv och din förmåga?
Ibland är vi fyllda med självförtroende. Ibland vacklar vi. Jag tänkte ge dig
tre frågor som gör att du lättare kan nå dina mål.
• Har du koll på dina inre och yttre förutsättningar?
• Lider du av bedragarsyndromet?
• Lider du av inlärd hjälplöshet?

Inre och yttre förutsättningar
I början på 00-talet gick jag ett ledarskapsprogram på Ericsson. En av
lärarna berättade att vår möjlighet att prestera beror till 20 procent på våra
inre förutsättningar och till 80 procent på de yttre. Vad är då inre och yttre
förutsättningar?

Inre förutsättningar är till exempel:
• Ditt driv
• Din attityd
• Din kunskap
• Dina färdigheter
• Din erfarenhet
• Din sociala kompetens
• Din koncentrationsförmåga
• Din självkänsla
• Ditt självförtroende
• Din talang

Yttre förutsättningar är:
Andra människor som:
• Din chef
• Dina kollegor



• Dina medarbetare
• Din granne
• Din familj
• Dina vänner

Prylar som:
• Din bil eller andra transportmedel
• Din dator
• Din telefon
• Din arbetsplats
• Dina arbetsredskap

Andra resurser som:
• Din inkomst
• Din tid

Läraren lade till att det är vår förmåga (våra 20 procent inre förutsättningar)
att hantera de yttre förutsättningarna som skiljer personers resultat åt. Är vi
duktiga på att ta oss förbi hinder och kunna utnyttja möjligheterna optimalt,
når vi lättare målet.

Om du har en stark tro på att du själv bestämmer över din framtid kallas
det på psykologspråk att du har inre kontrollokus (internal locus of control).
Om du istället tror att din framtid bestäms av allt runt omkring dig, har du
ett yttre kontrollokus (external locus of control). Vilket som är bäst säger
sig självt.

För några år sedan coachade jag en klient som ville lista ut hur hon skulle
komma in på en friskvårdskurs. Målet var att hon ville börja jobba på ett
företag inom friskvård. Jag undrade vad hon ville jobba med. När hon
svarade att hon ville bli administratör undrade jag varför hon måste gå en
ettårig friskvårdskurs för att nå det målet. Det hade hon inte tänkt på. Hon
var så in ställd på att hennes kunskapsnivå inom friskvård inte dög att hon
såg kursen som enda vägen fram. Efter vårt samtal ringde hon upp ett
företag hon var intresserad av. Deras administratör hade just slutat. Hon
åkte på en intervju och fick jobbet två veckor senare!

Lider du av bedragarsyndromet?



Är du ambitiös? Är du duktig? Är du rädd för att bli avslöjad som den bluff
du egentligen tycker att du är? Svarar du ja på frågorna (framför allt den
sista) lider du förmodligen av bedragarsyndromet. Den verkar drabba just
ambitiösa, duktiga personer. Oftare kvinnor än män.

Men på samma sätt som att trollen förvandlas till sten när solen lyser på
dem kommer denna vanföreställning att förintas om du lyfter upp den och
erkänner att den finns. Du kommer att förstå att du är bättre än vad du vågar
erkänna. Att vara medveten om problemet brukar vara halva lösningen. Lita
på dig själv och din förmåga. Har du fått jobbet som enhetschef,
projektledare, samordnare, lärare, utvecklare eller vad det än är, så har
andra förtroende för att du är rätt person. Antagligen är du det. Lita på dig
själv. Du tar de beslut som du med din erfarenhet tycker är rätt. Du gör det
förmodligen minst lika bra som någon annan. Oftast blir det rätt.

Lider du av inlärd hjälplöshet?
Jag är inte händig. Om jag kisar tillräckligt mycket kan jag se ärren mitt i
mina händer där tummarna satt innan jag måste ha opererats i mycket ung
ålder. Jag kan till exempel inte montera möbler. Varje gång vi kommer hem
med platta paket känner jag mig besegrad i förväg. Jag muttrar och tjurar.
Jag tittar på anvisningarna och gör sedan fel ändå. Jag blir arg. Ja, det är så
illa att vi tog fram en flaska champagne första gången jag lyckades montera
en Billy-bokhylla från Ikea utan att behöva ta isär och göra om alltihopa. Så
överraskade blev vi. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag kan inte. Eller kan jag
det?

Det finns en term inom psykologin som kallas för inlärd hjälplöshet. Ni
hör själv på namnet hur illa det är. Det gjordes ett experiment där man satte
ner en glasburk med småfiskar i ett akvarium med en gädda. Gäddan såg sin
middag, tog fart och dundrade in i glasburken med huvudet före. Han
ruskade på sig och försökte igen. Och igen. Och igen. Till slut gav han upp.
Då togs glasburken bort och småfiskarna fick simma fritt i akvariet. Men
vid det här laget hade gäddan lärt sig att det inte var någon idé att försöka
fånga småfiskarna. Så trots att småfiskarna nu simmade mitt framför
munnen på gäddan så svalt den ihjäl.

Jag kan nog montera möbler ändå om jag lägger mer tid på det. Du kan
nog presentera, sälja, chefa, springa, programmera, snickra, svetsa, lära dig
ett nytt språk eller vad du nu tror att du inte kan. Vissa saker har du en
naturlig talang för och andra inte. Det betyder bara att det kan kräva mer tid



och energi av dig för att skaffa vissa kunskaper och färdigheter som du är
sämre på just nu. Och ändå kanske du inte blir lika bra som någon annan
med talang. Med varför jämföra sig? Du kan i alla fall bli bättre än vad du
är just nu.





 

8. Målsättning i grupp – fem fällor att fastna i
Oklara roller, ansvar och mål. Se där, tre av de fem bovar som sänker
motivationen i vilket lag som helst, och med det, prestationen. Nyckelordet
är oklara i den förra meningen.

Jag har förmånen att få jobba med kunder i många olika branscher, och
har också själv varit anställd i både små lokala företag och internationella
jättar. Jag märker att denna oklarhet gör att vår förmåga att prestera mot ett
mål sänks, likt ett ankare som hindrar en båt från att röra sig.

Så vad kan gå snett? Här är fem fällor som du och ditt lag ska akta er för:
1. Oklara mål
2. Oklara roller och ansvar
3. Alla tycker lika – grupptänkande
4. Grupper tar större risker – gruppolarisering
5. Maskning

Oklara mål
Vilka mål har din organisation? Ditt affärsområde? Din avdelning? Vet du
inte? Hur ska du då kunna bidra?

Det blir som i Alice i Underlandet som frågar katten vilket håll hon ska
gå. Katten frågar tillbaka vart hon ska. Det vet Alice inte. Katten säger att
då spelar det ingen roll vilken väg hon väljer.

Vaga, oklara mål beror troligen på att tanken inte är färdigtänkt och
därför inte går att kommunicera. Dunkelt tänkt, dunkelt sagt. Det är inte
alltid så lätt att ifrågasätta detta eftersom du dels kan bli obekväm och dels
blottar andras oförmåga. Det gör ont och kan skada en del chefers prestige.

Men vad är alternativet? Att tiga och gissa? Det är inte alltid så lätt att
sätta konkreta mål. Det enklaste sättet att göra det är att fråga sig: Hur vet vi



att vi har nått målet? Kan ni tydligt beskriva det så är målet konkret. Annars
inte.

Oklara roller och ansvar
Oklara mål kan också leda till oklara roller och ansvar. Vem ska göra vad?
Och när?

När företag kommer upp i en viss storlek går de över till något som kallas
matrisorganisationer. Där finns oftast regionschefer som är ansvariga för allt
som säljs i den regionen, samtidigt som produktcheferna mäts utifrån hur
mycket de säljer på alla regioner. I skärningspunkten däremellan kan
problemen uppstå. Vad händer när regionchefen väljer att nedprioritera
produkt X på sin marknad, samtidigt som produktchefen vill sälja samma
produkt för allt vad tygen håller på just den marknaden? Svaret är: konflikt,
oklarhet, förvirring.

Även om målet är tydligt kan det uppstå oklarheter i roller och ansvar.
Till exempel när din avdelning har ett mål och avdelningen på andra sidan
korridoren har ett mål som går tvärs emot ert. Det är väldigt vanligt i stora
organisationer. Vem äger problemet? Vem ska ta ansvaret? Vems budget ska
det belasta? Ibland vill alla ducka. Risken kanske är för stor eller så är det
ingen som tror på målet.

Har du hört talas om begreppet Nånannanismen? Alltså när någon annan
förväntas göra jobbet. Jag har på en del arbetsplatser sett en dödsannons på
anslagstavlor där de beklagar att Någon har gått bort. När något behövde
göras var det alltid Någon som skulle göra det. Men nu när Någon inte
längre är ibland dem, vem ska då göra det …?

Ibland vill alla ta på sig ansvaret. Kanske pågår en nedskärning vilket gör
att alla plötsligt tar på sig hur mycket som helst för att bli oumbärliga. Då
blir det huggsexa om vem som är ansvarig. Eller så vill någon helt enkelt
göra det roliga jobbet och börjar jobba så, fast det egentligen är någon
annan som har uppgiften.

Alla tycker lika
Redan något år innan Maya-indianernas tideräkning var över skulle jorden
gå under enligt en amerikansk sektledare (som för övrigt spådde detta några
år tidigare också, men som sedan erkände att han räknat fel). Alla i gruppen



tänkte likadant och började sälja av eller ge bort allt de ägde i väntan på
jordens undergång. Dagen kom och gick …

Ibland blir en grupp så styrd av sina egna normer att folk slutar tänka
kritiskt. Så länge värderingar är bra är väl allt frid och fröjd, men när det
blir sektvarning eller starka fördomar kan många felaktiga beslut tas. Ett
antal experiment har gjorts som bekräftar detta. Fenomenet kallas för
grupptänkande.

När mål ska sättas är det bra om olika kompetenser, kön, personligheter
och så vidare är delaktiga i att sätta målet. En grupp bestående av endast
pådrivare ökar risken för ”Fort men fel”. Och med bara analytiker kommer
vi inte alls någon vart. Relationsbyggare skapar mycket kaffe och mys men
driver inte på gruppen. Kombinationen är viktig. Alla kan bidra genom att
INTE tycka lika i skapandeprocessen. Eller som jag läste på en
kontorsvägg: “Om två tycker exakt likadant är en av dem onödig”

Grupper tar större risker
En annan intressant fälla som vi får passa oss för är vad som kallas för
gruppolarisering. Säg att du vill rådgöra med en person om en möjlig
investering. Sedan rådgör du med en grupp om samma investering. Det
visar sig att gruppen nästan alltid ger dig råd som innebär större risktagande
än vad varje enskild person skulle göra själv. Varför? Jo, en förklaring är att
vi då inte ensamma behöver stå till svars för beslutet eller rådet. Kanske är
det grupptryck som gör att vi hetsar varandra till fel beslut?

Vad kan du göra? Samma som vid förra fällan. Att se till att olika
kompetenser och personliga egenskaper som mer analytisk kontra spontan
medverkar. Ett annat är att vänta med beslutet så länge som det är möjligt.
Jag har läst någonstans att ju närmare i tid det vi beslutar om ligger, desto
säkrare beslut fattar vi. Jämfört med beslut om sådant som ligger långt borta
i tid. Vi har då haft så mycket tid på oss som möjligt.

Maskning
Säg att du drar i ett rep med en 100-kilostyngd i änden. Du orkar precis
rubba tyngden. Om ni sedan är två lika starka personer borde ni kunna dra
200 kilo, eller? Fel. Ni klarar 180 kilo. Är ni sex personer kanske ni klarar
300 kilo. Det här kallas för social maskning på psykologspråk. Vi får helt
enkelt inte ut max av varje person när vi är ett lag. Det kan bero på flera



saker. Någon maskar. Oklara mål och roller påverkar liksom missförstånd i
kommunikationen, och så vidare.

Vad kan du göra? Jobba med mål och syfte. Använd metoder som gör att
alla kommer till tals. Ge inte gruppen uppgifter som är så lätta att en person
kan lösa dem snabbare själv, utan använd gruppen till att lösa problem som
är lite mer komplicerade och som kräver mer än en person. Var tydlig i
kommunikationen. Kom överens om vad vissa uttryck betyder så att
individerna inte har olika uppfattningar om det. Klargör förväntningar. Ha
koll på om någon bara är med för att tycka, eller för att verka viktig. Ta ett
snack eller byt ut honom eller henne till någon som vill bidra.





 

9. Så här kan du coacha dig själv till bättre
mål

I boken The art of doing undersöker författarna Camille Sweeney och Josh
Gosfield vad som får högpresterare att just prestera på topp. En av
nycklarna var att ta hjälp. Varför inte använda en coach, mental tränare,
kompisar, kollegor och familj för att nå dina mål?

Men vi kan förstås också göra en hel del själva. Här får du två olika
frågemodeller från coachningsvärlden som du kan jobba med själv. De heter
GROW och NÖHR och fyller samma syfte: att tydligare förstå målet,
nuläget och vägen dit. Vi tar dem en i taget:

GROW
En mycket användbar modell för att lista ut mål, hinder och möjligheter är
GROW, uppfunnen av John Whitmore. Den används i bland annat
coachning. Det är ett antal frågor som leder dig mot att agera. När du svarar
har du allt att vinna på att försöka vara så konkret som möjligt.

G = Goal (Mål)
Vad är ditt mål? Vad vill du uppnå? Den närmaste timmen? Eller om ett år?
Hur vet du att du har nått målet? Vad har hänt då? Hur ser det ut, hur låter
det, hur känns det när du nått ditt mål? Vad har du för delmål?

R = Reality check (Nuläget)
Beskriv var du står idag i förhållande till målet. Hur ser det ut just nu? Vad
händer omkring dig? Vad händer i dig? Vad har lett dig så här långt? Hur
har du tagit dig hit?

Nu har vi hittat gapet mellan vart du vill och var du är.

O = Options & Obstacles (Möjligheter och hinder)



Vilka möjliga vägar framåt finns det? Hur många scenarier kan du se? Vilka
kan hjälpa dig? Vad finns det för fördelar med att gå de olika vägarna?
Vilka hinder kan du identifiera? Vad kan stoppa dig? Vad kan sinka dig?
Vilka kommer kanske att vilja hindra dig? Ju mer du vet, desto lättare är det
att besluta dig för nästa steg.

W = Will (Vilja och villighet)
Vilken väg verkar bäst? Hur villig är du att gå den vägen? Skatta mellan 1
och 10 där 1 är Inte alls och 10 är Nu kör vi! Om du har under 8 fråga dig
då vad som måste till för att du ska upp till 8–10? Vad är ditt beslut? Vad
gör du? Vad är ditt första steg? När gör du det?

NÖHR
Neurolingvistisk programmering (NLP) är en beteendepsykologisk modell
som handlar om att vad vi tänker och säger påverkar vad vi gör. Därifrån
hämtar jag NÖHR-modellen som är snarlik GROW.

N = Nuläge
Hur ser det ut just nu? Vad händer omkring dig? Vad händer i dig? Vad har
lett dig så här långt? Hur har du tagit dig hit? Beskriv var du står idag i
förhållande till målet.

Ö = Önskat läge
Vad är ditt önskade resultat? Vad är ditt mål? Vad är det för önskad effekt
du vill ha? Hur vet du att du har nått målet? Vad har hänt då? Hur ser det ut,
låter, känns det när du nått ditt önskade läge?

H = Hinder
Vilka hinder kan du identifiera? Vad kan stoppa dig? Vad kan sinka dig?
Vilka kommer kanske att vilja hindra dig?

R = Resurser
Vad behöver du för att börja gå? Vad behöver du för att nå ditt önskade
läge? Vilka resurser har du redan? Vad behöver du komplettera med internt
(kunskap, tid, pengar). Vad behöver du komplettera med externt (prylar,
andra människor)?



Det finns också de som lägger till ett A efter så att det blir NÖHRA. A:et
står för Agera. Exempelvis: Vad är ditt första steg? När kommer du att ta
det?

För- och nackdelar med GROW och NÖHR
Det jag tycker är bättre med GROW än med NÖHR är att målet kommer
före nuläget. Det är vettigare. Först: Vad vill du? Sedan: Jämfört med vad?
Vad är gapet? För mig känns den ordningen bättre.

Det jag gillar med NÖHR är framför allt Ö:et eftersom du här kan
bestämma vilken önskad effekt du vill ha. Alltså, vad är det egentligen du
vill få ut av ett mål? Om målet är att göra 50 armhävningar; vad är då den
önskade effekten? Är det att bli starkare, snyggare, tåligare? Oavsett vilket
finns det massor du kan göra för att nå effekten. Kanske väljer du något
annat än armhävningar. Du får fler valmöjligheter.

Båda dessa modeller (och andra) kan du också göra stående och gående
istället för att sitta framför en dator eller med papper och penna i hand. Att
fysiskt röra sig i rummet kan faktiskt göra det mer konkret för dig. Du går
till ditt slutmål och beskriver det. Du går till en annan plats, till exempel ett
delmål och beskriver det. Du går till andra platser i rummet där du väljer
olika möjliga vägar och beskriver dem. Och så vidare. Pröva får du se.





 

10. Bonus. Fem mål-modeller
Kanske finns det andra parametrar du vill checka av utöver min modell
DUKAT, som jag tog upp i början av boken. På de kommande sidorna finns
några bra förkortningar som kanske kan hjälpa dig när du sätter mål:
• SMART
• PURE
• CLEAR
• SAFE

SMART
SMARTa mål är ett begrepp som blivit vida känt och ofta använt. Och det
är inte så konstigt. Det är helt enkelt smart att sätta smarta mål. Dessa är
Specifika, Mätbara, Accepterade (ibland också Attraktiva, Ambitiösa och
”Attainable” alltså nåbara), Realistiska och Tidsbestämda.

Specifika
De två forskarna Locke och Latham, som jag nämnt tidigare, har kommit
fram till samma slutsatser. Ju mer konkret och specifikt ett mål är, desto
bättre prestation. Det gör att du vet vilken kvalitet, mängd eller annat
specifikt angivet som du faktiskt eftersträvar.

Tänk dig själv att du säger ”Jag vill tjäna mer pengar”. Vad betyder det?
Räcker det med en krona för att du ska ha nått ditt mål? Och likadant för ett
företag. ”Vi ska bli ansedda som ledande av våra kunder.” Vilka kunder då?
Vem hos kunden? Vad betyder ledande för er? Det är inget mål utan
möjligen en intention att formulera sig så vagt. Se till att du formulerar dig
så exakt som möjligt.

Mätbara



Nästa steg är att formulera dig så att du kan mäta eller veta hur det går. Ta
ett företag som vill öka kund- eller personalnöjdheten med 10 procent. Det
är mätbart, och gör att vi kan börja skapa rätt aktiviteter (= prestationsmål)
för att nå höjningen. Eller om du vill åka 15 sekunder snabbare per
kilometer på dina längdskidor. Det är också lätt att mäta. Mät kvantitet,
kvalitet, tid, beteende. Eller självuppskatta en känsla eller en reaktion om
du inte kan spetsa det mer. Mät något som gör att du vet om du är på rätt
väg och om du är i mål. Mät!

Accepterade
Vad för nytta har ett mål om du inte tror på att du kan nå det? Inte mycket.
Du blir omotiverad. Ännu värre är det om du inte tror på målet
överhuvudtaget. Då blir du anti och kommer inte att bidra till att målet nås.

Ju fler det är som ska nå målet, desto mer komplicerat blir det. Kanske är
det därför som A:et i SMART ibland skrivs som Attraktivt och ibland som
Ambitiöst. Det gäller att få med sig hela gruppen för att prestationen ska
vara på topp och vi ska lyckas nå målet.

Måste alla acceptera ett mål? Helst. Men ibland kan vi inte få med oss
alla. Då gäller det att vi får med oss majoriteten och helst nyckelpersoner.
Hela vår demokrati bygger ju på att tillräckligt många valt en väg framför
en annan, vilket de andra får acceptera.

Realistiska
Tänk dig följande: Du sitter med på ett möte hos Rymdstyrelsen. Ledaren är
entusiastisk och säger att nu äntligen är det dags att sätta en astronaut
på … solen! Alla jublar. Du med. Du blir dessutom utvald astronaut. Ni
jobbar på som tusan och mycket snart får ni iväg en farkost mot solen.
Yippiee. Du sitter där och närmar dig. Problemet är att rymdskeppet smälter
ner långt innan det når solen. Din sista tanke är ”Hur tänkte vi nu …?”

Är målet specifikt? Javisst. En person. Du. På solen. Är målet accepterat?
Japp. Ni har alla ställt upp på målet. Du med. Är målet realistiskt? Inte en
chans. Oops. Ledsen.

Ibland kan det alltså vara värt att fundera ett varv till innan vi bestämmer
oss för att köra på. Att göra en konsekvensanalys eller liknande. En del
människor är bättre på detta än andra men alla har det i sig i någon grad.

Men det finns också ett uttryck som lyder: ”När vi sätter begränsningar
på vad vi kan göra, sätter vi begränsningar på vad vi kan göra.” Och ett



annat ordspråk lyder: ”Ingenting är omöjligt. Det tar bara olika lång tid.”
Realistisk och pessimistisk är alldeles för ofta synonymer. Och de tar oss

sällan till nya höjder. Men realism kan åtminstone rädda oss från att göra
helt idiotiska saker. Så länge vi inte har rätt material på rymdskeppet ska vi
inte resa dit. Men bara tanken på att det kan gå, kan få oss att börja leta efter
alternativa material och metoder. På samma sätt som att vi människor
faktiskt kan flyga – i helikoptrar, luftballonger, flygplan med mera.

Tidsbestämda
”Vi ska dubbla vår omsättning.”
”Jag ska klara 100 situps.”
”Vi ska få betyg 4 eller högre av våra brukare.”

Här har vi tre mål som nog kan vara specifika, mätbara, accepterade och
realistiska. Det enda som saknas är frågan När? Genom att bestämma en tid
för när målet ska uppnås kan vi anpassa vår intensitet i prestationen.

Om du ska städa hela huset på en vecka kan det räcka med att ta ett rum
om dagen. Om du har ett helt år på dig kan du välja att inte göra någonting
förrän om 360 dagar. Om du däremot får fyra timmar på dig är det dags att
sätta igång. Och har du bara en halvtimme på dig får du prioritera vad som
är viktigast (specifikt) eftersom du inte kommer att hinna annars.

Se till att du har med tidsaspekten när du sätter ett mål. Den hänger tätt
ihop med de andra, och ett mål kan mycket väl förkastas om tidssättningen
är fel eller obefintlig.

PURE
Från bästsäljaren The decision book, där författarna Krogerus och
Tschäppeler samlar ett antal beslutmodeller, hämtar jag nästa
målförkortning, nämligen PURE som står för: Positively stated,
Understood, Relevant, Ethical.

P = Positively stated / Positivt formulerat
Vilket ger störst möjlighet att lyckas? Att säga: ”Jag ska sluta vara
arbetslös” eller ”Jag ska hitta ett nytt jobb”? Vi har två drivkrafter. Antingen
vill vi från eller till något. För de allra flesta är det bättre att fokusera på den
positiva formuleringen just för att vi oftast vill till något bättre.



U = Understood / Förstått
Känner du till uttrycket ”Dunkelt tänkt, dunkelt sagt”? Ju tydligare målbild,
desto enklare att agera. Om vi sätter mål som vi inte riktigt förstår eller om
andra sätter mål på jobbet och vi inte greppar vad de menar, då kommer vi
att få problem att prestera. ”Våra kunder ska tycka att ni är nummer ett”
kanske är ett mål. Mina frågor blir: ”Alla kunder? Vem hos kunden? Hur
ska det uttryckas? Hur ska det mätas? Vad är vi idag?” och så vidare. Gör
det begripligt. För dig och för andra.

R = Relevant
Att bara sätta mål för målets skull kan lätt slå tillbaka. Och i stora
organisationer kan det bli lite väl många mål som också kan vara
motstridiga. Gör målen någon skillnad? Vilka mål är i så fall viktigast?
Vilka mål är mest relevanta? Låt oss ägna oss åt dessa.

E = Ethical / Etiskt
Här kommer en dimension som inte finns med i SMARTa mål. Är målet i
linje med våra värderingar? Är det etiskt försvarbart? Kan vi stå upp för
målen om andra får reda på dem? Tål de att synas i dagsljus?

CLEAR
Även denna hittade jag i The decision book. Clear står för Challenging,
Legal, Environmentally sound, Agreed, Recorded.

C = Challenging / Utmanande
Som forskarna Locke och Latham kommit fram till är ett bra mål också ett
ambitiöst mål. Att säga att du ska blogga en gång per år ger en sämre
prestation än att säga att du ska blogga en gång i veckan eller varje dag.

L = Legal / Lagligt
Är ditt mål lagligt? Det låter kanske konstigt att fråga sig det i de flesta fall
när vi sätter mål, men tänk till exempel på internationella företag som ska
sälja på korrupta marknader. Hur ska de agera? När möbelföretaget
photoshoppar bort en kvinna från en bild i deras Mellanösternkatalog är det
inte olagligt (möjligen moraliskt tveksamt). När multinationella företag får
betala miljarder i böter för kartellbildning är det olagligt.



E = Environmentally sound / Hållbart för miljön
Är det ett bra mål att elda ännu mer kol? Tar vi hand om restprodukter efter
en tillverkning eller försäljning? Klimatkompenserar vi? Väljer vi
videomöten istället för att flyga? Listan kan bli lång. Genom att ha med
denna punkt kommer vi också att aktivt ta beslut i den riktningen.

A = Agreed / Överenskommet
Om SMART hade Accepterat så är denna snarlik. Är vi överens om målen?
För att vara det behöver vi förstå målen och tycka att de tar oss i rätt
riktning utan att vi hamnar på kollisionskurs med våra kollegor, vänner,
familj etcetera.

R = Recorded / Dokumenterat
Många av oss gillar att skriva att göra-listor. Men få av oss skriver ner mål
på längre sikt. Företag är lite bättre på det. I SMART pratade vi om
Mätbart. Här är en variant. Hur kan vi veta om vi nått målet eller är på rätt
väg? Genom att våra mål är nedskrivna och tillgängliga för oss kommer vi
att öka sannolikheten att nå dem.

SAFE
SAFE är snarare ett sätt att visualisera och affirmera ditt mål så att det blir
integrerat i dig. Flummigt för vissa. Klockrent för andra.

S = See the end-result / Visualisera att du nått slutmålet
Se framför dig hur det ser ut omkring dig när du lyckats med att nå dit du
vill. Men använd gärna fler sinnen så att du verkligen kan uppleva det.
Skapa ett minne av framtiden.

A = Accept the end-result / Acceptera slutmålet
Om du satsar mot ett mål så väljer du bort annat. Är du beredd att göra det?
Det är detta vi gick in på när du läste om eko-check tidigare i boken. Kan
du acceptera vinsterna med att arbeta mot målet likväl som eventuella
förluster?

F = Feel the end-result / Känn känslan av att ha nått slutmålet
Den går in i de två tidigare. Låt dig översköljas av de positiva känslor som
du får av att nå ditt mål. Det är den känslan som kan driva dig framåt när



det ibland är tungt. Nackdelen med F:et är att vi bara fokuserar på känslan
och glömmer de andra sinnena som vad vi till exempel ser och hör.

E = Express the end-result / Uttryck slutmålet
Säg det högt. Skriv ner det. Se till att du kan beskriva ditt önskade resultat.
Jag kände inte alla som jag intervjuade i denna bok. Men jag uttryckte min
önskan tydligt till mitt nätverk och fick därför hjälp på vägen. Beskriv det
så levande och tydligt du bara kan.

MAKT
Lars-Eric Uneståhl har en bra variant också. Han kallar den för MAKT. Det
står för Mätbart, Attraktivt, Kontrollerbart och Tidsbestämt.

Mätbart
Lars-Eric är inne på samma linje som de flesta andra modeller. Hur ska du
veta om du nått målet, om du inte har något sätt att mäta det? Men mäta
betyder som sagt inte bara hårda siffror utan kan också vara subjektiva
uppskattningar.

Attraktivt
Vi ska vilja till någonting, snarare än ifrån något. Här väljer vi rätt
formulering som är positiv och positivt laddad.

Kontrollerbart
Det ska vara inom din kontroll att nå målet. Det blir så mycket enklare då.
Om det inte är inom din kontroll är det ett önskemål eller ett resultatmål. Gå
på vad du faktiskt kan göra, det vill säga ett prestationsmål.

Tidsbestämt
Ett mål som inte är tidsbestämt är snarare en avsikt. Sätt en tid och se till att
göra det som krävs. Om omständigheter förändras kan du alltid justera tiden
och behålla målet. Eller justera ambitionsnivån och behålla tidsmålet.

Innan Lars-Eric Uneståhl skapade sin MAKT-modell använde han
SMART. Men han tyckte inte om R:et (Realistiskt) eftersom han upptäckte
att folk presterade sämre än de hade potential för när de kallade något för
realistiskt. Det blev istället en slags lägsta-nivå som man lätt kunde nå.



KISS
Jo, det var ju det där med KISS också. Men tanke på alla modeller jag
skrivit om för att lättare nå ett mål, blir jag påmind om en sista förkortning
som jag har nytta av. Den talar till mitt hjärta och jag kan bara hålla med:
Keep It Simple Stupid!

Ställ dig en enda fråga: Hur vet du att du är framme? Sådär.

E = E x E
I början av boken beskrev jag relationen mellan effekt och mål. Jag lovade
att återkomma med en enkel formel som kan hjälpa dig eller ditt team när ni
siktar på att nå en önskad effekt.

Formeln är en positiv bi-effekt av en annan fundering. Från början
grunnade jag på hur jag enklast skulle förklara framgångsfaktorerna för
lyckosamma möten på de utbildningar vi har. Jag tänker av någon anledning
extra bra när jag är ute med vår hund eller när jag springer. Det blev många
promenader och löprundor innan den här formeln till slut uppenbarade sig
för mig som genom ett trollslag. Och det var också intressant att den
fungerar lika bra för möten och för ledarskap som förmågan att prestera på
topp. Kanske är det så när man till slut kan koka ner komplexa processer till
något enkelt. Formeln är förstås matematiskt omöjlig men står för följande:

Effekten är alltså det vi vill uppnå, medan målet är det vi sätter för att
komma åt den där effekten. Effekten är ofta svårare att mäta än ett tydligt
mål och måste förmodligen uppskattas på ett eller annat sätt. Du behöver
därför lista ut vad du menar med att till exempel ha bättre kondition,
tålamod, relationer, humör, flyt och så vidare. Observerbara beteenden och
självskattning kan vara vägen fram. När jag har flyt på jobbet kommer jag
att agera så här i den här situationen.

Energin är bränslet vi behöver. Kraften ligger i engagemanget,
delaktigheten, lusten, att förstå syftet, känna att du har kontroll, din
motivation, glädje, inspiration och så vidare. Utan energi blir vägen



oändligt tråkig och risken att du ger upp är överhängande. När jag pratar om
att göra målen motiverande handlar det om just energin.

Effektiviteten är ratten eller rodret som gör att vi navigerar dit vi ska. Ord
som process, styrning, mål, målsättning, kontroll, riktning, kompetens och
kunskap ligger alla i hur effektivt du tar dig fram.

Säg att du kan få max 10 på energin och max 10 på effektiviteten. Då har
du ett värde på 100 vilket alltså är det maximala. Du når den effekt du
söker. Men vad händer om du har en tia på energin och bara en tvåa på
effektiviteten? Det blir bara 20. Visst har du kul men det händer inte
mycket. Eller tvärtom, du är supereffektiv men lusten finns inte. Kanske når
du delmålen, men effekten? Nej, vägen dit är ju bara en pina.

Om ni är en grupp som tillsammans ska nå en önskad effekt, så kan du
använda fyrfältsmodellen på nästa sida.
Du kan sedan ställa dig frågor som:
• Är alla överens om vilken effekt vi vill nå?
• Vet vi vilka mål som tar oss dit?
• Har vi en effektiv organisation och ledning?
• Skapar vi delaktighet och ger individer ansvar och mandat?
• Hur jobbar vi med motivationen?



I all sin enkelhet är detta en modell som jag tror att du kan ha nytta av, både
för dig själv och för hela gruppen. Den sammanfattar resten av boken tycker
jag, och det är därför jag lägger den i slutet.

Apropå slutet – här kommer en summering i sju steg:

Sju steg som summerar det mesta i boken
1. Skriv ner ditt mål. Vad du vill uppnå. Ditt önskade resultat. Om du är

konkret presterar du bättre. Om det är inom din kontroll presterar du ännu
bättre. Liksom om målet är utmanande. Gör målet DUKAT.

2. Skriv ner varför du vill uppnå det. Att verkligen förstå syftet ger dig
energi, bränsle och extra kraft. Här kan du också beskriva effekten av att
nå målet. Motivationen stiger. Särskilt om syftet är framtids- och
framåtsträvande.

3. Skriv ner hur du ska nå målet. Vad du ska göra. Nu, idag, imorgon, nästa
vecka och så vidare. Steg för steg. Om du bara presterar så brukar målet
komma ”av sig självt” och du kan alltid vara nöjd.

4. Just do it. Börja gå. Inga ursäkter. Kör. Vänta inte på att motivation
plötsligt ska infinna sig. Tvärtom brukar den dyka upp under tiden du
faktiskt gör något.



5. Ge inte upp. Funkar inte ett sätt: hitta ett annat. Att låsa fast sig vid ditt
hur är inte meningsfullt om det inte leder dig dit du vill. Var flexibel och
ha samtidigt fokus på det önskade resultatet så kan du navigera dig rätt.

6. Vad glad. Hela tiden. Vänta inte tills du når ditt slutmål. Den som kan
glädjas på vägen presterar bättre. Gläds därför nu på en gång.

7. Fira. Delmål, slutmål, mellanmål. Det finns alltid anledning att fira och
glädjas.





 

11. Avslut. Bokslut.
Tänk dig en tidig aprilmorgon på gränsen mellan Albanien och Grekland.
Året är 1962. Allt är grönt. Solen har precis gått upp. På båda sidor
patrullerar gränsvakterna med sina gevär. De är fyra stycken som just denna
morgon vaktar denna sträckan till Albanien. Endast de mest betrodda får
den uppgiften. Albanien är det mest stängda landet i världen vid den här
tidpunkten. Men en ung man har redan bestämt sig.

Han har ett mål: att få se andra delar av världen. Helst av allt Amerika.
Vid sex-tiden på morgonen patrullerar hans kamrater bortåt en bit medan
han stannar kvar. När de alla är tillfälligt utom synhåll agerar han snabbt.
Han går över till Grekland, med geväret ovanför huvudet för att inte bli
skjuten av grekerna.

Nästan ett år senare lämnar han lägret i Grekland. Hans mål att komma
till USA blev inte av. Kvoten var full. ”Det finns ett annat land som behöver
massor av arbetskraft. Sverige heter det”, sa någon till honom och han sa
”Visst, varför inte”. En aprilnatt 1963 kommer bussen fram till Sverige.

Några år senare i det forna Jugoslavien får en ung flicka på 16 år reda på
att hon inte ska få gå på det tekniska gymnasiet utanför Belgrad, som hon
hade hoppats på. Nej, hennes föräldrar har köpt henne en enkelbiljett till
Sverige! Där bor redan hennes äldsta bror och hennes storasyster. Flickan
vill inte, men har inget att säga till om. Föräldrarna har bestämt sig och köpt
biljetten.

Hon kommer till Sverige. Efter något år träffar hon en man från
Albanien. Vips blir hon gravid och föder en pojke. Efter några år, en flicka.
Hon får bli vuxen snabbt. Flera år senare sätter hon själv upp ett mål. Hon
ska utbilda sig. Och som vuxen läser hon in teknisk utbildning på Komvux,
det hon velat göra i så många år.

Jag är stolt över mina föräldrar. Min far som tog en så stor risk. Min mor
som trots omständigheterna nådde sitt utbildningsmål och som alltid strävar



efter förbättring. Kanske är det därför jag tycker att det är spännande med
hur vi ser på mål, om vi alls har några mål överhuvudtaget. Kanske är det
också därför jag ibland kan tycka att mål som för mig känns små, är enorma
för andra och tvärtom. Ett exempel: 1997 flyttade jag från Göteborg till
Stockholm. Mitt mål var egentligen att, likt en stenåldersman, klubba ner
min tilltänkta sambo och dra henne i håret tillbaka till Göteborg. Att alls
flytta från Göteborg var något mina vänner inte förstod. De ställde bara två
frågor: Varför då? Och när kommer du tillbaka? Jag sa att jag inte hade ett
datum, vilket förbryllade dem ännu mer. Men det skulle i alla fall bli en
hyggligt kort sejour. Trodde jag. Det blev inte så. Vi blev kvar i nio år och
gifte oss, bildade familj med två underbara grabbar.

Vi satte ett nytt mål När vår äldste kille skulle börja skolan ville vi veta
var vi skulle bo. Det blev varken Stockholm eller Göteborg. Min fru är
nämligen från Blekinge. När jag berättade för mina Stockholmsvänner att vi
skulle flytta till en liten plats som heter Sölvesborg tyckte många att det var
jättestort. Hur skulle jag klara omställningen från Göteborg till Stockholm
och nu till lilla Sölvesborg? Jag berättade då om mina föräldrar som lämnat
sin trygga välkända kultur, sitt språk, ja, till och med en sådan enkel sak
som hur en brevlåda såg ut. Med det perspektivet var min enkla flytt till en
mindre plats i samma land ingen stor sak. Det kunde de förstå.

Alla beslut, alla mål och alla handlingar som någonsin skett, har lett just
dig till att läsa de här raderna. Vad är oddsen för det? Vad är sannolikheten?
Vilka val har du själv gjort för att det ska ske? De mål du sätter upp och
strävar efter, kommer att öka dina chanser att bestämma hur just din
situation kommer att bli i framtiden. Vilken spännande tanke!

Lycka till med dina mål! Hör gärna av dig och berätta hur det gått.

Bästa hälsningar
//Antoni Lacinai

www.lacinai.se

http://www.lacinai.se/




Efterord av Gunvor Engström
Mitt yrkesliv har innehållit chefsbefattningar inom stat, privat näringsliv,
medlemsorganisationer och eget företagande. Varje uppgift har varit unik
och inneburit helt olika utmaningar. Ett antal gånger har jag tvingats att
snabbt reda ut ekonomiska krissituationer, i andra fall har det mer handlat
om ett normalt förändringsarbete.

Oavsett hur det ser ut i en organisation måste man ägna rejält med tid åt
att förstå var man befinner sig och vilken riktning man måste ta. Vägen till
en sådan insikt går genom samtal och åter samtal med ägare/styrelse,
medarbetare, kunder och annan
omvärld. Samtalen och analyserna är det viktigaste, för de bidrar till en
gemensam känsla för det som ska utföras.

Så kommer man till strategi, mål, handlingsplaner och utvärdering. Det
arbetet är egentligen slutsatserna av förarbetet. Att formulera mål och
handlingsplaner är roligt och offensivt. Alla brukar delta med stort
engagemang. Min erfarenhet är att det är lätt att välja det man vill göra,
svårare att välja bort det man inte ska göra. Viktigt är att alltid försöka
förutse konsekvenser som det kan bli oenighet om. För det är ofta där som
de goda ansatserna faller ihop. Kan det bli friställningar, nedläggningar,
omorganisationer med mera? Fundera, argumentera och kommunicera i så
fall det i ett tidigt skede. Jag tror också att mål är levande materia, de måste
hela tiden relateras till en föränderlig omvärld.

Många av oss kan vara lite trötta på det där med ”att sätta mål” för att de
så ofta spricker. Ändå har vi full insikt om hur avgörande det är att alla vet
vad organisationen förväntas uppnå.

Hoppas du har fått hjälp av denna bok, som jag verkligen tycker går
igenom målarbetet på ett realistiskt och inspirerande sätt. Ska sanningen
fram satte jag genast igång ett förnyat målarbete i den verksamhet som jag
nu håller på att utveckla.

Gunvor Engström, entreprenör och styrelseproffs.



Var har jag fått allt ifrån?
Jag utbildar och utvecklar mig ständigt. Jag pratar med kloka människor.
Jag läser in mig på ämnen som mål, psykologi och så vidare. Jag prövar
själv och utvärderar. Jag föreläser, workshoppar med mera. Och så börjar
det om. Jag kommer aldrig att vara färdig.

Här är ett axplock av alla böcker jag inspirerats av på vägen:

Drivkraft: den överraskande sanningen om vad som motiverar oss, DH
Pink, J Erséus, Bookhouse 2010.
The Power of Habit: Why we do what we do in life and business, C Duhigg,
Random House 2012.
The Decision Book: 50 models for strategic thinking, M Krogerus, R
Tschäppeler, WW Norton & Company 2012.
Motivation – The Core of life, L-E Uneståhl, Veje International Publ. 1990.
Integrated mental training, L-E Uneståhl, Veje International Publ. 1996.
Mental Toughness training, L-E Uneståhl, 2010.
Goals!: How to get everything you want – faster than you ever thought
possible, B Tracy, Berrett-Koehler Publishers 2003.
The Art of Doing: How Superachievers Do What They Do and How They
Do It So Well, C Sweeney, J Gosfield, Plume 2013.
Wake your mind up, The Mind Gym, Time Warner International 2005.
Motivation for achievement: Possibilities for teaching and learning, M K
Alderman, Routledge, 2nd edition, 2013.
Konsten att få mentala superkrafter: Bli smartare, lyckligare och hitta
meningen med livet utan att anstränga dig (nästan), H Fexeus, Månpocket
2012.
Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your
potential for lasting fulfillment, M E P Seligman, Atria Books, 1st edition,
2004.
Så blir du världens bästa coach för barn- och ungdomsidrott, J Thompson,
Sisu idrottsböcker 2009.
Coaching, vad, varför, hur, S Gjerde, Studentlitteratur 2012.
The 7 Habits of Highly Effective people, S R Covey, Fireside 1989.



Idrottspsykologi, P Hassmén, N Hassmén, J Plate, Natur och Kultur
Akademiska 2003.
Socialpsykologi – en introduktion, K Helkama, K Liebkind, R Myllyniemi,
Liber 2000.
Stress: gen, individ, samhälle, B Arnetz, R Ekman, Liber 2013.
Holone – tidskrift om hjärnan, Missing Link Consultants AB
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