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Denna	  bok	  tillägnas	  Sveriges	  framtid	  -‐	  våra	  ungdomar.	  

Efter	  att	  jag	  i	  februari	  2012	  höll	  en	  föreläsning	  för	  UF-‐studenterna*	  
på	  Söderportgymnasiet	  i	  Kristianstad	  om	  entreprenörskap	  och	  
försäljning	  stod	  det	  snart	  klart	  för	  mig	  att	  denna	  föreläsning	  var	  

den	  i	  särklass	  viktigaste	  jag	  någonsin	  genomfört.	  	  

Efteråt	  fick	  jag	  samtal	  och	  mail	  från	  studenter	  som	  sade	  att	  detta	  
var	  något	  de	  aldrig	  fått	  lära	  sig	  under	  sina	  gymnasieår.	  	  

De	  berättade	  för	  mig	  att	  de	  verktyg	  och	  historier	  jag	  delade	  med	  
mig	  var	  konkreta	  och	  motiverande	  samt	  att	  helheten	  var	  något	  de	  
direkt	  kunde	  applicera	  i	  sin	  verklighet	  och	  ta	  med	  sig	  i	  sitt	  privat-‐	  
och	  yrkesliv.	  Jag	  tog	  mina	  intryck	  och	  tankar	  med	  mig	  hem	  och	  
steg	  för	  steg	  utvecklades	  denna	  tjugo-‐minuters	  föreläsning	  till	  	  

”Knäck	  koden	  nu!”	  som	  du	  nu	  håller	  i	  din	  hand.	  

Boken	  är	  ämnad	  att	  stärka	  dig	  som	  läsare	  inombords	  samt	  ge	  de	  
verktyg	  och	  nycklar	  som	  idag	  krävs	  för	  att	  lyckas	  i	  arbetslivet	  och	  

samtidigt	  vinna	  förtroende	  och	  respekt	  som	  arbetskollega.	  

Sveriges	  framtid	  som	  välgångsland	  och	  som	  exportör	  av	  kloka	  
människor,	  innovativa	  lösningar	  och	  kreativa	  idéer	  är	  en	  	  
direkt	  konsekvens	  av	  hur	  våra	  ungdomar	  mår,	  hur	  mycket	  	  

mod	  de	  har	  att	  gå	  sin	  egen	  väg	  och	  hur	  de	  utvecklar	  sig	  själv,	  	  
sin	  attityd,	  kreativitet	  och	  sina	  medmänniskor.	  

Det	  finns	  inget	  viktigare	  än	  att	  visa	  våra	  ungdomar	  att	  vi	  tror	  på	  
dem	  och	  att	  vi	  säger	  att	  de	  är	  viktiga	  och	  värdefulla!	  

Niclas	  Timmerby	  i	  februari	  2013.	  

*Ung	  Företagsamhet
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Jag	  är	  så	  tacksam	  att	  Emerich	  Roth	  ville	  skriva	  förordet	  till	  denna	  bok.	  	  
Hans	  levnadsöde	  visar	  att	  en	  människa	  kan	  göra	  skillnad.	  Att	  alla	  vi	  
människor	  har	  förmågan	  att	  hjälpa	  och	  beröra	  våra	  medmänniskor.	  Tack	  
Emerich	  och	  för	  det	  osjälviska	  arbete	  du	  lägger	  ner	  år	  efter	  år!	  
2012	  mottog	  Emerich	  ”Svenska	  hjältar	  2012	  –	  Årets	  livsgärning”:	  
	  

”Emerich	  är	  en	  Svensk	  Hjälte	  för	  att	  han,	  med	  utgångspunkt	  	  
från	  sitt	  eget	  lidande	  i	  koncentrationslägren,	  ägnat	  sitt	  liv	  	  

åt	  att	  motverka	  rasism	  och	  utanförskap	  bland	  unga.”	  	  
	  
Kort	  historia:	  
Emerich	  Roth	  är	  född	  i	  Tjeckien	  och	  fyller	  i	  år	  (2013)	  89	  år.	  Han	  kom	  till	  
Sverige	  1950	  och	  började	  1993	  att	  föreläsa	  på	  skolor	  runt	  om	  i	  Sverige	  
med	  syfte	  att	  motverka	  att	  rasismen	  får	  fotfäste	  i	  samhället.	  Emerich	  har	  
fått	  flera	  utmärkelser	  för	  sitt	  arbete	  att	  informera	  om	  rasism	  och	  
övergrepp.	  Bl.a.	  Stockholm	  stads	  Nelson	  Mandela-‐pris	  2008	  och	  Bångs	  
stiftelses	  hedersutmärkelse	  1997.	  1994	  startade	  Emerich	  den	  ideella	  
Emerichfonden	  som	  verkar	  för	  att	  uppmuntra	  ungdomar	  till	  ”aktiviteter	  
som	  motverkar	  våld	  och	  främlingsfientlighet	  samt	  bädda	  för	  en	  trivsam	  
och	  medmänsklig	  skolmiljö”.	  
	  
Emerich	  kom	  19	  år	  gammal	  till	  nazisternas	  dödsläger	  Auschwitz-‐Birkenau	  
tillsammans	  med	  sin	  mamma	  och	  pappa	  och	  sina	  fyra	  lillasystrar.	  Endast	  
Emerich	  och	  hans	  syster	  Elisabeth	  överlevde,	  resten	  av	  familjen	  dog	  i	  
Förintelsen.	  När	  befrielsen	  kom	  hade	  Emerich,	  som	  då	  var	  21	  år	  gammal	  och	  
vägde	  34	  kilo,	  överlevt	  fjorton	  månader	  i	  fem	  olika	  koncentrations-‐	  och	  
arbetsläger.	  
	  

15	  kronor	  av	  försäljningspriset	  på	  denna	  bok	  	  
går	  oavkortat	  till	  Emerichfonden.	  
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Niclas	  bok	  är	  ett	  redskap	  för	  din	  personliga	  utveckling.	  
En	  bok	  som	  utvecklar	  din	  förmåga	  att	  skilja	  på	  sak	  och	  person	  samt	  
förmågan	  att	  inte	  döma	  människan	  efter	  de	  fel	  hon	  begått	  utan	  
efter	  det	  sätt	  på	  vilket	  hon	  försöker	  rätta	  till	  dem.	  
	  
För	  så	  länge	  vi	  kan	  prata	  med	  varandra	  och	  lyssna	  på	  varandra,	  finns	  
det	  hopp.	  Där	  orden	  slutar	  tar	  våldet	  vid.	  
	  
Och	  så	  länge	  det	  finns	  människor	  som	  vill	  förändra	  sig	  själva	  och	  
andra	  i	  positiv	  riktning,	  finns	  det	  anledning	  att	  se	  ljust	  på	  framtiden.	  
	  

Emerich	  Roth	  
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Bokens	  syfte.	  
Boken	  100	  korta	  kapitel	  har	  till	  syfte	  att:	  
	  

ü Skapa	  en	  trygghetskänsla	  inom	  dig	  som	  gör	  att	  du	  känner	  
kontroll	  och	  balans	  över	  det	  som	  sker	  i	  ditt	  liv	  vilket	  gör	  
dig	  mer	  lugn	  och	  harmonisk.	  
	  

ü Bygga	  din	  personlighet	  på	  ett	  sätt	  du	  mår	  bra	  av	  som	  
människa	  och	  som	  gynnar	  dig	  i	  ditt	  yrkesliv	  samt	  i	  kontakt	  
med	  andra	  människor.	  

	  
ü Bygga	  upp	  ett	  rykte	  du	  konkret	  kommer	  att	  ha	  nytta	  av.	  

	  
ü Väcka	  ledaren	  inom	  dig.	  

	  
ü Få	  dig	  att	  utveckla	  din	  kreativitet	  och	  din	  tro	  på	  vad	  du	  

kan	  åstadkomma.	  
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ü Hjälpa	  dig	  bygga	  starka,	  positiva	  och	  hållbara	  relationer	  
samt	  affärsnätverk.	  

	  
ü Ge	  dig	  verktygen	  som	  gör	  dig	  till	  en	  människa	  andra	  

människor	  talar	  gott	  om	  och	  ser	  upp	  till.	  
	  

ü Ge	  dig	  kunskapen	  och	  redskapen	  att	  lyckas	  i	  yrkeslivet	  
vilken	  inriktning	  och	  position	  du	  än	  har	  idag	  eller	  kommer	  
att	  ha	  in	  framtiden.	  

	  
	  

Bokens	  uppbyggnad.	  
Bokens	  fria	  uppbyggnad	  gör	  att	  du	  kan	  hoppa	  fritt	  från	  kapitel	  till	  
kapitel,	  det	  finns	  ingen	  speciell	  ordning	  av	  den	  enkla	  orsaken	  att	  
du	  behöver	  leva	  efter	  varje	  kapitel	  för	  att	  kunna	  känna	  en	  total	  
frihet	  av	  att	  kunna	  ha	  kontroll	  över	  ditt	  liv.	  	  
	  
Mitt	  tips	  är	  att	  börja	  med	  de	  kapitel	  du	  känner	  är	  roligast	  att	  läsa	  
eller	  enklast	  att	  agera	  utefter,	  för	  att	  senare	  gå	  på	  de	  kapitel	  du	  
tycker	  känns	  mer	  utmanande.	  	  
	  
	  

Motivera,	  inspirera,	  utmana	  &	  förändra.	  
Kapitlens	  innehåll	  varierar	  men	  ambitionen	  är	  att	  varje	  kapitel	  
motiverar	  dig	  kortsiktigt,	  inspirerar	  dig	  långsiktigt	  eller	  utmanar	  
dig	  i	  ditt	  sätt	  att	  tänka	  eller	  agera.	  Vissa	  kapitel	  berättar	  en	  
historia,	  vissa	  är	  baserade	  på	  fakta	  eller	  forskning,	  vissa	  består	  av	  
en	  övning	  och	  vissa	  är	  till	  för	  att	  få	  dig	  att	  agera.	  	  
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Du	  kommer	  att	  känna	  att	  vissa	  kapitel	  är	  väldigt	  lätta	  att	  agera	  &	  
leva	  efter,	  du	  kanske	  t.o.m.	  kan	  kryssa	  i	  utvärderingen	  direkt?	  
Medan	  andra	  kommer	  att	  kräva	  mycket	  djupa	  insikter	  och	  att	  du	  
behöver	  påbörja	  stora	  förändringar	  i	  ditt	  liv.	  
	  

	  
	  

En	  blick	  in	  i	  framtiden.	  
I	  slutet	  av	  boken	  hittar	  du	  en	  personlig	  utvärdering	  som	  jag	  gjort	  
efter	  egna	  erfarenheter	  samt	  intervjuer	  och	  samtal	  med	  
människor	  i	  olika	  åldrar	  som	  har	  olika	  positioner	  i	  yrkeslivet.	  Den	  
kommer	  även	  att	  hjälpa	  dig	  i	  ditt	  privatliv.	  	  
	  
Utvärderingen	  är	  tänkt	  som	  ett	  hjälpmedel	  och	  ett	  personligt,	  
långsiktigt	  coachningsverktyg.	  Resultatet	  är	  inte	  en	  exakt	  
måttstock	  på	  just	  din	  nuvarande	  specifika	  situation	  eller	  något	  
betyg	  eller	  omdöme	  på	  din	  person.	  	  
	  
	  

När	  är	  du	  ”klar”	  med	  ett	  kapitel?	  
För	  att	  kunna	  sätta	  en	  ”bock	  i	  rutan”	  på	  din	  personliga	  
utvärdering	  räcker	  det	  inte	  med	  att	  läsa	  kapitlen.	  För	  att	  kunna	  
sätta	  en	  bock	  i	  respektive	  ruta	  behöver	  du	  tillfullo	  förstå	  kapitlets	  
innebörd	  och	  kontinuerligt	  använda	  dig	  av	  metodiken.	  Du	  måste	  
förstå,	  vilja	  och	  agera.	  
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Kort	  och	  gott	  behöver	  du	  (1)	  bestämma	  dig	  för	  att	  vilja	  leva	  efter	  
det	  du	  läst	  och	  (2)	  agera	  efter	  det	  du	  inom	  dig	  bestämt	  –	  i	  varje	  
möte	  med	  en	  annan	  människa	  eller	  i	  situationer	  som	  uppkommer	  
i	  din	  vardag	  eller	  yrkesliv.	  Då	  sätter	  du	  en	  bock	  i	  rutan.	  
	  
	  

Varför	  denna	  bok?	  
Efter	  min	  föreläsning	  för	  UF-‐studenterna	  (Ung	  företagsamhet)	  i	  
Kristianstads	  kommun	  stod	  det	  väldigt	  klart	  för	  mig	  att	  jag	  
behövde	  skriva	  denna	  bok.	  Ungdomarna	  är	  Sveriges	  framtid	  och	  
kan	  jag	  bara	  få	  fram	  en	  enda	  mening	  som	  kan	  göra	  att	  några	  få	  
av	  dem	  växer	  och	  tror	  på	  sig	  själva	  har	  jag	  bidragit	  till	  inte	  bara	  
ungdomarna	  utan	  jag	  har	  också	  gjort	  en	  insats	  för	  Sverige.	  	  
	  
Vägen	  som	  leder	  till	  ett	  liv	  i	  balans	  och	  trygghet	  är	  tuffare	  och	  
kräver	  mer	  insatser	  av	  dem	  som	  väljer	  denna	  väg	  men	  
belöningen	  är	  desto	  skönare	  att	  njuta	  av	  när	  resultaten	  börjar	  
kännas	  inombords	  och	  synas	  utombords.	  	  
	  
Jag	  förstod	  att	  det	  viktiga	  med	  talet	  inte	  var	  att	  beskriva	  vad	  de	  
unga	  skall	  göra	  för	  att	  lyckas	  i	  yrkeslivet,	  vad	  som	  krävs	  och	  
skillnaden	  mellan	  människor	  som	  lyckas	  och	  de	  som	  inte	  lyckas.	  
Mitt	  viktigaste	  uppdrag	  denna	  dag	  var	  att	  få	  dem	  att	  förstå	  att	  
de	  är	  viktiga,	  värdefulla	  och	  fantastiska	  precis	  som	  de	  är.	  Min	  
uppgift	  var	  att	  visa	  dem	  några	  av	  de	  små	  konkreta	  verktygen	  
som	  kommer	  att	  behövas	  på	  vägen	  till	  alltid	  arbete.	  	  
	  
Föreläsningen	  var	  grunden	  till	  denna	  arbetsbok,	  för	  det	  är	  som	  
sagt	  inte	  bara	  en	  bok	  att	  läsa	  och	  förstå	  &	  det	  är	  du	  som	  läser	  
som	  själv	  bestämmer	  takten.	  
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Mitt	  budskap	  till	  dig.	  
Jag	  vill	  ge	  dig	  så	  mycket	  jag	  bara	  kan	  av	  min	  kunskap	  för	  att	  du	  
skall	  komma	  så	  långt	  som	  möjligt	  och	  må	  så	  bra	  som	  möjligt	  så	  
fort	  som	  möjligt.	  	  
	  
Jag	  vet	  att	  alla	  inte	  har	  exakt	  samma	  förutsättningar.	  Vissa	  
människor	  är	  dessvärre	  begränsade	  av	  sjukdomar	  eller	  ålder.	  
Men	  vad	  jag	  vill	  visa	  dig	  och	  som	  du	  kommer	  att	  se,	  begränsas	  
de	  flesta	  av	  andra	  faktorer	  som	  inte	  har	  någon	  större	  betydelse	  
av	  bakgrund	  eller	  olika	  typer	  av	  resurser.	  	  
	  
Det	  handlar	  om	  att	  bygga	  inre	  kraft	  och	  styrka	  samt	  bygga	  en	  
bra	  attityd	  och	  en	  stark	  personlighet	  för	  att	  orka	  stå	  emot	  
livets	  smällar	  och	  negativa	  människor.	  
	  
	  

För	  mig	  tog	  detta	  tjugo	  år	  –	  för	  dig	  	  
tar	  det	  max	  sju.	  
Antingen	  läser	  du	  denna	  bok	  en	  gång	  och	  bestämmer	  dig	  för	  att	  
du	  skall	  följa	  de	  hundra	  stegen	  eller	  så	  följer	  boken	  dig	  i	  livet.	  	  
	  
Min	  gissning	  är	  att	  beroende	  på	  hur	  långt	  du	  kommit	  i	  din	  
personliga	  utveckling	  kommer	  det	  att	  ta	  dig	  från	  två	  år	  till	  sju	  år	  
att	  komma	  upp	  till	  100	  procent.	  För	  mig	  tog	  det	  tjugo	  år.	  20	  år	  
av	  hårt,	  hårt	  arbete.	  
	  
Bestäm	  dig	  för	  att	  observera	  det	  jag	  skriver	  om	  i	  din	  omgivning	  
så	  att	  du	  ser	  att	  det	  faktiskt	  stämmer	  även	  för	  dig.	  Följ	  de	  tips	  
och	  konkreta	  steg	  jag	  ger.	  Inse	  att	  det	  kommer	  att	  krävas	  hårt,	  
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hårt	  arbete.	  Ta	  cirka	  en	  timme	  av	  ditt	  liv	  i	  två	  till	  sju	  år	  och	  se	  
sedan	  privat-‐	  och	  yrkeslivet	  från	  en	  helt	  annan	  sida.	  
	  
Du	  bestämmer	  tempot.	  När	  du	  bockat	  av	  80	  kapitel	  vet	  jag	  att	  
du	  ser	  värdet	  av	  vad	  du	  har	  inom	  dig	  och	  vad	  du	  kan	  
åstadkomma.	  Och	  att	  andra	  människor	  och	  arbetsgivare	  
kommer	  att	  se	  dig	  och	  vilja	  vara	  dig	  nära.	  
	  
När	  resultaten	  börjar	  komma	  inom-‐	  och	  utombords	  kommer	  du	  
att	  få	  ännu	  mer	  energi.	  Då	  vet	  du	  och	  känner	  att	  du	  aldrig	  
kommer	  att	  stå	  utan	  arbete	  och	  som	  bonus	  mår	  du	  bra	  
inombords.	  
	  
	  

Låt	  mig	  säga	  detta	  direkt…	  

	  

# Människor	  kommer	  att	  svika	  dig.	  
# Människor	  kommer	  att	  göra	  dig	  besviken.	  
# Människor	  kommer	  att	  göra	  dig	  ledsen.	  
# Människor	  kommer	  att	  göra	  att	  du	  tvivlar	  på	  dig	  själv.	  
# Människor	  kommer	  att	  chocka	  dig	  med	  kommentarer	  och	  

beteenden.	  	  
# Människor	  kommer	  att	  säga	  att	  du	  inte	  kan.	  
# Människor	  kommer	  att	  säga	  att	  du	  inte	  skall.	  
# Människor	  kommer	  att	  säga	  att	  det	  inte	  går.	  
# Människor	  kommer	  att	  ifrågasätta	  dig.	  
# Människor	  kommer	  att	  leta	  fel.	  
# Människor	  kommer	  att	  snacka	  bakom	  ryggen	  på	  dig.	  
# Människor	  kommer	  att	  klaga,	  gnälla	  och	  kritisera.	  
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§ Vissa	  gör	  det	  för	  att	  de	  tror	  sig	  hjälpa	  dig	  men	  dessvärre	  
stjälper	  de	  dig.	  

§ Vissa	  vill	  hindra	  dig	  från	  att	  blomma	  ut.	  	  
§ Vissa	  gör	  det	  för	  att	  försöka	  visa	  att	  de	  kan	  mer	  och	  vet	  mer.	  
§ Vissa	  gör	  det	  av	  prestige	  och	  stolthet.	  
§ Vissa	  för	  att	  jäklas	  med	  dig.	  
§ Vissa	  för	  att	  de	  är	  rädda	  för	  dig	  och	  din	  utveckling.	  
§ Vissa	  gör	  det	  av	  ren	  avund	  (Avund	  för	  att	  du	  är	  en	  person	  som	  

agerar	  istället	  för	  att	  göra	  som	  de	  flesta	  andra	  –	  klagar).	  
	  
Media	  kommer	  att	  fortsätta	  att	  kräka	  ut	  att	  den	  unga	  
generationen	  är	  en	  förlorad	  generation,	  att	  det	  inte	  finns	  
några	  jobb,	  att	  det	  aldrig	  varit	  sämre	  i	  Sverige,	  Europa	  och	  i	  
världen.	  	  
	  
Media	  gör	  det	  för	  att	  negativitet	  och	  sensationsfaktorn	  väcker	  
uppmärksamhet	  och	  därigenom	  säljer.	  Det	  är	  ingen	  slump	  att	  
det	  negativa	  är	  i	  fokus	  i	  tv	  och	  tidningar.	  	  
	  
Läser	  du	  kommentarsfälten	  efter	  tidningsartiklar	  på	  nätet	  och	  
ex.	  på	  Facebook	  är	  det	  de	  negativa	  artiklarna/uppdateringarna	  
som	  har	  överlägset	  mest	  kommentarer.	  	  	  
	  
	  

Ja,	  människor	  och	  media	  kommer	  att	  
säga	  att	  det	  är	  omöjligt…	  

Men	  det	  är	  upp	  till	  var	  och	  en	  att	  själv	  bestämma	  sig	  för	  om	  det	  
är	  omöjligt	  så	  valet	  är	  ditt:	  
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Skall	  du	  låta	  andra	  människor	  och	  media	  bestämma	  din	  framtid,	  
ditt	  tempo,	  din	  glädjenivå,	  ditt	  engagemang	  och	  din	  energinivå	  
eller	  skall	  du	  själv	  ta	  små,	  små	  steg	  framåt	  och	  upptäcka	  vad	  du	  
kan	  uppnå	  och	  åstadkomma	  i	  livet?	  
	  
	  

Det	  är	  dags!	  
Det	  är	  dags	  nu	  att	  gå	  din	  väg!	  Det	  är	  dags	  att	  du	  lever	  det	  liv	  du	  
vill	  leva!	  
	  

µ Bestäm	  dig	  idag	  för	  att	  fr.o.m.	  nu,	  följer	  du	  inte	  andra	  –	  
du	  är	  den	  som	  leder	  andra.	  	  
	  

µ Bestäm	  dig	  idag	  för	  att	  fr.o.m.	  nu,	  låter	  du	  inte	  andra	  
sänka	  dig	  –	  du	  är	  den	  som	  höjer	  andra.	  	  

	  

µ Bestäm	  dig	  idag	  för	  att	  fr.o.m.	  nu,	  är	  du	  inte	  den	  som	  
klagar	  –	  du	  är	  den	  som	  agerar	  och	  tar	  ansvar.	  	  

	  
Visa	  dig	  själv	  hur	  bra	  du	  kan	  må	  och	  hur	  långt	  du	  kan	  nå.	  Visa	  dig	  
själv	  din	  verkliga	  potential.	  Det	  är	  dags	  att	  blomma	  ut!	  
	  

Efter	  att	  du	  läst	  boken.	  
Följer	  du	  tipsen	  och	  råden	  jag	  ger	  dig	  i	  denna	  bok	  och	  lever	  
efter	  dem	  varje	  dag	  och	  i	  varje	  möte	  kommer	  du	  aldrig	  att	  vara	  
utan	  arbete.	  	  
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Det	  kommer	  inte	  att	  bli	  enkelt,	  detta	  är	  ingen	  snabb	  lösning!	  Du	  
kanske	  har	  åldern	  emot	  dig,	  du	  kanske	  har	  människor	  emot	  dig,	  
du	  kanske	  inte	  tror	  nog	  på	  dig	  själv	  och	  dina	  förmågor,	  du	  
kanske	  har	  ett	  handikapp,	  du	  kanske	  har	  någon	  sjukdom	  eller	  så	  
har	  du	  kanske	  varit	  utan	  jobb	  en	  längre	  tid.	  	  
	  
Min	  uppskattning	  är	  att	  du	  efter	  ca	  tre	  till	  åtta	  månader	  märker	  
en	  tydlig	  förändring	  i	  hur	  du	  tänker,	  pratar	  och	  agerar.	  Om	  det	  
tar	  två	  till	  sju	  år	  att	  komma	  till	  det	  stadiet	  att	  du	  alltid	  har	  ett	  
arbete	  som	  väntar	  på	  dig	  beror	  på	  hur	  långt	  du	  har	  kommit	  i	  
din	  egen	  personliga	  utveckling,	  hur	  hårt	  du	  är	  beredd	  att	  
arbeta	  och	  graden	  av	  din	  självinsikt.	  
	  
Arbetar	  du	  efter	  verktygen	  du	  får	  av	  mig	  och	  även	  med	  din	  
egen	  utveckling	  kommer	  du	  att	  nå	  mål	  och	  ambitioner	  och	  
åstadkomma	  saker	  du	  inte	  trodde	  var	  möjligt.	  Det	  är	  ett	  
konkret	  löfte	  från	  mig	  till	  dig!	  	  
	  
Jag	  vill	  ge	  dig	  de	  konkreta	  redskapen,	  styrkan	  och	  modet	  att	  tro	  
på	  dig	  själv	  och	  dina	  förmågor.	  Varje	  gång	  du	  lägger	  ner	  denna	  
bok	  vill	  jag	  att	  du	  tänker:	  Det	  här	  kan	  jag	  göra,	  det	  är	  möjligt!	  	  
	  
Efter	  att	  du	  läst	  klart	  boken	  vill	  jag	  att	  du	  tänker	  två	  saker:	  	  
(1)	  Jag	  tror	  på	  mig	  själv.	  	  
(2)	  Nu	  vet	  jag	  vad	  jag	  skall	  göra.	  
	  
Jag	  tror	  på	  DIG!	  Lycka	  till!	  
Varma	  hälsningar,	  Niclas	  
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Ibland	  känner	  vi	  människor	  inte	  oss	  betydelsefulla.	  
Vid	  vissa	  faser	  av	  våra	  liv	  känner	  vi	  att	  vad	  vi	  än	  gör	  spelar	  det	  
ingen	  roll,	  vi	  känner	  att	  vi	  inte	  är	  viktiga	  eller	  värdefulla.	  Jag	  tror	  
att	  vi	  alla	  kan	  känna	  igen	  oss	  i	  den	  beskrivningen.	  Men	  inget	  är	  
mer	  felaktigt.	  	  
	  
Vi	  påverkar	  människor	  omkring	  oss	  hela	  tiden.	  Såklart	  genom	  
det	  mest	  uppenbara;	  vad	  vi	  säger	  eller	  vad	  vi	  gör.	  Men	  det	  är	  
också	  genom	  vårt	  kroppsspråk,	  vårt	  beteende	  och	  vår	  attityd.	  Vi	  
påverkar	  andra	  människor	  hela	  tiden.	  Mina	  fantastiska	  mentorer	  
Lotta	  och	  Bengt	  Wiström	  beskriver	  det	  som	  en	  osynlig	  signal,	  
en	  signal	  som	  är	  vårt	  individuella	  ansvar.	  Jag	  har	  tagit	  deras	  ord	  
med	  mig	  i	  livet	  och	  utvecklat	  detta	  i	  mitt	  arbete.	  	  
	  
Tänk	  att	  du	  skall	  gå	  in	  i	  någons	  hem:	  När	  du	  kommit	  innanför	  
dörren	  får	  du	  automatiskt	  och	  direkt	  en	  känsla.	  Känslan	  är	  
antingen	  trygghet	  eller	  tveksamhet.	  Du	  känner	  antingen	  att	  du	  
går	  rätt	  in	  i	  hemmet	  utan	  att	  tveka,	  du	  känner	  dig	  välkommen,	  
uppskattad	  och	  respekterad.	  Eller	  så	  känner	  du	  att	  du	  inte	  vill	  gå	  
in,	  du	  känner	  per	  automatik	  att	  du	  hellre	  står	  kvar	  vid	  dörren.	  Om	  
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de	  som	  bor	  dig	  ber	  dig	  komma	  in	  säger	  du	  antagligen	  ”nej	  tack,	  
jag	  står	  kvar	  här”	  eller	  så	  går	  du	  motvilligt	  in	  i	  deras	  hem.	  Det	  du	  
känt	  innanför	  dörren	  är	  signalen	  de	  som	  bor	  där	  gemensamt	  
sänder	  ut.	  
	  
Tänk	  tanken	  att	  du	  går	  in	  i	  en	  butik:	  Antingen	  känner	  du	  direkt	  
energi	  och	  köplust	  eller	  så	  översköljs	  du	  av	  en	  känsla	  att	  ”här	  vill	  
jag	  inte	  handla”.	  Det	  du	  känner	  direkt	  är	  signalen	  de	  som	  arbetar	  
där	  gemensamt	  sänder	  ut.	  
	  
Detta	  är	  exempel	  på	  signaler	  ett	  lag	  hemma	  och	  ett	  arbetslag	  sänt	  
ut.	  Den	  gemensamma	  signalen	  ett	  lag	  sänder	  ut	  blir	  till	  lagets	  
kultur.	  (Det	  är	  det	  du	  inte	  kan	  se,	  men	  det	  du	  direkt	  känner.	  Som	  
det	  sägs:	  kulturen	  sitter	  i	  väggarna.)	  	  
	  
Jag	  brukar	  säga	  att	  lagets	  kultur	  =	  lagets	  interna	  värdskap	  och	  
lagets	  interna	  värdskap	  blir	  per	  automatik	  det	  externa	  
värdskapet.	  Så	  graden	  av	  hur	  bra	  människor	  mår	  och	  trivs	  i	  ett	  
lag	  skapar	  den	  gemensamma	  signalen	  för	  laget	  =	  det	  interna	  
värdskapet	  =	  kulturen.	  Detta	  blir	  per	  automatik	  det	  externa	  
värdskapet	  =	  det	  människor	  utanför	  laget	  direkt	  känner.	  	  
Värdskap	  brukar	  beskrivas	  som	  ”konsten	  att	  få	  människor	  att	  
känna	  sig	  välkomna”	  så	  känslan	  du	  får	  vid	  dörrkarmen	  eller	  inne	  
i	  butiken	  är	  egentligen	  hur	  välkomnande	  signal	  du	  får	  av	  laget	  
vilket	  speglar	  hur	  de	  mår	  och	  trivs.	  
	  
Du	  har	  ett	  syfte!	  
Som	  du	  kommer	  att	  läsa	  mer	  om	  i	  kapitel	  47	  är	  min	  mening	  att	  
”livet	  börjar	  när	  syftet	  blir	  viktigare	  än	  skalet”.	  Vi	  har	  alla	  ett	  
syfte	  och	  en	  mening	  under	  vår	  tid	  på	  jorden.	  Tidpunkten	  i	  våra	  
liv	  när	  vi	  inser	  att	  vårt	  yttre	  skal	  faktiskt	  inte	  är	  av	  någon	  större	  
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betydelse	  utan	  att	  det	  viktiga	  är	  vad	  vi	  kan	  bidra	  med	  är	  en	  insikt	  
och	  vändpunkt	  som	  kan	  vara	  både	  skön	  och	  skrämmande.	  	  
Vi	  kanske	  inte	  kan	  förändra	  världen	  eller	  upptäcka	  nya	  planeter	  
men	  vi	  har	  alla	  en	  otrolig	  och	  fantastisk	  förmåga	  som	  är	  värd	  
mycket,	  mycket	  mer	  -‐	  vi	  har	  alla	  förmågan	  att	  påverka	  
människor.	  	  
	  
Eftersom	  du	  påverkar	  människor	  hela	  tiden	  är	  du	  betydelsefull,	  
viktig	  och	  värdefull!	  Du	  kan	  vara	  den	  som	  genom	  din	  signal	  ger	  
en	  annan	  människa	  mod,	  styrka,	  kraft	  och	  viljan	  att	  leva.	  Du	  kan	  
vara	  den	  som	  genom	  din	  signal	  gör	  att	  en	  annan	  människa	  vill	  
förändra	  världen	  eller	  upptäcka	  nya	  planeter.	  Se	  dig	  själv	  fr.o.m.	  
som	  en	  kontinuerlig	  kulturskapare.	  	  
	  
Underskatta	  aldrig	  din	  kraft	  och	  det	  du	  medvetet	  och	  
omedvetet	  gör	  varje	  dag!	  Du	  påverkar	  alla	  människor	  du	  träffar	  
i	  hela	  ditt	  liv.	  Vårda	  detta	  ansvar	  med	  respekt,	  ödmjukhet	  och	  
djup	  tacksamhet.	  	  
	  
Den	  kinesiske	  filosofen,	  författaren	  av	  Tào	  Té	  Chīng	  och	  
grundaren	  av	  Taoismen, Lao	  Tzu	  (benämns	  också	  bl.a.	  som	  Lao	  
Tse,	  Lao	  Tu,	  Laotze	  och	  Laozi)	  som	  föddes	  ca	  400	  år	  f.Kr.	  står	  
bakom	  dessa	  kloka	  ord	  som	  du	  har	  mycket	  nytta	  av	  att	  tänka	  på,	  
agera	  och	  leva	  efter	  i	  ditt	  privatliv:	  	  
	  

”När	  du	  är	  tillfredsställd	  med	  att	  bara	  vara	  dig	  själv	  och	  inte	  
jämför	  eller	  tävlar	  med	  andra,	  kommer	  alla	  att	  respektera	  dig.”	  
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Kreativiteten	  är	  grunden	  till	  allt.	  
I	  stort	  sett	  allt	  du	  kan	  se,	  lyssna,	  röra	  och	  uppleva	  på	  vår	  jord	  är	  
resultatet	  av	  en	  eller	  flera	  människors	  kreativitet.	  Kläderna	  du	  
har	  på	  dig,	  sakerna	  du	  har	  omkring	  dig	  och	  allt	  omkring	  dig	  om	  
du	  sitter	  i	  en	  byggnad.	  Golvet,	  taket,	  möblerna,	  färgen	  eller	  
tapeterna,	  vägguttagen,	  etc.	  	  När	  du	  gör	  någonting	  du	  inte	  gjort	  
tidigare	  använder	  du	  dig	  av	  din	  kreativitet.	  När	  du	  gör	  någonting	  
bättre	  eller	  effektivare	  än	  det	  var	  tidigare	  använder	  du	  dig	  av	  
din	  kreativitet.	  När	  du	  berömmer	  någon	  eller	  ser	  det	  positiva	  i	  
någon	  eller	  något	  är	  du	  kreativ.	  När	  du	  åstadkommer	  någonting	  
använder	  du	  dig	  av	  din	  kreativitet.	  
	  
Alla	  föds	  kreativa	  –	  Låt	  ingen	  släcka	  din	  kreativa	  låga!	  	  
Allt	  du	  har	  uppnått	  och	  åstadkommit	  i	  ditt	  privat-‐	  och	  yrkesliv	  är	  
ett	  resultat	  av	  din	  kreativitet.	  Dessvärre	  tappar	  vi	  enligt	  
forskningen	  kreativitet	  ju	  äldre	  vi	  blir	  så	  det	  är	  viktigt	  att	  du	  vårdar	  
din	  kreativa	  låga.	  	  
	  
En	  studie	  visade	  att	  95	  procent	  av	  barn	  mellan	  två-‐fyra	  års	  ålder	  
en	  oerhört	  hög	  kreativ	  nivå,	  när	  barnen	  testades	  igen	  sju	  år	  gamla	  
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hade	  antalet	  barn	  med	  sen	  oerhört	  kreativ	  nivå	  sjunkit	  från	  95	  
procent	  till	  5	  procent.	  Vad	  som	  tar	  bort	  deras	  kreativitet	  är	  
klagande	  människor	  och	  det	  är	  precis	  samma	  sak	  i	  vuxenlivet.	  	  
	  
Klagande	  människor	  släcker	  människors	  kreativitet	  och	  vilja	  på	  ett	  
enda	  ögonblick.	  Det	  är	  som	  att	  blåsa	  ut	  ett	  ljus.	  Bestäm	  dig	  för	  att	  
ingen	  får	  släcka	  din	  kreativitet.	  
	  
Här	  kommer	  en	  fråga	  till	  dig:	  När	  tänker	  du	  oftast	  negativt,	  pratar	  
negativt,	  klagar,	  kritiserar	  eller	  kommenterar	  andra	  negativt?	  	  
	  
Mitt	  svar	  är	  att	  det	  oftast	  sker	  efter	  att	  du	  pratat	  med	  en	  negativ,	  
klagande,	  kritiserande	  människa.	  Du	  kan	  ha	  varit	  hur	  glad,	  positiv	  
och	  optimistisk	  som	  helst	  och	  så	  dyker	  den	  upp	  –	  
energitjuven/egoisten	  och	  innan	  du	  ens	  hunnit	  säga	  ”Hej”	  så	  har	  
personen	  (utan	  att	  be	  om	  tillåtelse)	  stulit	  din	  glädje,	  energi,	  
styrka,	  engagemang	  och	  vilja.	  Det	  tragiska	  är	  att	  den	  klagande	  
människan	  sänker	  alla	  i	  sin	  omgivning	  och	  oftast	  har	  ingen	  som	  
helst	  aning	  om	  vad	  följderna	  blir.	  	  
	  
För	  klagandet	  går	  vidare,	  vi	  människor	  präglas	  av	  varandra	  varje	  
dag.	  Av	  vissa	  människor	  får	  vi	  energi	  och	  vissa	  tar	  av	  vår	  energi.	  
Hur	  är	  de	  tio	  närmaste	  människorna	  i	  din	  närhet	  och	  hur	  är	  du?	  	  
	  
Du	  känner	  säkert	  igen	  den	  här	  sinnesstämningen:	  
Efter	  att	  du	  varit	  i	  kontakt	  med	  en	  människa	  som	  klagar,	  kritiserar	  
eller	  kommenterar	  någon	  annan	  eller	  dig	  negativt	  -‐	  förändras	  DU	  
på	  ett	  ögonblick.	  Du	  förändras	  till	  en	  person	  du	  inte	  vill	  vara.	  	  
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Du	  tappar	  din	  glädje	  och	  din	  kreativitet.	  Du	  sänker	  huvudet,	  du	  
känner	  dig	  matt,	  det	  syns	  på	  hela	  ditt	  kroppsspråk	  och	  du	  känner	  
bara	  negativa	  tankar	  inom	  dig.	  

Jag	  har	  en	  formel	  som	  förklarar	  varför	  en	  människa	  börjar	  klaga	  
och	  den	  har	  hittills	  stämt	  100-‐procentigt	  i	  mina	  samtal	  med	  
människor	  inom	  yrkeslivet,	  privatlivet	  och	  föreningsvärlden:	  
	  

	  
	  
Du	  har	  lösningen	  
Du	  behöver	  vilja	  vara	  en	  människa	  som	  inte	  bara	  tänker	  kreativt	  
utan	  även	  vågar	  visa	  din	  kreativa	  ådra	  inför	  andra.	  Kreativiteten	  
anser	  jag	  vara	  mänsklighetens	  största	  tillgång	  som	  dessvärre	  
många	  inte	  lyckas	  få	  fram	  under	  sin	  livstid.	  Är	  du	  medveten	  om	  
vad	  din	  kreativitet	  kan	  göra	  för	  dig	  personligen	  och	  i	  ditt	  yrkesliv	  
har	  du	  tagit	  ett	  stort	  steg	  till	  den	  människa	  du	  vill	  vara	  och	  det	  
du	  vill	  uppnå	  och	  åstadkomma	  i	  ditt	  liv.	  	  
	  

Människan	  
älskar	  inte	  det	  

den	  gör.	  

Älskar	  inte	  
människan	  det	  
den	  gör	  brinner	  
människan	  inte	  
och	  det	  gör	  att	  
han	  eller	  hon	  per	  
automatik	  inte	  
tar	  fullt	  ansvar.	  

När	  människan	  
inte	  tar	  fullt	  
ansvar	  börjar	  
den	  leta	  fel,	  
klaga	  och	  

kritisera	  andra	  
människor	  
negativt.	  	  
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Vad	  jag	  kallar	  för	  ”det	  negativa	  skynket”	  är	  när	  yttre	  faktorer	  i	  
våra	  liv	  gör	  att	  vi	  tappar	  kreativitet	  och	  slutar	  tänka	  positivt.	  När	  
en	  människa	  har	  det	  negativa	  skynket	  framför	  sig	  är	  den	  negativ,	  
tar	  saker	  negativt	  och	  lägger	  fokus	  på	  det	  negativa,	  den	  lägger	  all	  
sin	  själ	  och	  tankekraft	  i	  att	  se	  problemen.	  	  
	  
Något	  märkligt	  händer	  när	  vi	  människor	  har	  ”det	  negativa	  
skynket”	  framför	  ögonen.	  Det	  är	  som	  om	  hjärnan	  slutar	  fungera	  
normalt,	  hjärnan	  slutar	  plötsligt	  att	  tänka	  i	  lösningar.	  	  
	  
De	  som	  klagar	  högst	  är	  ofta	  de	  som	  har	  flest	  och	  bäst	  ursäkter	  för	  
att	  de	  misslyckats.	  Det	  är	  precis	  som	  om	  absolut	  inget	  är	  deras	  fel.	  
Det	  är	  fel	  på	  allt	  annat	  och	  alla	  andra.	  Men	  även	  om	  de	  själva	  
orsakat	  situationen	  ser	  de	  inte	  detta	  (de	  saknar	  insikten)	  och	  
klagar	  vidare.	  	  
	  
När	  optimisten	  känner	  tillförsikt	  inför	  händelser	  och	  framtiden	  samt	  
känner	  att	  ingenting	  är	  omöjligt	  –	  känner	  pessimisten	  fruktan	  och	  
misstänksamhet	  samt	  förväntar	  sig	  redan	  att	  allt	  kommer	  att	  gå	  åt	  
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skogen	  ändå	  i	  situationen	  och	  framtiden	  vad	  de	  än	  gör,	  och	  
följaktligen	  är	  det	  därför	  inte	  lönt	  att	  ge	  100	  procent.	  
	  

§ Hur	  mycket	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  
människor	  ditt	  beteende,	  din	  handlingskraft,	  ditt	  
engagemang,	  din	  energinivå,	  din	  glädjenivå	  och	  ditt	  fokus	  
på	  vad	  som	  är	  viktigt?	  	  

	  
§ Hur	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  människor	  ditt	  

sätt	  att	  bete	  dig	  mot	  dig	  själv	  och	  andra	  människor?	  
§ Hur	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  människor	  ditt	  

sätt	  att	  konkret	  arbeta	  mot	  dina	  mål	  och	  ambitioner?	  
	  

§ Hur	  mycket	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  
människor	  dina	  tankar?	  

	  
§ Hur	  mycket	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  

människor	  ditt	  liv?	  
	  
	  
Träna	  på	  att	  alltid	  se	  efter	  lösningarna	  så	  kommer	  du	  att	  märka	  
att	  du	  automatiskt	  blir	  mer	  positiv	  och	  att	  ditt	  liv	  blir	  enklare	  och	  
mycket	  roligare	  att	  leva!	  	  Människor	  tycker	  så	  mycket	  om	  andra	  
människor	  hela	  tiden.	  Människor	  har	  så	  mycket	  åsikter	  om	  andra	  
människor	  hela	  tiden.	  De	  tycker	  andra	  människor	  beter	  sig	  fel,	  
pratar	  fel,	  går	  fel,	  springer	  fel,	  ser	  fel	  ut,	  skakar	  hand	  fel,	  t.o.m.	  
kramas	  fel!	  
	  
Många	  människor	  bryr	  sig	  så	  oerhört	  mycket	  om	  vad	  alla	  andra	  gör	  
och	  lägger	  så	  mycket	  tid,	  energi	  och	  fokus	  på	  vad	  alla	  andra	  gör	  -‐	  att	  
de	  själva	  inte	  har	  tid,	  energi	  och	  fokus	  på	  att	  göra	  sin	  egen	  situation	  



30	  

bättre!	  Tänk	  på	  all	  den	  tid	  som	  går	  förlorad,	  är	  helt	  bortkastad	  och	  
som	  inte	  kan	  återskapas	  -‐	  någonsin.	  	  
	  
Det	  sägs	  att	  en	  timme	  om	  dagen	  på	  alla	  arbetsplatser	  går	  ut	  till	  
onödigt	  prat	  med	  kolleger.	  Det	  blir	  drygt	  33	  arbetsdagar	  per	  år.	  En	  
dryg	  månad	  som	  går	  förlorad,	  en	  månad	  som	  inte	  drar	  in	  en	  enda	  
krona	  till	  företaget.	  En	  månad	  som	  inte	  utvecklar	  medarbetarna	  en	  
centimeter	  personligt	  eller	  gör	  dem	  bättre	  på	  sitt	  arbete.	  	  
	  
I	  en	  undersökning	  gjord	  av	  Vasakronan	  2013	  där	  2	  000	  personer	  
tillfrågades,	  svarade	  73	  procent	  att	  de	  ofta	  eller	  ibland	  gör	  privata	  
saker	  på	  jobbet	  och	  70	  procent	  tyckte	  att	  privata	  samtal	  är	  
acceptabelt.	  	  
  
Vad	  uppmärksam	  på	  vilka	  situationer	  eller	  vilka	  personer	  som	  
blåser	  ut	  din	  kreativa	  låga.	  Vad	  jag	  ser	  som	  nyckeln	  till	  att	  komma	  
snabbt	  framåt	  i	  privat-‐	  och/eller	  yrkeslivet	  är	  att	  maximera	  
förmågan	  att	  observera	  vårt	  eget	  beteende.	  När	  du	  känner	  
positiva	  känslor	  inombords,	  observera	  vad	  det	  beror	  på	  och	  
spendera	  mer	  tid	  på	  att	  göra	  dessa	  saker	  och	  vara	  nära	  dessa	  
människor.	  När	  du	  känner	  negativa	  känslor	  inombords	  finn	  då	  
vägar	  att	  göra	  det	  motsatta.	  	  
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Älskar	  du	  det	  du	  gör?	  
Älskar	  du	  det	  du	  gör	  tar	  du	  per	  automatik	  fullt	  personligt	  ansvar,	  
när	  du	  tar	  fullt	  personligt	  ansvarar	  agerar	  du	  per	  automatik.	  Allt	  
du	  älskar	  att	  göra	  tycker	  du	  inte	  är	  jobbigt,	  du	  ordnar	  fram	  
resurser	  i	  form	  av	  tid	  och	  pengar	  utan	  att	  blinka.	  Allt	  du	  älskar	  att	  

Agera	  

Ansvar	  

Älska	  
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göra	  slutför	  du	  utan	  problem.	  Andra	  kanske	  tycker	  att	  det	  du	  gör	  
verkar	  jobbigt	  eller	  tråkigt	  men	  du	  –	  bara	  gör	  det.	  
	  
Älska	  –	  Ansvar	  –	  Agera	  	  
Denna	  formel	  är	  så	  enkel	  och	  självklar.	  Jag	  har	  arbetat	  i	  drygt	  23	  år	  
”på	  golvet”	  och	  som	  ledare	  och	  ju	  äldre	  jag	  blir	  desto	  mer	  ser	  jag	  
att	  formeln	  stämmer	  överens	  med	  verkligheten.	  De	  människor	  
som	  brinner	  för	  vad	  de	  gör	  visar	  energi	  och	  engagemang,	  de	  
klagar	  inte	  –	  de	  agerar.	  	  
	  
Hur	  många	  i	  din	  bekantskapskrets	  brinner	  för	  sina	  relationer	  och	  
sitt	  arbete	  -‐	  och	  brinner	  du	  själv	  för	  dina	  relationer	  och	  ditt	  
arbete?	  
	  
Undersökningar	  visar	  att	  de	  allra	  flesta	  kompromissar	  med	  sina	  
förhållanden	  och	  arbeten.	  55	  procent	  brinner	  inte	  för	  situationen	  
och	  78	  procent	  känner	  att	  de	  är	  på	  helt	  fel	  ställe.	  När	  vi	  
kompromissar	  älskar	  vi	  inte	  det	  vi	  gör	  vilket	  leder	  till	  att	  vi	  inte	  
brinner,	  inte	  tar	  fullt	  ansvar	  och	  i	  slutändan	  börjar	  klaga.	  
	  
Hitta	  det	  du	  älskar!	  
Livet	  är	  inte	  till	  för	  att	  kompromissa.	  När	  jag	  pratat	  med	  och	  läst	  
om	  äldre	  människor	  är	  det	  de	  ångrar	  mest	  i	  livet	  att	  de	  till	  största	  
delen	  levt	  sina	  liv	  efter	  andra	  människors	  förväntningar	  och	  krav	  
på	  hur	  de	  tror	  att	  de	  skall	  vara.	  En	  hemsk	  insikt	  som	  kommer	  sent	  
i	  livet.	  Så	  OM	  du	  inte	  brinner	  för	  situationen	  du	  befinner	  dig	  i,	  se	  
vad	  DU	  kan	  göra	  för	  att	  få	  situationen	  att	  bli	  bättre,	  gör	  
personliga	  och	  gemensamma	  strategier	  för	  hur	  situationen	  kan	  bli	  
bättre	  och	  framförallt	  AGERA	  –	  gör	  något	  för	  att	  förbättra	  
situationen.	  
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När	  du	  hittar	  det	  du	  älskar	  börjar	  du	  automatiskt	  att	  brinna,	  ta	  
ansvar	  och	  visa	  hur	  bra	  du	  egentligen	  är!	  	  Det	  är	  just	  då	  du	  börjar	  
se	  och	  visa	  upp	  din	  verkliga	  potential.	  När	  du	  tar	  fullt	  personligt	  
ansvar	  agerar	  du	  per	  automatik.	  	  
	  
Tänk	  på	  när	  du	  var/är	  nykär.	  Ingenting	  känns	  jobbigt,	  du	  brinner	  
och	  kan	  ta	  dig	  nästan	  var	  som	  helst	  bara	  för	  att	  få	  vara	  nära	  din	  
älskade	  i	  bara	  några	  få	  minuter.	  Du	  tar	  fullt	  ansvar	  genom	  att	  ta	  
dig	  tid	  för	  att	  lyssna	  och	  verkligen	  vilja	  förstå	  din	  partners	  tankar	  
och	  ord.	  Du	  agerar	  med	  hjälp	  av	  ditt	  undermedvetna	  utan	  
instruktioner	  eller	  uppmuntrande	  ord.	  Du	  bara	  gör	  det!	  	  
	  
Så	  här	  agerar	  du	  när	  du	  älskar	  det	  du	  gör:	  
	  
→ Du	  tycker	  inte	  det	  är	  ett	  dugg	  jobbigt.	  
→ Du	  är	  till	  99	  procent	  i	  god	  tid	  (och	  den	  procenten	  du	  av	  någon	  

yttre	  anledning	  är	  sen	  irriterar	  dig).	  
→ Du	  ordnar	  fram	  nödvändiga	  resurser	  i	  form	  av	  tid	  och	  pengar	  

utan	  att	  blinka.	  	  
→ Du	  slutför	  det	  du	  älskar	  utan	  problem.	  	  
→ Du	  studerar	  med	  glädje	  ämnen	  du	  älskar	  på	  din	  fritid.	  
→ Du	  lyssnar/umgås	  med	  glädje	  med	  den	  du	  älskar.	  
→ Du	  agerar	  direkt	  utan	  att	  fundera	  vad	  eller	  hur	  du	  skall	  utföra	  

uppgiften.	  	  
→ Vissa	  människor	  tycker	  att	  du	  lägger	  alldeles	  för	  mycket	  tid	  på	  

detta.	  
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Jag	  brukar	  säga	  att	  det	  inte	  är	  någon	  skillnad	  på	  oss	  människor.	  
Vi	  eftersträvar	  ofta	  ungefär	  samma	  saker	  i	  livet.	  Vi	  delar	  ungefär	  
samma	  drömmar.	  Men	  hur	  kommer	  det	  sig	  att	  vissa	  människor	  
når	  sina	  drömmar	  och	  vissa	  bara	  drömmer,	  drömmer	  och	  
drömmer	  men	  aldrig	  når	  sina	  drömmar?	  Jag	  ser	  det	  så	  här:	  
Intelligens,	  kunskaper,	  erfarenheter,	  utbildningar,	  vilja	  eller	  talang	  
är	  inte	  värt	  någonting	  om	  du	  inte	  tar	  det	  första	  aktiva	  steget!	  	  
	  

En	  dröm	  är	  bara	  en	  dröm	  och	  kommer	  alltid	  att	  bara	  vara	  och	  
förbli	  en	  dröm	  tills	  du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  planera	  för	  att	  
uppnå	  drömmen.	  	  
	  
Det	  sägs	  att	  de	  mest	  vanliga	  fraserna	  psykologer	  världen	  över	  hör	  
är	  ”Om	  bara…”	  och	  ”Tänk	  om…”.	  Vi	  människor	  säger	  dessa	  fraser	  
när	  vi	  försöker	  drömma	  oss	  ur	  en	  nuvarande	  situation.	  
	  
När	  du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  strategiskt	  planera	  för	  att	  uppnå	  
drömmen	  får	  du	  per	  automatik	  konkreta	  tankar	  och	  idéer	  för	  hur	  
du	  skall	  göra	  för	  att	  uppnå	  drömmen.	  Detta	  är	  strategier.	  När	  du	  
börjar	  tänka	  i	  strategier	  istället	  för	  att	  drömma	  har	  du	  helt	  
plötsligt	  skaffat	  dig	  en	  ambition	  och	  nu	  kan	  du	  uppnå	  din	  dröm.	  	  
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Vad	  du	  behöver	  göra	  nu	  för	  att	  förverkliga	  din	  dröm	  är	  att	  ta	  det	  
första	  aktiva	  steget.	  Detta	  är	  ögonblicket	  av	  sanning.	  Tar	  du	  det	  
aktiva	  steget	  framåt	  för	  att	  förverkliga	  drömmen	  eller	  väljer	  du	  att	  
stanna	  kvar	  och	  drömma?	  
	  
När	  du	  tar	  ditt	  första	  aktiva	  steg	  mot	  en	  av	  dina	  ambitioner	  
händer	  någonting	  direkt.	  Allt	  du	  gör	  i	  livet	  ger	  en	  konsekvens	  i	  
någon	  form.	  Ditt	  första	  aktiva	  steg	  ger	  en	  omedelbar	  positiv	  
konsekvens.	  Precis	  i	  det	  ögonblicket	  skiljer	  du	  dig	  från	  de	  flesta	  
andra	  människor.	  De	  människor	  som	  bara	  drömmer	  men	  aldrig	  
uppfyller	  drömmen.	  Du	  har	  påbörjat	  din	  resa!	  Du	  har	  kommit	  ur	  
startblocken	  och	  ser	  redan	  mållinjen.	  Detta	  är	  en	  härlig	  känsla!	  I	  
det	  ögonblicket	  du	  tar	  ditt	  första	  aktiva	  steg	  är	  du	  redan	  utom	  
synhåll	  för	  de	  andra.	  När	  du	  seglar	  fram	  på	  din	  aktiva	  resa	  
kommer	  du	  att	  må	  bra.	  Det	  är	  din	  självkänsla	  och	  dina	  endorfiner	  
som	  rusar	  i	  maximalt	  läge.	  Det	  ger	  dig	  mod	  och	  styrka	  att	  våga	  
vara	  den	  du	  vill	  vara	  och	  drivkraften	  att	  fortsätta.	  Andra	  
människor	  kommer	  att	  se	  att	  du	  mår	  bra.	  Andra	  människor	  
kommer	  att	  vilja	  vara	  dig	  nära.	  	  
	  
För	  att	  se	  möjligheterna	  behöver	  du	  ha	  modet	  att	  ta	  steget	  till	  det	  
okända.	  Tänk	  dig	  att	  varje	  fas	  i	  ditt	  liv	  är	  en	  sten.	  På	  denna	  sten	  står	  
du	  med	  många	  andra	  människor	  som	  är	  i	  samma	  fas.	  Alla	  på	  stenen	  
kan	  se	  att	  det	  finns	  ett	  antal	  stenar	  det	  går	  att	  hoppa	  till.	  Det	  är	  inte	  
lätt	  för	  avståndet	  är	  nästan	  för	  långt,	  men	  det	  är	  möjligt.	  De	  allra	  
flesta	  människorna	  på	  stenen	  undrar	  om	  det	  är	  värt	  risken.	  De	  flesta	  
väljer	  att	  stanna	  kvar,	  de	  väljer	  att	  kompromissa	  i	  sina	  liv	  och	  ta	  det	  
säkra	  före	  det	  osäkra	  (Jag	  vet	  ju	  vad	  jag	  har	  men	  inte	  vad	  jag	  får…).	  
Ett	  fåtal	  tar	  risken	  och	  tar	  steget	  ut	  i	  det	  okända.	  När	  du	  landat	  i	  
nästa	  fas	  i	  livet	  framträder	  nya	  tecken/möjligheter.	  	  
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Dessa	  stenar	  är	  inte	  synliga	  för	  de	  som	  valt	  att	  stanna	  kvar	  på	  den	  
föregående	  stenen.	  Och	  så	  kommer	  det	  att	  vara	  i	  livet,	  när	  du	  
kommer	  till	  en	  ny	  fas/sten	  framträder	  nya	  tecken	  och	  möjligheter	  i	  
ditt	  privat-‐	  och	  yrkesliv.	  	  
	  
I	  en	  episod	  av	  ”The	  David	  Susskin	  show”	  hade	  fyra	  människor	  
som	  tjänat	  sin	  respektive	  första	  miljon	  dollar	  innan	  de	  fyllt	  30	  år	  
bjudits	  in.	  De	  hade	  skapat	  denna	  första	  miljon	  på	  egen	  hand	  och	  
de	  fick	  följande	  fråga:	  ”Hur	  många	  olika	  affärsrörelser	  har	  du	  varit	  
inblandad	  i	  innan	  du	  fann	  den	  som	  genererade	  din	  första	  miljon?”	  
Genomsnittstalet	  de	  kom	  fram	  till	  var	  sjutton.	  Slutsatsen	  blev	  att	  
de	  hade	  ”misslyckats”	  sjutton	  gånger,	  de	  hade	  hoppat	  fram	  och	  
tillbaka	  på	  sjutton	  stenar	  innan	  de	  kom	  till	  den	  artonde	  stenen.	  De	  
allra	  flesta	  orkar	  inte	  med	  att	  ta	  sjutton	  misslyckanden	  och	  det	  
unika	  med	  dessa	  unga	  miljonärer	  var	  att	  trots	  motgångar	  och	  
misslyckanden	  gav	  de	  inte	  upp!	  Hade	  de	  inte	  varit	  uthålliga	  och	  
kämpat	  sig	  igenom	  de	  sexton	  första	  gångerna	  hade	  de	  inte	  
lyckats	  den	  sjuttonde	  gången.	  
	  
Njut	  av	  din	  resa!	  	  
Det	  härliga	  är	  att	  när	  du	  seglar	  fram	  på	  din	  aktiva	  resa	  så	  kommer	  
du	  att	  börja	  se	  annorlunda	  på	  saker	  och	  upptäcka	  nya	  saker.	  Du	  
kommer	  att	  prioritera	  annorlunda.	  Du	  kommer	  att	  se	  tecken	  och	  
möjligheter.	  Detta	  är	  tecken	  och	  möjligheter	  som	  bara	  du	  som	  
tagit	  det	  första	  aktiva	  steget	  ser	  och	  upplever.	  Det	  kan	  vara	  små	  
saker	  och	  stora	  saker.	  Men	  vad	  det	  än	  är	  så	  ger	  det	  dig	  än	  mer	  
kraft	  och	  styrka	  att	  ha	  rätt	  fokus	  så	  att	  du	  kontinuerligt	  strävar	  
mot	  att	  uppfylla	  din	  ambition.	  Så	  våga	  ta	  det	  aktiva	  steget	  till	  att	  
överträffa	  dina	  förväntningar!	  
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Detta	  ämne	  är	  något	  jag	  berör	  på	  alla	  mina	  föreläsningar	  och	  
beskriver	  i	  alla	  mina	  böcker.	  Detta	  ämne	  är	  så	  viktigt	  för	  vi	  kan	  
faktiskt	  välja	  vilken	  form	  av	  attityd	  vi	  utstrålar.	  Att	  välja	  rätt	  
attityd	  ger	  framgång	  för	  människan	  i	  alla	  tänkbara	  scenarier	  som	  
kan	  uppkomma	  i	  livet.	  	  
	  
Attityd	  är	  hur	  du	  tar	  dig	  an	  livet.	  
Hur	  du	  väljer	  att	  ta	  dig	  an	  livet	  bildar	  en	  osynlig	  signal	  som	  direkt	  
och	  ofrånkomligt	  påverkar	  alla	  människor	  du	  träffar	  på.	  ALLA	  
känner	  din	  attityd.	  Du	  kan,	  enkelt	  sagt,	  bara	  sända	  ifrån	  dig	  två	  
olika	  signaler;	  en	  positiv	  signal	  eller	  en	  negativ	  signal.	  Vattnar	  du	  
kontinuerligt	  ditt	  bambuträd	  (se	  kap.	  73)	  är	  din	  signal	  till	  alla	  
människor	  (och	  till	  dig	  själv!)	  positiv	  för	  du	  känner	  efterhand	  vad	  
det	  gör	  för	  ditt	  välmående	  och	  för	  dina	  resultat	  i	  privat-‐	  och	  
yrkeslivet.	  Enligt	  min	  egen	  erfarenhet	  tar	  det	  ca	  två	  till	  sju	  år	  att	  
skapa	  den	  positiva	  signalen	  beroende	  på	  var	  du	  är	  idag.	  Det	  tar	  
den	  tiden	  eftersom	  det	  inte	  går	  att	  spela	  positiv	  under	  en	  längre	  
tid.	  I	  alla	  samtal	  med	  människor	  jag	  haft	  framkommer	  samma	  svar	  
från	  de	  som	  spelat	  positiva:	  ”De	  har	  egentligen	  inte	  mått	  bra	  
inombords”.	  	  
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Varför	  ”spelar	  människor	  positiva”?	  
Du	  ser	  säkert	  människor	  i	  din	  närhet	  som	  spelar	  ”en	  viss	  attityd”	  
inför	  andra	  människor.	  De	  gör	  det	  för	  att	  passa	  in	  och	  vara	  till	  
lags,	  de	  gör	  det	  pga.	  en	  rädsla	  att	  inte	  ”få	  vara	  med”	  eller	  att	  inte	  
vara	  accepterad	  om	  de	  inte	  är	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Detta	  kommer	  från	  
när	  människan	  är	  två-‐sju	  år	  gammal	  och	  är	  tragiskt	  eftersom	  vi	  
endast	  visar	  upp	  vår	  fulla	  potential	  på	  alla	  livets	  scener	  när	  vi	  till	  
100	  procent	  är	  oss	  själva.	  När	  människor	  ”spelar	  upp	  en	  attityd”	  
kan	  du	  inte	  undgå	  att	  se	  och	  höra	  det	  i	  hur	  de	  pratar,	  i	  deras	  
kroppsspråk	  och	  i	  vilka	  ord	  de	  använder.	  Din	  attityd	  är	  något	  du	  
behöver	  tänka	  på	  varje	  dag	  i	  varje	  möte	  och	  situation,	  du	  måste	  
vilja	  leva	  efter	  det	  24	  timmar	  av	  dygnet	  (mer	  om	  detta	  kan	  du	  läsa	  i	  
min	  fjärde	  bok	  ”Konsten	  att	  dö	  unik”).	  	  
	  
När	  jag	  talar	  på	  skolor	  är	  ett	  av	  mina	  budskap	  att	  det	  viktiga	  för	  att	  
må	  bra	  och	  samtidigt	  nå	  framgång	  idag	  på	  2010-‐talet	  inom	  
arbetslivet	  inte	  rör	  kunskaper,	  erfarenhet,	  utbildningar	  eller	  ens	  
talang.	  Det	  viktiga	  är	  vilken	  attityd	  vi	  visar	  upp	  och	  vilken	  
personlighet	  vi	  har.	  Att	  vi	  har	  ett	  fint	  jobb	  med	  bra	  lön,	  en	  fin	  
utbildning	  eller	  andra	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  är	  kanonbra	  men	  
det	  är	  ingen	  garanti	  för	  att	  vi	  mår	  bra	  hemma	  eller	  på	  våra	  arbeten.	  	  
	  
Det	  fina	  med	  att	  dagligen	  vara	  medveten	  om	  och	  träna	  på	  sin	  
attityd	  och	  våga	  visa	  upp	  en	  ödmjuk,	  generös	  och	  ansvarsfull	  
personlighet	  (den	  människan	  vi	  vill	  vara)	  samtidigt	  som	  
människan	  är	  tacksam	  och	  har	  en	  hög	  integritet	  är	  att	  (a)	  det	  är	  
100	  procent	  gratis	  och	  (b)	  det	  är	  det	  som	  gör	  att	  människan	  tar	  sig	  
snabbt	  framåt	  i	  yrkeslivet	  och	  mår	  bra	  samtidigt.	  
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All	  träning	  är	  ett	  val	  och	  alla	  val	  går	  att	  träna	  på.	  
Vi	  människor	  är	  en	  fantastisk	  ”apparat”	  vars	  potential	  är	  oändlig.	  	  	  
När	  det	  gäller	  just	  träning	  började	  den	  bulgariske	  psykologen	  
Georgi	  Lozanov	  på	  1950-‐talet	  forska	  i	  hur	  mycket	  information	  en	  
människa	  kan	  absorbera	  och	  lagra	  i	  minnet	  samt	  hur	  snabb	  denna	  
process	  kan	  bli.	  Han	  gick	  igenom	  hjärnans	  olika	  frekvensband/	  
hjärnvågs-‐typer	  (delta,	  theta,	  alpha,	  beta,	  gamma,	  snabba	  och	  
ultra-‐snabba	  vågor)	  vilket	  kan	  översättas	  med	  de	  elektriska	  
aktiviteter	  som	  sker	  i	  hjärnan	  och	  kom	  fram	  till	  att	  det	  bästa	  
frekvensbandet	  var	  alpha	  vilket	  motsvarar	  8-‐13	  Hz/vågor	  per	  
sekund.	  	  
	  

Lozanov	  kom	  fram	  till	  att	  när	  en	  människa	  försätts	  i	  alpha	  (djup	  
avslappning)	  i	  kombination	  med	  lugn,	  klassisk	  musik	  i	  bakgrunden	  
(ca	  60	  slag/minut)	  är	  den	  allra	  bästa	  formen	  av	  muntlig	  inlärning.	  
Deltagarna	  fick	  sitta	  med	  ögonen	  slutna	  och	  då	  läste	  en	  person	  
upp	  ord	  på	  främmande	  språk	  och	  repeterade	  orden.	  	  
	  

1969	  kunde	  deltagarna	  lära	  sig	  häpnadsväckande	  fort	  och	  
mycket.	  De	  kom	  ihåg	  98	  procent	  av	  vad	  de	  hade	  lärt	  sig.	  De	  
kunde	  lära	  sig	  upp	  till	  1	  000	  ord	  per	  dag	  i	  kombination	  med	  
avslappning,	  rätt	  musik	  och	  repetition.	  	  
	  

1974	  kunde	  deltagare	  lära	  sig	  1	  800	  nya	  ord	  på	  ett	  främmande	  
språk	  på	  en	  dag	  och	  fortfarande	  komma	  ihåg	  98	  procent.	  1979	  
kunde	  Lozanov	  lära	  en	  specialklass	  3	  000	  nya	  ord	  på	  ett	  
främmande	  språk	  på	  en	  dag.	  
	  

Det	  kan	  vara	  en	  mycket	  bra	  idé	  att	  varva	  ner,	  leta	  fram	  lugn	  klassisk	  
musik	  i	  skivsamlingen	  eller	  via	  någon	  internettjänst/applikation	  och	  
sedan	  läsa	  böcker	  om	  precis	  det	  du	  vill	  utvecklas	  inom.	  Du	  kan	  bli	  en	  
expert	  inom	  ditt	  ämne	  och	  avancera	  i	  din	  yrkeskarriär	  fortare	  än	  
du	  tror.	  
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Det	  finns	  en	  helt	  underbar,	  insiktsfull	  historia	  från	  det	  kalla	  kriget.	  
Jag	  vet	  inte	  om	  den	  är	  helt	  sann	  men	  hur	  som	  helst	  är	  historiens	  
budskap	  helt	  fantastiskt.	  	  
	  

När	  de	  höll	  på	  att	  bygga	  muren	  som	  delade	  Berlin	  samlades	  av	  
naturliga	  skäl	  en	  massa	  byggmaterial	  och	  bråte.	  Östsidan	  packade	  
den	  största	  grävskopan	  de	  kunde	  hitta	  med	  en	  massa	  bråte	  och	  
körde	  och	  tippade	  på	  västsidan.	  Då	  letade	  västsidan	  upp	  den	  största	  
grävskopan	  de	  kunde	  hitta	  och	  fyllde	  den	  med	  en	  massa	  bråte.	  Men	  
precis	  innan	  de	  skulle	  köra	  iväg	  med	  den	  så	  ändrade	  de	  sig.	  De	  
tömde	  allt	  bråte	  och	  fyllde	  istället	  den	  stora	  grävskopan	  med	  
mediciner	  och	  mat,	  sedan	  körde	  de	  till	  öst-‐sidan	  där	  de	  försiktigt	  
lade	  ner	  allt	  det	  fina.	  Längt	  upp	  fäste	  de	  en	  lapp	  där	  det	  stod:	  "Du	  är	  
vad	  du	  ger.".	  Sedan	  kom	  det	  inga	  fler	  grävmaskiner.	  
	  
Detta	  är	  en	  så	  bra	  historia	  som	  säger	  så	  mycket.	  Vi	  kommer	  aldrig	  
ifrån	  att	  vi	  är	  det	  vi	  ger!	  Det	  brukar	  sägas	  att	  vi	  aldrig	  kan	  undgå	  
vårt	  öde	  men	  jag	  är	  av	  den	  starka	  övertygelsen	  att	  vi	  själva	  kan	  
styra	  och	  forma	  vårt	  öde.	  När	  du	  läser	  nedanstående	  frågor	  kan	  
du	  se	  hur	  du	  själv	  formar	  ditt	  öde	  genom	  hur	  du	  ger:	  
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§ Hur	  mycket	  ger	  du	  av	  dig	  själv	  till	  dig	  själv?	  

§ Hur	  mycket	  ger	  du	  av	  dig	  själv	  till	  din	  familj?	  

§ Hur	  mycket	  ger	  du	  av	  dig	  själv	  till	  din	  släkt?	  

§ Hur	  mycket	  ger	  du	  av	  dig	  själv	  till	  dina	  vänner?	  

§ Hur	  mycket	  ger	  du	  av	  dig	  själv	  till	  din	  arbetsgivare.	  

§ Hur	  mycket	  ger	  du	  av	  dig	  själv	  till	  dina	  kolleger?	  

§ Hur	  mycket	  ger	  du	  av	  dig	  själv	  till	  helt	  främmande	  

människor?	  

	  
Du	  får	  det	  du	  ger.	  
En	  vän	  till	  mig	  som	  är	  till	  åren	  kommen	  sade	  att	  han	  fått	  exakt	  det	  
han	  förtjänat	  av	  livet.	  Han	  menade	  att	  allt	  det	  han	  verkligen	  
engagerade	  sig	  i,	  allt	  det	  han	  gav	  sig	  in	  i	  helhjärtat,	  med	  glädje	  och	  
fokus	  fick	  han	  ut	  positiva	  saker	  av.	  Antingen	  direkt	  eller	  långt	  
senare.	  De	  saker	  han	  gjorde	  för	  att	  han	  var	  tvungen,	  egentligen	  
inte	  ville	  eller	  inte	  tyckte	  var	  roligt	  var	  bortkastad	  tid,	  kraft	  och	  
energi:	  
	  
”Det	  jag	  valde	  att	  ge	  allt	  jag	  hade	  i	  fick	  jag	  tillbaka	  genom	  positiva	  
erfarenheter,	  ovärderliga	  kunskaper	  eller	  fina	  relationer.	  Det	  jag	  
inte	  gav	  allt	  jag	  hade	  i	  fick	  jag	  inget	  tillbaka	  av.”	  
	  
	  
Klargör	  din	  livshistoria.	  

§ Hur	  ser	  din	  livshistoria	  ut	  så	  här	  långt?	  	  
	  

§ Vad	  innehåller	  den?	  
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§ Vad	  brinner	  du	  för	  att	  uppnå	  i	  ditt	  liv	  just	  nu?	  
	  

§ Har	  du	  beskrivit	  de	  ambitioner	  du	  har	  uppnått	  och	  de	  
ambitioner	  du	  vill	  uppnå	  för	  människor	  som	  ger	  dig	  energi	  
och	  pushar	  dig	  framåt?	  	  

	  

§ Har	  du	  berättat	  för	  de	  människor	  du	  beundrar,	  ser	  upp	  till	  
och	  känner	  tacksamhet	  för-‐	  att	  du	  känner	  som	  du	  gör?	  	  

	  

§ Har	  du	  skrivit	  upp	  vad	  du	  känner	  för	  de	  människor	  som	  står	  
dig	  närmast,	  de	  som	  betyder	  mest	  för	  dig	  (dina	  barn,	  din	  
respektive,	  din	  familj,	  dina	  närmaste	  vänner)?	  Har	  du	  låtit	  
dessa	  människor	  läsa	  din	  livshistoria?	  De	  kommer	  att	  känna	  
en	  oerhörd	  värme	  och	  tacksamhet	  inombords	  för	  din	  
handling.	  

	  
Tänk	  att	  det	  positiva	  vi	  känner	  för	  andra	  människor	  och	  kärlek	  vi	  
känner	  för	  människor	  ofta	  är	  så	  svårt	  att	  berätta.	  Det	  är	  precis	  
som	  om	  vi	  alla	  har	  en	  skatt	  inom	  oss	  som	  vi	  kan	  dela	  med	  oss	  till	  
de	  vi	  bryr	  oss	  mest	  om.	  Men	  vi	  väljer	  istället	  att	  hålla	  den	  väl	  
inlåst	  djupt	  inom	  oss	  så	  att	  ingen	  kan	  se	  eller	  förstå	  vad	  vi	  
känner.	  	  
	  
Bestäm	  dig	  för	  att	  nu	  för	  att	  ge	  allt	  du	  har	  utan	  att	  tänka	  på	  vad	  
andra	  människor	  kanske	  tycker,	  tänker	  eller	  säger.	  	  
	  
Tillåt	  inte	  andra	  sänka	  dig	  med	  sina	  åsikter	  utan	  bidra	  med	  allt	  
det	  positiva	  du	  har	  inom	  dig.	  Vi	  har,	  vad	  vi	  vet,	  bara	  ett	  liv	  på	  
denna	  vackra	  och	  underbara	  planet	  så	  våga	  stå	  för	  den	  du	  är	  och	  
den	  du	  vill	  bli!	  
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Det	  går	  faktiskt	  att	  snabbt	  lära	  sig	  att	  se	  skillnad	  på	  en	  positiv	  
och	  en	  negativ	  människa.	  	  
Du	  ser	  det	  i	  hur	  människan	  hanterar	  de	  små	  motgångarna	  och	  
bekymren	  i	  livet.	  T.ex.	  om	  människan	  missat	  bussen,	  glömt	  sin	  
matlåda,	  om	  kaffet	  är	  slut,	  om	  människan	  missat	  ett	  tv-‐program	  
eller	  om	  barnen	  av	  misstag	  spillt	  mjölk	  på	  sig.	  
	  
En	  negativ	  människa	  lägger	  allt	  fokus	  på	  problemet	  och	  ältar	  
problemet	  inom	  sig	  själv	  och	  till	  allt	  och	  andra	  hur	  länge	  som	  helst.	  	  
	  
En	  positiv	  människa	  funderar	  inte	  ens	  i	  de	  banorna.	  Det	  finns	  inte	  
ens	  en	  impuls	  att	  lägga	  energi	  på	  problemet!	  Direkt,	  utan	  att	  tänka	  
på	  någonting	  annat,	  tänker	  den	  positiva:	  ”Vad	  är	  lösningen.	  Vad	  är	  
lösningen?	  Vad	  är	  lösningen?	  Vad	  är	  lösningen?”.	  
	  
Resultatet	  blir	  att	  den	  negativa	  går	  från	  situationen	  irriterad,	  sur	  
och	  arg	  (och	  smittar	  detta	  av	  sig	  på	  alla	  den	  träffar	  på)	  medan	  den	  
positiva	  människan	  går	  från	  situationen	  full	  av	  energi,	  rätt	  fokus	  
och	  engagemang	  (och	  smittar	  detta	  av	  sig	  på	  alla	  den	  träffar	  på).	  	  
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En	  människa	  tänker	  i	  genomsnitt	  ca	  65	  000	  tankar	  per	  dygn,	  alltså	  
ca	  en	  tanke	  per	  sekund.	  Varenda	  tanke	  leder	  fram	  till	  ett	  val	  som	  
leder	  fram	  till	  ett	  beslut	  eller	  en	  handling.	  Stora	  och	  små,	  lätta	  och	  
svåra.	  Allt	  det	  du	  har	  i	  ditt	  liv	  idag	  är	  ett	  resultat	  av	  dina	  tankar.	  
Alla	  beslut	  och	  handlingar	  är	  ditt	  ansvar.	  	  
	  
Om	  du	  lever	  i	  den	  fria	  världen	  är	  det	  ingen	  som	  tvingar	  dig	  till	  dina	  
beslut	  och	  handlingar.	  Däremot	  kan	  andra	  människor	  påverka	  och	  
prägla	  dig	  till	  att	  ta	  beslut	  eller	  handlingar.	  Så	  länge	  de	  är	  i	  linje	  
med	  dina	  värderingar	  och	  ambitioner	  är	  allt	  frid	  och	  fröjd.	  När	  de	  
inte	  är	  det	  -‐	  mår	  du	  dåligt.	  	  
	  
Det	  har	  tagits	  fram	  undersökningar	  som	  visar	  att	  87	  procent(!)	  av	  
de	  tankar	  den	  genomsnittliga	  människan	  tänker	  är	  negativa.	  
Åttiosju	  procent…	  Hur	  kan	  det	  vara	  så	  när	  alla	  vet	  att	  känslan	  av	  
att	  vara	  positiv	  är	  bra	  mycket	  nyttigare	  och	  roligare	  än	  att	  vara	  
negativ..?	  En	  undersökning	  från	  Yale	  University	  från	  2002	  visar	  
dessutom	  att	  en	  positiv	  människa	  i	  genomsnitt	  lever	  7½	  år	  längre	  
än	  en	  negativ	  människa.	  
	  
Allt	  detta	  är	  bevis	  nog	  att	  vi	  människor	  ofta	  behöver	  en	  mental	  
knuff	  i	  rätt	  riktning.	  Att	  vi	  behöver	  människor	  omkring	  oss	  som	  
tror	  på	  oss,	  säger	  positiva	  saker	  till	  oss,	  som	  stöttar	  oss	  och	  som	  
står	  bakom	  oss	  i	  dåliga	  och	  bra	  tider	  samt	  i	  vardagen.	  	  
	  
Som	  väl	  är	  har	  den	  mänskliga	  hjärna	  en	  fantastisk	  bra	  
begränsning.	  Du	  kan	  bara	  tänka	  en	  tanke	  i	  taget.	  Det	  är	  jättebra	  för	  
det	  innebär	  att	  du	  kan	  träna	  på	  att	  upprätthålla	  en	  positiv	  attityd	  
vilket	  gynnar	  dig	  i	  alla	  situationer,	  i	  alla	  möten	  och	  i	  alla	  scenarier	  du	  
kommer	  att	  stöta	  på	  i	  livet.	  
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Varför	  tänker	  människor	  negativt	  fast	  att	  alla	  vet	  att	  det	  inte	  är	  
något	  bra?	  
Svaret	  är	  att	  människan	  i	  mer	  än	  99	  procent	  av	  vår	  tid	  på	  jorden	  
(ca	  fem	  miljoner	  år)	  har	  varit	  på	  flykt	  på	  Afrikas	  savanner.	  Vi	  har	  
alltid	  behövt	  titta	  och	  över	  axeln	  efter	  fiender	  och	  farliga	  djur.	  
Människan	  har	  levt	  i	  rädsla	  så	  länge	  att	  det	  präglats	  över	  till	  oss	  i	  
det	  moderna	  samhället	  trots	  att	  vi	  idag	  har	  helt	  andra	  
förutsättningar.	  Alltså	  tänker	  vi	  per	  automatik	  på	  ett	  sätt	  vi	  inte	  
längre	  behöver.	  
	  
Men	  det	  är	  dags	  att	  få	  ett	  slut	  på	  detta	  nu!	  När	  vi	  föds	  har	  vi	  bara	  
två	  rädslor;	  vi	  är	  rädda	  för	  att	  falla	  och	  för	  höga	  ljud.	  Allt	  annat	  vi	  
är	  rädda	  för	  som	  vuxna	  har	  vi	  lärt	  oss	  att	  vara	  rädda	  för.	  	  
	  
Vi	  har	  präglats	  systematiskt	  (helt	  utan	  onda	  avsikter)	  livet	  igenom	  
av	  föräldrar,	  syskon,	  skolvärlden,	  kolleger	  och	  alla	  andra	  vi	  träffar	  
på	  till	  att	  vara	  rädda	  för	  exempelvis	  spindlar,	  tala	  inför	  andra,	  
mörkret,	  osv.	  	  
	  
Vi	  tar	  alltså	  omedvetet	  efter	  andra	  människors	  rädslor	  och	  gör	  
dessa	  rädslor	  till	  våra	  egna.	  	  
	  
Vi	  väljer	  att	  vara	  positiva	  eller	  negativa	  i	  livet.	  
Det	  är	  ett	  aktivt	  val	  vi	  gör	  i	  varje	  situation	  och	  möte	  i	  livet.	  Bry	  dig	  
inte	  om	  hur	  det	  varit	  förr	  -‐	  det	  viktiga	  är:	  vad	  väljer	  du	  fr.o.m.	  nu?	  	  
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Hur	  balanserar	  du	  ditt	  eget	  immunsystem	  (och	  påverkar	  andras)?	  
I	  flera	  studier	  har	  forskare	  funnit	  länkar	  mellan	  skratt	  och	  
kroppens	  förmåga	  att	  bekämpa	  sjukdomar.	  När	  människor	  
använder	  humor	  vid	  stressade	  situationer	  avger	  kroppens	  
immunsystem	  ökade	  nivåer	  av	  immunglobuliner/antikroppar	  
vilket	  är	  proteiner	  som	  bekämpar	  bakterier	  och	  virus.	  
Immunsystemets	  celler	  kallas	  för	  vita	  blodkroppar,	  du	  har	  över	  
100	  miljarder	  vita	  blodkroppar	  i	  din	  kropp	  vars	  viktigaste	  uppgift	  
är	  att	  försvara	  dig	  mot	  infektioner.	  Plasmaceller	  skapar	  
antikropparna	  och	  en	  plasmacell	  kan	  bilda	  10	  000	  antikroppar	  per	  
sekund.	  Så	  det	  finns	  verkligen	  en	  viss	  sanning	  att	  du	  kan	  skratta	  
dig	  frisk	  och	  skratta	  åt	  det	  du	  är	  rädd	  för.	  	  
	  

Vårdguiden	  i	  Stockholm	  Läns	  Landsting	  skriver	  att	  vår	  hjärna	  får	  
mer	  blod	  och	  syre	  när	  vi	  skrattar	  vilket	  ökar	  vår	  kreativitet	  och	  vår	  
inlärningsförmåga.	  Att	  skratta	  gör	  att	  vi	  kan	  hantera	  problem	  på	  
ett	  bättre	  sätt,	  det	  blir	  bättre	  balans	  mellan	  våra	  hjärnhalvor.	  Det	  
ger	  en	  viss	  motion	  och	  är	  som	  massage	  till	  bl.a.	  hjärtat	  och	  
lungorna.	  Vi	  får	  en	  ökad	  produktion	  av	  endorfiner	  som	  är	  
kroppens	  egna	  smärtlindrande	  ämne	  och	  det	  ger	  en	  ökad	  
produktion	  av	  hormoner	  och	  enzymer	  som	  är	  bra	  för	  våra	  
kroppar.	  Ett	  stort	  gapskratt	  påverkar	  andning,	  blodcirkulation,	  
blodtryck	  och	  muskler	  på	  ett	  positivt	  sätt.	  
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På	  University	  of	  Maryland	  genomfördes	  en	  intressant	  studie	  där	  
frivilliga	  fick	  se	  ett	  filmklipp	  de	  blev	  uppstressade	  av	  och	  ett	  
filmklipp	  som	  var	  roligt.	  Forskarna	  fann	  att	  deltagarna	  fick	  ett	  
minskat	  blodflöde	  på	  35	  procent	  efter	  att	  ha	  sett	  på	  det	  
uppstressande	  klippet.	  När	  de	  fick	  se	  det	  roliga	  klippet	  ökade	  
blodflödet	  med	  mer	  än	  20	  procent.	  De	  20	  procenten	  ökade	  
blodflödet	  är	  vad	  du	  kan	  förvänta	  dig	  om	  genomför	  ett	  pass	  med	  
aerobisk	  träning.	  Det	  konstaterades	  i	  studien	  att	  skratt	  är	  positivt	  
för	  att	  motverka	  de	  negativa	  effekter	  psykisk	  stress	  medför	  på	  
ditt	  kärlsystem.	  	  
	  

Dr.	  Dean	  Ornish	  fastslog	  i	  sin	  forskning	  att	  vad	  som	  än	  främjar	  
intimitet	  mellan	  människor	  har	  en	  läkande	  effekt.	  Han	  ger	  
exempel	  som	  medkänsla,	  vänskap,	  förlåtelse	  och	  sexuell	  intimitet.	  
Ornish	  menar	  att	  intimitet	  ger	  oss	  en	  bättre	  hälsoprognos	  och	  har	  
en	  motverkande	  effekt	  mot	  sjukdomar	  och	  lidande.	  Det	  bästa	  
sättet	  att	  stärka	  ditt	  immunförsvar	  är	  att	  inte	  stressa	  upp	  dig.	  För	  
mer	  än	  2000	  år	  sedan	  skrev	  filosofer	  om	  sambandet	  mellan	  
människors	  tankar,	  känslor	  och	  hälsa.	  	  
	  

Doktorerna	  Ernest	  och	  Isadora	  Rosenbaum	  har	  skrivit	  flera	  
böcker	  om	  hur	  människan	  kan	  motverka	  cancer.	  1999	  skrev	  de	  att	  
de	  ser	  ett	  positivt	  samband	  mellan	  människors	  attityd	  och	  deras	  
förmåga	  att	  motverka	  sjukdomar	  som	  exempelvis	  cancer	  (detta	  
benämns	  som	  psykoneuroimmunologi).	  	  
	  

Du	  har	  två	  immunförsvar.	  	  
I	  ditt	  adaptiva	  immunförsvar	  finns	  antigen	  som	  aktiverar	  och	  
försvarar	  ditt	  immunförsvar.	  Antigen	  behövs	  för	  att	  kunna	  bilda	  
antikroppar	  och	  aktiverar	  det	  som	  kallas	  immunceller.	  Ditt	  nativa	  
immunförsvar	  är	  det	  du	  föds	  med,	  det	  kan	  inte	  anpassa	  sig	  som	  
det	  adaptiva	  men	  detta	  medfödda	  immunförsvar	  är	  kroppens	  
första	  försvarslinje	  och	  bekämpar	  infektioner	  direkt.	  	  



48	  

Undersökningar	  visar	  att	  om	  du	  är	  arg	  eller	  irriterad	  i	  en	  minut	  
försvagas	  ditt	  immunsystem	  i	  ca	  4-‐5	  timmar.	  Skrattar	  du	  i	  en	  
minut	  stärks	  ditt	  immunsystem	  i	  ca	  24	  timmar.	  Det	  är	  skillnad	  på	  
att	  le	  och	  verkligen	  skratta	  så	  ställ	  dig	  frågorna:	  (1)	  Hur	  är	  min	  
balans?	  Hur	  många	  minuter	  per	  dag	  är	  jag	  sur,	  irriterad	  eller	  arg	  
och	  hur	  många	  minuter	  per	  dag	  skrattar	  jag?	  (2)	  Hur	  mycket	  
påverkar	  min	  balans	  mitt	  dagliga	  liv	  och	  min	  framtid?	  (3)	  Hur	  
påverkar	  min	  balans	  andra	  människor?	  (4)	  Hur	  påverkar	  
människor	  i	  min	  närhet	  mitt	  immunförsvar;	  vilka	  påverkar	  det	  
positivt	  respektive	  negativt?	  	  
	  
Sömnen	  spelar	  stor	  roll	  i	  balansen.	  
Kvaliteten	  på	  din	  sömn	  påverkar	  hela	  nervsystemets	  funktion	  och	  
det	  endokrina	  systemet	  (det	  endokrina	  systemet	  består	  av	  alla	  
celler	  och	  vävnader	  som	  producerar	  hormoner)	  Det	  påverkar	  i	  
allra	  högsta	  grad	  ditt	  immunförsvar,	  bra	  sömn	  gör	  dig	  ex.	  mindre	  
mottaglig	  för	  förkylningar.	  Sover	  du	  bättre	  blir	  du	  intelligentare	  
och	  män	  blir	  mer	  potenta	  eftersom	  fler	  celler	  bildas	  ju	  bättre	  vila	  
kroppen	  får.	  När	  du	  är	  utvilad	  blir	  du	  piggare,	  ditt	  minne	  och	  din	  
koncentrationsförmåga	  förbättras.	  Djupsömnen	  försvinner	  
gradvis	  ju	  äldre	  vi	  blir	  så	  passa	  på	  att	  njut	  och	  vara	  tacksam	  över	  
att	  du	  känner	  dig	  utvilad.	  	  
	  
Människan	  dör	  fortare	  av	  brist	  på	  sömn	  än	  brist	  på	  mat.	  På	  natten	  
repareras	  din	  kropp	  fysiskt	  och	  mentalt.	  Blåmärken	  försvinner	  
mer	  på	  natten	  än	  på	  dagen,	  barn	  växer	  mer	  på	  natten	  än	  på	  
dagen.	  Människor	  som	  är	  riktigt	  allvarligt	  skadade	  försätts	  i	  
konstgjort	  koma	  för	  att	  om	  människan	  sover	  kan	  hjärnan,	  som	  är	  
så	  otroligt	  smart(!),	  projicera	  all	  energi	  på	  att	  reparera	  kroppen.	  
Så	  prioritera	  en	  säng	  som	  passar	  din	  kroppsform,	  din	  sovställning	  
och	  dina	  förutsättningar	  samt	  ev.	  besvär	  eller	  sjukdomar.	  
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Varför	  skriver	  han	  så	  här?	  Är	  han	  helt	  galen?	  
Varför	  jag	  skriver	  detta	  är	  för	  att	  hur	  du	  hanterar	  de	  små	  
motgångarna	  i	  livet	  är	  ett	  konkret	  sätt	  för	  dig	  att	  snabbare	  nå	  dina	  
mål	  och	  ambitioner.	  Det	  är	  ett	  aktivt	  val	  eftersom	  du	  kan	  
bestämma	  dig	  i	  förväg	  för	  hur	  du	  skall	  reagera.	  	  
	  

De	  allra	  flesta	  människor	  har	  omedvetet	  bestämt	  hur	  de	  skall	  
reagera	  pga.	  vad	  som	  hänt	  dem	  tidigare	  i	  livet	  och/eller	  hur	  
människor	  i	  deras	  närhet	  reagerar	  på	  saker.	  Alltså	  är	  hur	  du	  
reagerar	  ingen	  slump,	  det	  är	  ett	  förhållningssätt.	  Det	  kan	  vara	  ett	  
snabbare	  sätt	  för	  dig	  att	  bli	  den	  människan	  du	  vill	  vara.	  Detta	  är	  
ett	  effektivt	  steg	  för	  dig	  att	  skapa	  det	  liv	  du	  vill	  leva.	  
	  

För	  att	  kunna	  nå	  framåt,	  för	  att	  kunna	  följa	  dina	  strategier,	  för	  att	  
kunna	  ha	  en	  positiv	  attityd	  och	  skapa	  en	  vinnarattityd	  behöver	  du	  
vara	  förberedd	  på	  det	  jag	  kallar	  för	  småstenar	  och	  klippblock.	  Jag	  
menar	  inte	  att	  du	  skall	  sitta	  ner	  och	  blunda	  på	  en	  stol	  i	  ett	  rum	  
inklätt	  med	  kuddar	  och	  vänta	  på	  att	  det	  kommer	  en	  motgång	  eller	  
ett	  misslyckande.	  	  
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Jag	  menar	  att	  om	  du	  mentalt	  är	  förberedd	  på	  att	  det	  kommer	  att	  
uppkomma	  småstenar	  och	  klippblock	  i	  livet	  så	  kommer	  du	  att	  
hantera	  dessa	  situationer	  på	  ett	  bättre	  sätt	  när	  de	  uppkommer.	  
	  

Småstenarna	  
Livet	  är	  en	  bergochdalbana,	  livet	  innehåller	  uppgångar	  och	  
nergångar.	  Inför	  detta	  faktum	  är	  vi	  alla	  människor	  lika.	  Det	  
kommer	  alltid	  småstenar	  varje	  dag	  -‐	  för	  alla!	  Bestäm	  dig	  för	  att	  
inte	  tillåta	  småstenarna	  att	  ta	  av	  din	  energi,	  glädje,	  tid,	  fokus	  och	  
koncentration.	  Jag	  har	  studerat	  mitt	  eget	  och	  andras	  beteende	  i	  
detta	  och	  kommit	  fram	  till	  att	  alla	  människor	  gärna	  kommenterar	  
småstenar.	  	  
	  

Människor	  älskar	  att	  prata	  om	  sina	  problem	  och	  bekymmer.	  Att	  
det	  hänt,	  vad	  som	  har	  hänt,	  hur	  det	  hänt	  och	  hur	  jobbigt	  det	  är.	  
När	  detta	  berättas	  tar	  det	  inte	  bara	  viktig	  tid	  i	  livet	  för	  berättaren	  
utan	  det	  tar	  också	  viktig	  tid	  från	  den	  som	  lyssnar.	  För	  varje	  gång	  en	  
småsten	  berättas	  så	  har	  småstenen	  den	  elaka	  negativa	  egenskapen	  
att	  den	  alltid	  påverkar	  mottagarens	  humör	  och	  sinnesstämning	  om	  
inte	  mottagaren	  är	  mentalt	  förberedd	  på	  att	  småstenar	  kommer	  då	  
och	  då.	  Då	  överförs	  det	  negativa	  automatiskt	  till	  mottagaren.	  Är	  
mottagaren	  mentalt	  förberedd	  så	  lyssnar	  mottagaren	  men	  mycket	  
negativt	  sorteras	  automatiskt	  bort.	  
	  

Klippblocken	  
Klippblocken	  är	  för	  mig	  de	  hårda	  och	  tuffa	  sakerna	  i	  livet.	  
Personliga	  tragedier	  som	  dödsfall	  och	  sjukdomar.	  Du	  behöver	  här	  
ta	  av	  din	  tid	  och	  helt	  finnas	  till	  hands	  för	  dina	  anhöriga	  och	  
framförallt	  dig	  själv.	  När	  tragedier	  inträffar	  behöver	  du	  ta	  ledigt	  
både	  fysiskt	  och	  psykiskt.	  Du	  behöver	  tid	  för	  att	  få	  vara	  ledsen,	  få	  
gråta,	  skrika,	  få	  tröst	  och	  trösta	  andra.	  	  
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Hur	  du	  väljer	  att	  hantera	  småstenarna	  är	  ett	  stort	  steg	  till	  det	  liv	  
du	  vill	  leva.	  
När	  ditt	  bambuträd	  börjat	  växa	  kommer	  du	  att	  känna	  att	  du	  blir	  
mer	  och	  mer	  förberedd	  vilket	  innebär	  att	  du	  blir	  lugnare	  och	  
lugnare.	  Du	  kommer	  då	  att	  tyst	  säga	  för	  dig	  själv:	  ”Jaha,	  där	  kom	  
en	  småsten.	  Då	  är	  det	  bara	  att	  ta	  tag	  i	  den.”.	  (Läs	  mer	  i	  kapitel	  94:	  
”Vad	  är	  problemet?”)	  Och	  du	  berättar	  inte	  om	  detta	  för	  andra	  du	  
träffar.	  För	  du	  vill	  ju	  vara	  ett	  föredöme	  och	  inte	  påverka	  andra	  
människors	  humör,	  sinnesstämning	  och	  kanske	  hela	  deras	  dag	  
eller	  vecka.	  
	  
Väljer	  du	  att	  vara	  förberedd	  på	  oundvikliga	  motgångar	  och	  
misslyckanden	  så	  kommer	  du	  att	  få	  mer	  tid	  över	  -‐	  att	  snabbare	  
hitta	  rätt	  fokus	  igen	  -‐	  att	  snabbare	  kunna	  tänka	  positivt	  igen	  -‐	  att	  
göra	  rätt	  saker	  oftare	  och	  bättre	  -‐	  kommer	  att	  må	  bättre	  -‐	  
kommer	  att	  känna	  dig	  motiverad	  och	  inspirerad	  oftare	  -‐	  kommer	  
att	  tänka	  i	  lösningar,	  inte	  problem	  -‐	  kommer	  att	  vara	  gladare	  och	  
skratta	  mer.	  

	  
Positiva	  människor	  kommer	  att	  dras	  till	  dig	  som	  flugor	  till	  en	  
sockerbit!	  Varför?	  Jo,	  för	  att	  ingen	  människa	  egentligen	  ens	  vill	  
vara	  nära	  en	  människa	  som	  är	  negativ.	  Du	  kommer	  att	  attrahera	  
andra	  människor	  för	  att	  de	  omedvetet	  känner	  att	  du	  är	  en	  positiv,	  
engagerad,	  energirik	  människa.	  Du	  gör	  det	  genom	  ditt	  sätt	  att	  
vara	  och	  bete	  dig.	  	  
	  
Hemligheten	  är	  att	  du	  inte	  pratar	  om	  negativa	  småstenar.	  För	  du	  
vet	  att	  de	  negativa	  småstenarna	  är	  det	  som	  gör	  att	  människor	  blir	  
på	  dåligt	  humör	  eller	  kommer	  i	  en	  dålig	  sinnesstämning.	  Använd	  
denna	  Niclas	  princip	  om	  småstenar	  och	  klippblock	  i	  ditt	  privat	  eller	  
i	  ditt	  yrkesliv.	  	  	  
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Din	  personlighet	  är	  hur	  andra	  upplever	  dig.	  	  
Om	  din	  attityd	  (kapitel	  sex)	  är	  det	  alla	  känner,	  är	  din	  personlighet	  
det	  som	  bygger	  din	  viktigaste	  personliga	  tillgång	  -‐	  ditt	  rykte.	  
	  

§ Hur	  pratar	  människor	  om	  dig	  när	  du	  inte	  är	  närvarande?	  
§ Hur	  kommer	  människor	  att	  beskriva	  dig	  när	  du	  gått	  bort?	  

	  
Som	  du	  kommer	  att	  läsa	  mer	  om	  i	  kapitel	  73	  är	  det	  ytterst	  viktigt	  
att	  du	  bygger	  på	  ditt	  bambuträd	  (personlig	  utveckling)	  och	  
därigenom	  göra	  dig	  trygg	  och	  stark	  i	  dig	  själv	  så	  att	  du	  minimalt	  
påverkas	  och	  präglas	  av	  andra	  människors	  åsikter.	  Dock	  kan	  ingen	  
undgå	  din	  personlighet	  och	  här	  kommer	  det	  viktiga:	  	  
	  
När	  du	  till	  100	  procent	  tar	  ansvar	  och	  kan	  stå	  för	  din	  personlighet	  i	  
alla	  situationer	  i	  livet	  känner	  du	  (1)	  lugn	  och	  harmoni	  i	  ditt	  liv	  samt	  
(2)	  kontroll	  över	  ditt	  liv.	  	  
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Alltså	  påverkar	  en	  sann	  personlighet	  ditt	  bambuträd	  positivt	  
medan	  en	  personlighet	  som	  egentligen	  inte	  är	  din,	  ditt	  bambuträd	  
negativt.	  
	  

(1) Lugn	  och	  harmoni	  känner	  du	  när	  du	  är	  dig	  själv	  och	  vågar	  
stå	  för	  det!	  Du	  spelar	  inga	  spel	  eller	  roller	  för	  att	  vara	  till	  
lags	  eller	  duga	  till.	  När	  du	  är	  nära	  de	  viktigaste	  
människorna	  i	  ditt	  liv,	  de	  som	  du	  känner	  dig	  100	  procent	  
trygg	  hos,	  infinner	  sig	  denna	  känsla.	  (Titta	  bara	  på	  alla	  
som	  kommer	  nära	  ett	  litet	  barn	  som	  skrattar,	  hur	  de	  bara	  
släpper	  allt	  och	  lever	  in	  sig	  i	  barnets	  värld	  till	  100	  procent.)	  	  
	  

(2) Att	  känna	  kontroll	  över	  sitt	  liv	  är	  en	  väldigt	  viktig	  
parameter	  för	  att	  få	  modet	  och	  styrkan	  att	  våga	  vara	  sig	  
själv,	  den	  människa	  vi	  verkligen	  vill	  vara	  i	  alla	  möten	  och	  
situationer.	  Enligt	  forskning	  inom	  psykologin	  finns	  det	  en	  
skala	  där	  du	  själv	  kan	  sätta	  en	  markering	  var	  du	  är.	  Ju	  
närmare	  ”lycka”	  du	  är	  desto	  mer	  kontroll	  känner	  du	  över	  
ditt	  liv.	  Ju	  längre	  från	  oron	  du	  kan	  komma	  desto	  mer	  lycka	  
känner	  du.	  
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LYCKA	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ORO	  
	  
	  
	  
	  
Visste	  du	  att	  100	  procent	  av	  det	  vi	  människor	  är	  rädda	  för	  inte	  
har	  hänt?	  Och	  att	  99	  procent	  av	  det	  vi	  är	  rädda	  för	  skall	  hända	  –	  
aldrig	  händer..!	  	  
	  
Oro	  är	  verkligen	  en	  helt	  onödig	  känsla	  som	  bara	  tar	  oss	  bakåt.	  
Varje	  sekund	  du	  kan	  vägra	  känslan	  av	  oro	  att	  påverka	  dig	  är	  en	  
stor	  vinst	  i	  ditt	  välbefinnande	  och	  i	  din	  framtida	  utveckling.	  
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Tänk	  att	  du	  hämtas	  om	  en	  minut	  och	  förs	  till	  en	  biosalong.	  
…	  
När	  du	  kommer	  dit	  är	  den	  röda	  mattan	  utrullad.	  Det	  är	  fullt	  med	  
människor	  där	  som	  skålar	  i	  champagne.	  Där	  finns	  fotografer	  och	  
storbildsskärmar	  och	  planscher	  med	  bilder	  på	  dig	  överallt.	  
…	  
Någon	  sticker	  en	  mikrofon	  under	  näsan	  på	  dig	  och	  frågar	  uppspelt:	  
”Hur	  känns	  det!?”	  
…	  
Innan	  du	  hinner	  svara	  ser	  du	  din	  familj,	  din	  släkt,	  dina	  kolleger,	  dina	  
barndomsvänner	  och	  nya	  vänner.	  Kort	  sagt,	  alla	  människor	  som	  är	  
viktiga	  i	  ditt	  liv	  är	  där.	  
…	  
Du	  svarar	  i	  mikrofonen:	  ”Wow!	  Det	  känns	  fantastiskt!”	  
Nu	  är	  det	  dags	  att	  gå	  in	  i	  biosalongen	  och	  du	  får	  den	  allra	  bästa	  
platsen.	  Runt	  dig	  sitter	  de	  viktigaste	  människorna	  i	  ditt	  liv.	  
…	  
Ljuset	  tonas	  ner,	  ridån	  går	  upp	  och	  filmen	  startar.	  	  
Det	  råder	  en	  spänd	  förväntan	  i	  salongen	  och	  du	  känner	  dig	  
upprymd,	  överraskad	  och	  glad.	  
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Filmens	  titel	  syns	  nu	  på	  duken:	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
”Du	  får	  nu	  se	  en	  film	  som	  varar	  i	  två	  timmar.	  Handlingen	  är	  din	  
senaste	  månad	  i	  livet.”	  
	  
Du	  har	  inte	  vetat	  om	  att	  du	  filmats	  och	  i	  filmen	  ser	  du,	  och	  alla	  i	  
salongen,	  en	  sammanfattning	  på	  följande:	  
	  

1. Ditt	  beteende.	  
2. Hur	  du	  talat	  till	  människor.	  
3. Hur	  du	  talat	  om	  människor.	  
4. Vad	  du	  tänkt	  om	  människor.	  
5. Vad	  du	  tänkt	  om	  dig	  själv.	  
6. Hur	  du	  pratat	  med	  dig	  själv.	  

	  
Så	  fort	  filmen	  slutat	  kommer	  samma	  reporter	  fram	  och	  sticker	  
samma	  mikrofon	  under	  näsan	  på	  dig	  igen.	  Vad	  svarar	  du	  när	  han	  
ställer	  följande	  frågor:	  
	  

' Jaha,	  detta	  var	  sanningen	  om	  din	  senaste	  månad	  i	  livet.	  
Tyckte	  du	  det	  var	  en	  positiv	  film?	  	  

' Vad	  tyckte	  du	  om	  handlingen,	  var	  den	  bra?	  
' Kan	  du	  stå	  bakom	  dina	  handlingar	  i	  filmen?	  
' Var	  du	  den	  personen	  i	  filmen	  som	  du	  vill	  vara?	  

FILMEN	  OM	  DITT	  LIV	  
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När	  jag	  kör	  denna	  övning	  på	  mina	  föreläsningar	  är	  det	  för	  att	  
väcka	  självinsikt.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  sanningen.	  Vem	  är	  du	  
egentligen?	  Är	  du	  ett	  föredöme	  och	  en	  förebild	  eller	  är	  det	  bara	  
snack?	  Min	  vän	  Anki	  Gustavssons	  ord:	  ”Gör	  du	  vad	  du	  säger	  eller	  
säger	  du	  bara	  vad	  du	  gör”	  är	  väldigt,	  väldigt	  tänkvärda.	  
	  
Det	  jag	  kommer	  till	  nu	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  ta	  in.	  Det	  handlar	  om	  
din	  självbild.	  Din	  självbild	  skapas	  och	  formas	  kontinuerligt	  av	  tre	  
olika	  faktorer,	  jag	  hinner	  inte	  gå	  in	  på	  dessa	  i	  detta	  forum	  men	  det	  
jag	  skriver	  här	  kanske	  är	  det	  som	  gör	  att	  du	  vill	  förändra	  ditt	  sätt	  
att	  leva,	  din	  attityd	  och	  din	  personlighet:	  
	  
Min	  teori	  är	  att	  den	  bild	  du	  har	  av	  dig	  själv	  har	  du	  bara	  skapat	  
själv	  till	  en	  viss	  del.	  Frågan	  är	  till	  hur	  stor	  del	  du	  har	  skapat	  bilden	  
av	  dig	  själv	  och	  hur	  mycket	  andra	  människor	  har	  varit	  inblandade?	  
Det	  är	  viktigt	  att	  bli	  medveten,	  få	  insikter	  om	  detta,	  skapa	  dig	  en	  
uppfattning	  om	  nu-‐läget	  och	  vart	  du	  vill	  komma	  och	  framförallt	  
vara	  medveten	  om	  att	  det	  är	  du	  själv	  till	  100	  procent	  som	  har	  
kontrollen	  och	  ansvaret	  att	  byta	  bilden	  av	  dig	  själv	  till	  din	  sanna	  
självbild.	  Det	  kan	  ingen	  annan	  människa	  göra	  för	  dig	  -‐	  för	  bara	  du	  
vet	  vem	  du	  verkligen	  vill	  vara.	  	  	  	  
	  
Din	  självbild	  är	  inte	  bara	  bilden	  av	  dig	  själv	  fysiskt.	  	  
Den	  berättar	  vem	  du	  är	  som	  människa	  och	  vad	  du	  är	  kapabel	  till.	  
Den	  berättar	  också	  hur	  du	  ser	  dig	  själv	  reagera	  på	  vad	  som	  händer	  
dig	  i	  livet.	  Din	  självbild	  är	  alltså	  hur	  du	  ser	  dig	  själv	  och	  uppfattar	  
dig	  själv.	  
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En	  vanlig	  beskrivning	  av	  karaktär	  är	  att	  den	  visar	  en	  persons,	  
föremåls,	  eller	  situations	  prägel,	  art	  eller	  beskaffenhet	  –	  eller	  en	  
persons	  läggning	  eller	  moral.	  Jag	  har	  i	  mitt	  arbete	  upptäckt	  att	  
om	  du	  blir	  medveten	  av	  hur	  du	  reagerar	  på	  hur	  du	  påverkas	  av	  din	  
karaktärs	  status	  i	  olika	  situationer	  kan	  du	  få	  värdefulla	  insikter	  om	  
din	  självkänsla,	  självbild	  och	  personlighet	  och	  hur	  du	  kan	  bygga	  
positivt	  på	  dem.	  	  
	  

Detta	  är	  hur	  jag	  ser	  på	  karaktär:	  
Att	  du	  har	  en	  god	  karaktär	  innebär	  att	  du	  är	  ärlig	  och	  lojal	  mot	  dig	  
själv	  och	  mot	  alla	  andra	  människor.	  Om	  du	  har	  en	  god	  karaktär	  
värnar	  du,	  per	  automatik,	  starkt	  om	  din	  egen	  integritet.	  (Graden	  
av	  en	  människas	  integritet	  brukar	  jag	  översätta	  till	  hur	  mycket	  
människan	  hycklar.	  Ju	  mindre	  en	  människa	  hycklar	  –	  desto	  
starkare	  integritet	  har	  människan.)	  
	  

§ Karaktär	  är	  den	  avgörande	  faktorn	  för	  hur	  mycket	  
förtroende	  du	  har	  och	  kommer	  att	  ha	  från	  andra	  
människor.	  
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§ Din	  karaktär	  är	  helt	  avgörande	  för	  hur	  du	  mår	  som	  
människa.	  	  

	  

Du	  har	  en	  karaktär	  för	  vart	  och	  ett	  av	  de	  olika	  lag	  du	  har.	  Du	  har	  
en	  karaktär	  för	  laget	  hemma,	  en	  karaktär	  i	  arbetslivet,	  en	  i	  
föreningslivet,	  en	  inom	  skolvärlden,	  kompisgänget,	  osv.	  Din	  
karaktär	  står	  aldrig	  stilla.	  Den	  går	  antingen	  uppåt	  eller	  neråt	  
vilket	  ger	  dig	  positiva	  eller	  negativa	  känslor.	  
	  

För	  att	  få	  din	  karaktär	  att	  gå	  uppåt	  krävs:	  	  
1. Att	  du	  slutför	  saker	  du	  sagt	  du	  skall	  göra.	  	  
2. Att	  du	  slutför	  saker	  du	  tackat	  ja	  till.	  
	  

Hemma	  kan	  det	  vara	  att	  du	  ex.	  sagt	  att	  du	  skall	  laga	  maten,	  att	  du	  
skall	  klippa	  gräsmattan,	  laga	  en	  cykel,	  städa	  garaget,	  betala	  
räkningarna,	  ta	  hand	  om	  tvätten,	  hänga	  upp	  gardinerna,	  etc.	  På	  
arbetet	  kan	  det	  vara	  att	  du	  säger	  att	  du	  skall	  ringa	  ett	  visst	  antal	  
kunder	  per	  dag,	  att	  du	  skall	  komma	  i	  tid	  till	  alla	  möten	  eller	  sagt	  
du	  skall	  utföra	  någonting	  eller	  följa	  regler	  och	  policys.	  
	  

När	  du	  uppfyller	  detta,	  när	  du	  gör	  det	  du	  sagt	  ja	  till	  och	  slutför	  det	  
inom	  den	  eventuella	  tidsrymd	  du	  sagt	  får	  du	  direkt	  och	  
automatiskt	  förtroende	  från	  alla	  människor	  som	  känner	  till	  detta	  
och	  du	  mår	  bra	  som	  människa.	  Du	  känner	  inombords	  att	  du	  är	  en	  
härlig	  person	  som	  är	  positiv	  och	  stark.	  Människor	  ser	  upp	  till	  dig,	  
litar	  på	  dig	  och	  respekterar	  dig	  för	  att	  du	  tar	  ansvar.	  Du	  mår	  bra	  
för	  att	  din	  karaktär	  går	  spikrakt	  uppåt,	  vad	  du	  känner	  inombords	  
är	  din	  självkänsla	  bubblar	  av	  glädje	  inom	  dig.	  Vad	  som	  bubblar	  är	  
endorfiner	  du	  själv	  släppt	  ut	  i	  din	  kropp,	  kroppens	  egna	  
”lyckodrog”.	  Endorfiner	  framkallas	  bl.a.	  när	  din	  självkänsla	  går	  
uppåt	  och	  när	  du	  skrattar.	  Endorfiner	  gör	  att	  kroppen	  lättare	  kan	  
hantera	  smärta	  och	  stress.	  Du	  får	  större	  styrka,	  mod	  och	  



60	  

självförtroende	  som	  människa	  och	  du	  vill	  uppleva	  denna	  härliga	  
känsla	  om	  och	  om	  och	  om	  igen!	  
	  

Precis	  motsatsen	  händer	  när	  du	  inte	  slutför	  det	  du	  sagt	  du	  skall	  
göra	  eller	  tackat	  ja	  till.	  Din	  karaktär	  går	  nedåt.	  Du	  mister	  
förtroende	  från	  alla	  människor	  som	  känner	  till	  detta	  och	  du	  mår	  
dåligt	  som	  människa.	  Din	  självkänsla	  gör	  att	  du	  får	  en	  klump	  i	  
magen	  eller	  till	  och	  med	  får	  ont	  i	  magen	  och	  blir	  illamående.	  Det	  
är	  för	  att	  du	  inte	  kan	  och	  vill	  stå	  bakom	  det	  du	  precis	  gjort	  (eller	  
inte	  gjort).	  
	  

Så	  tänk	  på	  din	  karaktär	  innan	  du	  säger	  ja	  till	  saker.	  Se	  över	  din	  
nuvarande	  situation,	  verklighet	  och	  dina	  förutsättningar	  -‐	  innan	  
du	  tackar	  ja	  till	  saker.	  Sätt	  inte	  onödig	  press	  på	  dig	  som	  riskerar	  
att	  din	  karaktär	  går	  nedåt	  och	  att	  du	  mår	  dåligt	  som	  människa	  
men	  utför	  allt	  du	  säger	  ja	  och	  tackar	  ja	  till.	  
	  

Människor	  som	  tar	  sig	  an	  saker	  de	  inte	  slutför	  tappar	  förtroende.	  	  
Säg	  exempelvis	  inte	  så	  här	  om	  du	  inte	  kan	  stå	  för	  det:	  	  
Det	  här	  ordnar	  jag	  nu!	  Det	  här	  tar	  jag	  tag	  i	  imorgon.	  Det	  här	  fixar	  jag	  
direkt!	  	  
	  

Hemligheten	  till	  att	  andra	  människor	  har	  förtroende	  för	  dig,	  
hemligheten	  till	  att	  må	  bra	  och	  bygga	  på	  din	  personlighet	  är	  att	  ha	  
förståelse	  för	  din	  karaktärs	  betydelse	  och	  att	  hela	  tiden	  ha	  din	  
karaktär	  i	  åtanke	  när	  du	  får	  en	  fråga	  eller	  när	  du	  själv	  tar	  initiativ	  
till	  en	  handling.	  	  
	  

Sätt	  mindre	  press	  på	  dig	  själv	  men	  slutför	  allt	  du	  tackar	  ja	  till	  i	  
livet!	  Du	  bygger	  din	  karaktär,	  självkänsla,	  självbild,	  personlighet	  
och	  ditt	  förtroende.	  Och	  din	  personliga	  bonus	  är	  att	  du	  mår	  
kanon.	  
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Lycka	  kan	  definieras	  på	  hur	  många	  sätt	  som	  helst;	  att	  kunna	  gå,	  
att	  ha	  möjligheten	  att	  köpa	  en	  bil,	  att	  kunna	  få	  barn,	  att	  ha	  
värdefulla	  relationer,	  att	  ha	  ett	  jobb,	  att	  vara	  frisk,	  etc.	  När	  vi	  
kommer	  långt	  i	  vår	  utveckling	  börjar	  vi	  fundera	  på	  om	  lycka	  
egentligen	  är	  ett	  tillstånd.	  Tänk	  om	  lycka	  istället	  är	  ett	  val…	  	  
Vad	  mycket	  enklare	  det	  är	  att	  vara	  lycklig	  då.	  
	  
Dr.	  Gerald	  Jampolskys	  citat:	  ”Vill	  du	  ha	  rätt	  eller	  vill	  du	  vara	  
lycklig”	  är	  så	  bra	  för	  det	  förklarar	  att	  lycka	  även	  kan	  mätas	  i	  vår	  
inre	  trygghet	  som	  kommer	  av	  graden	  av	  vår	  självkänsla.	  Jag	  berör	  
självkänsla	  i	  många	  kapitel	  i	  boken	  och	  det	  är	  ingen	  slump.	  Din	  
självkänsla	  är	  din	  tilltro	  till	  dig	  själv	  och	  dina	  förmågor.	  Är	  du	  trygg	  
i	  dig	  själv	  söker	  du	  inte	  efter	  att	  ha	  rätt	  eller	  få	  rätt	  och	  då	  är	  du	  
lycklig.	  Detta	  kan	  jag	  skriva	  under	  på	  för	  tidigare	  i	  mitt	  liv	  kände	  
jag	  mig	  betydelsefull,	  stolt	  och	  duktig	  när	  jag	  kunde	  det	  rätta	  
svaret	  på	  en	  fråga.	  Nu	  när	  jag	  är	  trygg	  i	  mig	  själv	  är	  det	  en	  
fantastisk	  känsla	  att	  kunna	  ”stå	  i	  bakgrunden”	  och	  se	  andra	  
människor	  växa	  för	  att	  de	  själva	  hittar	  svaret.	  	  
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Det	  är	  så	  många	  föreläsare	  och	  författare	  som	  pratar	  om	  
självkänsla	  -‐	  och	  det	  är	  jättebra!	  Ju	  bättre	  självkänsla	  du	  har	  desto	  
mer	  trygg	  är	  du	  inom	  dig,	  desto	  bättre	  hanterar	  du	  motgångar	  
och	  misslyckanden,	  desto	  effektivare	  är	  du,	  du	  får	  mer	  gjort,	  
desto	  bättre	  behandlar	  du	  andra	  människor,	  desto	  bättre	  lyssnar	  
du	  utan	  att	  leta	  fel	  när	  andra	  pratar,	  desto	  ärligare	  och	  tydligare	  är	  
du,	  desto	  bättre	  mår	  du,	  desto	  friskare	  och	  gladare	  är	  du,	  desto	  
mer	  energi	  har	  du	  och	  desto	  mer	  står	  du	  upp	  för	  din	  bild	  och	  din	  
livsfilosofi.	  
	  
Eftersom	  en	  person	  med	  god	  självkänsla	  orkar	  vara	  mer	  positiv	  än	  
en	  person	  med	  lägre	  självkänsla	  ger	  det	  automatiskt	  bättre	  
motståndskraft.	  En	  människa	  med	  stark	  motståndskraft	  hanterar	  
lättare	  småstenarna	  (de	  små	  motgångarna)	  i	  livet	  och	  låter	  dem	  
inte	  påverka	  sin	  attityd	  och	  effektivitet	  medan	  en	  människa	  med	  
låg	  motståndskraft	  ofrivilligt	  tillåter	  småstenarna	  att	  fokus	  från	  
vad	  som	  är	  viktigt	  samt	  att	  personen	  tappar	  kraft,	  energi	  och	  
glädje.	  Och	  människor	  präglar	  vidare	  bägge	  delar	  till	  sina	  
medmänniskor.	  Människor	  med	  stark	  motståndskraft	  sprider	  
positiv	  energi	  omkring	  sig	  medan	  de	  med	  lägre	  motståndskraft	  
sprider	  negativ	  energi	  omkring	  sig	  till	  alla	  de	  träffar.	  
	  
En	  person	  som	  pratar	  negativt	  räcker	  för	  att	  sänka	  dig.	  
Jag	  vågar	  påstå	  att	  jag	  vet	  hur	  dålig	  självkänsla	  ser	  ut.	  Jag	  gör	  
saker	  aktivt	  varje	  dag	  för	  att	  vara	  positiv,	  jag	  arbetar	  varje	  dag	  för	  
att	  vara	  en	  förebild	  och	  ett	  föredöme	  men	  ibland	  så	  orkar	  jag	  inte	  
och	  jag	  vet	  exakt	  vid	  vilka	  tillfällen	  det	  är:	  	  
	  

1) När	  människor	  jag	  bryr	  mig	  mycket	  är	  väldigt	  negativa.	  	  
2) När	  någon	  värderar	  mig	  negativt	  som	  människa.	  	  
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Det	  sägs	  att	  det	  krävs	  åtta	  positiva	  händelser	  för	  att	  väga	  upp	  en	  
negativ.	  Översatt	  till	  människor	  borde	  det	  betyda	  att	  om	  du	  
stöter	  på	  en	  negativ	  människa	  behöver	  du	  träffa	  åtta	  positiva	  för	  
att	  komma	  till	  din	  lägstanivå	  igen,	  till	  den	  människan	  du	  vill	  vara.	  
Så	  våga	  säga	  nej	  till	  människor	  som	  tar	  din	  energi!	  Detta	  är	  så	  
viktigt.	  För	  att	  du	  skall	  orka	  vara	  positiv,	  vilja	  utvecklas	  och	  ha	  
tålamodet	  att	  vattna	  och	  göda	  ditt	  bambuträd	  är	  det	  enklaste,	  
roligaste	  och	  effektivaste	  sättet	  att	  umgås	  med	  rätt	  människor.	  	  
	  
Ibland	  kan	  det	  kanske	  vara	  svårt	  att	  se	  och	  förstå	  skillnaden	  på	  
självkänsla	  och	  självförtroende.	  Här	  kommer	  två	  citat.	  Ett	  av	  en	  11-‐
årig	  kille	  som	  heter	  Christopher	  som	  redan	  förstått	  vikten	  av	  
generositet	  och	  att	  det	  bygger	  givarens	  egen	  självkänsla:	  ”Lycka	  
är	  om	  du	  ger	  bort	  den.”.	  Det	  andra	  är	  av	  sångerskan	  Madonna	  
som	  enbart	  bygger	  på	  självförtroende:	  ”Jag	  kommer	  inte	  att	  bli	  
lycklig	  förrän	  jag	  är	  lika	  känd	  som	  Gud.”.	  
	  
Jag	  tycker	  mycket	  om	  psykologen	  Nathaniel	  Brandens	  definition	  
av	  självkänsla:	  ”Självkänsla	  är	  egenskapen	  att	  uppleva	  sig	  själv	  som	  
kompetent	  att	  klara	  av	  livets	  grundläggande	  utmaningar	  samt	  
förtjänt	  av	  framgång	  och	  välmående.”	  
	  
Din	  självkänsla	  är	  bensinen	  till	  din	  inre	  ”motivator”.	  	  
Motivatorn	  är	  källan	  som	  skapar	  motivation.	  Din	  inre	  motivator	  
ger	  dig	  kraft	  och	  mod	  att	  vara	  ”doern”	  och	  givaren	  du	  vill	  vara.	  
Den	  bygger	  på	  din	  positiva	  karaktär	  och	  ger	  dig	  förmågan	  att	  
sätta	  upp	  högre	  mål	  och	  ambitioner	  för	  dig	  själv	  vilket	  gör	  att	  du	  
kommer	  att	  nå	  högre.	  Din	  inre	  motivator	  gör	  också	  att	  du	  kommer	  
att	  ställa	  högre	  krav	  på	  dig	  själv	  vilket	  gör	  att	  du	  kommer	  att	  se	  
dig	  själv	  som	  är	  betydelsefull	  och	  har	  förmågan	  att	  åstadkomma	  
viktiga	  saker.	  	  
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Vilka	  värderingar	  har	  du?	  Vad	  står	  du	  för?	  
Det	  kan	  vara	  svåra	  frågor,	  men	  svaret	  finns	  närmare	  än	  du	  tror.	  

	  
1) När	  du	  är	  stressad,	  eller	  upprörd	  kommer	  den	  sanna	  

bilden	  av	  människan	  fram,	  då	  visar	  människan	  vilka	  
värderingar	  den	  har.	  Hur	  är	  du	  när	  du	  är	  stressad?	  Vilka	  
tankar	  far	  genom	  ditt	  huvud	  när	  du	  är	  stressad	  eller	  
upprörd?	  
	  

2) Fråga	  din	  bästa	  vän	  hur	  du	  agerar	  i	  dagliga	  situationer.	  
Varför?	  Därför	  att	  dina	  värderingar	  genomsyrar	  hur	  du	  
agerar,	  hur	  du	  behandlar	  människor,	  hur	  du	  pratar	  om	  och	  
till	  andra	  människor.	  Din	  bästa	  vän	  kommer	  att	  säga	  
sanningen	  vilket	  är	  en	  gåva	  som	  hjälper	  dig	  utvecklas.	  

	  
Frågan	  är	  om	  dina	  värderingar	  innebär	  att	  du	  är	  ett	  föredöme?	  	  
Tar	  dina	  värderingar	  dig	  framåt	  eller	  känns	  det	  som	  om	  du	  står	  
och	  stampar	  eller	  till	  och	  med	  går	  bakåt?	  	  
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Hur	  du	  mår	  är	  en	  synergieffekt	  av	  det	  värderingar	  du	  står	  för	  och	  
lever	  efter.	  Är	  du	  medveten	  om	  ditt	  eget	  beteende	  kan	  du	  styra	  ditt	  
beteende	  och	  vara	  ärlig	  inför	  dig	  själv	  och	  dina	  innersta	  värderingar	  
och	  känslor.	  Jag	  anser	  att	  graden	  av	  självinsikt	  bestämmer	  graden	  
av	  din	  personliga	  utveckling.	  	  
	  
Synonymer	  till	  ordet	  föredöme	  är	  bland	  annat:	  ängel,	  ledare,	  
förebild	  och	  ideal.	  Jag	  anser	  att	  skillnaden	  mellan	  ett	  föredöme	  
och	  en	  människa	  som	  inte	  är	  det,	  är	  att	  föredömet	  inte	  klagar	  och	  
kritiserar	  andra	  människor.	  Ett	  föredöme	  väljer	  mellan	  att	  vara	  
tyst	  eller	  agera.	  Se	  till	  ditt	  eget	  beteende	  och	  bry	  dig	  inte	  så	  
mycket	  om	  att	  lägga	  märke	  till,	  kritisera	  och	  kommentera	  andras.	  
Om	  du	  börjar	  fokusera	  på	  att	  du	  skall	  vara	  ett	  föredöme	  kommer	  
du	  automatiskt	  att	  fokusera	  mindre	  på	  vad	  alla	  andra	  gör	  och	  
detta	  går	  att	  träna	  på.	  Kom	  ihåg	  att	  vad	  andra	  väljer	  att	  göra	  alltid	  
är	  deras	  ansvar	  –	  inte	  ditt.	  
	  
Hemligheten	  till	  framgång	  både	  i	  privatlivet	  och	  arbetslivet	  är	  att	  
ta	  människor	  i	  din	  närhet	  framåt,	  att	  få	  dem	  att	  känna	  glädje	  och	  
förtroende.	  Då	  kommer	  de	  att	  känna	  glädje	  och	  tillit	  för	  dig.	  Du	  
gör	  detta	  genom	  att	  vara	  föredömlig;	  Genom	  att	  alltid	  vara	  
ödmjuk,	  genom	  att	  alltid	  behandla	  människor	  med	  respekt	  och	  
genom	  att	  alltid	  ge	  energi	  och	  engagemang	  i	  alla	  möten.	  
	  
Är	  du	  ett	  föredöme	  i	  alla	  möten	  och	  i	  alla	  sammanhang	  kommer	  
människor	  att	  alltid	  prata	  gott	  om	  dig	  i	  all	  framtid!	  Varje	  gång	  du	  
är	  ett	  föredöme	  –	  för	  att	  DU	  vill	  vara	  det	  –	  styr	  du	  din	  egen	  
utveckling.	  Du	  har	  då	  kontroll	  över	  dina	  tankar	  och	  ditt	  liv	  och	  
detta	  är	  ett	  stort	  steg	  till	  att	  nå	  din	  fulla	  potential	  som	  människa.	  
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För	  att	  du	  skall	  kunna	  vara	  och	  leva	  som	  ett	  föredöme	  behöver	  
du	  gå	  igenom	  fyra	  steg:	  
	  

→ För	  det	  första	  behöver	  du	  för	  det	  första	  ta	  fullt	  ansvar	  över	  
ditt	  liv	  genom	  att	  acceptera	  dig	  själv	  precis	  som	  den	  
underbara	  människa	  du	  är.	  

→ För	  det	  andra	  behöver	  du	  bestämma	  riktlinjer	  och	  strategier	  
för	  hur	  du	  vill	  leva	  ditt	  liv.	  

→ För	  det	  tredje	  behöver	  du	  göra	  det	  alla	  framgångsrika	  
människor	  gör:	  Ta	  det	  första	  aktiva	  steget	  och	  agera,	  agera	  
och	  agera.	  

→ För	  det	  fjärde	  behöver	  du	  vara	  förberedd	  på	  småstenar	  
kommer	  under	  resans	  gång.	  Du	  behöver	  ta	  ett	  beslut	  hur	  du	  
skall	  reagera	  när	  de	  kommer	  ramlande	  eller	  flygande.	  

	  
Arvet	  till	  våra	  barn	  
För	  oss	  som	  är	  föräldrar	  är	  vårt	  viktigaste	  uppdrag	  att	  få	  dem	  att	  
förstå	  att	  de	  är	  värdefulla	  precis	  som	  de	  är.	  Vad	  är	  det	  vi	  lär	  våra	  
barn?	  Är	  vi	  föredömen?	  

	  

§ Snackar	  vi	  skit	  om	  människor	  eller	  pratar	  bakom	  ryggen	  om	  
människor?	  	  

§ Dömer	  vi	  människor	  efter	  hur	  människor	  ser	  ut	  (mobbning)	  
eller	  hur	  människor	  beter	  sig	  (mobbning)?	  

§ Pratar	  vi	  i	  ”man-‐form”	  vilket	  gör	  att	  våra	  barn	  kommer	  att	  bli	  
otydliga	  som	  vuxna?	  	  

§ Visar	  vi	  dem	  att	  prestera	  är	  viktigare	  än	  att	  våga	  stå	  för	  den	  vi	  
vill	  vara?	  	  

§ Är	  vi	  negativa	  och	  pessimister	  inför	  våra	  barn?	  	  
	  

Frågan	  är:	  Vilket	  arv	  lämnar	  du	  till	  dina	  barn	  (vilken	  karaktär	  ärver	  
dina	  barn)?	  	  
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Hur	  lyssnar	  du?	  
Det	  finns	  väldigt	  många	  typer	  av	  sätt	  att	  lyssna.	  Hur	  du	  lyssnar	  
förstärker	  ditt	  rykte	  och	  din	  personlighet	  positivt	  eller	  negativt.	  
Sättet	  du	  lyssnar	  speglar	  din	  attityd.	  	  
	  
Sätten	  jag	  beskriver	  här	  nedan	  använder	  du	  antagligen	  vid	  olika	  
tillfällen	  när	  du	  ex.	  är	  hemma	  och	  lyssnar	  på	  dina	  barn	  eller	  din	  
respektive.	  Eller	  på	  arbetet	  när	  du	  lyssnar	  på	  din	  chef,	  dina	  
kolleger	  eller	  på	  dina	  kunder.	  
	  

1. Läs	  med	  självinsikt	  och	  se	  vilken	  typ	  av	  lyssnare	  du	  är	  idag	  
vid	  olika	  situationer.	  
	  

2. Bestäm	  vilken	  typ	  du	  vill	  vara	  fr.o.m.	  nu	  när	  du	  lyssnar	  på	  
dina	  barn,	  på	  din	  respektive,	  på	  din	  släkt,	  på	  din	  chef,	  dina	  
kolleger,	  på	  dina	  kunder	  och	  på	  alla	  andra	  du	  träffar	  i	  olika	  
situationer.	  
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Den	  allra	  bästa	  sorten	  att	  lyssna	  är	  proaktiv	  lyssning.	  	  
När	  du	  lyssnar	  på	  någon	  proaktivt	  lyssnar	  du	  så	  bra	  att	  du	  får	  reda	  
på	  helheten,	  motiven	  till	  varför	  personen	  framför	  dig	  vill	  ha	  fakta	  
från	  just	  dig	  och	  du	  får	  också	  reda	  på	  personens	  känslor.	  Och	  som	  
du	  läst	  tidigare	  tar	  alla	  människor	  till	  100	  procent	  beslut	  
känslomässigt	  så	  det	  är	  här	  du	  helst	  skall	  vara	  i	  alla	  situationer.	  Jag	  
brukar	  kalla	  detta	  för	  ”nykärslyssning”	  för	  då	  lyssnar	  vi	  som	  bäst.	  
	  
Nästa	  steg	  att	  lyssna	  kallas	  för	  autentisk	  lyssning.	  
När	  du	  autentiskt	  lyssnar	  på	  någon	  får	  du	  reda	  på	  helheten,	  du	  får	  
också	  reda	  på	  detaljer,	  fakta	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  personen	  
framför	  dig.	  
	  
Nästa	  steg	  kallas	  för	  selektiv	  lyssning.	  
Här	  är	  vi	  inne	  på	  djupt	  vatten.	  Här	  förstår	  personen	  framför	  dig	  
tidigt	  i	  samtalet	  att	  du	  lyssnar	  för	  egen	  vinning.	  Personen	  framför	  
dig	  vet	  efter	  några	  minuter	  att	  du	  inte	  bryr	  dig	  om	  honom	  eller	  
henne.	  När	  du	  lyssnar	  selektivt,	  filtrerar	  du	  informationen	  efter	  
din	  egen	  agenda.	  Detta	  syns	  i	  ditt	  kroppsspråk	  och	  att	  du	  tappar	  
fokus.	  Du	  lyssnar	  bara	  efter	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  dig	  och	  då	  
riskerar	  du	  att	  missa	  det	  som	  är	  viktigt	  för	  personen	  framför	  dig	  
och	  som	  ännu	  inte	  kommit	  fram	  i	  samtalet.	  	  
	  
Steget	  efter	  det	  kallas	  för	  låtsas	  lyssning.	  	  
Vi	  vet	  exakt	  när	  vi	  har	  ”låtsas	  lyssnat”	  för	  vi	  kommer	  inte	  ihåg	  
mycket	  och	  antagligen	  ingenting	  alls	  från	  samtalet.	  Var	  du	  
egentligen	  överhuvudtaget	  där..?	  
	  
Det	  sista	  steget	  kallas	  för	  ignorera	  lyssning.	  
Vi	  vill	  inte	  höra	  och	  vi	  vill	  inte	  vara	  närvarande.	  
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God	  självkänsla	  =	  God	  lyssnare	  
Du	  kan	  bara	  vara	  en	  genuint	  god	  lyssnare	  om	  du	  är	  trygg	  i	  dig	  själv	  
och	  graden	  av	  trygghet	  bestäms	  av	  graden	  av	  självkänsla.	  
	  
När	  du	  är	  trygg	  i	  dig	  själv	  har	  du	  förmågan	  att	  flytta	  fokus	  från	  
dig	  själv	  till	  andra	  människor.	  	  
Du	  kan	  därigenom	  lägga	  fokus	  på	  det	  som	  är	  det	  viktigaste	  för	  
den	  personen,	  du	  kan	  visa	  förståelse	  och	  respekt,	  du	  kan	  visa	  
empati	  och	  ge	  stöd	  för	  dennes	  åsikter	  -‐	  genom	  att	  lyssna.	  
	  
När	  du	  lyssnar	  proaktivt	  händer	  någonting	  magiskt	  inuti	  den	  
människan	  du	  har	  ”diskussionen”	  med.	  Han	  eller	  hon	  känner	  sig	  
tillfreds	  att	  vara	  nära	  dig.	  Han	  eller	  hon	  blir	  varm	  inombords,	  
endorfinerna	  rusar	  i	  deras	  kroppar,	  de	  tycker	  om	  dig,	  de	  får	  tillit	  
och	  respekt	  för	  dig,	  de	  ser	  dig	  som	  ett	  föredöme	  och	  de	  kommer	  
aldrig	  att	  glömma	  dig	  och	  hur	  bra	  du	  fick	  dem	  att	  må.	  	  
	  
Detta	  är	  för	  att	  människor	  idag	  dessvärre	  är	  så	  vana	  att	  bli	  
avbrutna	  så	  att	  de	  nästan	  förväntar	  sig	  att	  bli	  det.	  Var	  den	  som	  
skiljer	  sig	  från	  mängden,	  var	  unik!	  
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Du	  är	  den	  du	  tror	  du	  är	  och	  du	  gör	  det	  du	  tror	  du	  kan	  göra	  
Dina	  tankar	  bestämmer	  hur	  du	  mår	  och	  vad	  du	  kan	  åstadkomma	  
under	  din	  tid	  här	  på	  jorden.	  Det	  är	  viktigt	  att	  du	  tänker	  på	  att	  du	  
skall	  tänka	  på	  dina	  tankar.	  Hur	  de	  påverkar	  allt	  i	  ditt	  liv,	  hur	  du	  mår	  
och	  i	  allt	  du	  gör.	  Enligt	  psykologin	  är	  det	  som	  håller	  tillbaka	  oss	  
människor	  i	  livet	  till	  20	  procent	  yttre	  omständigheter	  medan	  80	  
procent	  är	  vad	  vi	  tänker	  och	  talar	  till	  oss	  själva.	  
	  	  
Så	  bra	  du	  tror	  du	  är,	  så	  bra	  är	  du!	  
Den	  bild	  du	  har	  av	  dig	  själv	  (din	  självbild)	  sätter	  dina	  gränser	  i	  allt	  
du	  sätter	  upp	  som	  mål	  i	  livet.	  I	  dina	  privata	  relationer	  och	  i	  din	  
yrkeskarriär.	  I	  dina	  drömmar,	  mål	  och	  ambitioner.	  Så	  det	  är	  
fundamentalt	  viktigt	  att	  du	  tror	  gott	  om	  dig	  själv,	  att	  du	  tror	  på	  
att	  du	  kommer	  att	  lyckas	  när	  du	  skall	  göra	  någonting!	  Du	  är	  värd	  
det	  bästa	  och	  du	  visar	  ditt	  bästa	  jag	  varje	  gång	  du	  tror	  på	  dig	  själv.	  
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§ Om	  du	  tror	  på	  att	  du	  är	  duktig	  så	  blir	  du	  duktig!	  	  
	  

§ Om	  du	  tror	  att	  någonting	  kommer	  att	  bli	  svårt	  så	  blir	  det	  svårt!	  	  
	  

§ Om	  du	  tror	  någonting	  kommer	  att	  bli	  jobbigt	  så	  blir	  det	  jobbigt!	  
	  
Ge	  dig	  själv	  chansen	  att	  må	  bra	  och	  lyckas	  genom	  att	  tro	  på	  att	  
du	  kan	  må	  bra	  och	  att	  du	  kan	  lyckas.	  Ger	  du	  inte	  dig	  själv	  en	  ärlig	  
chans	  kommer	  det	  att	  bli	  svårt	  och	  jobbigt	  och	  motvind	  och	  
ösregn	  och	  solen	  i	  ansiktet	  -‐	  allt	  på	  en	  och	  samma	  gång!	  Säg:	  ”Det	  
här	  förtjänar	  jag!!”	  till	  dig	  själv	  när	  någonting	  bra	  händer	  dig.	  Säg:	  
”Saker	  och	  ting	  händer.	  Det	  hör	  till	  livet”	  till	  dig	  själv	  när	  
någonting	  dåligt	  händer	  dig.	  Peppa	  dig	  själv	  varje	  gång	  något	  bra	  
händer	  och	  klandra	  inte	  dig	  själv	  när	  någonting	  dåligt	  händer.	  
	  
Det	  du	  gör,	  gör	  du	  för	  att	  du	  tror	  att	  du	  kan	  göra	  det.	  
Allt	  du	  gör	  idag	  utan	  att	  du	  tänker	  en	  endaste	  tanke	  på	  att	  det	  är	  
det	  minsta	  jobbigt	  har	  en	  grundläggande	  och	  fundamental	  faktor	  
gemensamt.	  Du	  tror	  på	  att	  du	  kan	  göra	  det!!	  Exempelvis:	  gå,	  
springa,	  le,	  skratta,	  blunda,	  äta,	  dricka,	  läsa,	  skriva,	  lyssna,	  prata,	  
cykla,	  köra	  bil,	  pussas,	  kramas,	  älska,	  etc.	  
	  
När	  du	  tror	  på	  att	  du	  kan	  göra	  någonting	  så	  bara	  gör	  du	  det	  utan	  
tankar	  på	  ångest,	  oro	  eller	  tvivel.	  Det	  händer	  ofta	  att	  människor	  
frågar	  mig:	  ”Niclas,	  hur	  kan	  du	  skriva	  minst	  en	  bok	  om	  året?”.	  Jag	  
skojade	  bort	  frågan	  de	  första	  gångerna	  för	  jag	  hade	  inget	  bra	  
svar.	  Sedan	  kom	  jag	  på	  det	  sanna	  svaret:	  ”Jag	  kan	  skriva	  böcker	  
för	  att	  jag	  tror	  att	  jag	  kan	  göra	  det!	  Jag	  tror	  jag	  har	  förmågan	  att	  
skriva	  böcker!”.	  Innan	  jag	  började	  skriva	  på	  min	  första	  bok	  var	  jag	  
väldigt	  osäker.	  Jag	  tänkte:	  ”Hur	  skall	  jag	  klara	  det?”.	  Jag	  tänkte	  på	  
alla	  hinder	  och	  kostnader.	  Varför	  i	  hela	  friden	  skulle	  någon	  vilja	  
köpa	  och	  läsa	  någonting	  jag	  skrivit?	  Jag	  som	  inte	  har	  någon	  
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formell	  utbildning	  efter	  gymnasiet	  överhuvudtaget!	  Det	  är	  lönlöst	  
att	  försöka…	  Ingen	  vidare	  tro	  på	  mig	  själv,	  mina	  förmågor	  och	  vad	  
kan	  åstadkomma	  i	  livet	  -‐	  inte	  sant..?	  
	  
När	  jag	  sedan	  skrivit	  den	  första	  sidan	  i	  ”Du	  förtjänar	  framgång!”	  
hände	  någonting	  helt	  magiskt:	  Jag	  började	  tro	  på	  mig	  själv!	  
	  
Jag	  kunde	  ju	  skriva!	  Och	  när	  jag	  trodde	  jag	  kunde	  skriva	  ett	  kapitel	  
trodde	  jag	  att	  jag	  kunde	  två	  kapitel.	  
	  
När	  jag	  innerligen	  trodde	  på	  att	  jag	  kunde	  -‐	  trodde	  jag	  på	  mig,	  jag	  
litade	  på	  min	  förmåga	  och	  jag	  såg	  framför	  mig	  vad	  jag	  kunde	  
åstadkomma	  i	  framtiden!!	  
	  
När	  vi	  människor	  litar	  på	  våra	  förmågor	  tänker	  vi	  inte	  så	  mycket,	  vi	  
bara	  agerar.	  Vi	  har	  inte	  huvudet	  fullt	  av	  tvivel	  och	  oro.	  Vi	  har	  fokus	  
på	  nuet	  och	  vad	  vi	  vill	  och	  skall	  åstadkomma.	  
	  
När	  vi	  bara	  gör	  saker	  finns	  det	  inget	  tvivel	  att	  vi	  inte	  kan	  klara	  det.	  
Vi	  oroar	  oss	  inte	  för	  att	  vi	  inte	  skall	  klara	  det.	  Vi	  kan	  och	  skall	  känna	  
oss	  nervösa	  i	  en	  lagom	  dos.	  Jag	  tror	  det	  får	  oss	  att	  tagga	  till	  lite	  
extra.	  Dosen	  av	  nervositet	  minskar	  med	  ju	  mer	  träning	  du	  bidrar	  
med,	  för	  du	  måste	  bidra	  och	  vara	  aktiv	  själv!	  Och	  viktigast	  av	  allt	  –	  
tillåt	  inte	  andra	  människor	  sänka	  dig	  genom	  att	  säga:	  att	  du	  inte	  
kan,	  att	  du	  inte	  kommer	  att	  lyckas,	  att	  det	  inte	  kommer	  att	  gå.	  Låt	  
det	  stå	  för	  dem,	  det	  är	  deras	  val	  och	  ansvar	  att	  ta	  sig	  an	  livet	  på	  det	  
sättet.	  	  
	  
Tro	  på	  dig	  själv	  och	  dina	  förmågor!	  Våga	  ta	  fram	  den	  personlighet	  
du	  vill	  visa	  upp	  och	  visa	  stolt	  upp	  ditt	  sanna	  jag	  för	  världen.	  
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Hur	  vill	  du	  och	  andra	  ta	  till	  sig	  viktig	  information?
En	  mycket	  viktig	  faktor	  som	  inte	  alla	  tänker	  på	  är	  hur	  vi	  bäst	  tar	  åt	  
oss	  information	  och	  hur	  andra	  bäst	  tar	  emot	  information.	  Tänk	  på	  
att	  alla	  människor	  tar	  beslut	  känslomässigt	  till	  100	  procent.	  	  
	  
Se	  först	  till	  dig	  själv.	  Hur	  vill	  du	  helst	  ha	  information	  –	  visuellt,	  
auditivt	  eller	  kinestetiskt?	  Se	  sedan	  till	  dina	  kolleger	  och	  din	  
chef/dina	  chefer.	  Genom	  att	  observera	  dem	  kan	  du	  ganska	  snabbt	  
avgöra	  hur	  de	  vill	  ha	  informationen.	  	  
	  
Om	  din	  chef	  ber	  dig	  komma	  med	  en	  rapport,	  skall	  du	  återge	  
rapporten	  skriftligt,	  muntligt	  eller	  om	  möjligt	  be	  din	  chef	  gå	  med	  
dig	  så	  att	  du	  kan	  visa	  vad	  du	  grundar	  rapporten	  på?	  	  
	  
Om	  din	  chef	  ber	  dig	  ringa	  några	  samtal,	  hur	  skall	  du	  återkoppla	  
resultatet	  av	  samtalen	  till	  din	  chef?	  Om	  din	  chef	  ber	  dig	  
avrapportera	  veckans	  projekt,	  hur	  skall	  du	  återge	  informationen?	  	  
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Du	  ser	  nyttan	  med	  att	  ta	  reda	  på	  i	  vilken	  form	  viktiga	  människor	  i	  
ditt	  liv	  bäst	  tar	  till	  sig	  information.	  Titta	  närmare	  på	  exemplen	  
nedan	  för	  att	  se	  i	  vilken	  grupp	  du	  själv	  hittar	  flest	  gemensamma	  
nämnare:	   	  
	  
Den	  som	  föredrar	  visuellt	  lärande:	  
	  

$ Är	  bra	  på	  att	  stava	  men	  glömmer	  namn.	  
	  

$ Behöver	  tysthet	  när	  den	  studerar.	  
	  

$ Behöver	  tid	  för	  att	  låta	  det	  den	  hör	  sjunka	  in.	  
	  

$ Tycker	  om	  färger	  och	  mode.	  
	  

$ Drömmer	  i	  färg.	  
	  

$ Är	  bra	  på	  kroppsspråk.	  
	  

Den	  som	  föredrar	  auditivt	  lärande…	  
	  

' Är	  bra	  på	  att	  förklara.	  
	  

' Är	  inte	  rädd	  för	  att	  tala	  inför	  andra	  eller	  vara	  på	  en	  
scen/uppträda.	  
	  

' Har	  lätt	  för	  att	  komma	  ihåg	  namn	  och	  är	  duktig	  i	  
grupparbeten.	  
	  

' Noterar	  ljudeffekter	  i	  filmer.	  
	  

' Njuter	  av	  musik.	  
	  

' Är	  bra	  på	  grammatik	  och	  främmande	  språk.	  
	  

' Kan	  inte	  vara	  tyst	  långa	  stunder.	  
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Den	  som	  föredrar	  kinestetiskt	  lärande:	  
	  

P Är	  bra	  på	  sporter.	  
	  

P Kan	  inte	  sitta	  stilla	  långa	  stunder,	  är	  rastlös.	  
	  

P Är	  inte	  jättebra	  på	  att	  stava.	  
	  

P Har	  ingen	  jättefin	  handstil.	  
	  

P Studerar	  med	  hög	  musik	  på.	  
	  

P Tycker	  om	  och	  är	  duktig	  i	  rollspel.	  
	  
	  
Vilket	  värde	  ger	  du?	  
Det	  finns	  en	  beprövad	  sammanställning	  på	  vilka	  typer	  av	  
människor	  som	  arbetar	  i	  ett	  lag.	  I	  vilken	  ruta	  befinner	  du	  dig	  och	  
överensstämmer	  det	  med	  den	  ruta	  du	  vill	  befinna	  dig	  i?	  I	  vilken	  ruta	  
finns	  det	  mest	  bekymmer?	  I	  vilken	  ruta	  finns	  de	  som	  har	  mest	  
potential?	  I	  vilken	  ruta	  finns	  de	  som	  ger	  mest	  värde	  till	  
arbetsplatsen?	  I	  vilken	  ruta	  finns	  de	  du	  vill	  ha	  som	  medarbetare	  och	  
lagkamrater?	  	  
	  

	  
KOMPETENS	  OCH	  VILJA	  
De	  som	  bidrar	  mest	  till	  

resultatet	  just	  nu.	  
	  

	  
KOMPETENS	  

De	  som	  gör	  ett	  bra	  jobb.	  

	  
VILJA	  

Människor	  som	  vill	  och	  kan	  
tränas	  upp.	  

	  

	  
ÄR	  PÅ	  JOBBET	  FÖR	  LÖNENS	  

SKULL	  
-‐	  -‐	  -‐	  
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När	  du	  minst	  anar	  det	  kommer	  människor	  i	  din	  närhet	  att	  
förvåna	  dig.	  När	  du	  påbörjat	  din	  resa,	  när	  du	  inombords	  känner	  
att	  du	  utvecklas	  som	  mest	  kommer	  en	  del	  av	  dem	  som	  är	  vana	  att	  
se	  ”den	  gamla	  du”	  att	  inte	  se	  din	  utveckling	  och	  berömma	  dig	  för	  
det,	  de	  kommer	  istället	  att	  se	  att	  du	  förändrats.	  	  
	  
Du	  har	  blivit	  till	  någon	  de	  inte	  kan	  relatera	  till	  som	  de	  gjort	  förut	  
och	  det	  gör	  att	  en	  del	  människor	  kommer	  att	  ifrågasätta	  dig,	  dina	  
val,	  varför	  du	  förändrats,	  ifrågasätta	  dina	  ord	  och	  ditt	  beteende.	  
Människor	  kommer	  att	  ifrågasätta	  eller	  kritisera	  varför	  du	  tänker	  
annorlunda,	  varför	  du	  bemöter	  människor	  annorlunda,	  varför	  du	  
känner	  dig	  tryggare	  och	  lugnare	  i	  dig	  själv,	  varför	  du	  blir	  mindre	  
påverkad	  av	  det	  som	  sker	  omkring	  dig.	  Kort	  och	  gott	  kommer	  
dessa	  människor	  att	  se	  din	  förändring	  som	  någonting	  negativt	  
och	  det	  gissar	  jag	  beror	  på	  att	  de	  helt	  enkelt	  tycker	  situationen	  är	  
svår	  att	  hantera	  och	  tycker	  vi	  människor	  någonting	  är	  svårt	  är	  
vi/blir	  vi	  per	  automatik	  negativa	  till	  det.	  I	  min	  mening	  tar	  du	  ett	  
stort	  steg	  i	  din	  personliga	  utveckling	  varje	  gång	  du	  agerar	  i	  den	  
riktning	  du	  vill	  inombords.	  
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Du	  får	  styrka	  genom	  din	  självbild.	  
För	  att	  du	  skall	  orka	  stå	  emot	  det	  negativa	  som	  strömmar	  emot	  
dig	  i	  olika	  former	  behöver	  du	  medvetet	  och	  aktivt	  bygga	  upp	  en	  
god	  självbild.	  Din	  självbild	  är	  bilden	  av	  dig	  själv,	  alltså	  hur	  du	  ser	  
dig	  själv	  och	  uppfattar	  dig	  själv	  från	  ett	  yttre	  perspektiv.	  	  
	  
Om	  du	  är	  en	  människa	  som	  söker	  bekräftelse	  dvs.	  anpassar	  det	  du	  
säger	  eller	  gör	  för	  att	  få	  människor	  att	  tycka	  om	  dig	  som	  person	  
eller	  jämför	  dig	  med	  andra	  –	  arbetar	  inte	  din	  självbild	  för	  dig	  en	  
millimeter.	  Då	  är	  den	  som	  en	  stor	  outnyttjad	  resurs	  som	  går	  på	  
tomgång.	  	  
	  
Det	  finns	  flera	  faktorer	  som	  tillsammans	  skapar	  din	  självbild.	  Det	  
intressanta	  är	  att	  hur	  du	  ser	  på	  dig	  själv	  och	  uppfattar	  dig	  själv	  har	  
inte	  skapats	  igår	  eller	  förra	  året.	  (Du	  formas	  däremot,	  på	  ett	  eller	  
ett	  annat	  sätt,	  även	  när	  du	  läser	  denna	  bok.)	  	  
	  
Din	  nuvarande	  självbild	  (hur	  du	  ser	  och	  uppfattar	  dig	  själv)	  har	  
skapats	  av	  alla	  människor	  du	  haft	  nära	  dig	  sedan	  du	  föddes.	  	  
	  
Hur	  du	  ser	  på	  dig	  själv	  och	  uppfattar	  dig	  själv	  har	  skapats	  av	  andra	  
människor.	  Följande	  citat	  av	  Albert	  Einstein	  visar	  på	  att	  vi	  
människor	  (och	  tydligen	  även	  fiskar…)	  måste	  vägra	  låta	  oss	  
påverkas	  och	  präglas	  av	  det	  negativa.	  
	  

	  
Grunden	  till	  att	  må	  bra	  är	  att	  du	  tycker	  om	  dig	  själv.	  Ju	  mer	  du	  
tycker	  om	  dig	  själv	  desto	  bättre	  talar	  du	  till	  dig	  själv	  vilket	  ökar	  din	  
självkänsla.	  Ju	  bättre	  självkänsla	  du	  har	  desto	  mer	  lugn	  och	  
harmonisk	  blir	  du.	  Ju	  mer	  lugn	  och	  harmonisk	  du	  är	  desto	  mer	  ser	  
andra	  att	  du	  mår	  bra.	  Detta	  fungerar	  även	  i	  yrkeslivet.	  	  
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Ju	  bättre	  självkänsla	  du	  har	  desto	  tryggare	  blir	  du	  i	  dig	  själv	  vilket	  
gör	  att	  du	  blir	  mer	  säker	  på	  dina	  förmågor	  vilket	  gör	  att	  du	  blir	  
bättre	  i	  din	  yrkesroll.	  Så	  se	  till	  att	  tala	  gott	  till	  dig	  själv.	  Nästa	  
gång	  du	  ser	  dig	  själv	  i	  spegeln	  –	  beröm	  dig	  själv!	  Säg	  att	  du	  är	  fin!	  
Att	  du	  förtjänar	  det	  bästa!	  Att	  du	  förtjänar	  att	  må	  bra!	  
	  
Varför	  väljer	  människor	  att	  vara	  negativa?	  
Svaret	  har	  många	  nyanser	  men	  det	  som	  gäller	  i	  alla	  svar	  är	  att	  det	  
är	  enkelt.	  Det	  kräver	  ingen	  insats	  av	  människan	  att	  vara	  negativ.	  
Däremot	  kräver	  det	  en	  insats	  att	  vara	  positiv	  samt	  att	  tala	  positivt	  
till	  och	  om	  människor.	  En	  annan	  nyans	  är	  att	  människan	  är	  
uppvuxen	  med	  negativt	  snack	  eller	  umgås/bor	  ihop	  med	  
människor	  som	  väljer	  att	  se	  det	  negativa	  före	  det	  positiva.	  	  
	  
Ett	  enkelt	  sätt	  att	  vara	  positiv	  är	  att	  träna	  upp	  sin	  
”tacksamhetsgrad”.	  En	  vän	  till	  mig	  som	  mist	  flera	  av	  sina	  
närmaste	  familjemedlemmar	  på	  ett	  fruktansvärt	  sätt	  sade	  till	  mig	  
att:	  ”Nu	  värderar	  jag	  varje	  andetag”	  och	  det	  är	  att	  vara	  tacksam.	  	  
	  
Så	  ställ	  dig	  följande	  frågor	  nästa	  gång	  du	  har	  något	  negativt	  på	  
tungan	  som	  du	  bara	  vill	  ”kräka	  ut”	  och	  som	  kommer	  att	  
påverka/prägla	  mottagaren:	  	  
	  

$ Vem	  har	  präglats	  av	  som	  gjort	  att	  jag	  blivit	  denna	  person?	  	  
$ Vem/vilka	  gynnar	  det	  att	  jag	  säger	  det	  jag	  tänker	  säga?	  	  

	  
Lägg	  följande	  fantastiska	  citat	  av	  Helen	  Keller	  på	  minnet:	  
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Det	  var	  en	  gång	  på	  KappAhl.	  
Mitt	  första	  ”riktiga”	  jobb	  var	  på	  KappAhl	  i	  Kristianstad.	  Jag	  kom	  
dit	  som	  en	  grön	  19-‐åring	  som	  tidigare	  bara	  jobbat	  extra	  på	  
sommarloven.	  Jag	  fick	  chansen	  och	  jag	  var	  tacksam.	  (Du	  kan	  inte	  
brinna	  på	  ett	  jobb	  utan	  att	  vara	  tacksam	  för	  jobbet.)	  Alla	  tog	  väl	  
hand	  om	  mig	  och	  jag	  träffar	  fortfarande	  på	  många	  av	  dem	  trots	  
att	  det	  gått	  drygt	  20	  år.	  Jag	  minns	  så	  väl	  den	  dåvarande	  
lagerchefen	  Kuno	  Andersson,	  en	  människa	  som	  jag	  har	  att	  tacka	  
för	  mycket.	  Han	  lärde	  mig	  den	  första	  veckan	  om	  struktur,	  att	  hålla	  
tider,	  ordning	  och	  reda	  samt	  betydelsen	  av	  klara	  direktiv.	  Och	  jag	  
sög	  i	  mig	  av	  allt	  som	  en	  jättelik	  svamp.	  Jag	  hade	  bestämt	  mig	  för	  
att	  lära	  mig	  jobbet	  så	  fort	  som	  möjligt	  för	  jag	  ville	  bidra	  för	  att	  på	  
så	  sätt	  visa	  att	  jag	  var	  värd	  chansen.	  Denna	  drivkraft	  har	  jag	  
fortfarande	  kvar	  –	  varje	  dag.	  
	  

Mitt	  nästa	  jobb	  var	  på	  Statoil	  där	  började	  jag	  som	  ”timmis”	  tidigt	  
på	  morgnarna.	  Jag	  tömde	  soporna,	  spolade	  biltvätten,	  plockade	  
skräp,	  städade	  ”plattan”	  och	  putsade	  pumparna.	  Och	  jag	  älskade	  
varje	  sekund!	  Jag	  bidrog	  till	  företaget	  med	  mitt	  engagemang	  och	  
till	  mina	  lagkompisar	  med	  min	  energi.	  Ägaren	  Wåge	  Ågren,	  en	  
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fantastisk	  människa	  och	  entreprenör	  med	  en	  härlig	  familj,	  lärde	  
mig	  väldigt	  mycket	  om	  ledarskap	  och	  framförallt	  om	  empatiskt	  
ledarskap.	  	  	  
	  	  
Bokens	  titel	  ”Knäck	  koden	  nu!”	  har	  jag	  att	  tacka	  min	  vän	  Magnus	  
Hall	  för.	  Vi	  pratade	  om	  kicken	  du	  får	  vid	  olika	  tillfällen	  i	  yrkeslivet,	  
när	  du	  knäcker	  koder.	  Den	  härliga	  känslan	  som	  kommer	  när	  du	  
bevisat	  för	  dig	  själv	  att	  du	  kan.	  
	  	  
Du	  behöver	  vara	  en	  kodknäckare	  i	  hela	  ditt	  yrkesliv.	  Du	  behöver	  
vilja	  göra	  mer	  än	  de	  flesta	  andra,	  du	  behöver	  vilja	  vara	  annorlunda	  
och	  våga	  agera	  efter	  det.	  För	  att	  vara	  det	  behöver	  du	  mod	  –	  för	  
varje	  kod	  du	  knäcker	  får	  du	  mer	  mod.	  För	  varje	  kod	  du	  knäcker	  
skiljer	  du	  dig	  mer	  från	  mängden.	  För	  varje	  kod	  du	  knäcker	  
kommer	  du	  närmare	  den	  människa	  du	  vill	  vara	  inom	  yrkeslivet.	  
Yrkeslivet	  är	  uppbyggt	  av	  små,	  små,	  små	  osynliga	  steg.	  Varje	  steg	  
kräver	  någonting	  nytt	  av	  dig,	  att	  du	  gör	  något	  du	  inte	  gjort	  
tidigare.	  Det	  kräver	  mod	  i	  kombination	  med	  beslutsamhet.	  
	  

Mina	  första	  koder.	  När	  jag	  för	  första	  gången	  stod	  ensam	  i	  kassan	  på	  
KappAhl	  kom	  en	  kund	  fram	  och	  jag	  kunde	  (med	  viss	  möda	  och	  efter	  
väsentlig	  tid...)	  slå	  igenom	  affären	  i	  kassan.	  Vilken	  stolthet	  jag	  
kände!	  Den	  var	  den	  första	  koden	  jag	  knäckte.	  En	  annan	  dag	  stod	  jag	  
”på	  golvet”	  och	  genomförde	  ett	  komplett	  kundsamtal	  där	  kunden	  
handlade	  det	  den	  var	  ute	  efter.	  Det	  var	  kod	  nummer	  två.	  En	  annan	  
gång	  hade	  jag	  ett	  kundsamtal	  när	  jag	  rekommenderade	  mer	  
produkter	  än	  kunden	  egentligen	  var	  ute	  efter	  och	  kunden	  köpte	  det	  
jag	  rekommenderade	  och	  var	  så	  tacksam	  för	  hjälpen.	  Det	  var	  en	  
stor	  kod,	  kod	  nummer	  tre.	  När	  jag	  tog	  det	  aktiva	  steget	  från	  att	  
vara	  en	  expedit	  till	  att	  bli	  en	  säljare	  märkte	  jag	  hur	  jag	  blommade	  ut,	  
jag	  började	  sälja	  och	  skapa	  rekommendationskunder	  genom	  min	  
attityd	  och	  personlighet.	  Människor	  kom	  inte	  för	  att	  företagen	  jag	  
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jobbade	  på	  hade	  precis	  den	  här	  produkten	  eller	  tjänsten	  –	  
människor	  kom	  för	  att	  de	  vill	  handla	  av	  mig.	  Det	  är	  den	  största	  
koden	  jag	  knäckt.	  Fortfarande	  knäcker	  jag	  koder	  varje	  dag,	  är	  det	  
inte	  en	  ny	  formel	  i	  Excel	  kan	  det	  vara	  ett	  nytt	  steg	  i	  ett	  affärssystem	  
eller	  att	  jag	  har	  ett	  utvecklingssamtal/lönesamtal	  eller	  sitter	  i	  en	  
facklig	  förhandling.	  	  
	  

Koder	  kommer	  till	  oss	  hela	  tiden	  och	  ju	  bättre	  förberedda	  och	  ju	  
mer	  vilja	  vi	  har	  inombords,	  desto	  fortare,	  lättare	  och	  effektivare	  
knäcker	  vi	  dem!	  
	  

Vad	  säljer	  du?	  	  
Vad	  du	  än	  gör	  i	  ditt	  yrkesliv,	  om	  du	  är	  säljare,	  läkare,	  murare,	  
lärare,	  servitris	  eller	  chef	  så	  säljer	  du	  alltid	  in	  dig	  själv	  först.	  Jag	  
brukar	  ställa	  frågan	  ”Vad	  skall	  du	  sälja?”	  på	  anställningsintervjuer	  
för	  att	  snabbt	  få	  en	  inblick	  i	  kandidatens	  egna	  perspektiv.	  Om	  du	  
säljer	  in	  dina	  kunskaper	  eller	  dina	  erfarenheter	  så	  kanske	  det	  kan	  
göra	  att	  du	  får	  ett	  jobb.	  Men	  är	  du	  en	  förebild,	  uppskattad	  och	  
omtyckt	  av	  andra,	  medveten	  om	  ditt	  arbetstempo,	  försöker	  att	  
sprida	  positivitet	  omkring	  dig	  är	  du	  en	  kodknäckare.	  Varje	  steg	  i	  
yrkeslivet	  är	  koder	  du	  själv	  behöver	  ta	  tag	  i	  och	  knäcka.	  
	  

Gör	  dig	  självgående	  så	  fort	  som	  möjligt.	  
Ju	  fortare,	  lättare	  och	  effektivare	  du	  knäcker	  koder	  desto	  fortare	  
avancerar	  du	  och	  desto	  fortare	  märker	  du	  om	  det	  jobbet	  du	  har	  är	  
rätt	  för	  dig.	  Bestäm	  dig	  för	  att	  bli	  självgående	  så	  fort	  som	  möjligt.	  
Du	  behöver	  ge	  av	  din	  energi,	  din	  tid	  och	  ditt	  engagemang	  för	  att	  
andra	  skall	  kunna	  se	  att	  du	  blomstrar.	  Ger	  du	  allt	  du	  har,	  varje	  dag	  
på	  varje	  arbetsplats	  kommer	  du	  till	  sist	  att	  hitta	  det	  arbete	  där	  
du	  blomstrar	  som	  mest	  och	  där	  –	  kommer	  du	  att	  få	  andra	  att	  
blomma	  ut.	  
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Var	  extremt	  resultatorienterad.	  
Det	  är	  så	  hårt	  och	  konkret	  att	  det	  enda	  som	  betyder	  någonting	  
för	  marknaden	  är	  resultat	  och	  detta	  gäller	  till	  syvende	  och	  sist	  
även	  varje	  enskild	  arbetsgivare.	  
	  

Det	  är	  klart	  att	  en	  arbetsgivare	  uppskattar	  en	  god	  lagkamrat,	  en	  
lojal	  medarbetare	  och	  en	  som	  gör	  sitt	  jobb	  i	  alla	  avseenden.	  Men	  
det	  enda	  som	  räknas	  i	  slutändan	  är	  resultatet	  medarbetarna	  
tillsammans	  skapar	  annars	  spelar	  det	  ingen	  roll	  hur	  mycket	  kunder	  
uppskattar	  företaget	  eller	  hur	  kul	  alla	  har	  på	  jobbet.	  	  
	  

Bestäm	  dig	  för	  att	  alltid	  prioritera	  rätt;	  lägg	  din	  tid,	  fokus	  och	  din	  
koncentration	  på	  att	  göra	  de	  saker	  som	  bidrar	  till	  resultatet.	  	  
Se	  dig	  själv	  från	  ett	  yttre	  perspektiv:	  Gör	  jag	  rätt	  saker,	  har	  jag	  rätt	  
arbetstempo,	  höjer	  jag	  mina	  arbetskollegor,	  kan	  jag	  på	  något	  sätt	  
bidra	  mer	  än	  jag	  gör	  idag?	  	  
	  

Ha	  fokus	  på	  detaljerna	  och	  din	  långsiktiga	  ambition.	  När	  jag	  själv	  
drivit	  företag	  tidigare	  har	  jag	  ofta	  kommit	  i	  fällan	  att	  tänka	  för	  
kortsiktigt.	  Jag	  har	  sprungit	  snabbt	  och	  skjutit	  brett,	  jag	  har	  varit	  
väldigt	  operativ.	  Under	  min	  resa	  och	  de	  roller	  jag	  haft	  i	  företag	  
har	  jag	  mer	  och	  mer	  fått	  förståelse	  för	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  vara	  
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en	  strateg.	  En	  strateg	  som	  har	  visionen	  med	  sig	  i	  allt	  den	  gör.	  
Varje	  handling	  jag	  gör	  idag	  har	  en	  tydlig	  mening	  till	  att	  nå	  den	  bild	  
som	  företaget	  eller	  jag	  själv	  satt	  upp.	  Visionen	  skall	  driva	  
verksamheten	  framåt	  på	  alla	  plan.	  Den	  sista	  biten	  jag	  utvecklat	  på	  
min	  resa,	  när	  jag	  fått	  förmånen	  att	  leda	  andra	  människor,	  är	  att	  
utveckla	  andra.	  Att	  få	  andra	  att	  brinna	  för	  att	  få	  flera	  att	  brinna.	  	  
	  

Alla	  dessa	  tre	  är	  val	  du	  kan	  göra.	  Du	  känner	  säkert	  vilken	  faktor	  
du	  är	  bäst	  på	  idag,	  det	  kanske	  inte	  är	  den	  faktor	  du	  är	  bäst	  på	  om	  
tio	  år.	  Men	  den	  faktorn	  du	  är	  bäst	  på	  idag	  är	  oftast	  den	  faktor	  
andra	  ser	  mest	  se	  hos	  dig.	  De	  ser	  det	  i	  hur	  du	  beter	  dig	  och	  i	  dina	  
handlingar	  varje	  dag.	  Denna	  faktor	  tycker	  du	  med	  stor	  säkerhet	  är	  
roligast	  och	  det	  är	  den	  faktorn	  du	  lättast	  och	  snabbast	  kan	  
utveckla.	  Så	  du	  har	  ett	  val	  att	  göra;	  skall	  du	  aktivt	  studera	  och	  
kämpa	  för	  att	  bli	  en	  expert	  på	  just	  det	  området	  eller	  skall	  du	  
bredda	  dina	  kunskaper?	  Det	  valet	  kan	  bara	  du	  göra.	  När	  du	  har	  
bestämt	  dig,	  lägg	  då	  ditt	  fokus	  på	  detaljerna	  –	  det	  är	  detaljerna	  
som	  gör	  den	  stora	  skillnaden,	  det	  arbetsgivare	  ser	  är	  hur	  bra	  och	  
effektiv	  du	  är	  på	  detaljerna.	  	  
	  
En	  människa	  som	  kommer	  högt	  upp	  inom	  yrkeslivet	  är	  vanligtvis	  
en	  välrenommerad	  expert	  på	  en	  av	  de	  tre	  faktorerna	  eller	  
bemästrar	  till	  fullo	  de	  tre	  faktorerna	  som	  en	  helhet.	  Jag	  går	  
tydligare	  igenom	  detta	  i	  min	  kommande	  bok	  ”100%	  ledare”,	  här	  
kommer	  dock	  en	  kortfattad	  sammanfattning:	  (1)	  Operativ	  -‐	  Visar	  
stort	  engagemang,	  är	  aktiv	  i	  den	  dagliga	  driften	  på	  alla	  plan.	  (2)	  
Strateg	  -‐	  Har	  förmågan	  att	  planera,	  strukturera,	  bygga	  system,	  När	  
människan	  gör	  något	  har	  den	  alltid	  det	  långsiktiga	  perspektivet	  i	  
åtanke.	  (3)	  Utvecklare	  -‐	  Är	  empatisk	  och	  kan	  ge	  konsekvenser,	  står	  
för	  rättvisa	  och	  jämställdhet,	  är	  omtyckt	  som	  person	  och	  
respekterad	  i	  sin	  yrkesroll	  av	  alla.	  



84	  

1.0	  VARFÖR	  JUST	  JAG?	  -‐	  Du	  vill	  ha	  någon	  som	  betalar	  för	  din	  mat,	  
ditt	  uppehälle	  och	  allt	  annat.	  Vad	  du	  behöver	  ha	  insikt	  i	  är	  att	  allt	  
du	  gör	  och	  allt	  du	  säger	  påverkar	  ditt	  rykte.	  Tänk	  att	  en	  
arbetsgivare	  går	  in	  i	  en	  butik	  för	  att	  köpa	  en	  medarbetare	  och	  du	  
står	  i	  hyllan	  bredvid	  massor	  av	  andra	  duktiga	  människor.	  Det	  är	  
ungefär	  så	  det	  fungerar	  (bortsett	  från	  butiken	  då),	  arbetsgivare	  
söker	  efter	  egenskaper,	  en	  viss	  inställning,	  attityd	  och	  en	  viss	  
personlighet	  som	  passar	  in	  i	  organisationen	  och	  som	  fungerar	  
med	  medarbetarna.	  Så	  vad	  en	  arbetsgivare	  tittar	  efter	  är	  vad	  som	  
kännetecknar	  den	  personen	  den	  vill	  ha.	  Så	  du	  behöver	  ställa	  dig	  
följande	  fråga:	  Varför	  skall	  arbetsgivaren	  välja	  just	  mig?	  
	  

2.0	  VARFÖR	  JUST	  JAG?	  -‐	  Du	  vill	  ha	  mer	  av	  handen	  som	  föder	  dig.	  
Hur	  du	  skapar	  ditt	  rykte	  eller	  ditt	  personliga	  varumärke	  är	  genom	  
ditt	  beteende	  och	  dina	  handlingar.	  Vilka	  är	  dina	  bästa	  positiva	  
egenskaper,	  hur	  snabbt	  kan	  du	  utveckla	  dem	  och	  hur	  snabbt	  kan	  
du	  anpassa	  dem	  till	  din	  yrkesroll?	  Hur	  villig	  är	  du	  att	  jobba	  stenhårt	  
varje	  dag?	  Hur	  villig	  är	  du	  att	  ta	  tag	  i	  tråkiga	  saker	  med	  ett	  leende?	  
Hur	  villig	  är	  du	  att	  följa	  uppsatta	  regler?	  När	  du	  har	  ett	  arbete	  
behöver	  du	  kontinuerligt	  ställa	  dig	  frågorna:	  Varför	  skall	  
arbetsgivaren	  befordra	  just	  mig?	  Varför	  skall	  arbetsgivaren	  
erbjuda	  mig	  mer	  lön?	  
	  

3.0	  VARFÖR	  JUST	  JAG?	  -‐	  Du	  trivs	  inte	  på	  ditt	  arbete	  och	  vill	  ha	  
något	  bättre.	  Det	  kanske	  inte	  är	  ditt	  drömjobb,	  du	  har	  kanske	  
jobbat	  där	  länge	  utan	  att	  utvecklas	  eller	  komma	  framåt.	  Alltså	  vill	  
du	  ha	  ett	  annat	  arbete	  och	  du	  vet	  ungefär	  vilket	  arbete	  du	  vill	  ha.	  
Du	  kanske	  också	  är	  ytterst	  målinriktad	  och	  har	  tagit	  fram	  en	  topp-‐
5	  lista	  på	  vilka	  företag/organisationer	  du	  vill	  arbeta	  för.	  Då	  behöver	  
du	  ställa	  dig	  frågorna:	  Varför	  skall	  det	  där	  företaget	  köpa	  över	  
mig?	  Vad	  har	  jag	  som	  de	  är	  villiga	  att	  betala	  mycket	  pengar	  för?	  
Hur	  visar	  jag	  aktivt	  varje	  dag,	  i	  varje	  situation	  och	  i	  varje	  möte	  att	  
jag	  förtjänar	  detta?	  
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Jag	  har	  ofta	  funderat	  på	  vart	  tiden	  tar	  vägen.	  
När	  jag	  tar	  upp	  detta	  på	  föreläsningar	  brukar	  ca	  90	  procent	  av	  
åhörarna	  le	  igenkännande	  och	  hålla	  med.	  Här	  kommer	  några	  
exempel:	  När	  jag	  kör	  bil	  en	  längre	  sträcka	  (fyra-‐sex	  timmar)	  känns	  
det	  som	  om	  resan	  hem	  går	  fortare.	  När	  jag	  åker	  tåg	  eller	  flyg	  
känns	  det	  likadant,	  att	  resan	  hem	  går	  mycket	  fortare.	  När	  jag	  varit	  
på	  semester	  känns	  den	  första	  dagen	  och	  kvällen	  hur	  lång	  som	  
helst	  och	  sedan	  känns	  det	  som	  om	  dagarna	  går	  fortare	  och	  
fortare	  och	  fortare.	  
	  
Svaret	  på	  varför	  vi	  upplever	  tiden	  så	  här	  är	  för	  att	  hjärnan	  sorterar	  
bort	  kopiorna	  för	  att	  skapa	  plats	  för	  ny	  information.	  När	  vi	  åker	  
bil,	  tåg	  eller	  flyg	  en	  längre	  sträcka	  till	  ett	  resmål	  suger	  hjärnan	  åt	  
sig	  av	  all	  information	  från	  alla	  sinnen	  och	  för	  informationen	  vidare	  
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till	  hjärnan.	  När	  vi	  åker	  hem	  upplever	  hjärnan	  att	  den	  sitter	  i	  
samma	  typ	  av	  kupé	  och	  ”utbrister”:	  ”Tråkigt!	  Samma	  kupé	  som	  
senast...”	  Och	  i	  samma	  ögonblick	  plockar	  hjärnan	  bort	  kopiorna	  
för	  att	  skapa	  plats	  till	  ny	  spännande	  information.	  Egentligen	  
borde	  tåg-‐	  och	  flygbolagen	  ha	  fokus	  på	  att	  sälja	  ljudböcker	  och	  
tidningsmagasin	  när	  deras	  kunder	  är	  på	  väg	  hem	  eftersom	  vi	  
människor	  då	  är	  mer	  mottagliga.	  
	  
Samma	  sak	  upplever	  de	  flesta	  på	  semestern.	  När	  vi	  kommer	  till	  
semesterorten	  och	  bekantar	  oss	  med	  de	  närmaste	  omgivningarna	  
”säger”	  hjärnan:	  ”Oj,	  vilket	  fint	  hotellrum.	  Och	  där	  är	  tv:n	  och	  där	  
är	  sängen	  och	  där	  toaletten,	  och	  där	  baren	  och	  poolen,	  och	  så	  ser	  
de	  närmaste	  gatorna	  ut,	  och	  där	  är	  stranden!”	  Redan	  nästa	  dag	  
när	  ”hjärnan	  vaknar	  upp”	  ser	  den	  sig	  omkring	  och	  säger:	  ”Tråkigt!	  
Där	  är	  ju	  samma	  säng	  som	  igår	  och	  samma	  tv	  och	  samma	  toalett,	  
osv.”	  När	  ”hjärnan	  går	  ut”	  tänker	  den:	  ”Tråkigt,	  idag	  är	  det	  ju	  
samma	  pool	  och	  bar	  som	  igår	  och	  de	  närmaste	  omgivningarna	  ser	  
exakt	  likadana	  ut.”.	  Och	  vips	  sorterar	  hjärnan	  bort	  onödig	  
information	  vilket	  gör	  att	  du	  upplever	  det	  som	  att	  dagarna	  går	  
fortare	  och	  fortare	  och	  helt	  plötsligt	  är	  det	  dags	  att	  åka	  hem	  och	  du	  
säger:	  ”Åh,	  vad	  tiden	  gick	  snabbt	  på	  semestern,	  det	  känns	  nästan	  
som	  om	  vi	  inte	  åkt	  hemifrån…”.	  	  
	  
Jag	  bor	  nära	  ett	  ålderdomshem	  och	  passade	  på	  att	  fråga	  fem	  
äldre	  människor	  hur	  de	  upplevde	  att	  tiden	  går.	  Jag	  har	  alltid	  trott	  
att	  de	  tycker	  att	  tiden	  går	  hur	  långsamt	  som	  helst	  men	  de	  svarade	  
alla	  tvärtom:	  ”Oj,	  tiden	  bara	  flyger	  iväg!”.	  Och	  det	  är	  faktiskt	  
ganska	  logiskt	  för	  de	  äldres	  liv	  är	  än	  mer	  inrutade.	  De	  bor	  på	  
samma	  rum,	  befinner	  sig	  i	  samma	  samlingsrum	  och	  de	  kan	  i	  bästa	  
fall	  gå	  en	  liten	  runda	  utomhus	  om	  de	  har	  de	  fysiska	  
förutsättningarna.	  	  
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Receptet	  för	  att	  få	  ut	  mer	  av	  livet.	  
Efter	  att	  du	  läst	  detta	  är	  det	  ganska	  logiskt	  vad	  vi	  behöver	  göra	  
för	  att	  få	  ut	  mer	  av	  våra	  liv	  och	  att	  få	  det	  att	  kännas	  som	  att	  vi	  har	  
mer	  tid.	  Vi	  behöver	  ändra	  i	  våra	  rutiner	  så	  mycket	  vi	  bara	  kan!	  Vi	  
människor	  gör	  till	  ca	  95	  procent	  i	  stort	  sätt	  samma	  saker	  varenda	  
dag	  (läs	  mer	  om	  det	  undermedvetna	  i	  kapitel	  43).	  	  
	  
Så	  ta	  andra	  vägar	  till	  skolan,	  jobbet,	  hemmet.	  Åk	  till	  så	  olika	  
ställen	  som	  möjligt	  på	  semestrarna.	  Gör	  nya	  saker	  på	  kvällarna,	  läs	  
ett	  språk	  eller	  en	  bok	  eller	  studera	  på	  det	  du	  vill	  bli	  bättre	  på,	  
istället	  för	  att	  fastna	  framför	  tv:n	  och	  se	  något	  som	  inte	  kommer	  
att	  ge	  dig	  en	  enda	  positiv	  push	  framåt	  till	  den	  människa	  du	  vill	  
vara,	  det	  liv	  du	  vill	  leva	  eller	  det	  du	  vill	  uppnå	  och	  åstadkomma	  i	  
ditt	  liv.	  Bestäm	  dig	  för	  att	  göra	  så	  mycket	  nya	  saker	  du	  kan	  i	  ditt	  liv.	  
	  
Det	  danska	  marknadsföringsföretaget	  GfK	  har	  genomfört	  flera	  
undersökningar	  för	  företaget	  Habitmanager.	  De	  kom	  bl.a.	  fram	  till	  
följande	  statistik:	  
	  

→ 92	  procent	  har	  fasta	  rutiner	  för	  sina	  morgonbestyr.	  
→ 81	  procent	  äter	  samma	  frukost	  varje	  morgon	  
→ 78	  procent	  har	  fasta	  mönster	  för	  var	  vi	  sitter	  och	  tittar	  på	  tv.	  
→ 86	  procent	  faller	  i	  sömn	  i	  samma	  ställning	  varje	  kväll.	  
→ 5	  procent	  är	  väldigt	  bra	  på	  att	  hålla	  sina	  nyårslöften.	  
	  
Den	  amerikanske	  professorn,	  författaren	  och	  journalisten	  
Norman	  Cousins	  (1915-‐1990)	  citat	  är	  väldigt	  tänkvärt	  och	  bra	  att	  ta	  
med	  sig	  in	  livet:	  
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Detta	  kapitel	  är	  ämnat	  att	  ge	  svaret	  till	  om	  du	  är	  på	  ett	  arbete	  du	  
verkligen	  brinner	  för.	  Jag	  vill	  ge	  dig	  insikterna	  och	  
varningsklockorna.	  Jag	  läste	  en	  undersökning	  gjord	  av	  Manpower	  
att	  45	  procent	  av	  kvinnorna	  och	  37	  procent	  av	  männen	  ångrar	  sina	  
utbildningsval.	  Det	  är	  nästan	  varannan	  person	  som	  läst	  en	  
högskoleutbildning	  i	  Sverige.	  	  
	  
Jag	  läste	  samtidigt	  en	  undersökning	  som	  salary.com	  publicerade	  i	  
USA	  där	  de	  ställde	  relevanta	  frågor	  till	  arbetstagare.	  På	  frågan	  om	  
de	  trivdes	  väldigt	  bra	  på	  jobbet	  var	  svaret	  chockerande;	  endast	  15	  
procent	  svarade	  ja.	  85	  av	  100	  människor	  kompromissar	  alltså	  på	  
sina	  jobb	  varje	  dag,	  de	  går	  till	  ett	  jobb	  de	  inte	  brinner	  för.	  	  
	  
Så	  frågan	  är	  då;	  om	  nästan	  hälften	  av	  de	  som	  har	  högskolestudier	  
och	  85	  procent	  inte	  trivs	  bra	  på	  sina	  arbeten	  -‐	  vilken	  potential	  
finns	  det	  då	  i	  företag	  och	  organisationer	  runt	  om	  i	  världen?	  	  
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Varningsklockor	  om	  en	  människa	  inte	  trivs	  på	  jobbet	  kan	  vara:	  
	  

§ Att	  personen	  inte	  kommer	  överens	  med	  sina	  kolleger.	  
	  

§ Att	  personen	  är	  dålig	  på	  att	  hålla	  tider.	  
	  

§ Att	  personen	  går	  från	  jobbet	  så	  fort	  arbetstiden	  är	  slut.	  
	  

§ Att	  personen	  inte	  umgås	  med	  sina	  kolleger	  utanför	  jobbet.	  
	  

§ Att	  personen	  ofta	  är	  trött	  och	  är	  sjuk	  mer	  frekvent	  än	  
genomsnittet.	  
	  

§ Att	  personen	  har	  en	  dålig	  attityd	  och	  ett	  dåligt	  humör.	  
	  

§ Att	  personen	  har	  ett	  negativt	  kroppsspråk	  och	  visar	  lite	  
energi.	  
	  

§ Att	  personen	  letar	  fel	  på	  företaget,	  organisationen,	  
ledningen	  och/eller	  sina	  kolleger	  samt	  kommenterar	  dessa	  
negativt	  så	  fort	  tillfälle	  ges.	  
	  

§ Att	  personen	  skapar	  sina	  egna	  regler	  på	  arbetsplatsen.	  
	  

	  
Här	  följer	  två	  enkla	  frågeställningar	  som	  handlar	  om	  att	  få	  insikten	  
om	  du	  är	  på	  ett	  arbete	  du	  brinner	  för:	  
	  
Fråga	  1:	  	   Hur	  vet	  du	  att	  du	  är	  på	  rätt	  arbetsplats?	  
Svaret	  på	  denna	  enkla	  fråga	  är:	  Känner	  du	  värmen?	  
Är	  du	  ett	  arbete	  du	  brinner	  för	  garanterar	  jag	  att	  du	  känner	  värmen.	  
Du	  blir	  varm	  inombords	  eller	  svettig	  för	  att	  du	  springer	  så	  fort	  och	  
jobbar	  så	  hårt	  med	  ett	  leende	  på	  läpparna.	  Du	  blir	  varm	  i	  hjärtat	  för	  
du	  trivs	  emotionellt	  och	  mår	  bra	  med	  dina	  arbetsuppgifter	  och	  dina	  
kolleger.	  Du	  känner	  stöd	  och	  förtroende	  från	  ledningen	  och	  känner	  
dig	  omtyckt	  av	  dina	  kolleger.	  Du	  känner	  att	  alla	  ser	  dig	  och	  har	  
respekt	  för	  dig.	  Du	  känner	  att	  du	  gör	  skillnad,	  att	  du	  är	  viktig	  och	  
värdefull.	  



90	  

Fråga	  2:	   ”Vill”	  eller	  ”Till”?	  
Går	  du	  ”till”	  ditt	  arbete	  eller	  ”vill”	  du	  gå	  till	  ditt	  arbete?	  	  
Dessa	  två	  ord	  innebär	  en	  oerhört	  stor	  skillnad.	  Går	  du	  i	  första	  hand	  
till	  ditt	  arbete	  för	  ett	  värde	  i	  form	  av	  pengar	  eller	  vill	  du	  gå	  till	  ditt	  
arbete	  för	  att	  det	  ger	  dig	  ett	  emotionellt	  värde?	  	  Självklart	  går	  vi	  alla	  
till	  våra	  arbeten	  för	  att	  vi	  måste	  ha	  pengar	  för	  att	  överleva	  men	  
kommer	  det	  i	  första	  hand	  är	  du	  på	  fel	  arbetsplats.	  	  
	  

När	  du	  känner	  värmen	  har	  du	  hamnat	  precis	  rätt!	  
När	  jag	  föreläser	  för	  unga	  människor	  säger	  jag	  till	  dem	  att	  gå	  in	  i	  
alla	  arbeten	  med	  100	  procent,	  med	  full	  kraft!	  Ge	  allt	  du	  har	  i	  energi	  
och	  kraft	  för	  desto	  fortare	  kan	  du	  avgöra	  om	  du	  är	  på	  rätt	  ställe	  
för	  dig.	  Går	  du	  inte	  in	  till	  100	  procent	  kan	  ev.	  värdefull	  tid	  gå	  
förlorad	  eftersom	  du	  då	  hänger	  på	  i	  samma	  tempo	  som	  alla	  andra	  
på	  arbetsplatsen	  och	  då	  blir	  du	  dessvärre	  inte	  sedd	  och	  du	  lär	  du	  
dig	  dessvärre	  inte	  lika	  mycket	  eftersom	  det	  är	  de	  som	  är	  
effektivast	  som	  får	  de	  flesta	  uppdragen,	  projekten	  och	  tro	  det	  
eller	  ej	  –	  det	  är	  samma	  människor	  som	  allra	  oftast	  blir	  
befordrade.	  	  
	  

Ger	  du	  100	  procent	  av	  dig	  själv	  och	  inte	  känner	  värme	  efter	  de	  
första	  månaderna	  så	  se	  dig	  om	  efter	  ett	  annat	  arbete.	  Företag	  
och	  organisationer	  skriker	  (och	  kommer	  alltid	  att	  skrika)	  efter	  
människor	  som	  är	  effektiva,	  visar	  upp	  en	  positiv	  mental	  attityd	  
och	  ger	  ifrån	  sig	  positiv	  energi!	  Bestäm	  dig	  för	  att	  vara	  just	  den	  
människan,	  bestäm	  din	  lägstanivå	  och	  gå	  aldrig	  under	  den.	  	  
	  

Ge	  allt	  du	  har	  i	  energi	  och	  kraft	  och	  när	  du	  känner	  värmen	  
inombords	  vet	  du	  att	  du	  hamnat	  rätt.	  Det	  kommer	  också	  att	  ge	  
dig	  en	  extra	  krydda	  för	  då	  vet	  du	  att	  du	  har	  byggt	  en	  stark	  
plattform	  i	  din	  yrkeskarriär	  efter	  ditt	  rykte	  inger	  förtroende	  och	  
respekt.	  	  
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Vi	  formas	  och	  präglas	  av	  vår	  omgivning	  hela	  tiden	  men	  det	  gör	  
absolut	  ingenting	  så	  länge	  du	  har	  kontrollen	  över	  hur	  det	  
påverkar	  dig	  och	  din	  framtid.	  I	  vårt	  vuxna	  liv	  har	  vi	  möjligheten	  
att	  ta	  över	  kontrollen	  till	  hur	  vi	  vill	  må	  och	  detta	  handlar	  enbart	  att	  
ta	  ansvar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  att	  om	  vi	  inte	  trivs	  i	  en	  situation	  
är	  det	  vårt	  eget	  ansvar	  att	  ta	  oss	  ut	  från	  denna	  situation.	  	  
	  
Om	  vi	  inte	  agerar	  accepterar	  vi	  situationen	  inombords	  vilket	  gör	  
att	  vi	  medvetet	  kompromissar	  med	  våra	  egna	  liv.	  	  
	  
Upp	  till	  ca	  fyra-‐nio	  års	  ålder	  förstår	  vi	  inte	  ironi	  eller	  sarkasm.	  
(Vilken	  underbar	  värld	  vi	  haft	  utan	  dessa	  destruktiva	  sätt	  att	  
förvirra	  eller	  göra	  narr	  av	  en	  annan	  människa).	  Men	  upp	  till	  denna	  
ålder	  tar	  vi	  dessvärre	  åt	  oss	  av	  all	  destruktiv	  kritik	  vi	  hör.	  Vi	  har	  
inte	  lärt	  oss	  att	  ifrågasätta	  (tonåren)	  och	  vi	  litar	  helt	  på	  våra	  
föräldrar	  att	  allt	  de	  säger	  är	  sant.	  Vi	  litar	  blint	  på	  våra	  föräldrar	  för	  
vi	  älskar	  dem	  och	  vi	  gör	  allt	  de	  säger	  till	  vår	  sanning.	  	  
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Steven	  Covey	  (1932-‐2012)	  tog	  fram	  det	  han	  kallade	  för	  90/10-‐
regeln.	  Detta	  är	  ett	  fantastiskt	  verktyg	  som	  är	  lätt	  att	  applicera	  i	  
det	  dagliga	  livet.	  	  
	  
Regeln	  innebär	  att	  10	  procent	  av	  livet	  bestäms	  av	  vad	  som	  händer	  
dig	  medan	  90	  procent	  av	  ditt	  liv	  bestäms	  av	  hur	  du	  reagerar	  på	  
det	  som	  hänt.	  Denna	  regel	  är	  ett	  bra	  steg	  till	  att	  ta	  kontrollen	  över	  
våra	  liv.	  Ta	  kontrollen	  innebär	  att	  vi	  tar	  fullt	  ansvar	  över	  våra	  liv.	  
	  
För	  att	  kunna	  ta	  kontrollen	  behöver	  du	  arbeta	  med	  hur	  du	  
hanterar	  negativa	  känslor.	  Det	  intressanta	  är	  det	  går	  inte	  att	  vara	  
nervös	  eller	  må	  dåligt	  inombords	  utan	  att	  ha	  en	  negativ	  känsla	  
och	  det	  går	  inte	  att	  ha	  en	  negativ	  känsla	  utan	  att	  skylla	  på	  
någonting.	  
	  
Tänk	  på	  hur	  du	  reagerar	  på	  något	  av	  följande	  exempel,	  skyller	  du	  
på	  någonting?	  
	  

§ Bussen	  kommer	  inte	  på	  utsatt	  tid.	  

§ Bilen	  startar	  inte.	  

§ Det	  är	  punktering	  på	  cykeln.	  

§ Tåget	  är	  inställt.	  

§ Du	  missar	  ett	  viktigt	  möte.	  

§ Du	  kommer	  försent	  till	  jobbet	  
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Som	  du	  läst	  går	  det	  inte	  att	  ha	  en	  negativ	  känsla	  utan	  att	  skylla	  
på	  någonting.	  Alltså	  är	  svaret	  på	  hur	  du	  reagerar	  något	  av	  
följande:	  
	  
	  
	  

1. Om	  du	  reagerar	  negativt	  skyller	  du	  på	  någon	  eller	  
någonting.	  	  
	  

2. Om	  du	  inte	  reagerar	  negativt	  är	  anledningen	  att	  du	  inte	  
tillåter	  situationen	  att	  påverka	  dig.	  Du	  tar	  istället	  ansvar	  och	  
löser	  situationen	  på	  bästa	  sätt.	  

	  
	  
Att	  ta	  ansvar	  utvecklar	  oss	  och	  ger	  oss	  en	  möjlighet	  att	  lösa	  
situationer.	  Det	  tar	  oss	  framåt,	  vi	  bygger	  vår	  karaktär	  positivt	  och	  vi	  
blir	  stolta	  över	  oss	  själva.	  
	  
Att	  skylla	  på	  någon	  eller	  någonting	  ger	  ingenting	  positivt	  alls.	  	  
Det	  tar	  oss	  inte	  en	  millimeter	  framåt,	  vår	  karaktär	  går	  nedåt	  och	  vi	  
utvecklas	  inte	  ett	  dugg.	  Istället	  gör	  det	  att	  vi	  inte	  mår	  bra	  
inombords	  och	  det	  kan	  också	  göra	  att	  vi	  tar	  med	  denna	  negativa	  
känsla	  och	  präglar	  andra	  (oskyldiga)	  människor	  vi	  kommer	  i	  kontakt	  
med.	  	  
	  
Negativa	  känslor	  kommer	  av	  oro,	  ångest	  eller	  din	  omgivning.	  Se	  
till	  att	  inte	  tillåta	  din	  omgivning	  (människor	  eller	  omständigheter)	  
att	  sänka	  dig.	  
	  
Varje	  gång	  du	  är	  en	  förebild	  tillåter	  du	  inga	  negativa	  känslor	  att	  
påverka	  eller	  prägla	  dig	  (I	  nästa	  kapitel	  kan	  du	  läsa	  om	  hur	  du	  skall	  
tänka	  och	  agera	  för	  att	  bli	  en	  förebild).	  
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§ Vill	  DU	  bli	  en	  människa	  alla	  ser	  upp	  till?	  
§ Vill	  DU	  bli	  en	  människa	  alla	  talat	  gott	  om	  -‐	  alltid?	  
§ Vill	  DU	  bygga	  på	  din	  personlighet	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  varje	  dag?	  
§ Vill	  DU,	  framförallt,	  bli	  en	  människa	  som	  mår	  bra?	  
	  
Då	  behöver	  du	  bestämma	  dig	  för	  att	  bli	  en	  förebild.	  Du	  vet	  exakt	  
från	  den	  dagen	  du	  är	  en	  förebild.	  Du	  är	  en	  förebild	  från	  den	  
dagen	  du	  aldrig	  mer	  kommer	  med	  ursäkter	  och	  bortförklaringar	  
eller	  skyller	  på	  omständigheter	  eller	  andra	  människor.	  Inte	  ens	  när	  
det	  är	  faktorer	  du	  inte	  kan	  påverka	  skyller	  du	  på	  någonting	  annat.	  
Från	  den	  dagen	  tar	  du	  fullt	  ansvar	  för	  ditt	  privatliv	  och	  arbetsliv	  -‐	  
och	  för	  dina	  val	  och	  handlingar.	  
	  
Andra	  människor	  kommer	  inte	  att	  tänka:	  ”Åhh,	  där	  går	  en	  
förebild!!”	  Och	  de	  kommer	  inte	  att	  se	  en	  lysande	  gloria	  över	  ditt	  
huvud	  eller	  höra	  skönsjungande	  änglakörer	  när	  du	  går	  förbi.	  	  
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De	  kanske	  inte	  ens	  förstår	  vad	  som	  händer	  men	  någonstans	  där	  
inom	  dem	  får	  de	  en	  väldig	  respekt	  för	  dig	  och	  de	  känner	  en	  
oerhörd	  tillit	  till	  dig.	  De	  ser	  dig	  som	  en	  förebild	  och	  ett	  föredöme.	  
Och	  varför	  är	  väldigt	  enkelt	  och	  självklart:	  Du	  är	  en	  människa	  som	  
tar	  fullt	  ansvar.	  
	  
Om	  du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  bli	  en	  förebild	  så	  kommer	  du	  att	  må	  
bra	  och	  det	  är	  för	  att	  du	  tar	  fullt	  ansvar	  över	  ditt	  liv.	  När	  du	  gör	  
detta	  kommer	  du	  att	  känna	  att	  både	  ditt	  privatliv	  och	  arbetsliv	  
kommer	  att	  förändras	  drastiskt	  i	  positiv	  anda.	  	  
	  
	  
Hur	  kan	  du	  få	  hjälp,	  kraft	  och	  energi	  att	  bli	  och	  vara	  en	  förebild?	  	  
Det	  allra	  enklaste	  är	  att	  fr.o.m.	  nu	  noggrant	  värdera	  alla	  dina	  
relationer:	  Gamla,	  nya	  och	  kommande:	  
	  

Vilka	  relationer	  är	  egentligen	  betydelsefulla,	  givande	  och	  bra	  för	  
dig?	  Du	  vet	  idag	  och	  känner	  direkt	  vilka	  som	  ger	  dig	  energi,	  som	  är	  
positiva,	  vilka	  som	  lyssnar	  på	  dig,	  vilka	  som	  är	  ödmjuka,	  vilka	  som	  
respekterar	  dig,	  vilka	  som	  ärligt	  och	  innerligen	  vill	  dig	  väl	  och	  
unnar	  dig	  all	  lycka,	  framgång	  och	  välgång.	  	  
	  
Dessa	  är	  människor	  som	  tycker	  om	  dig	  för	  den	  människan	  du	  
verkligen	  är(!),	  inte	  för	  vad	  du	  presterat,	  presterar	  eller	  
förväntas	  att	  prestera.	  (Förutom	  att	  behandla	  dig	  på	  detta	  sätt	  
behandlar	  dessa	  fina	  människor	  alla	  andra	  människor	  på	  samma	  
respektfulla	  och	  fina	  sätt.)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



96	  

Skaffa	  dig	  en	  förebild	  nu.	  	  
En	  förebild	  är	  någon	  du	  ser	  upp	  till,	  någon	  du	  vill	  vara	  som.	  Du	  
skall	  inte	  välja	  en	  förebild	  för	  vad	  den	  gör	  eller	  presterar	  eller	  vad	  
den	  gjort	  eller	  presterat.	  Du	  skall	  välja	  en	  förebild	  som	  är	  en	  sådan	  
människa	  som	  du	  vill	  vara!	  En	  människa	  som	  gör	  goda	  saker.	  Varje	  
gång	  du	  ser	  denna	  människas	  beteende	  skall	  du	  känna	  att	  du	  vill	  
agera	  likadant.	  Då	  har	  du	  funnit	  din	  förebild.	  Den	  irländsk-‐brittiske	  
filosofen	  och	  statsmannen	  Edmund	  Burke	  (1729-‐1797)	  skrev:	  ”Allt	  
som	  behövs	  för	  att	  ondskan	  ska	  kunna	  vinna,	  är	  att	  de	  goda	  inte	  gör	  
någonting.”.	  
	  

Idag	  är	  en	  riktigt	  bra	  dag	  att	  börja	  leva	  för	  resten	  av	  ditt	  liv!	  	  
Som	  den	  amerikanska	  journalisten	  Liz	  Smith	  sade:	  ”Börja	  
någonstans.	  Du	  kan	  inte	  bygga	  ditt	  goda	  rykte	  på	  vad	  du	  tänkt	  
göra.”	  Ett	  kul	  citat	  på	  samma	  tema	  förekommer	  på	  bloggar	  och	  
facebook,	  jag	  kan	  dessvärre	  inte	  hitta	  källan.	  Citatet	  lyder:	  ”Idag	  är	  
det	  tisdag	  (byt	  dag	  själv…),	  en	  av	  mina	  sju	  favoritdagar!”	  
	  

Ett	  bra	  exempel	  på	  en	  sann	  förebild	  tycker	  jag	  är	  när	  en	  person	  
väljer	  att	  berätta	  om	  människors	  positiva	  egenskaper	  istället	  för	  
att	  diskutera	  vad	  människor	  gör	  fel.	  Sprid	  så	  mycket	  positivt	  du	  
kan	  så	  kommer	  andra	  att	  se	  dig	  som	  en	  förebild	  och	  då	  kommer	  
andra	  att	  vilja	  vara	  som	  du.	  	  
	  

1) Väljer	  du	  att	  se	  det	  positiva	  hos	  de	  människor	  du	  kommer	  i	  
kontakt	  med?	  
	  

2) Väljer	  du	  att	  berätta	  de	  positiva	  egenskaperna	  för	  den	  
människan	  eller	  är	  du	  tyst?	  

	  

3) Väljer	  du	  att	  berätta	  den	  människans	  positiva	  egenskaper	  
för	  andra	  människor	  du	  träffar?	  
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Vi	  bombarderas	  dagligen	  med	  negativa	  impulser	  från	  människor	  
och	  från	  media.	  För	  att	  orka	  stå	  emot	  detta	  kan	  du	  läsa	  någon	  
minut	  varje	  dag	  i	  någon	  bok	  som	  ger	  dig	  kraft	  och	  du	  kan	  lyssna	  
på	  en	  inspirerande	  föreläsning	  live	  eller	  via	  nätet	  men	  vad	  som	  ger	  
dig	  störst	  kraft	  i	  vardagen	  är	  att	  du	  har	  rätt	  människor	  nära	  dig.	  	  
	  
Detta	  gäller	  också	  i	  arbetslivet;	  En	  undersökning	  författaren	  Brian	  
Tracy	  hänvisar	  till,	  påvisade	  att	  den	  överlägset	  viktigaste	  (95	  
procent!)	  faktorn	  till	  effektivitet	  och	  framgång	  världen	  över,	  
oberoende	  av	  bransch,	  verksamhet	  eller	  storlek,	  är	  att	  ha	  rätt	  
människor	  i	  laget.	  De	  sista	  fem	  procenten	  är	  var	  i	  världen	  rörelsen	  
finns,	  vad	  rörelsen	  säljer	  eller	  köper,	  antal	  medarbetare,	  storleken	  
på	  rörelsen,	  omsättning,	  etc.	  
	  
Så	  boka	  brunch,	  lunch,	  fikor	  med	  människor	  som	  tar	  dig	  framåt!	  	  
Umgås,	  samåk	  och	  promenera	  med	  de	  som	  lyfter	  dig	  och	  
berömmer	  dig	  för	  den	  du	  är	  samtidigt	  som	  de	  inte	  bara	  håller	  med	  
utan	  även	  utmanar	  dig	  på	  ett	  motiverande	  sätt.	  Du	  behöver	  detta	  
för	  att	  orka	  vara	  positiv.	  Är	  du	  positiv	  så	  ofta	  du	  bara	  kan	  bygger	  
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du,	  utan	  att	  behöva	  kämpa,	  kontinuerligt	  på	  en	  attityd	  och	  
personlighet	  som	  tar	  dig	  framåt	  i	  livet,	  som	  tar	  dig	  till	  dina	  mål	  och	  
ambitioner	  i	  livet	  och	  som	  gör	  dig	  till	  en	  vinnare!	  	  
	  
Sedan	  kan	  ingen	  vara	  positiv	  dygnet	  runt	  och	  varje	  dag.	  	  
Du	  kommer	  att	  komma	  i	  svackor,	  det	  gör	  alla!	  Men	  alla	  kan	  välja	  
att	  ha	  en	  optimistisk	  syn	  på	  livet.	  När	  du	  känner	  dig	  nedstämd	  
eller	  att	  du	  tappat	  din	  energi	  (du	  vet	  ju	  nu	  att	  det	  till	  största	  
sannolikhet	  beror	  på	  att	  du	  stött	  på	  en	  klagande	  människa):	  läs	  
några	  meningar	  i	  en	  bok	  som	  ger	  dig	  energi,	  lyssna	  på	  en	  
inspirerande	  människa	  eller	  bjud	  en	  energigivare	  på	  lunch	  som	  på	  
ett	  motiverande	  sätt	  ställer	  frågan	  ”Vad	  skall	  du	  göra	  nu	  för	  att	  
förändra	  hur	  du	  mår?”	  istället	  för	  att	  bara	  hålla	  med	  dig	  och	  tycka	  
synd	  om	  dig.	  
	  
Fantastiska	  Jim	  Rohn	  som	  jag	  citerar	  i	  ingressen	  till	  detta	  kapitel	  
utvecklade	  sitt	  citat	  med	  att	  säga:	  ”du	  kommer	  att	  ha	  den	  
kombinerade	  attityden,	  hälsan	  och	  inkomsten	  av	  de	  fem	  personen	  
du	  spenderar	  allra	  mest	  tid	  med”.	  De	  människor	  du	  umgås	  allra	  
mest	  med	  påverkar	  dig	  mest	  så	  välj	  dina	  vänner	  omsorgsfullt.	  
	  
Din	  referensgrupp	  
Det	  du	  läste	  ovan	  kan	  ses	  lite	  hårt	  men	  sanningen	  kan	  vara	  hård	  
att	  höra	  ibland.	  Om	  du	  som	  läser	  detta	  är	  förälder	  har	  du	  sannolikt	  
någon	  gång	  tänkt	  på	  vilka	  barn	  du	  vill	  att	  ditt	  barn	  skall	  umgås	  
med.	  Och	  har	  du	  äldre	  barn	  har	  du	  sannolikt	  någon	  gång	  
reflekterat	  över	  vilket	  vilka	  egenskaper	  samt	  vilken	  attityd	  och	  
personlighet	  du	  vill	  att	  ditt	  barns	  kommande	  respektive	  i	  livet	  
skall	  ha	  men	  också	  vilket	  umgänge	  denna	  person	  har.	  
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Den	  amerikanske	  psykologen	  David	  C.	  McClelland	  (1917-‐1998)	  
myntade	  uttrycket	  ”referensgrupp”	  och	  kom	  efter	  25	  års	  
forskning	  på	  Harvard	  University	  fram	  till	  att	  människans	  val	  av	  
referensgrupp	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  för	  att	  avgöra	  framgång	  
eller	  misslyckande	  i	  livet.	  Dr.	  McClelland	  forskning	  visade	  att	  valet	  
av	  en	  ”negativ	  referensgrupp”	  är	  den	  enda	  faktorn	  som	  krävs	  för	  
att	  en	  människa	  inte	  skall	  nå	  sin	  potential	  i	  livet.	  
	  
Hans	  forskning	  visade	  också	  att	  en	  människa	  kan	  tränas	  upp	  
mentalt	  eller	  praktiskt	  till	  en	  väldigt	  hög	  nivå	  men	  när	  sedan	  
människan	  kom	  tillbaka	  till	  sin	  negativa	  referensgrupp	  försvann	  
omgående	  alla	  möjligheter	  att	  ta	  tillvara	  och	  utveckla	  det	  
människan	  lärt	  sig.	  	  
	  
Dr	  McClelland	  tog	  också	  fram	  en	  motivationsteori.	  	  
Teorin	  visar	  att	  alla	  människor	  har	  tre	  olika	  behov	  vilka	  förändras	  
under	  vår	  levnadstid.	  Hans	  teori	  är	  att	  dessa	  behov	  är	  inlärda	  
(alltså	  påverkbara	  av	  vår	  omgivning).	  Vissa	  människor	  visar	  
behoven	  öppet	  och	  vissa	  döljer	  dem.	  De	  olika	  behoven	  är	  följande	  
(Jacobsen	  &	  Thorsvik	  2002):	  
	  
Prestationsbehov:	  Människor	  med	  behov	  att	  prestera	  utan	  att	  
efterfråga	  en	  eventuell	  belöning	  för	  sin	  prestation.	  	  
	  
Samhörighetsbehov:	  Människor	  med	  behov	  att	  vara	  tillsammans	  
med	  andra	  och	  uppleva	  ömsesidig	  vänskap.	  
	  
Maktbehov:	  Människor	  i	  behov	  av	  att	  påverka	  och	  kontrollera	  
andra.	  
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Be	  om	  hjälp	  att	  komma	  ur	  din	  nuvarande	  andning.	  
Vi	  råkar	  alla	  ut	  för	  bekymmer	  i	  livet.	  Är	  det	  inte	  pengar,	  så	  är	  det	  
relationer,	  är	  det	  inte	  relationer	  så	  är	  det	  jobbet	  och	  är	  det	  inte	  
jobbet	  så	  är	  det	  hälsan.	  Efter	  dessa	  fyra	  saker	  finns	  inte	  så	  mycket	  
mer	  att	  bekymra	  sig	  över	  i	  livet.	  För	  att	  komma	  förbi	  dessa	  kriser	  i	  
livet	  behöver	  vi	  ibland	  hjälp.	  	  
	  
Det	  är	  en	  styrka	  att	  be	  om	  hjälp	  från	  andra	  människor.	  Men	  
hjälpen	  skall	  inte	  komma	  i	  form	  av	  att	  människor	  tycker	  synd	  om	  
oss.	  För	  att	  få	  verklig	  hjälp	  behöver	  hjälpen	  komma	  i	  form	  av	  
förslag	  på	  lösningar.	  	  
	  
När	  du	  ber	  om	  hjälp	  på	  detta	  sätt	  visar	  du	  att	  du	  vill	  bli	  utmanad,	  
du	  visar	  tecken	  på	  styrka	  och	  självinsikt.	  Jag	  har	  ett	  tre-‐stegs-‐råd	  
till	  dig	  som	  jag	  ber	  dig	  använda	  dig	  av	  när	  du	  stöter	  på	  bekymmer	  i	  
livet:	  
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Steg	  1:	  	   Be	  om	  hjälp.	  

Steg	  2:	   Säg	  att	  du	  inte	  vill	  höra	  att	  personen	  framför	  dig	  

tycker	  synd	  om	  dig.	  

Steg	  3:	  	   Berätta	  att	  du	  vill	  komma	  vidare	  till	  den	  människa	  du	  

vill	  vara,	  hur	  du	  vill	  må	  eller	  vad	  du	  vill	  uppnå	  eller	  

åstadkomma.	  	  

	  
Istället	  för	  att	  be	  om	  konstgjord	  andning.	  

Be	  om	  hjälp	  att	  komma	  ur	  din	  nuvarande	  andning.	  
	  

Berätta	  inte	  för	  människor	  hur	  du	  mår,	  när	  du	  mår	  dåligt.	  
Berätta	  hur	  du	  vill	  må!	  

	  
Vad	  skall	  människan	  framför	  dig	  (kanske	  din	  allra	  bästa	  vän)	  göra	  
när	  du	  berättar	  att	  du	  mår	  pyton?	  Vad	  kan	  människan	  framför	  dig	  
göra	  när	  du	  berättar:	  Det	  känns	  som	  om	  livet	  är	  en	  brant	  backe,	  det	  
är	  stark	  motvind,	  det	  ösregnar,	  det	  är	  krossat	  glas	  på	  marken,	  allt	  är	  
elände	  och	  orättvist,	  alla	  är	  dumma,	  alla	  lyckas	  och	  mår	  bra	  utom	  
jag,	  varför	  kan	  just	  jag	  aldrig	  jag	  ha	  någon	  tur	  i	  livet,	  ingen	  förstår	  
mig,	  livet	  är	  trist,	  jag	  är	  barfota	  och	  någon	  spottar	  mig	  i	  ansiktet…	  
	  

Jag	  kan	  berätta	  vad	  de	  kan	  göra	  för	  dig:	  
Absolut	  ingenting	  alls…	  

	  
Det	  enda	  de	  kan	  göra	  för	  dig	  är	  att	  tycka	  synd	  om	  dig.	  De	  enda	  de	  
kan	  säga	  är:	  Vad	  tråkigt.	  Usch,	  vad	  hemskt.	  Vad	  orättvist.	  Vad	  synd	  
om	  dig	  det	  är.	  Du	  har/haft	  sådan	  otur.	  Är	  det	  inte	  det	  ena	  så	  är	  det	  
andra.	  Kämpa	  på.	  Osv,	  osv.	  	  
	  

Jag	  kan	  berätta	  exakt	  hur	  mycket	  det	  hjälper	  dig	  framåt:	  
Inte	  ett	  dugg	  och	  inte	  en	  millimeter…	  
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Varför	  skillnaden	  är	  så	  stor	  är	  för	  att	  du	  sätter	  igång	  deras	  
kreativitet.	  	  
Se	  det	  som	  att	  du	  sätter	  igång	  deras	  hjärnor.	  När	  du	  ber	  om	  
konkret	  hjälp	  vill	  de	  hjälpa!	  De	  känner	  sig	  stolta	  och	  varma	  
inombords	  för	  att	  du	  ber	  just	  dem	  om	  hjälp	  med	  detta.	  
	  
Du	  är	  vad	  du	  visar	  upp	  för	  andra	  
Livet	  är	  väldigt	  märkligt	  men	  samtidigt	  väldigt	  logiskt.	  Har	  vi	  ett	  
visst	  beteende	  -‐	  har	  de	  flesta	  i	  vår	  närmaste	  omgivning	  ungefär	  
samma	  beteende.	  Titta	  på	  din	  allra	  närmaste	  omgivning	  och	  du	  får	  
antagligen	  en	  ganska	  bra	  bild	  av	  dig	  själv.	  	  
	  
Då	  är	  frågan:	  Är	  detta	  en	  roll	  du	  spelar	  för	  att	  passa	  in	  i	  ditt	  
umgänge?	  Vill	  du	  vara	  en	  sådan	  person?	  Vill	  du	  stå	  för	  det	  
beteendet?	  Om	  du	  spelar	  någon	  annan	  är	  det	  dags	  att	  ta	  ställning	  
och	  visa	  vem	  verkligen	  vill	  vara.	  
	  
Om	  du	  är	  en	  person	  som	  ber	  om	  konstgjord	  andning	  när	  ett	  
bekymmer	  tornar	  upp	  sig	  i	  horisonten	  kommer	  du	  (har	  du?)	  
antagligen	  ha	  samma	  typ	  av	  människor	  med	  dig	  på	  din	  resa	  i	  livet.	  	  
	  
Människor	  som	  ber	  om	  konstgjord	  andning	  ber	  om	  hjälp	  i	  form	  
av	  bekräftelse.	  Min	  vän	  Carl	  Sahlin	  har	  skrivit	  ett	  klokt,	  tänkvärt	  
och	  viktigt	  citat	  om	  just	  detta,	  du	  kan	  läsa	  det	  i	  ingressen	  till	  detta	  
kapitel.	  Här	  följer	  ett	  tänkvärt	  citat	  av	  den	  ryske	  författaren	  
Maxim	  Gorkij	  (1868-‐1936)	  som	  beskriver	  det	  jag	  kallar	  för	  
konstgjord	  andning:	  ”Egentligen	  skulle	  vi	  inte	  visa	  medlidande	  med	  
någon	  människa;	  Det	  är	  bättre	  att	  hjälpa	  henne.”	  
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Vad	  ser	  du	  i	  dig	  själv	  där	  du	  är	  idag?	  
Dina	  tankar	  skapar	  din	  attityd.	  Din	  attityd	  skapar	  ditt	  beteende	  
och	  visar	  sig	  i	  dina	  handlingar.	  När	  människor	  blir	  ombedda	  att	  
beskriva	  om	  hur	  mycket	  ansvar	  du	  tar	  berättar	  de	  vad	  de	  ser	  i	  ditt	  
beteende	  och	  i	  dina	  handlingar.	  	  
	  

Vad	  ser	  du	  själv	  i	  ditt	  beteende	  och	  i	  dina	  handlingar?	  Ser	  du	  en	  
människa	  som	  tar	  100	  procent	  ansvar?	  Ser	  du	  en	  människa	  med	  
drivkraft,	  vilja	  och	  engagemang?	  
	  

Ju	  mer	  ansvar	  du	  känner	  för	  det	  du	  gör	  desto	  fortare	  förändrar	  
du	  din	  attityd	  till	  det	  du	  gör.	  Känner	  du	  ansvar	  sker	  saker	  
blixtsnabbt!	  Du	  förändrar	  ditt	  beteende	  och	  dina	  handlingar	  
direkt!	  Din	  bekantskapskrets	  förändras	  för	  att	  nya	  människor	  blir	  
intresserade	  av	  dig	  eftersom	  människor	  vill	  vara	  nära	  människor	  
som	  tar	  ansvar.	  Människor	  ser	  en	  människa	  som	  prioriterar	  som	  
ett	  proffs,	  som	  är	  effektiv,	  produktiv,	  fokuserad,	  engagerad,	  
lösnings-‐	  och	  resultatorienterad.	  Tänk	  så	  här	  varje	  dag	  du	  går	  till	  
jobbet	  och	  är	  på	  jobbet:	  
	  

x Det	  är	  mitt	  ansvar	  att	  varje	  uppgift	  blir	  väl	  utförd	  vad	  det	  än	  är!	  	  
x Det	  är	  mitt	  ansvar	  att	  företaget	  jag	  jobbar	  på	  genererar	  bra	  

resultat!	  	  
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x Det	  är	  mitt	  ansvar	  att	  mina	  kolleger	  mår	  bra	  på	  jobbet!	  	  
x Det	  är	  mitt	  ansvar	  att	  våra	  kunder,	  leverantörer	  och	  alla	  andra	  

jag	  kommer	  i	  kontakt	  med	  pratar	  gott	  om	  det	  företag	  jag	  
jobbar	  för.	  	  

	  
Du	  behöver	  finna	  din	  drivkraft.	  
Jag	  vet	  att	  det	  kommer	  att	  ta	  tid	  för	  dig	  att	  hitta	  ditt	  drömjobb.	  
Jag	  vet	  att	  det	  kommer	  att	  krävas	  många	  timmar	  när	  du	  gör	  
uppgifter	  du	  inte	  alls	  tycker	  om…	  Det	  häftiga	  är	  att	  ca	  99	  procent	  
av	  alla	  människor	  startar	  på	  noll.	  Om	  du	  ser	  på	  de	  mest	  
framgångsrika	  människorna	  i	  världen;	  tror	  du	  att	  de	  fick	  göra	  
”skitsaker”	  i	  början	  på	  sina	  karriärer	  innan	  de	  blev	  miljardärer?	  
Absolut!	  Tror	  du	  att	  de	  tyckte	  om	  att	  göra	  ”skitsakerna”?	  De	  
kanske	  inte	  älskade	  det	  men	  de	  förstod	  att	  människor	  som	  
klagar	  och	  är	  lata,	  som	  inte	  vill	  göra	  tråkiga	  saker	  och	  som	  inte	  
visar	  energi	  och	  engagemang	  väldigt	  sällan	  kommer	  någonstans.	  
Alltså	  är	  människor	  som	  kommer	  uppåt	  i	  karriären	  engagerade,	  
de	  visar	  att	  de	  vill,	  de	  tar	  tag	  i	  tråkiga	  saker	  och	  de	  klagar	  inte.	  	  
	  

Vilken	  typ	  av	  människa	  vill	  i	  första	  hand	  tror	  du	  en	  arbetsgivare	  
befordra?	  Människor	  med	  rätt	  attityd!	  Så	  om	  du	  står	  still	  och	  suktar	  
efter	  det	  arbete	  eller	  den	  tjänst	  du	  bara	  drömmer	  om	  behöver	  du	  
först	  och	  främst	  ändra	  din	  attityd	  till	  ditt	  nuvarande	  arbete.	  
	  
	  

De	  två	  recepten.	  
1. Du	  behöver	  ofta	  ställa	  frågan	  vad	  din	  arbetsgivare	  förväntar	  

sig	  av	  dig.	  
	  

För	  att	  komma	  någonstans	  behöver	  du	  veta	  vad	  som	  förväntas	  av	  
dig.	  Be	  om	  en	  tjänstebeskrivning	  och/eller	  ställ	  frågan,	  överträffa	  
förväntningarna,	  ställ	  frågan	  igen,	  överträffa	  förväntningarna	  
igen	  och	  igen	  och	  igen.	  
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2. Finn	  din	  drivkraft.	  
	  

Du	  behöver	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  kickar	  igång	  dig,	  vad	  som	  skapar	  
flow	  för	  dig,	  vad	  du	  vill	  ta	  100	  procent	  ansvar	  för,	  vad	  du	  brinner	  
för,	  vad	  som	  gör	  att	  du	  går	  upp	  med	  ett	  leende	  och	  fylld	  av	  energi	  
och	  engagemang	  på	  morgnarna.	  	  	  
	  

Victor	  Antonio	  beskriver	  det	  så	  bra	  när	  han	  menar	  att	  du	  behöver	  
vara	  som	  en	  intelligent	  torped	  i	  ditt	  yrkesliv.	  En	  intelligent	  torped	  
släpps	  ner	  från	  ett	  skepp	  eller	  en	  helikopter	  och	  börjar	  cirkulera	  i	  en	  
större	  och	  större	  ring.	  Den	  scannar	  hela	  tiden	  av	  området	  genom	  att	  
sända	  ifrån	  sig	  ett	  ”ping-‐ljud”.	  När	  ljudet	  studsar	  mot	  något	  
kommer	  informationen	  tillbaka	  till	  torpeden	  som	  sätter	  full	  fart	  
mot	  målet.	  Under	  tiden	  bearbetar	  torpedens	  dator	  om	  målet	  
överensstämmer	  med	  det	  torpeden	  blivit	  programmerad	  med	  att	  
anfalla.	  Om	  målet	  inte	  är	  rätt	  (det	  kanske	  är	  en	  fiskebåt,	  en	  klippa	  
eller	  kanske	  ett	  stim	  av	  fiskar)	  stannar	  den	  intelligenta	  torpeden	  av	  
och	  börjat	  cirkulera	  igen.	  Så	  gör	  den	  hela	  tiden.	  Den	  scannar	  av,	  den	  
ger	  inte	  mindre	  än	  100	  procent.	  Den	  gör	  så	  varje	  gång	  tills	  den	  hittar	  
sitt	  mål.	  
	  

Vilket	  är	  ditt	  mål?	  Vad	  är	  det	  som	  driver	  dig?	  Vad	  är	  din	  uppgift?	  	  
Det	  är	  precis	  så	  här	  du	  skall	  verka	  i	  ditt	  yrkesliv.	  Vilket	  jobb	  du	  än	  
har	  gå	  in	  i	  det	  till	  100	  procent!	  Ge	  allt	  du	  har!	  Se	  till	  att	  lära	  dig	  allt	  
du	  kan	  under	  den	  tiden	  du	  är	  där.	  Lyssna	  på	  ledarna,	  lyssna	  på	  
kollegerna,	  anteckna	  massor.	  När	  du	  kommer	  till	  nästa	  jobb;	  gör	  
samma	  sak!	  När	  du	  kommer	  till	  nästa	  jobb;	  gör	  samma	  sak!	  Vik	  
aldrig	  av	  från	  din	  lägstanivå,	  ge	  alltid	  100	  procent.	  När	  du	  sedan	  
finner	  ditt	  mål	  kan	  du	  njuta	  och	  känna	  att	  du	  själv	  har	  skapat	  din	  
framgång.	  Bonusen	  är	  att	  de	  som	  ger	  100	  procent	  lär	  sig	  minst	  
dubbelt	  så	  mycket	  som	  de	  som	  bara	  följer	  med	  strömmen.	  ”Don´t	  
follow	  the	  crowd”	  som	  Bono	  sagt.	  
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Som	  du	  tidigare	  läst	  händer	  absolut	  ingenting	  förrän	  du	  tar	  det	  
första	  aktiva	  steget.	  För	  att	  kunna	  ta	  det	  aktiva	  steget	  behöver	  
du	  bestämma	  din	  exakta	  färdriktning.	  För	  att	  nå	  ditt	  mål	  eller	  din	  
ambition	  behöver	  du	  kontinuerligt	  ta	  personligt	  ansvar	  för	  din	  
färdriktning.	  Du	  kan	  inte	  lägga	  ditt	  val	  av	  färdriktning	  i	  ”någons	  
annat	  knä”,	  du	  kan	  inte	  lägga	  över	  ansvaret	  på	  någon	  annan	  vad	  
som	  än	  händer.	  För	  att	  ta	  personligt	  ansvar	  krävs	  självdisciplin.	  
Självdisciplin	  bygger	  din	  karaktär,	  din	  självkänsla,	  ditt	  rykte	  och	  
ditt	  självförtroende.	  
	  
Om	  det	  du	  vill	  göra	  och	  åstadkomma	  i	  ditt	  liv	  är	  otydligt	  kommer	  
dina	  resultat	  att	  bli	  just	  otydliga.	  Vad	  du	  kommer	  att	  göra	  är	  
otydligt	  och	  vad	  du	  kommer	  att	  uppnå	  är	  oklart.	  Om	  du	  
bestämmer	  exakt	  vad	  du	  skall	  göra	  och	  exakt	  vad	  du	  skall	  uppnå	  
så	  kommer	  dina	  resultat	  att	  bli	  tydliga.	  Det	  du	  kommer	  att	  göra	  är	  
glasklart,	  du	  vet	  varför	  du	  gör	  det	  och	  vad	  det	  kommer	  att	  
innebära	  för	  dig.	  	  
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Jämför	  med	  Christofer	  Columbus.	  	  
Han	  visste	  inte	  var	  han	  skulle,	  han	  visste	  inte	  var	  han	  var	  och	  när	  
han	  kom	  hem	  visste	  han	  inte	  var	  han	  varit	  någonstans.	  (Samtidigt	  
visade	  Columbus	  ett	  stort	  mod	  för	  alla	  varnade	  honom	  att	  han	  
kommer	  att	  trilla	  över	  kanten	  eftersom	  vetenskapen	  då	  ansåg	  att	  
jorden	  var	  platt.)	  	  
	  
Du	  behöver	  bestämma	  exakt	  hur	  du	  vill	  leva	  ditt	  liv:	  	  
	  

§ Vad	  i	  ditt	  privatliv	  vill	  du	  förändra	  idag?	  
§ Vad	  i	  ditt	  yrkesliv	  vill	  du	  förändra	  idag?	  
§ Vad	  vill	  du	  uppnå	  i	  ditt	  liv	  om	  10	  år?	  
§ Vad	  vill	  du	  stå	  för	  som	  människa?	  
§ Vilket	  liv	  vill	  du	  leva	  idag	  och	  så	  länge	  du	  lever?	  

	  
Vi	  människor	  har	  så	  många	  olika	  ambitioner	  i	  våra	  liv	  som	  alla	  är	  
bra	  och	  viktiga.	  Vi	  skall	  må	  bra,	  ha	  fina	  betydelsefulla	  relationer,	  
ha	  ett	  arbete	  vi	  trivs	  med,	  vi	  skall	  vara	  friska	  och	  vid	  god	  vigör	  och	  
vi	  skall	  ha	  en	  god	  ekonomi,	  mm.	  
	  
Frågan	  är	  hur	  mycket	  av	  det	  vi	  vill	  ha,	  göra	  och	  uppnå	  som	  är	  
glasklart?	  Om	  du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  ta	  fram	  exakt	  vad	  du	  vill	  
ha,	  göra	  och	  uppnå	  i	  ditt	  liv	  och	  sedan	  tidsätter	  det	  så	  ökar	  dina	  
möjligheter	  direkt	  att	  leva	  exakt	  det	  liv	  du	  vill	  leva!	  Och	  här	  gäller	  
samma	  ”Niclas-‐princip”	  som	  i	  alla	  första	  aktiva	  steg.	  	  
	  
Även	  om	  du	  inte	  når	  exakt	  det	  du	  vill	  uppnå	  så	  kommer	  du	  ändå	  
att	  leva	  ett	  rikare	  liv.	  För	  du	  har	  tagit	  steget,	  du	  kommer	  att	  lära	  
dig	  massor	  på	  vägen,	  du	  kommer	  att	  känna	  dig	  stoltare	  över	  dig	  
själv	  och	  få	  en	  bättre	  självkänsla.	  	  
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Principen	  gäller	  eftersom	  du	  har	  tagit	  ett	  steg	  de	  flesta	  människor	  
vill	  göra	  men	  alltför	  många	  finner	  ursäkter,	  bortförklaringar	  och	  
orsaker	  till	  att	  inte	  ta	  steget.	  
	  
Var	  aldrig	  rädd	  för	  att	  ändra	  i	  din	  planering	  om	  det	  är	  
nödvändigt.	  Motgångar	  kommer	  att	  uppkomma	  på	  vägen.	  Det	  du	  
behöver	  fokusera	  på	  är	  hur	  du	  når	  din	  slutliga	  ambition	  och	  hitta	  
lösningar	  på	  de	  hinder	  som	  kommer	  att	  komma	  i	  din	  väg.	  Så	  var	  
förberedd.	  
	  
Jämför	  dig	  med	  den	  första	  månlandningen.	  De	  sägs	  att	  de	  inte	  
hade	  mer	  teknik	  i	  rymdfarkosten	  än	  som	  finns	  i	  en	  väldigt	  enkel	  
mobiltelefon	  idag.	  Men	  vad	  de	  hade	  var	  en	  rigorös	  planering	  som	  
var	  detaljerad	  ner	  till	  sekundnivå.	  De	  hade	  en	  ambition	  om	  vad	  de	  
ville	  uppnå	  och	  varför.	  De	  hade	  tydliga	  strategier	  och	  en	  tydlig	  
färdriktning.	  De	  fick	  göra	  om	  planeringen	  flera	  gånger	  och	  de	  
lyckades	  samt	  lärde	  sig	  och	  världen	  massor.	  
	  
Du	  kan	  också	  göra	  saker	  som	  ingen	  gjort	  förut.	  	  
För	  att	  nå	  toppen	  behöver	  du	  skilja	  dig	  från	  hur	  andra	  arbetar.	  Var	  
kreativ	  och	  gör	  valet	  att	  vara	  den	  som	  visar	  vägen:	  
	  

§ Gör	  en	  tydlig	  planering	  i	  allt	  du	  vill	  uppnå.	  	  
§ Planera	  för	  ev.	  motgångar.	  (Vad	  gör	  du	  om	  det	  värsta	  

inträffar?)	  	  
§ Gör	  upp	  en	  planering	  för	  varje	  färdriktning.	  	  
§ Var	  inte	  rädd	  för	  att	  ändra	  i	  din	  planering	  om	  du	  tappar	  

fart	  eller	  kurs.	  	  
§ Ha	  fokus	  på	  din	  långsiktiga,	  personliga	  ambition,	  det	  du	  

vill	  uppnå.	  
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Du	  behöver	  göra	  dig	  oberoende	  av	  vad	  människor	  berättar	  för	  
dig.	  Forskning	  visar	  att	  vi	  påverkas	  av	  allt	  andra	  människor	  
berättar	  för	  oss.	  Forskare	  har	  bevisat	  att	  allt	  du	  ser	  och	  hör	  
lagras	  i	  ditt	  undermedvetna	  (det	  är	  därför	  du	  ibland	  bara	  anar	  
rätt	  svar	  i	  ex.	  frågesport	  och	  svarar	  rätt,	  för	  att	  ditt	  
undermedvetna	  har	  snappat	  upp	  informationen	  på	  något	  sätt	  
utan	  att	  du	  medvetet	  lagt	  det	  på	  minnet).	  	  
	  
Forskning	  idag	  visar	  att	  de	  som	  tittar	  mest	  på	  tv	  har	  lägst	  
självkänsla	  och	  minst	  energi.	  Alltså	  gäller	  det	  att	  du	  blir	  stark	  
nog	  att	  stå	  för	  din	  person	  och	  dina	  handlingar.	  Vi	  människor	  har	  
ett	  aktivt	  val,	  att	  vi	  själva	  gör	  de	  val	  som	  krävs	  för	  att	  må	  bra	  och	  
få	  energi	  eller	  att	  vi	  lägger	  dessa	  val	  i	  andras	  händer	  och	  tillåter	  
tv,	  media	  och	  andra	  människor	  aktivt	  påverka	  den	  människa	  vi	  
är	  och	  kommer	  att	  bli.	  Så	  bestäm	  dig	  för	  att	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  
göra	  dig	  oberoende	  av	  vad	  andra	  berättar	  för	  dig,	  för	  andras	  
åsikter	  och	  också	  det	  du	  ser	  eller	  hör.	  
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Vilka	  människor	  umgås	  du	  med?	  Hur	  skulle	  du	  beskriva	  deras	  
beteende?	  Är	  de	  positiva	  eller	  negativa?	  Är	  de	  optimister	  eller	  
pessimister?	  Ger	  de	  energi	  eller	  tar	  de	  energi?	  Talar	  de	  ofta	  talar	  
de	  gott	  om	  och	  berömmer	  andra	  människor	  eller	  kritiserar	  de	  
och	  snackar	  illa	  om	  andra	  människor?	  Är	  de	  genuint	  tacksamma	  
för	  det	  de	  har	  eller	  bittra	  för	  det	  de	  inte	  har?	  
	  
Och	  hur	  är	  du?	  Är	  du	  den	  du	  vill	  vara	  eller	  är	  du	  en	  ”produkt”	  av	  
din	  omgivning?	  Det	  är	  vanligt	  att	  vi	  är	  ungefär	  som	  vår	  
omgivning	  för	  vi	  präglas	  av	  de	  vi	  har	  nära	  oss	  och	  de	  vi	  kommer	  i	  
kontakt	  med	  från	  det	  vi	  föds	  till	  vi	  dör.	  	  
	  
Vi	  matas	  med	  information	  i	  form	  av	  ord,	  tonläge,	  blickar	  och	  
kroppsspråk.	  Vi	  präglas	  systematiskt	  av	  andra	  människor	  (helt	  
utan	  onda	  avsikter!)	  och	  vi	  lär	  oss	  (omedvetet	  och	  av	  rädslor)	  av	  
andra	  människor,	  av	  media,	  krav	  och	  förväntningar.	  
	  
Du	  mår	  dåligt	  inombords	  när	  du	  är	  den	  du	  egentligen	  inte	  vill	  
vara.	  Ofta	  mår	  vi	  människor	  dåligt	  vid	  de	  tillfällen	  vi	  tar	  efter	  andra	  
människors	  sanningar	  och	  gör	  dem	  till	  våra	  egna	  trots	  att	  det	  går	  
mot	  våra	  innersta	  värderingar.	  	  
	  
Slutsatsen	  är	  att	  varje	  gång	  detta	  händer	  mår	  vi	  dåligt.	  När	  du	  
utför	  en	  handling,	  exempelvis	  när	  du	  håller	  med,	  säger	  någonting	  
eller	  gör	  någonting	  som	  du	  egentligen	  inte	  kan	  eller	  vill	  stå	  för	  
innerst	  inne	  mår	  du	  dåligt	  inombords.	  
	  
Ju	  mer	  du	  repeterar	  det	  negativa	  för	  dig	  själv	  desto	  sämre	  mår	  
du.	  När	  jag	  var	  ung	  mådde	  jag	  ofta	  väldigt	  dåligt	  inombords.	  Detta	  
hängde	  kvar	  tills	  jag	  blev	  37	  år	  gammal	  och	  fick	  insikten	  att	  det	  var	  
jag	  själv	  som	  snackade	  ner	  mig	  -‐	  inte	  någon	  annan.	  Det	  var	  jag	  
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som	  sade	  till	  mig	  själv	  att	  jag	  inte	  dög	  -‐	  inte	  någon	  annan.	  Det	  var	  
jag	  som	  sade	  till	  mig	  själv	  att	  jag	  inte	  var	  bra	  nog	  -‐	  inte	  någon	  
annan.	  Det	  var	  jag	  som	  sade	  till	  mig	  själv	  att	  jag	  aldrig	  kommer	  att	  
bli	  lycklig	  -‐	  inte	  någon	  annan.	  Det	  var	  jag	  som	  sade	  till	  mig	  själv	  att	  
jag	  aldrig	  kommer	  att	  ha	  någon	  flickvän	  för	  vem	  skulle	  vilja	  ha	  mig	  
-‐	  inte	  någon	  annan.	  	  
	  
Det	  är	  inte	  när	  någon	  annan	  säger	  någonting	  till	  dig	  det	  blir	  en	  
sanning	  och	  detta	  gäller	  både	  positiva	  och	  negativa	  saker.	  	  
Det	  är	  när	  du	  repeterar	  detta	  för	  dig	  själv	  inombords	  det	  
efterhand	  blir	  till	  din	  sanning.	  Studier	  inom	  psykologin	  säger:	  
”Varje	  människa	  är	  i	  ständig	  förändring	  eller	  utveckling	  och	  växer	  i	  
samma	  riktning	  som	  hans	  eller	  hennes	  dominerande	  tankar.”.	  	  
	  
Detta	  är	  så	  viktigt!	  Du	  vinner	  oerhört	  mycket	  i	  livet	  genom	  att	  
vara	  medveten	  om	  denna	  princip,	  den	  kan	  förändra	  ditt	  liv	  i	  precis	  
den	  riktning	  du	  vill.	  	  
	  
Vad	  tänker	  du	  på	  en	  helt	  vanlig	  dag	  hemma,	  på	  jobbet,	  bland	  
vänner	  och	  när	  du	  tränar	  eller	  sportar?	  Hur	  mycket	  tid,	  fokus	  och	  
kraft	  det	  tar	  från	  dig	  är	  en	  direkt	  konsekvens	  av	  hur	  ofta	  du	  
repeterar	  det	  till	  dig	  själv	  –	  så	  arbeta	  för	  att	  lägga	  din	  tid,	  fokus	  
och	  kraft	  på	  det	  som	  gynnar	  dig	  och	  din	  utveckling.	  
	  
Se	  till	  att	  repetera	  det	  positiva	  till	  dig	  själv	  så	  ofta	  du	  kan,	  då	  är	  
det	  positiva	  i	  fokus	  i	  ditt	  liv	  och	  det	  ger	  dig	  styrkan	  att	  se	  
möjligheter	  och	  lösningar.	  	  	  
	  
	  
	  
	  



112	  

	  
Att	  vara	  medveten	  om	  vikten	  av	  ditt	  inre	  kontrollfokus	  och	  
sedan	  arbeta	  efter	  detta	  i	  ditt	  privat-‐	  och	  yrkesliv	  medför	  
mängder	  av	  näring	  till	  ditt	  bambuträd.	  1966	  introducerade	  den	  
amerikanske	  psykologen	  Julian	  B	  Rotter	  ett	  begrepp	  inom	  
psykologin	  som	  han	  benämnde	  ”locus	  of	  control”	  vilket	  på	  
svenska	  benämns	  som	  ”kontroll-‐lokus”	  eller	  ”kontrollfokus”.	  	  
	  
Han	  skilde	  på	  inre	  och	  yttre	  kontrollfokus	  där	  den	  inre	  
kontrollen	  förläggs	  inom	  individen	  och	  den	  yttre	  utanför	  
individen.	  
	  
Inre	  kontrollfokus	  är	  när	  människan	  upplever	  sig	  ha	  kontroll	  
och	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  den	  egna	  situationen	  och	  
omgivningen.	  	  
	  

En	  människa	  som	  lever	  efter	  inre	  kontrollfokus	  lever	  efter	  devisen	  
att	  vad	  som	  händer	  i	  livet	  orsakas	  av	  det	  individen	  själv	  kan	  
påverka,	  ex.	  individens	  attityd,	  ansträngningar	  och	  hur	  väl	  
förberedd	  individen	  är.	  	  
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Yttre	  kontrollfokus	  är	  när	  människan	  upplever	  att	  
utomliggande	  faktorer	  påverkar	  den	  egna	  situationen	  och	  
omgivningen.	  	  
	  

En	  människa	  som	  lever	  efter	  denna	  devis	  upplever	  att	  vad	  som	  
händer	  i	  livet	  till	  största	  delen	  orsakas	  av	  slumpen,	  ödet,	  tur,	  otur	  
eller	  av	  någon	  annan	  människa.	  	  	  	  
	  
Du	  väljer	  själv	  vilken	  typ	  av	  kontrollfokus	  du	  vill	  leva	  efter.	  	  
Det	  är	  ett	  frivilligt,	  aktivt	  val	  och	  detta	  val	  kommer	  till	  stor	  del	  
att	  staka	  ut	  din	  väg	  i	  ditt	  privat-‐	  och	  yrkesliv.	  Självklart	  önskar	  
jag	  att	  du	  väljer	  att	  tro	  att	  du	  själv	  har	  förmågan	  att	  forma	  ditt	  
öde	  och	  att	  du	  därigenom	  tar	  fullt	  ansvar	  för	  din	  attityd,	  ditt	  
beteende	  och	  dina	  handlingar.	  	  
	  
Det	  tar	  dig	  inte	  bara	  framåt	  i	  ditt	  liv	  utan	  det	  gör	  också	  att	  du	  
faktiskt	  mår	  bättre.	  Detta	  är	  för	  att	  om	  du	  bestämmer	  dig	  för	  
att	  välja	  ett	  inre	  kontrollfokus	  kommer	  det	  att	  påverka	  din	  
självkänsla	  positivt.	  	  
	  
Detta	  ger	  en	  väldigt	  bra	  synergieffekt	  för	  ju	  högre	  självkänsla	  du	  
har	  desto	  mer	  känsla	  av	  kontroll	  upplever	  du	  att	  du	  har	  av	  livet.	  
Ju	  mer	  kontroll	  du	  upplever	  dig	  ha	  desto	  lyckligare	  och	  nöjdare	  
känner	  du	  dig	  och	  detta	  bygger	  vidare	  på	  din	  självkänsla.	  När	  du	  
kontinuerligt	  arbetar	  med	  dig	  själv	  och	  observerar	  vad	  det	  gör	  
för	  dig	  bygger	  du	  samtidigt	  upp	  en	  ny	  uppfattning	  av	  dig	  själv.	  	  
	  
Du	  får	  alltså	  en	  positivare	  bild	  och	  självuppfattning	  av	  dig	  själv.	  
När	  du	  dessutom	  känner	  att	  du	  faktiskt	  kan	  påverka	  denna	  
otroligt	  viktiga	  faktor	  ger	  det	  dig	  en	  känsla	  av	  tillfredställelse	  
och	  en	  drivkraft	  att	  fortsätta	  ditt	  arbete.	  	  	  	  	  	  	  	  
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När	  du	  prioriterar	  inre	  kontrollfokus	  inom	  yrkeslivet	  finns	  det	  
mängder	  av	  undersökningar	  som	  visar	  att	  detta	  gynnar	  dig	  som	  
individ,	  ditt	  arbetslag	  och	  den	  organisation	  du	  arbetar	  inom.	  	  
	  
Forskning	  påvisar	  att	  högre	  grad	  av	  kontrollfokus	  hos	  individer	  
bl.a.	  leder	  till	  ökad	  arbetstillfredställelse,	  en	  positiv	  upplevelse	  
av	  arbetet,	  bättre	  förutsättningar	  att	  hantera	  stress,	  att	  de	  
uppfattar	  organisationsklimatet	  bättre.	  Studier	  visar	  även	  att	  en	  
känsla	  av	  kontroll	  inom	  arbetslivet	  påverkar	  även	  den	  mentala	  
hälsan,	  sjukfrånvaron	  och	  arbetsprestationer	  positivt.	  	  
	  
2007	  kom	  finska	  forskare	  fram	  till	  att	  inre	  kontrollfokus	  även	  har	  
en	  positiv	  inverkan	  på	  förebyggandet	  av	  symptom	  på	  
utbrändhet	  som	  cynism	  och	  utmattning.	  	  
	  
2011	  visade	  Gray-‐Stanley	  och	  Muramatsu	  att	  människor	  med	  
inre	  kontrollfokus	  var	  mer	  benägna	  att	  hantera	  sin	  
arbetssituation	  även	  då	  delaktigheten	  var	  låg	  vilket	  också	  
minskar	  känslan	  av	  utbrändhet.	  	  	  
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När	  jag	  fick	  denna	  insikt	  blev	  jag	  på	  ett	  ögonblick	  en	  mycket	  
bättre	  säljare,	  medarbetare	  och	  ledare	  plus	  att	  jag	  började	  
bygga	  mitt	  personliga	  varumärke	  i	  samma	  stund.	  	  
Insikten	  kom	  när	  jag	  läste	  boken	  ”How	  to	  get	  customers	  to	  call,	  
buy	  and	  beg	  for	  MORE!”	  av	  Kenneth	  J.	  Varga.	  	  
	  
Boken	  hade	  många	  intressanta	  aspekter	  inom	  försäljning	  men	  
det	  som	  fångade	  min	  uppmärksamhet	  var	  när	  han	  beskrev	  det	  
han	  kallade	  för	  ”the	  ripple	  effect”,	  fritt	  översatt	  till	  ”rekyl	  
effekten”.	  Hans	  beskrivning	  var	  ett	  negativt	  exempel	  inom	  
försäljning	  där	  kunden	  av	  någon	  anledning	  fått	  en	  dålig	  
upplevelse	  av	  mötet	  med	  säljaren.	  	  
	  
Författaren	  hänvisar	  till	  undersökningar	  som	  påvisar	  att	  en	  
missnöjd	  kund	  berättar	  detta	  för	  tolv	  andra	  människor	  och	  
dessa	  tolv	  berättar	  i	  sin	  tur	  detta	  till	  ytterligare	  sex	  människor	  
till	  i	  sina	  respektive	  nätverk.	  	  
	  
Insikten	  slog	  hårt	  i	  magtrakten	  men	  jag	  försökte	  vända	  detta	  till	  
något	  positivt,	  till	  en	  möjlig	  potential	  istället	  för	  ett	  destruktivt	  
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konstaterande.	  Jag	  satte	  mig	  ner	  med	  ett	  Excel-‐ark	  och	  skapade	  
en	  mall	  jag	  kallar	  för	  1=7.	  Varför	  jag	  kallar	  den	  för	  1=7	  är	  för	  att	  
om	  du	  som	  säljare	  överträffar	  kunders	  högt	  ställda	  
förväntningar	  är	  varje	  kundsamtal	  inte	  länge	  värt	  ett	  
snittkvitto	  –	  den	  är	  värd	  sju	  snittkvitton.	  	  
	  
När	  jag	  talar	  inför	  företag	  som	  sysslar	  med	  någon	  form	  av	  
direktförsäljning/retail	  tar	  jag	  fram	  denna	  mall	  med	  deras	  
parametrar	  för	  att	  visa	  dem	  deras	  potential	  som	  går	  att	  uppnå	  
med	  rätt	  arbetsmetodik,	  attityd,	  fokus	  och	  engagemang.	  När	  
alla	  i	  företaget	  arbetar	  efter	  detta	  sker	  direkt	  stora	  positiva	  
förändring	  på	  deras	  försäljningssiffror.	  	  
	  
1. En	  kund	  som	  inte	  blivit	  uppmärksammad/fått	  rätt	  

service/blivit	  rätt	  utfrågad	  om	  sina	  behov/fått	  rätt	  hantering	  
vid	  klagomål/haft	  en	  hållbar	  relation	  med	  säljaren/fick	  rätt	  
känsla.	  En	  kund	  som	  upplevt	  att	  säljaren	  eller	  miljön	  varit	  
stressad/ej	  100	  procent	  fokuserad.	  En	  kund	  som	  blivit	  
erbjuden	  en	  vara	  på	  fel	  prisnivå	  eller	  helt	  enkelt	  blivit	  
missnöjd.	   	  
	  

2. Den	  kunden	  rekommenderar	  inte	  företaget	  till	  ytterligare	  
femton	  potentiella	  kunder	  som	  i	  sin	  tur	  inte	  rekommenderar	  
företaget	  till	  fem	  andra	  i	  sina	  respektive	  nätverk.	  	  

	  

3. Dessa	  75	  potentiella	  kunderna	  rekommenderar	  inte	  företaget	  
vidare	  till	  minst	  två	  andra	  i	  sina	  respektive	  nätverk.	  
	  

4. Detta	  innebär	  att	  den	  enda	  kunden	  nu	  blivit	  till	  150	  potentiella	  
kunder	  som	  väljer	  att	  inte	  handla	  på	  det	  företaget	  pga.	  
någonting	  de	  hört.	  Räknar	  vi	  lågt	  har	  fyra	  procent	  av	  dessa	  150	  
människor	  ett	  behov	  av	  att	  handla	  en	  produkt/tjänst	  inom	  just	  
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denna	  bransch	  vilket	  blir	  sex	  personer	  som	  väljer	  att	  inte	  åka	  
till	  just	  detta	  företag	  för	  någonting	  de	  bara	  hört	  utan	  att	  ens	  
bildat	  sig	  en	  egen	  uppfattning.	  Det	  är	  ingen	  slump	  att	  ryktet	  
är	  ett	  företags	  viktigaste	  tillgång.	  

	  

5. Adderar	  vi	  den	  första	  kunden	  med	  de	  sex	  andra	  blir	  det	  totalt	  
sju	  kunder	  som	  undviker	  att	  handla	  det	  de	  behöver	  från	  just	  
detta	  företaget.	  	  	  

	  
	  
Jag	  skall	  ge	  ett	  exempel	  från	  verkligheten	  vad	  detta	  innebär.	  
Jag	  arbetade	  som	  konsult	  i	  ett	  företag	  som	  hade	  ett	  snittkvitto	  
på	  1100kr.	  Jag	  frågade	  de	  25	  anställda	  hur	  många	  kunder	  de	  per	  
anställd	  kunde	  uppskatta	  lämnade	  företaget	  varje	  vecka	  med	  en	  
känsla	  som	  kunde	  likna	  den	  jag	  beskriver	  under	  punkt	  ett.	  
Svaret	  blev	  två	  kunder	  i	  veckan.	  När	  jag	  sedan	  räknade	  fram	  hur	  
mycket	  dessa	  två	  kunder	  i	  veckan	  innebär	  för	  dem	  var	  det	  
många	  som	  häpnade	  och	  tappade	  hakan.	  	  
	  
Tar	  vi	  två	  kunder	  i	  veckan	  och	  multiplicerar	  med	  25	  anställda	  blir	  
det	  2	  600	  kunder	  per	  år.	  Multiplicerar	  vi	  2	  600	  kunder/år	  med	  6	  
(punkt	  4)	  blir	  det	  totalt	  15	  600	  kunder/år.	  Multiplicerar	  vi	  15	  600	  
kunder	  med	  snittkvittot,	  som	  i	  detta	  exempel	  från	  verkligheten	  
var,	  1100kr	  blir	  detta	  17	  160	  000	  kr.	  	  
	  
Så	  ”missar”	  de	  anställda	  att	  överträffa	  förväntningarna	  på	  två	  
kunder/vecka	  innebär	  det	  en	  minskad	  omsättning	  på	  drygt	  17	  
miljoner	  kr.	  När	  vi	  får	  ekonomisk	  insikt	  som	  detta	  är	  det	  viktigt	  
att	  se	  det	  som	  en	  potential	  istället	  för	  som	  ett	  misslyckande.	  
Vad	  händer	  om	  vi	  ”vänder”	  en	  kund	  i	  veckan	  per	  anställd..?	  Jo,	  
företaget	  omsätter	  ca	  8	  miljoner	  mer.	  	  	  J	  	  	  	  
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Har	  du	  tänkt	  på	  att	  du	  alltid	  tänker	  i	  bilder?	  	  	  
Om	  du	  går	  och	  lägger	  dig	  på	  kvällen	  och	  tänker	  på	  en	  händelse	  
som	  du	  varit	  med	  om	  så	  ser	  du	  en	  film	  spelas	  upp	  framför	  dig.	  
När	  du	  drömmer	  ser	  du	  bilder	  eller	  en	  film.	  	  
	  
Om	  jag	  ber	  dig	  tänka	  på	  en	  sandstrand	  -‐	  ser	  du	  en	  sandstrand	  
framför	  dig,	  om	  jag	  ber	  dig	  tänka	  på	  en	  tv	  -‐	  ser	  du	  en	  tv	  framför	  
dig,	  om	  jag	  ber	  dig	  tänka	  på	  din	  mamma,	  pappa,	  din	  ev.	  
respektive,	  dina	  ev.	  barn,	  dina	  närmaste	  vänner	  eller	  kolleger	  -‐	  
ser	  du	  dem	  framför	  dig.	  Detta	  sker	  utan	  att	  vi	  människor	  tänker	  
på	  det,	  vi	  tänker	  alla:	  vad	  vi	  än	  gör,	  i	  alla	  situationer	  och	  möten	  –	  
i	  bilder.	  	  
	  
Jag	  har	  valt	  ut	  tre	  vanliga	  sätt	  att	  måla	  upp	  bilder.	  Hur	  du	  målar	  
upp	  dessa	  bilder	  är	  extremt	  viktigt	  för	  att	  du	  skall	  må	  så	  bra	  som	  
möjligt	  i	  livet	  och	  dessutom	  skapa	  energi	  och	  kraft	  att	  nå	  dina	  
ambitioner:	  
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1. Hur	  är	  din	  bild	  av	  dig	  själv?	  
Tänk	  att	  du	  ser	  på	  dig	  själv	  från	  ett	  yttre	  perspektiv.	  Ser	  
du	  dina	  positiva	  egenskaper	  och	  det	  du	  tycker	  om	  hos	  
dig	  själv?	  Eller	  väljer	  du	  att	  se	  dina	  negativa	  egenskaper	  
och	  det	  du	  tycker	  mindre	  om	  hos	  dig	  själv?	  

	  
2. Hur	  är	  din	  bild	  av	  hur	  du	  kommer	  att	  lyckas	  innan	  du	  

påbörjar	  det	  du	  skall	  göra?	  
Om	  du	  exempelvis	  skall	  hålla	  ett	  föredrag,	  skall	  in	  i	  ett	  
säljsamtal,	  skall	  på	  en	  dejt,	  skall	  handla	  i	  en	  affär,	  skall	  
backa	  med	  ett	  släp,	  skall	  läsa	  ett	  främmande	  språk	  eller	  
om	  du	  skall	  tävla	  inom	  någonting	  –	  vilken	  bild	  har	  du	  
inom	  dig	  hur	  du	  kommer	  att	  lyckas?	  
	  

3. Hur	  är	  din	  bild	  av	  vad	  andra	  tycker	  och	  tänker	  om	  dig?	  
När	  du	  läst	  klart	  denna	  bok	  kommer	  du	  att	  ha	  insikten	  
att	  det	  viktigaste	  är	  vilken	  bild	  du	  har	  av	  dig	  själv.	  	  

	  
	  
Måla	  upp	  den	  allra	  vackraste	  bild	  du	  kan	  av	  den	  människa	  du	  
vill	  vara!	  Måla	  inte	  upp	  en	  bild	  av	  hur	  du	  ser	  ut	  för	  det	  är	  inte	  det	  
viktiga	  (det	  viktiga	  i	  livet	  är	  syftet,	  inte	  skalet).	  Måla	  upp	  hur	  du	  
vill	  agera,	  hur	  du	  vill	  bete	  dig,	  hur	  du	  vill	  lyssna,	  hur	  du	  vill	  prata	  
om	  andra	  människor,	  hur	  du	  vill	  bidra	  till	  andra	  människor	  
genom	  ord	  och	  handlingar,	  hur	  du	  vill	  bidra	  till	  jorden?	  	  
	  
Bestäm	  din	  lägstanivå	  och	  vad	  som	  än	  händer	  -‐	  håll	  den!	  Vad	  än	  
andra	  människor	  tycker	  och	  tänker	  eller	  hur	  de	  ironiserar	  -‐	  håll	  
den!	  	  Då	  kommer	  du	  att	  känna	  dig	  som	  den	  vackraste	  av	  
människor!	  	  
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Om	  jag	  går	  tillbaka	  till	  mitt	  citat	  som	  inleder	  detta	  kapitel	  vill	  jag	  
med	  det	  visa	  att	  det	  viktiga	  inte	  är	  det	  du	  ser	  eller	  hör.	  Det	  är	  
ingenting	  som	  påverkar	  dig	  på	  något	  sätt	  alls	  och	  det	  är	  
oberoende	  om	  upplevelsen	  i	  sig	  är	  positiv	  eller	  negativ.	  (Se	  hur	  
vi	  människor	  reagerar	  på	  skräckfilmer	  som	  unga	  -‐	  vi	  ser	  bilden	  
inom	  oss	  och	  kan	  t.o.m.	  få	  mardrömmar.	  	  
	  
När	  vi	  läser	  om	  vuxna	  människor	  som	  varit	  med	  om	  traumatiska	  
upplevelser	  berättar	  de	  om	  bilden	  de	  ser	  inom	  sig	  och	  att	  de	  
inte	  kan	  bli	  av	  med	  den.)	  Vad	  är	  det	  vi	  minns	  av	  vår	  barndom,	  
semestrar,	  upplevelser,	  mm?	  Svaret	  är	  bilder.	  Om	  du	  går	  och	  
lägger	  dig	  på	  kvällen	  och	  tänker	  på	  en	  händelse	  som	  du	  varit	  
med	  om	  så	  ser	  du	  en	  film	  spelas	  upp	  framför	  dig.	  När	  du	  
drömmer	  ser	  du	  bilder	  framför	  dig.	  
	  
Det	  är	  hur	  du	  tänker	  om	  det	  du	  sett	  eller	  hört	  som	  skapar	  
känslan	  du	  får	  av	  upplevelsen.	  Detta	  är	  så	  viktigt	  för	  det	  är	  
känslan	  som	  bränns	  in	  i	  dina	  nervtrådar	  i	  hjärnan	  som	  skapar	  
det	  minne	  du	  får	  av	  upplevelsen,	  inte	  det	  du	  egentligen	  ser	  
eller	  hör	  -‐	  och	  det	  du	  minns	  av	  upplevelsen	  sparas	  för	  alltid	  i	  
ditt	  undermedvetna.	  En	  av	  de	  största	  upptäckterna	  inom	  
psykologin	  är	  att	  du	  kan	  bestämma	  över	  dina	  tankar.	  Vi	  
människor	  kan	  bara	  tänka	  en	  tanke	  i	  taget	  (prova	  att	  tänka	  två	  
tankar	  samtidigt…	  nu!)	  och	  det	  är	  hur	  bra	  som	  helst	  för	  det	  
innebär	  att	  vi	  kan	  välja	  vilken	  tanke	  vi	  vill	  tänka.	  	  
	  
Du	  har	  hela	  makten	  och	  kontrollen	  alldeles	  själv.	  Det	  är	  ingen	  
annan	  människa	  som	  kan	  bestämma	  detta	  för	  dig	  -‐	  däremot	  kan	  
andra	  människor	  påverka	  dig.	  Syftet	  med	  detta	  kapitel	  är	  bara	  
ett:	  Låt	  aldrig	  andra	  människor	  påverka,	  bestämma	  eller	  
förändra	  bilden	  du	  vill	  ha	  av	  dig	  själv!	  	  	  
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Ö-‐G-‐A-‐T	  
Jag	  brukar	  ofta	  observera	  och	  studera	  beteenden	  för	  att	  sedan	  
ställa	  frågor	  kring	  dessa	  beteenden.	  Det	  gör	  att	  jag	  snabbt	  
kommer	  nära	  människor	  och	  får	  förtroende,	  min	  egen	  gissning	  är	  
för	  att	  människor	  inte	  är	  vana	  vid	  att	  få	  raka	  frågor.	  Svaren	  jag	  
fått	  efter	  mina	  observationer	  och	  frågeställningar	  har	  blivit	  till	  en	  
egen	  teori	  eller	  begrepp	  jag	  kallar	  för	  Ö-‐G-‐A-‐T	  som	  står	  för:	  
Ödmjukhet,	  Generositet,	  Ansvarsfullhet	  och	  Tacksamhet.	  
	  

Jag	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  krävs	  att	  en	  människa	  är	  
medveten	  om,	  arbetar	  med	  sig	  själv	  och	  dagligen	  i	  varje	  möte	  och	  
situation	  försöker	  efterleva	  de	  fyra	  faktorerna	  fyra	  faktorer	  för	  att	  
kunna	  känna	  lugn	  inombords.	  Vissa	  kallar	  det	  kanske	  lycka	  och	  
vissa	  för	  harmoni.	  	  
	  

Alla	  de	  fyra	  faktorerna	  är	  frivilliga,	  gratis,	  medvetna	  val.	  Det	  är	  
inga	  val	  vi	  föds	  med,	  vi	  kan	  präglas	  av	  andra	  men	  vi	  kan	  också	  
bestämma	  och	  utveckla	  vår	  egen	  grad	  av	  de	  fyra	  faktorerna.	  En	  
människa	  som	  är	  medveten	  om	  Ö-‐G-‐A-‐T	  arbetar	  dagligen	  aktivt	  
med	  sin	  egen	  utveckling	  -‐	  för	  att	  det	  är	  enkelt,	  det	  gör	  att	  
personen	  får	  en	  god	  bild	  av	  sig	  själv	  och	  mäter	  sig	  mot	  sig	  själv	  
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och	  inte	  mot	  andra,	  för	  att	  det	  direkt	  ger	  positiva	  konsekvenser	  
inombords	  och	  samtidigt	  bygger	  det	  personliga	  ryktet	  långsiktigt	  
samt	  att	  personen	  vet	  vad	  den	  behöver	  jobba	  med.	  
	  

Vad	  är	  ödmjukhet?	  
Själva	  ordet	  härstammar	  från	  det	  latinska	  ordet	  ”humilitas”	  som	  
härrör	  från	  ordet	  ”humus”	  som	  betyder	  världen,	  så	  ödmjukhet	  är	  
en	  stor	  och	  viktig	  egenskap.	  Vanliga	  synonymer	  till	  att	  vara	  ödmjuk	  
är	  ex.	  att	  vara	  anspråkslös	  och	  respektfull.	  Människor	  uppfattar	  
ödmjuka	  människor	  som	  oerhört	  vänliga	  och	  sympatiska.	  De	  är	  lätta	  
att	  tycka	  om	  för	  de	  trampar	  inte	  på	  människor	  eller	  snackar	  illa	  om	  
människor.	  Vad	  som	  kännetecknar	  människor	  med	  ödmjukhet	  är	  att	  
de	  är	  prestigelösa,	  de	  har	  inget	  behov	  av	  att	  visa	  upp	  saker	  de	  har	  
utom	  för	  sig	  själva.	  	  
	  

När	  jag	  coachar	  inom	  idrottsvärlden	  brukar	  jag	  säga	  att	  regel	  nr	  ett	  
är	  att	  alltid	  uppvisa	  ”ödmjukt	  pondus”,	  att	  alltid	  visa	  upp	  den	  
spelaren/	  människan	  du	  vill	  vara.	  Att	  du	  aldrig	  går	  ifrån	  den	  bilden	  
av	  vad	  du	  vill	  vara,	  att	  aldrig	  vika	  från	  din	  lägstanivå.	  För	  agerar	  du	  
med	  ödmjukt	  pondus	  på	  varje	  träning/i	  varje	  situation	  kommer	  du	  
till	  sist	  att	  innerligt	  tro	  på	  att	  du	  kan	  bli	  precis	  den	  
spelaren/människan.	  Spelaren	  kommer	  bl.a.	  att	  vilja	  träna	  som	  den	  
spelaren	  den	  vill	  vara,	  den	  kommer	  att	  ha	  samma	  kroppshållning	  
och	  kroppsspråk	  som	  den	  spelaren	  den	  vill	  vara.	  Om	  spelaren	  inte	  
når	  den	  nivån	  den	  önskat	  vet	  den	  i	  alla	  fall	  att	  den	  har	  gjort	  allt	  den	  
kunnat	  för	  att	  nå	  dit.	  
	  

Mahatma	  Gandhi	  menade	  att	  det	  inte	  går	  att	  vara	  sann	  utan	  
ödmjukhet.	  Taoismen	  beskriver	  en	  vis	  person	  så	  här:	  ”En	  vis/klok	  
persons	  handlar	  utan	  att	  göra	  anspråk	  på	  resultaten;	  han	  uppnår	  sin	  
förtjänst	  och	  uppvisar	  ingen	  arrogans	  –	  han/hon	  vill	  inte	  visa	  sin	  
överlägsenhet.”.	  	  



123	  

Jag	  översätter	  detta	  till	  att	  en	  ödmjuk	  människa	  är	  trygg	  i	  sig	  
själv	  och	  känner	  därför	  inget	  behov	  av	  att	  skryta	  eller	  behov	  att	  
ha	  rätt	  vilket	  gynnar	  personen	  i	  alla	  sociala	  sammanhang	  i	  livet.	  
	  

I	  en	  studie	  i	  Harvard	  Business	  Review	  påvisar	  Jim	  Collins	  och	  hans	  
kolleger	  att	  ödmjukhet	  är	  en	  ledaregenskap	  som	  är	  
multidimensionell	  vilket	  inkluderar	  självförståelse,	  självinsikt,	  
öppenhet	  och	  förmågan	  att	  ha	  perspektiv.	  	  	  
	  
Den	  spanske	  prästen	  Josemaría	  Escrivá	  de	  Balaguer	  y	  Albas	  
(1902-‐1975)	  tog	  fram	  sjutton	  tecken	  som	  visar	  på	  brist	  på	  
ödmjukhet.	  Mycket	  kloka	  saker	  att	  ta	  till	  sig.	  Här	  är	  min	  topp-‐
femton	  lista:	  
	  

I. Att	  tro	  att	  det	  du	  själv	  säger	  eller	  gör	  är	  bättre	  än	  det	  andra	  
säger	  eller	  gör.	  

II. Att	  alltid	  önska	  gå	  din	  egen	  väg.	  
III. Att	  argumentera	  med	  envishet	  eller	  fräckhet	  antingen	  du	  har	  

rätt	  eller	  fel.	  
IV. Att	  ge	  din	  synpunkt,	  när	  andra	  inte	  efterfrågat	  den,	  eller	  när	  

kärleken	  inte	  kräver	  det.	  
V. Att	  se	  ner	  på	  någon	  annans	  synpunkt.	  
VI. Att	  inte	  se	  på	  dina	  gåvor	  och	  möjligheter	  som	  ett	  lån.	  
VII. Att	  använda	  dig	  själv	  som	  exempel	  i	  samtal.	  
VIII. Att	  tala	  illa	  om	  dig	  själv,	  så	  att	  andra	  kommer	  att	  tänka	  väl	  om	  

dig	  eller	  säga	  emot	  dig.	  
IX. Att	  ursäkta	  dig	  själv,	  när	  du	  blir	  tillrättavisad.	  
X. Att	  finna	  behag	  i	  beröm	  och	  komplimanger.	  
XI. Att	  bli	  bedrövad	  för	  att	  andra	  får	  större	  uppskattning.	  
XII. Att	  vägra	  att	  utföra	  ringare	  uppgifter.	  
XIII. Att	  söka	  att	  framträda.	  
XIV. Att	  i	  konversation	  referera	  till	  din	  ärlighet,	  geni,	  händighet	  eller	  

yrkesskicklighet.	  
XV. Att	  skämmas	  för	  att	  du	  saknar	  vissa	  tillhörigheter.	  
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Den	  roligaste	  faktorn	  till	  välmående?	  	  
Vill	  du	  må	  bra	  inombords	  måste	  valet	  att	  vara	  generös	  vara	  ett	  av	  
de	  allra	  roligaste.	  Få	  saker	  får	  oss	  människor	  att	  må	  så	  bra	  som	  att	  
ge	  i	  ord	  och	  handling	  till	  andra	  människor.	  Att	  ge	  till	  en	  
medmänniska	  skänker	  dig	  lycka,	  självkänsla,	  energi,	  positivitet	  
och	  välmående.	  Du	  kan	  göra	  småsaker	  varje	  dag	  som	  ex.	  stanna	  
vid	  övergångställen	  och	  le	  med	  hela	  ansiktet	  till	  de	  gående	  eller	  
de	  som	  cyklar.	  Det	  är	  generositet!	  Du	  kan	  le	  med	  hela	  ansiktet	  när	  
du	  går	  på	  stan.	  Det	  är	  generositet!	  Du	  kan	  släppa	  förbi	  någon	  
bakom	  dig	  i	  kön	  i	  affären	  som	  verkar	  vara	  stressade,	  har	  småbarn,	  
eller	  lite	  varor.	  Det	  är	  generositet!	  	  
	  
Vi	  mår	  alla	  bra	  av	  att	  ge,	  sedan	  är	  frågorna	  (1)	  vad	  vi	  ger	  och	  (2)	  
vad	  vi	  förväntar	  oss	  att	  få	  tillbaka.	  Svaren	  på	  dessa	  båda	  frågor	  är	  
graden	  av	  vad	  vi	  får	  tillbaka	  av	  vår	  generositet.	  	  
	  

(1=)	  Du	  får	  maximalt	  tillbaka	  när	  du	  ger	  i	  ord	  och	  handling.	  	  
Vi	  kan	  ge	  pengar	  till	  galor	  på	  tv	  och	  liknande	  och	  det	  är	  jättebra,	  
men	  att	  ge	  av	  själv	  i	  ord	  och	  handling	  är	  något	  helt	  annat.	  Ger	  av	  dig	  
själv	  som	  människa	  och	  inte	  i	  form	  av	  materiella	  ting	  får	  du	  tillbaka	  
en	  äkta,	  härlig	  känsla	  av	  lycka	  och	  stolthet.	  	  
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(2=)	  Du	  får	  maximalt	  tillbaka	  när	  du	  inte	  kräver	  eller	  förväntar	  dig	  
att	  få	  någonting	  tillbaka.	  	  
Alla	  människor	  mår	  bra	  av	  att	  få	  uppskattning	  och	  bekräftelse	  
men,	  som	  psykologen	  Wayne	  Walter	  Dyer	  också	  säger,	  ”är	  du	  i	  
behov	  av	  bekräftelse	  är	  du	  på	  farlig	  mark”.	  	  
	  
Om	  du	  är	  generös	  och	  blir	  arg,	  ledsen,	  frustrerad	  eller	  förbannad	  
när	  du	  inte	  får	  någonting	  tillbaka	  finns	  risken	  att	  du	  blir	  lidande	  av	  
din	  handling	  istället	  för	  att	  det	  gynnar	  dig.	  Det	  intressanta	  är	  att	  
människan	  som	  inte	  tackar	  dig	  för	  din	  generösa	  handling	  inte	  har	  
en	  aning	  om	  vad	  den	  orsakar	  för	  reaktion.	  Så	  var	  generös	  i	  ord	  
och	  handling	  utan	  att	  förvänta	  dig	  att	  människor	  kommer	  att	  
tacka	  dig.	  	  
	  
Var	  stolt	  över	  din	  handling	  och	  passa	  på	  att	  berömma	  dig	  själv.	  
När	  människor	  ser	  och	  uppskattar	  din	  generositet	  så	  bara	  njut.	  
(Jag	  kan	  ge	  ett	  exempel:	  Jag	  var	  på	  utbildning	  och	  en	  person	  sade	  
redan	  på	  dagen	  att	  han/hon	  skulle	  vilja	  ha	  skjuts	  till	  affären	  på	  
kvällen	  och	  visste	  att	  jag	  var	  den	  enda	  som	  hade	  bil.	  Självklart	  
ställde	  jag	  upp.	  Efter	  att	  jag	  kört	  personen	  fram	  och	  tillbaka	  fick	  jag	  
inte	  ett	  enda	  tack.	  Detta	  är	  ett	  bra	  exempel	  när	  jag	  kunde	  ha	  blivit	  
irriterad	  eller	  förbannad	  men	  jag	  tänkte	  bara	  att:	  det	  var	  den	  
personens	  val	  och	  jag	  kan	  aldrig	  styra	  vad	  andra	  människor	  skall	  
göra.	  Det	  enda	  jag	  kan	  styra	  är	  vad	  jag	  gör.)	  	  
	  
Johann	  von	  Goethe	  skrev	  det	  fantastiska	  citatet:	  ”Behandla	  
människor	  som	  om	  de	  är	  vad	  de	  borde	  vara	  och	  du	  hjälper	  dem	  att	  
bli	  vad	  de	  är	  kapabla	  att	  bli.”.	  Den	  världsberömde	  författaren	  och	  
föreläsaren	  Les	  Brown	  har	  sagt:	  ”Se	  inte	  människan	  för	  vad	  den	  
är,	  se	  människan	  för	  vad	  den	  kan	  bli.”	  	  
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Att	  se	  människor	  för	  vad	  de	  kan	  bli	  gör	  att	  du	  får	  ett	  lugn,	  en	  
känsla	  av	  harmoni.	  För	  att	  det	  gör	  att	  du	  tycker	  om	  dig	  själv,	  det	  
gör	  att	  du	  känner	  dig	  stolt	  över	  den	  människan	  du	  är.	  Detta	  gör	  
att	  du	  får	  en	  god	  självbild	  av	  dig	  själv	  vilket	  stärker	  din	  självkänsla.	  
Att	  berätta	  för	  människor	  vad	  de	  kan	  bli	  och	  vad	  de	  kan	  uppnå	  är	  
bland	  de	  finaste	  och	  generösaste	  vi	  kan	  göra	  för	  en	  annan	  
människa.	  Ofta	  sätter	  människors	  egna	  negativa	  tankar	  
barriärerna	  och	  gränserna	  i	  livet.	  	  
	  

När	  vi	  visar	  att	  vi	  tror	  på	  dem,	  att	  de	  kan	  nå	  längre	  och	  högre	  ger	  
vi	  den	  positiva	  effekten	  som	  kan	  vara	  skillnaden	  för	  att	  den	  
människan	  skall	  må	  bra	  i	  livet	  eller	  inte.	  	  
	  

Det	  finaste	  vi	  kan	  ge	  en	  annan	  människa	  är	  orden:	  ”Jag	  tror	  på	  
dig.”.	  Samtidigt	  anser	  jag	  att	  det	  värsta	  vi	  kan	  göra	  mot	  en	  annan	  
människa	  är	  att	  säga:	  ”Du	  kan	  inte.”	  ”Det	  klarar	  du	  inte.”	  ”Du	  
räcker	  inte	  till”	  eller	  ”Du	  duger	  inte”.	  	  
	  

Orden	  vi	  använder	  är	  alltid	  vårt	  individuella	  ansvar.	  Det	  är	  alltid	  
vårt	  ansvar	  att	  noga	  välja	  de	  ord	  vi	  använder	  i	  hänsyn	  till	  den/de	  
människor	  vi	  pratar	  med.	  Välj	  ord	  som	  höjer	  människor	  i	  din	  
omgivning,	  som	  får	  dem	  att	  må	  bra!	  Gör	  detta	  till	  en	  vana	  och	  du	  
får	  själv	  positiv	  energi	  tillbaka,	  dessutom	  kommer	  du	  att	  bygga	  ett	  
starkt	  förtroende	  och	  många	  riktiga	  vänner	  för	  livet.	  
	  

Ordet	  "generositet"	  härstammar	  från	  det	  latinska	  ordet	  
”generōsus”,	  vilket	  kan	  översättas	  som	  "av	  ädel	  börd,”.	  Jag	  tycker	  
den	  grundläggande	  betydelsen	  fungerar	  alldeles	  utmärkt	  även	  i	  
vårt	  samhälle	  för	  vad	  kan	  vara	  ädlare	  än	  att	  vara	  generös?	  Den	  
dansk-‐franske	  konstnären	  Jacob	  Abraham	  Camille	  Pissaro	  	  
(1830-‐1903)	  sade	  så	  klokt:	  ”Välsignade	  är	  de	  som	  ser	  vackra	  saker	  i	  
enkla	  saker	  där	  andra	  ser	  ingenting.”.	  	  
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Hela	  denna	  bok	  handlar	  egentligen	  om	  att	  ta	  ansvar	  över	  ditt	  liv.	  	  
Mår	  du	  inte	  bra	  trots	  bra	  förutsättningar	  behöver	  du	  ställa	  dig	  
frågan	  om	  du	  tar	  fullt	  personligt	  ansvar.	  För	  tar	  vi	  inte	  själva	  det	  
ansvar	  vi	  känner	  att	  vi	  skall	  göra	  mår	  vi	  inte	  bra.	  När	  det	  handlar	  
om	  yrkeslivet	  gäller	  denna	  regel	  fullt	  ut,	  alla	  människor	  som	  har	  
ett	  arbete	  har	  betalt	  för	  en	  enda	  sak	  –	  vilket	  resultat	  de	  visar	  upp.	  
Ju	  bättre,	  produktivare,	  effektivare	  resultat	  människan	  visar	  upp,	  
desto	  högre	  lön	  och/eller	  bättre	  tjänst	  väntar	  denna	  person.	  	  
	  
Du	  tar	  bara	  ansvar	  när	  du	  förstår.	  
Det	  intressanta	  är	  att	  detta	  handlar	  om	  ett	  aktivt,	  frivilligt	  val	  
människan	  gör.	  Många	  kallar	  det	  inställning	  men	  när	  jag	  skall	  
beskriva	  det	  i	  en	  arbetssituation	  för	  en	  medarbetare	  som	  gjort	  ett	  
fantastiskt	  jobb	  kan	  jag	  säga:	  ”Du	  har	  verkligen	  valt	  rätt	  sätt	  att	  
agera,	  du	  har	  förstått	  vad	  detta	  jobbet	  handlar	  om.	  Jag	  är	  väldigt	  
glad	  att	  du	  arbetar	  för	  mig.	  Keep	  it	  up!”.	  Skall	  jag	  beskriva	  ett	  
motsatt	  förhållande	  kan	  jag	  säga:	  ”Du	  har	  valt	  en	  väg	  som	  inte	  
fungerar	  här.	  Hur	  har	  jag	  varit	  otydlig	  med	  vad	  ditt	  arbete	  
innebär?	  Hur	  kan	  jag	  hjälpa	  dig	  så	  att	  du	  kan	  göra	  ett	  bättre	  arbete	  
för	  tyvärr	  räcker	  inte	  detta	  till?”.	  
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Alla	  vi	  människor	  som	  går	  till	  ett	  arbete	  och	  går	  över	  tröskeln	  till	  
jobbet	  eller	  stämplar	  in	  gör	  samma	  aktiva,	  frivilliga	  val	  som	  i	  
privatlivet	  när	  vi	  kommer	  hem	  till	  vår	  familj.	  Vi	  gör	  valet	  att	  göra	  
vårt	  bästa	  eller	  att	  inte	  göra	  vårt	  bästa.	  	  
	  
Inom	  yrkeslivet	  finns	  här	  ingen	  gråzon.	  Vill	  vi	  avancera	  på	  något	  
sätt	  inom	  yrkeslivet	  är	  det	  enklaste,	  snabbaste	  och	  effektivaste	  
sättet	  att	  göra	  samma	  val	  varenda	  dag	  innan	  vi	  ”stämplar	  in”:	  
Exempelvis:	  Jag	  är	  i	  god	  tid	  på	  jobbet,	  jag	  är	  en	  schysst	  positiv	  
lagkompis,	  jag	  behandlar	  alla	  kunder	  som	  om	  de	  är	  den	  mest	  
värdefulla	  människa	  jag	  träffat,	  jag	  är	  i	  tid	  till	  möten,	  jag	  
respekterar	  de	  regler	  och	  policys	  organisationen	  satt	  upp,	  etc.	  	  
	  
Du	  gör	  valet	  varje	  dag,	  i	  varje	  situation	  till	  hur	  din	  framtid	  blir.	  	  
Du	  har	  hela	  kontrollen,	  hela	  makten	  och	  hela	  ansvaret.	  
	  
Som	  du	  läst	  tidigare	  i	  boken	  präglas	  du	  hela	  tiden	  av	  andra	  
människor	  som	  säger	  sig	  veta	  vad	  som	  är	  rätt	  för	  dig.	  Vad	  andra	  
tycker	  du	  bör	  ta	  ansvar	  över	  i	  ditt	  privatliv	  behöver	  inte	  
nödvändigtvis	  vara	  något	  du	  skall	  ta	  personligt	  ansvar	  över.	  Varje	  
gång	  du	  tar	  fullt	  personligt	  ansvar	  känner	  du	  att	  du	  har	  en	  känsla	  
av	  kontroll	  över	  det	  som	  sker	  i	  ditt	  privat-‐	  och	  yrkesliv	  vilket	  gör	  
dig	  trygg.	  
	  
Jag	  har	  tidigare	  hört	  och	  förstått	  att	  livet	  är	  en	  gåva	  men	  det	  är	  
först	  när	  jag	  behandlade	  mitt	  liv	  som	  en	  gåva	  jag	  verkligen	  tog	  
ansvar	  för	  mitt	  liv.	  Det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  att	  livet	  inte	  är	  en	  
självklarhet.	  Först	  när	  du	  tar	  ansvar	  för	  ditt	  beteende,	  din	  attityd	  
och	  dina	  handlingar	  kan	  du	  bli	  den	  människa	  du	  vill	  vara,	  nå	  dina	  
högsta	  drömmar	  och	  överträffa	  de	  mål	  och	  ambitioner	  du	  satt	  
upp.	  	  
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Jag	  citerar	  här	  nedan	  min	  vän	  Tina	  Thörners	  tankar	  om	  ansvar	  
hon	  skrev	  i	  förordet	  till	  min	  föregående	  bok	  ”Konsten	  att	  dö	  unik”:	  
	  
”Den	  här	  boken	  utgår	  ju	  från	  just	  det	  viktigaste	  för	  mig	  av	  allt:	  
ÄLSKA	  SIG	  SJÄLV	  –	  skapa	  positiva	  och	  energihöjande	  tankar,	  välja	  
sin	  omgivning,	  leva	  och	  agera	  här	  och	  nu	  utifrån	  just	  mig	  med	  allt	  
vad	  det	  innebär.	  
	  
När	  jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  bli	  en	  av	  de	  bästa	  i	  världen	  i	  
kartläsning	  berättade	  en	  mental	  tränare	  för	  mig	  att	  det	  finns	  en	  
formel	  som	  skulle	  hjälpa	  mig	  på	  vägen	  och	  det	  är:	  ta	  100%	  ANSVAR	  –	  
för	  allt	  du	  säger	  –	  gör	  –	  agerar	  och	  reagerar	  samtidigt	  som	  du	  
eliminerar	  ursäkter	  och	  bortförklaringar.	  	  
	  
Se	  till	  att	  dina	  ”triljoner”	  celler	  får	  så	  bra	  input	  som	  de	  bara	  kan	  –	  
för	  de	  är	  ditt	  viktigaste	  team	  i	  livet!	  Ge	  dem	  sömn	  –	  mat	  –	  motion	  -‐	  
utmaningar	  samt	  TRÄNING	  och	  åter	  TRÄNING	  så	  kommer	  du	  gå	  så	  
långt	  du	  vill!	  
	  
Funderingar	  och	  råd	  runt	  detta	  tar	  Niclas	  upp	  i	  boken	  –	  och	  med	  
hans	  verktyg	  kan	  du	  få	  förståelse	  och	  vägledning	  till	  att	  skapa	  och	  
bli	  ”ditt	  bästa	  JAG”	  i	  alla	  lägen	  och	  alla	  situationer.	  Att	  när	  du	  
lämnar	  jordelivet	  kan	  känna	  tacksamhet	  och	  tillfredsställelse	  av	  att:	  
JAG	  LEVDE	  MITT	  LIV!	  
	  
Endless	  power	  and	  unconditional	  LOVE	  till	  era	  alla	  som	  vågar	  leva	  
och	  skapa	  ERT	  BÄSTA	  LIV!	  
	  
Tina	  Thörner”	  
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Finns	  genuin	  tacksamhet	  inom	  oss,	  mår	  vi	  bra	  inombords.	  
Socrates	  ord	  är	  så	  insiktsfulla	  och	  jag	  tror	  på	  dem	  till	  fullo.	  
Tydligen	  fanns	  samma	  bekymmer	  före	  vår	  tideräkning	  men	  i	  andra	  
former.	  Människor	  går	  runt	  och	  klagar	  istället	  för	  att	  vara	  djupt	  
tacksamma	  för	  vad	  de	  har	  vilket	  är	  tragiskt.	  	  
	  
Det	  brukar	  ju	  sägas	  att	  pengar	  inte	  kan	  skapa	  lycka.	  Jag	  tycker	  det	  
är	  sant,	  pengar	  kan	  aldrig	  skapa	  genuin,	  långvarig	  lycka.	  Däremot	  
kan	  pengar	  skapa	  frihet	  att	  gör	  vad	  du	  vill,	  när	  du	  vill.	  Lycka	  kan	  
vara	  så	  många	  olika	  saker;	  som	  att	  vi	  kan	  cykla	  eller	  köra	  till	  
affärer	  för	  att	  handla,	  att	  våra	  barn	  är	  friska,	  att	  vi	  har	  ett	  arbete,	  
osv.	  (läs	  mer	  om	  detta	  och	  vad	  som	  skapar	  välmående	  när	  jag	  
beskriver	  ”PERMA”	  i	  bonuskapitlet	  efter	  de	  100	  procenten).	  
	  
Att	  vara	  tacksam	  är	  ett	  aktivt,	  medvetet,	  gratis,	  frivilligt	  val	  som	  
bara	  gör	  dig	  gott,	  detsamma	  gäller	  ödmjukhet,	  generositet	  och	  
ansvarsfullhet.	  Om	  du	  har	  allt	  du	  bara	  kan	  önska	  dig	  i	  livet	  av	  
materiella	  ting	  och	  pengar	  tror	  jag	  inte	  du	  kan	  vara	  kontinuerligt	  
lycklig	  utan	  att	  varje	  dag	  vara	  medveten	  om	  ÖGAT	  och	  varje	  dag	  
aktivt	  sträva	  efter	  att	  utveckla	  dessa	  fyra	  faktorer.	  	  
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Ställ	  dig	  följande	  frågor	  varje	  morgon:	  	  
”Hur	  kan	  jag	  bli	  mer	  ödmjuk?”	  ”Hur	  kan	  jag	  bli	  mer	  generös?”	  	  
”Hur	  kan	  jag	  bli	  mer	  ansvarsfull?”	  ”Hur	  kan	  jag	  bli	  mer	  tacksam?”	  
	  
Ställ	  dig	  följande	  frågor	  varje	  kväll:	  	  
”Var	  jag	  ödmjuk,	  generös,	  ansvarsfull	  och	  tacksam	  idag?”	  ”Hur	  
visade	  jag	  det?”	  Hur	  påverkade	  detta	  mig	  själv	  och	  andra	  
människor?”	  ”Hur	  mår	  jag?”	  
	  
Viktigast	  av	  allt,	  gör	  det	  för	  din	  skull!	  
Gör	  inte	  detta	  för	  att	  jag	  tycker	  du	  skall	  göra	  det,	  gör	  inte	  det	  för	  
andras	  skull.	  Gör	  du	  inte	  det	  för	  att	  du	  verkligen	  vill	  göra	  det	  –	  så	  
syns	  det	  på	  dig	  att	  det	  inte	  är	  äkta.	  Utveckla	  medvetet	  och	  
kontinuerligt	  dessa	  sidor	  hos	  dig	  själv	  och	  se	  hur	  du	  förändras,	  
hur	  dina	  relationer	  förändras,	  hur	  ditt	  yrkesliv	  förändras	  och	  hur	  
du	  förändrar	  din	  framtid.	  Det	  här	  lovar	  jag	  dig,	  är	  en	  härlig	  resa.	  	  
	  	  
Det	  viktigaste	  ordet	  i	  svenska	  språket.	  
	  

Detta	  ord	  gör	  att	  du	  blir	  omtyckt.	  
Detta	  ord	  gör	  att	  du	  blir	  respekterad.	  
Detta	  ord	  gör	  att	  du	  vinner	  förtroende.	  
Detta	  ord	  får	  människor	  att	  le	  mot	  dig.	  
Detta	  ord	  får	  människor	  att	  se	  upp	  till	  dig.	  
Detta	  ord	  gör	  att	  du	  blir	  bra	  behandlad.	  
Detta	  ord	  lyfter	  människor.	  
Detta	  ord	  är	  positivt	  att	  missbruka.	  
Detta	  ord	  kan	  du	  säga	  varje	  dag	  många,	  många	  gånger.	  
Detta	  ord	  får	  människor	  att	  känna	  glädje.	  
Detta	  ord	  får	  människor	  att	  må	  bra	  inombords.	  
Detta	  ord	  gör	  att	  människor	  känner	  tacksamhet.	  	  
Detta	  ord	  ger	  samma	  effekt	  i	  alla	  länder.	  
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Detta	  är	  bara	  några	  exempel	  på	  vad	  detta	  ord	  gör	  och	  jag	  är	  
övertygad	  om	  att	  detta	  t.o.m.	  är	  världens	  viktigaste	  ord.	  	  
Ordet	  är:	  Tack.	  	  

Ett	  genuint	  uttryckt	  ”tack”	  hör	  jag	  allt	  mer	  sällan	  och	  det	  är	  
oerhört	  tråkigt.	  Det	  var	  för	  ett	  drygt	  år	  sedan	  när	  jag	  stod	  i	  kön	  på	  
ett	  snabbmatställe	  i	  Hässleholm	  det	  blev	  så	  tydligt	  för	  mig.	  Det	  var	  
mitt	  på	  dagen	  och	  framför	  mig	  i	  köerna	  stod	  många	  människor	  i	  
blandade	  åldrar.	  När	  de	  beställde	  sade	  ingen	  människa	  ”En	  ”meny”	  -‐	  
tack.”.	  När	  de	  fick	  maten	  och	  fått	  god	  service	  och	  människorna	  som	  
gjort	  sitt	  arbete	  till	  100	  procent	  sade	  varsågod	  –	  sade	  ingen	  ”tack”.	  	  

Detta	  är	  på	  något	  konstigt	  sätt	  accepterat	  och	  det	  sjuka	  är	  att	  jag	  
tror	  att	  detta	  beteende	  har	  skapat	  en	  prägling	  tillbaka	  till	  de	  som	  
säljer	  tjänster	  till	  kunder.	  För	  jag	  tycker	  mig	  märka	  att	  allt	  fler	  blir	  
sämre	  för	  att	  ”tacka	  för	  affären”	  när	  det	  gäller	  småköp	  som	  t.ex.	  
en	  snabbmåltid.	  När	  jag	  stannade	  till	  för	  att	  köpa	  en	  kaffe	  på	  
vägen	  upp	  till	  Borås	  tackade	  inte	  expediten	  i	  luckan	  för	  att	  jag	  
bidragit	  till	  att	  han	  faktiskt	  har	  ett	  arbete.	  	  

Det	  är	  så	  lätt	  att	  lägga	  till	  ett	  ”tack”	  efter	  en	  mening	  eller	  när	  
någon	  håller	  upp	  en	  dörr.	  Det	  är	  så	  lätt	  att	  med	  hela	  ansiktet	  visa	  
upp	  ett	  ”tack!”	  när	  någon	  släpper	  fram	  oss	  i	  trafiken.	  Det	  tar	  
ingen	  energi	  från	  oss	  men	  det	  ger	  till	  100	  procent	  energi	  till	  
mottagaren	  och	  till	  oss	  som	  ger.	  
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Prestationsåkomman	  är	  ett	  ord	  jag	  tog	  fram	  när	  jag	  coachade	  en	  
människa	  i	  60-‐årsåldern	  som	  hela	  sitt	  liv	  känt	  sig	  otillräcklig	  och	  
som	  hela	  sitt	  liv	  känt	  att	  hon	  varit	  tvungen	  att	  prestera	  för	  att	  
duga	  till	  och	  räcka	  till.	  När	  jag	  frågade	  vad	  som	  var	  viktigt	  för	  
henne	  i	  hennes	  liv	  förutom	  hennes	  närmaste	  var	  svaret	  att	  det	  
som	  var	  viktigast	  i	  hennes	  ögon	  var	  att	  alltid	  vara	  duktig	  och	  att	  
allt	  skulle	  vara	  perfekt	  i	  hennes	  omgivning.	  	  

När	  du,	  i	  ditt	  privatliv,	  gör	  saker	  till	  perfektion	  utan	  att	  du	  tänker	  
på	  det	  vet	  du	  att	  du	  gör	  det	  för	  din	  egen	  skull.	  När	  du,	  i	  ditt	  
privatliv,	  tänker	  på	  att	  du	  skall	  göra	  till	  perfektion	  och	  eventuellt	  
t.o.m.	  har	  ont	  i	  magen	  vet	  du	  att	  du	  gör	  detta	  mer	  för	  någon	  
annans	  skull	  än	  för	  din	  egen	  skull	  –	  och	  då	  vet	  du	  att	  du	  har	  en	  
släng	  av	  prestationsåkomman.	  

När	  vi	  är	  på	  vår	  arbetsplats	  är	  det	  självklart	  att	  vi	  skall	  prestera	  för	  
andras	  skull;	  för	  arbetsgivaren,	  för	  våra	  kolleger,	  för	  våra	  kunder	  
och	  för	  att	  få	  en	  lön.	  	  
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Har	  du	  ont	  i	  magen	  när	  du	  presterar	  på	  jobbet	  kan	  du	  ställa	  dig	  
frågorna	  om	  (1)	  du	  har	  rätt	  förutsättningar	  att	  kunna	  ge	  de	  
resultat	  som	  krävs,	  (2)	  om	  du	  verkligen	  trivs	  på	  jobbet	  och	  (3)	  om	  
du	  brinner	  för	  dina	  arbetsuppgifter.	  Är	  ditt	  svar	  nej	  på	  någon	  av	  
frågorna	  behöver	  du	  ta	  ditt	  personliga	  ansvar	  vilket	  att	  du	  
kontinuerligt	  fortsätter	  att	  ge	  100	  procent	  och	  samtidigt:	  (1)	  
berättar	  att	  du	  känner	  så	  här	  för	  ledningen,	  (2)	  söker	  andra	  jobb,	  
(3)	  frågar	  ledningen	  om	  möjligheten	  finns	  att	  du	  kan	  bli	  
omplacerad	  för	  att	  kunna	  bidra	  mer.	  	  	  	  

Vi	  lever	  dessvärre	  i	  ett	  prestationssamhälle	  där	  reklam	  visar	  hur	  
den	  perfekta	  människan	  ser	  ut	  som	  har	  den	  perfekta	  familjen,	  har	  
det	  perfekta	  boendet,	  kör	  den	  perfekta	  bilen,	  har	  den	  perfekta	  
frisyren	  och	  figuren	  och	  har	  den	  perfekta	  mobiltelefonen.	  Min	  
önskan	  till	  dig	  är	  att	  du	  ser	  vikten	  av	  att	  inte	  ta	  till	  dig	  av	  allt	  detta.	  	  
Som	  jag	  skrivit	  tidigare	  är	  en	  viktig	  del	  av	  att	  må	  bra	  som	  människa	  
att	  acceptera	  dig	  själv	  precis	  som	  du	  är	  och	  ha	  självinsikt.	  	  

En	  människa	  med	  självinsikt	  ser	  och	  förstår	  sina	  tillgångar	  och	  
brister,	  ser	  hur	  sitt	  beteende	  och	  kroppsspråk	  påverkar	  sig	  själv	  
och	  sina	  medmänniskor	  och	  tar	  fullt	  personligt	  ansvar	  för	  det.	  

Det	  är	  inte	  hur	  du	  ser	  ut	  eller	  hur	  du	  pratar	  som	  avgör	  om	  du	  
kommer	  att	  uppnå	  lycka	  eller	  inte.	  Det	  är	  inte	  vilket	  jobb	  du	  har	  
eller	  hur	  mycket	  pengar	  på	  banken	  du	  har	  eller	  om	  du	  har	  barn	  
eller	  inte	  som	  avgör	  om	  du	  uppnår	  lycka	  eller	  inte.	  De	  som	  
uppnår	  lycka	  i	  livet	  har	  accepterar	  den	  personen	  de	  är	  och	  älskar	  
sig	  själva	  för	  den	  personen	  de	  är.	  För	  att	  de	  har	  modet	  att	  vara	  
den	  människan	  de	  vill	  vara	  i	  varje	  situation,	  i	  varje	  möte.	  Ingen	  
uppnår	  lycka	  för	  att	  ge	  saker	  eller	  få	  saker.	  De	  som	  uppnår	  lycka	  
ger	  konstant	  av	  sig	  själv	  i	  ord	  och	  handling.	  Och	  dessa	  människor	  
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är	  medvetna	  av	  att	  om	  de	  ger	  av	  sig	  själva	  så	  får	  de	  lycka	  
tillbaka.	  Människor	  som	  uppnår	  lycka	  jämför	  sig	  inte	  med	  andra	  
människor.	  Varje	  gång	  du	  jämför	  dig	  med	  andra	  människor	  får	  du	  
en	  släng	  av	  prestationsåkomman.	  Den	  kommer	  direkt	  och	  den	  
säger:	  ”DU	  DUGER	  INTE	  TILL	  OCH	  DU	  RÄCKER	  INTE	  TILL!!”	  

Din	  första	  instinkt	  om	  du	  har	  en	  låg	  självkänsla	  och	  en	  situation	  
uppkommer	  när	  du	  kan	  jämföra	  dig	  med	  andra	  är:	  ”Jag	  måste	  
prestera!”.	  Detta	  gör	  att	  du	  inombords	  mår	  dåligt.	  För	  du	  vill	  
prestera	  för	  att	  andra	  skall	  kunna	  se	  att	  du	  kan	  prestera.	  

Din	  första	  instinkt	  om	  du	  har	  en	  god	  självkänsla	  och	  en	  situation	  
uppkommer	  när	  du	  kan	  jämföra	  dig	  med	  andra	  är:	  ”Wow,	  vad	  kul	  
för	  honom/henne/dem!	  Vad	  glad	  jag	  blir	  för	  hans/hennes/deras	  
skull!”.	  Detta	  gör	  du	  för	  att	  du	  mår	  bra!	  Du	  tar	  ansvar	  för	  det	  du	  kan	  
påverka	  i	  ditt	  liv,	  du	  är	  trygg	  i	  dig	  själv	  och	  du	  unnar	  andra	  
människor	  lycka	  och	  framgång.	  

Den	  fantastiske	  författaren	  och	  föreläsaren	  Brian	  Tracy	  skrev	  i	  sin	  
underbara	  bok	  ”No	  excuses!”	  att	  varje	  gång	  du	  får	  för	  dig	  att	  
någon	  är	  bättre	  än	  dig	  gör	  det	  att	  du	  i	  ditt	  inre,	  medvetet	  eller	  
omedvetet	  eller	  både	  och,	  ser	  dig	  som	  sämre	  än	  denna	  andra	  
människa.	  Jag	  läste	  ett	  mycket	  klokt	  och	  insiktsfullt	  citat	  som	  
förklarar	  prestationsåkomman	  och	  vikten	  att	  våga	  vara	  sig	  själv	  av	  
skådespelerskan	  Sally	  Field.	  Citatet	  visar	  att	  hon	  uppnått	  en	  hög	  
grad	  av	  personlig	  utveckling	  och	  självinsikt	  samt	  en	  oerhörd	  storhet	  
när	  hon	  delade	  med	  sig:	  	  



136

Detta	  kapitel	  handlar	  om	  vägra	  låta	  dig	  präglas	  av	  rykten	  och	  
skitsnack.	  Det	  finns	  en	  alldeles	  underbar	  historia	  kring	  den	  
grekiske	  filosofen	  Socrates	  (470-‐399	  f.Kr.)	  tankar	  och	  metodik.	  
Det	  var	  en	  gång	  i	  antikens	  Grekland…	  

”En	  dag	  stötte	  en	  bekant	  på	  den	  store	  filosofen	  och	  sade:	  -‐	  Vet	  ni	  
vad	  jag	  hörde	  om	  er	  vän?	  

Socrates	  svarade:	  -‐	  Vänta	  lite.	  Innan	  du	  pratar	  med	  mig	  om	  min	  vän,	  
kan	  det	  vara	  bra	  att	  filtrera	  vad	  du	  skall	  säga.	  Jag	  kallar	  det:	  ”det	  
tredubbla	  filtertestet”.	  Det	  första	  filtret	  är	  sanningen.	  	  

1. Är	  du	  helt	  säker	  på	  att	  det	  du	  håller	  på	  att	  berätta	  för	  mig
om	  min	  vän	  är	  sant?	  Mannen	  svarade:	  -‐	  Nej,	  faktiskt	  hörde
jag	  just	  om	  det	  och…

Socrates	  fortsatte:	  -‐	  Okej,	  så	  du	  vet	  inte	  med	  säkerhet	  om	  de	  är	  
sant	  eller	  inte.	  Då	  provar	  vi	  det	  andra	  filtret,	  filter	  nummer	  två	  är	  
godhet.	  	  
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2. Är	  det	  du	  håller	  på	  att	  berätta	  för	  mig	  om	  min	  vän
någonting	  bra?

Mannen	  svarade:	  -‐	  Ähh..	  Nej,	  tvärtom…	  

Socrates	  fortsatte:	  -‐	  Så	  du	  vill	  säga	  någonting	  illa	  om	  min	  vän,	  men	  
du	  är	  inte	  säker	  på	  att	  det	  är	  sant.	  Nåväl,	  du	  kan	  fortfarande	  klara	  
testet	  ändå.	  Det	  finns	  ett	  filter	  kvar,	  användbarhet.	  	  

3. Är	  det	  du	  håller	  på	  att	  berätta	  för	  mig	  om	  min	  vän
användbart	  för	  mig?
Mannen	  svarade:	  -‐	  Nej,	  egentligen	  inte.

Socrates	  avslutade	  med	  följande	  ord:	  -‐	  Om	  det	  du	  vill	  berätta	  för	  
mig	  om	  min	  vän	  varken	  är	  sant	  eller	  bra	  och	  inte	  ens	  är	  till	  någon	  
nytta	  för	  mig	  att	  veta.	  Varför	  säga	  det	  till	  mig	  överhuvudtaget?”	  

Denna	  berättelse	  är	  ett	  lysande	  exempel	  på	  hur	  alla	  borde	  
hantera	  rykten	  och	  skitsnack.	  Att	  prata	  om	  andra	  människor	  är	  
bara	  positivt	  för	  dig	  själv	  om	  du	  berättar	  någonting	  positivt.	  	  

Jag	  skall	  förtydliga:	  Varje	  gång	  du	  pratar	  eller	  tänker	  negativt	  om	  
någon	  annan	  människas	  beteende,	  utseende	  eller	  någonting	  
annat	  så	  är	  det	  aldrig(!)	  till	  någon	  nytta	  för	  dig	  själv.	  

Det	  tar	  av	  din	  energi	  och	  fart	  och	  av	  ditt	  engagemang	  och	  fokus.	  
Det	  tar	  dessutom	  av	  din	  glädje	  och	  indirekt	  av	  din	  förmåga	  att	  
känna	  dig	  lycklig.	  Du	  tar	  själv	  stora	  tuggor	  av	  din	  självkänsla	  och	  
hur	  du	  ser	  på	  dig	  själv.	  Hur	  ofta	  är	  du	  stolt	  över	  dig	  själv	  när	  du	  
sprider	  rykten	  eller	  skitsnack?	  Hur	  ofta	  kan	  du	  le	  ett	  äkta	  leende	  
när	  du	  sprider	  rykten	  eller	  skitsnack?	  Jag	  vet:	  Aldrig!	  	  	  
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Varje	  gång	  du	  genuint	  pratar	  eller	  tänker	  positivt	  om	  någon	  annan	  
människas	  beteende,	  utseende	  eller	  någonting	  annat	  så	  är	  det	  
alltid(!)	  till	  nytta	  för	  dig.	  

Endorfiner	  i	  din	  hjärna	  frigörs	  vilket	  gör	  att	  du	  mår	  bra.	  Du	  får	  per	  
automatik	  styrka,	  kraft,	  mod	  och	  känner	  glädje	  och	  stolthet	  över	  
dig	  själv	  och	  ditt	  beteende.	  

Det	  gör	  att	  du	  vill	  göra	  det	  här	  om	  och	  om	  igen.	  Hur	  ofta	  är	  du	  
stolt	  över	  dig	  själv	  när	  du	  talar	  positivt	  om	  och	  till	  människor?	  Hur	  
ofta	  får	  du	  en	  härlig	  känsla	  i	  magen	  när	  du	  får	  andra	  människor	  att	  
må	  bra?	  Jag	  vet:	  Alltid!	  

Du	  har	  makten!	  
Tänk	  att	  DU	  själv	  kan	  påverka	  hur	  du	  mår	  varje	  dag.	  Du	  har	  hela	  
makten	  och	  hela	  kontrollen.	  Dessutom	  är	  det	  ditt	  eget	  ansvar.	  Det	  
är	  ett	  fritt	  val	  som	  ingen	  tvingar	  dig	  till.	  	  

§ Välj	  att	  se	  det	  positiva!	  
§ Välj	  att	  se	  lösningarna!	  
§ Prata	  så	  mycket	  du	  bara	  kan	  om	  andra	  människors	  

positiva	  egenskaper!	  
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§ Hur	  ofta	  skickar	  du	  vidare	  en	  dålig	  attityd?	  

§ Hur	  ofta	  skickar	  du	  vidare	  en	  genomrutten,	  unken	  attityd?	  

§ Hur	  ofta	  skickar	  du	  vidare	  en	  attityd	  som	  sänker	  andra	  
människor?	  

§ Hur	  ofta	  skickar	  du	  vidare	  en	  attityd	  som	  får	  andra	  människor	  
att	  må	  dåligt	  och	  känna	  tvivel	  över	  sig	  själva?	  

Här	  kommer	  sju	  korta	  frågor	  till	  dig:	  

Fråga	  ett:	  Har	  ofta	  varje	  vecka	  träffar	  du	  på	  en	  människa	  som	  har	  
en	  dålig	  attityd,	  är	  på	  dåligt	  humör,	  som	  är	  irriterad,	  sur	  eller	  arg?	  
Eller	  som	  (bara)	  är	  negativ?	  	  

Fråga	  två:	  Finns	  det	  någon	  i	  din	  närhet	  som	  ofta	  har	  en	  sådan	  
attityd?	  
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Fråga	  tre:	  Irriterar	  det	  dig	  när	  sådant	  händer?	  

Fråga	  fyra:	  Känner	  du	  att	  du	  tappar	  energi	  när	  du	  konfronteras	  
med	  människor	  som	  har	  någon	  av	  dessa	  attityder?	  

Fråga	  fem:	  Känner	  du	  att	  ”tar	  på	  dig	  attityden”,	  att	  du	  förändras	  
från	  en	  känsla/attityd	  du	  haft	  inombords	  till	  en	  liknande	  
känsla/attityd	  som	  personen	  du	  påverkas	  av	  har/hade?	  	  

Om	  du	  svarar	  ja	  på	  någon	  av	  dessa	  frågor	  blir	  du	  präglad.	  Du	  
tillåter	  att	  en	  annan	  människa	  tar	  av	  din	  energi,	  din	  kraft,	  din	  
styrka,	  din	  glädje	  och	  din	  själ.	  

Fråga	  sex:	  Hur	  ofta	  skickar	  du	  vidare	  en	  dålig	  attityd..?	  

Du	  kanske	  träffade	  på	  en	  människa	  som	  hade	  en	  dålig	  attityd	  i	  
affären	  eller	  på	  restaurangen/snabbmatstället/fiket	  förra	  
månaden?	  Eller	  kanske	  i	  trafiken	  förra	  veckan?	  Eller	  kanske	  någon	  
på	  ditt	  jobb,	  en	  kund	  eller	  kollega,	  smittade	  dig	  med	  denna	  känsla	  
igår?	  Kanske	  var	  det	  t.o.m.	  din	  respektive	  eller	  någon	  annan	  i	  din	  
släkt	  som	  tog	  av	  din	  energi?	  

Blev	  du	  stressad,	  fick	  du	  ett	  dåligt	  språkbruk,	  blev	  du	  arg?	  Kan	  det	  
vara	  så	  att	  du	  efter	  ”präglingen”	  började	  hitta	  fel	  på	  andra	  
människor…?	  
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Fråga	  sju:	  Hur	  ofta	  skriker	  du/beter	  du	  dig	  unket	  mot	  en	  annan	  
människa	  (ditt	  barn,	  respektive,	  kollega,	  etc.)	  för	  att	  du	  burit	  med	  
dig	  en	  negativ	  attityd	  du	  fått	  av	  någon	  annan?	  	  

Vems	  beteende	  bär	  du	  i	  olika	  situationer?	  	  
Bär	  du	  på	  ditt	  eget	  beteende	  eller	  på	  någon	  annans?	  

Den	  du	  vill	  vara	  
Vid	  de	  stunder	  i	  livet	  du	  gör	  saker	  som	  du	  verkligen	  tycker	  om	  och	  
verkligen	  älskar	  att	  göra	  garanterar	  jag	  att	  du	  bär	  på	  ditt	  eget	  
beteende.	  Du	  är	  den	  du	  vill	  vara!	  

Den	  du	  inte	  vill	  vara	  
Om	  någon	  i	  din	  närhet	  är	  sur	  eller	  arg	  är	  risken	  stor	  att	  du	  också	  blir	  
arg	  eller	  sur.	  Tar	  du	  över	  den	  attityden	  blir	  du	  en	  människa	  du	  inte	  
vill	  vara	  egentligen.	  

Likaså	  är	  ”risken”	  överhängande	  att	  om	  någon	  i	  din	  närhet	  är	  glad	  
eller	  strålar	  av	  energi	  eller	  engagemang	  så	  kommer	  du	  att	  göra	  
detsamma	  och	  det	  är	  jättebra!	  

I	  mina	  samtal	  med	  människor	  har	  jag	  tydligt	  märkt	  att	  nästan	  alla	  
fall	  av	  prägling	  sker	  från	  en	  nära	  släkting	  eller	  familjemedlem.	  	  

När	  människor	  oprovocerat	  blir	  kränkta	  eller	  upplever	  att	  någon	  
oprovocerat	  skriker	  åt	  dem	  tappar	  de	  självkänsla.	  (Framförallt	  barn	  
som	  förväntar	  sig	  att	  de	  närmaste	  i	  familjen	  skall	  skydda	  dem	  .)	  
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Blunda	  för	  några	  sekunder	  och	  visualisera	  vilken	  människa	  du	  vill	  
vara	  inför	  din	  familj,	  dina	  kolleger,	  släkt,	  kompisar,	  kunder	  och	  alla	  
andra.	  Du	  vet	  exakt	  vilken	  människa	  du	  vill	  vara.	  Jag	  antar	  att	  du	  vill	  
vara	  en	  människa	  som	  är	  bl.a.	  lugn,	  harmonisk,	  generös,	  
förtroendeingivande,	  empatisk,	  glad,	  ödmjuk,	  ansvarsfull	  och	  lite	  
lagom	  självsäker	  plus	  säkerligen	  en	  massa	  andra	  saker.	  	  

Bestäm	  dig	  från	  och	  med	  nu	  för	  att	  vara	  exakt	  den	  människan	  du	  
vill	  vara	  i	  alla	  möten	  och	  i	  alla	  situationer	  oberoende	  av	  hur	  du	  
påverkas	  av	  yttre	  faktorer.	  Jag	  vet	  att	  du	  är	  just	  den	  människa	  du	  
vill	  vara	  –	  inför	  vissa	  människor...	  Du	  är	  den	  människan	  inför	  de	  
människor	  du	  känner	  dig	  trygg	  inför,	  de	  du	  inte	  behöver	  spela	  
roller	  inför,	  de	  du	  inte	  behöver	  prestera	  inför,	  de	  som	  berömmer	  
dig	  istället	  för	  att	  kritiserar	  dig,	  de	  som	  ger	  dig	  energi	  istället	  för	  
tar	  av	  din	  värdefulla	  energi.	  De	  som	  accepterar	  och	  älskar	  dig	  för	  
just	  precis	  den	  du	  är.	  

Tänk	  om	  det	  är	  så	  enkelt	  att	  du	  är	  på	  denna	  jord	  för	  att	  vara	  precis	  
denna	  människa?	  Du	  har	  allt	  att	  vinna	  och	  ingenting	  att	  förlora	  om	  
du	  kontinuerligt	  (bambuträdet…)	  arbetar	  efter	  att	  bli	  den	  du	  vill	  
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vara.	  Varje	  gång	  du	  känner	  att	  du	  är	  precis	  den	  människan	  känner	  
du	  lust	  och	  glädje	  över	  att	  vara	  vid	  liv,	  du	  känner	  varm	  energi	  
inombords	  genuin	  tacksamhet	  bara	  finnas	  till.	  

Vad	  gott	  de	  människor	  du	  träffat	  i	  livet	  talar	  om	  dig	  och	  kommer	  
att	  berätta	  om	  dig	  den	  dagen	  du	  går	  bort.	  Vilket	  underbart	  arv	  och	  
avtryck	  du	  lämnar	  efter	  dig	  till	  alla	  du	  träffat	  på.	  Jag	  lovar	  dig	  att	  
du	  kommer	  att	  bli	  förundrad	  och	  nästan	  chockad	  när	  du	  visar	  ditt	  
sanna	  jag.	  Det	  är	  nästan	  som	  trolleri	  för	  när	  du	  lever	  som	  den	  
människa	  du	  verkligen	  vill	  vara	  kommer	  du	  efterhand	  att	  träffa	  fler	  
och	  fler	  människor	  som	  tänker	  likadant	  som	  du	  än	  du	  någonsin	  gjort	  
tidigare.	  	  

Alla	  människor	  vill	  ge	  energi!	  
Men	  dessvärre	  vågar	  de	  flesta	  inte	  visa	  sitt	  sanna	  jag,	  men	  gör	  du	  
det	  kontinuerligt	  kommer	  andra	  att	  se	  detta	  och	  börja	  ge	  dig	  av	  sin	  
energi	  och	  positivitet.	  Människor	  kommer	  att	  vilja	  vara	  dig	  nära	  av	  
den	  enkla	  anledningen	  att	  de	  inte	  kan	  undgå	  att	  se	  och	  känna	  att	  du	  
mår	  bra!	  Du	  har	  skapat	  ett	  positivt	  nätverk.	  Så	  länge	  du	  lever	  kan	  
du,	  och	  bara	  du,	  förändra	  bilden	  av	  dig	  själv.	  Det	  är	  ett	  aktivt	  val	  
som	  bara	  är	  ditt	  ansvar	  och	  ingen	  annans.	  

Inför	  vilka	  människor	  är	  du	  inte	  dig	  själv?	  
Blunda	  nu	  igen	  och	  fundera	  över	  vilka	  människor	  du	  inte	  
kan/vill/vågar	  visa	  vem	  du	  verkligen	  vill	  vara	  till.	  Begrunda	  noga	  er	  
relation	  med	  den	  du	  inte	  kan	  visa	  ditt	  sanna	  jag	  inför.	  Skall	  ni	  
överhuvudtaget	  ha	  någon	  relation?	  Fundera	  på	  vad	  som	  hindrar	  dig	  
att	  vara	  den	  människa	  du	  vill	  vara	  inför	  den	  här	  personen	  och	  vad	  
lösningen	  är.	  	  
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Det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  att	  om	  de	  inte	  kan	  förstå	  eller	  acceptera	  
att	  du	  är	  en	  energigivare	  vågar	  de	  inte	  visa	  sitt	  sanna	  jag.	  Du	  
behöver	  kontinuerligt	  visa	  vägen	  för	  att	  få	  andra	  att	  våga	  visa	  
vem	  de	  verkligen	  är.	  Om	  de	  är	  negativa	  till	  att	  du	  är	  en	  
energigivare	  vågar	  de	  inte	  visa	  sitt	  sanna	  jag.	  Om	  de	  ironiserar	  
eller	  mobbar	  dig	  för	  att	  du	  är	  en	  energigivare	  vågar	  de	  inte	  visa	  
sitt	  sanna	  jag.	  Glöm	  aldrig	  att	  det	  är	  deras	  ansvar	  –	  inte	  ditt!!!	  	  Ditt	  
liv	  är	  ditt	  liv	  och	  slutresultatet	  utav	  ditt	  liv	  är	  ditt	  ansvar	  –	  och	  
detsamma	  gäller	  för	  dem.	  Ta	  inte	  på	  dig	  deras	  ansvar	  och	  försök	  
inte	  omvända	  dem.	  Ger	  du	  energi	  i	  varje	  möte	  och	  situation	  tar	  du	  
ditt	  ansvar.	  

Blunda	  nu	  en	  tredje	  gång	  och	  lova	  dig	  själv	  att	  du	  inte	  skall	  vika	  
av	  från	  ditt	  sanna	  jag.	  Räkna	  inte	  med	  några	  snabba	  mirakel	  för	  jag	  
vet	  att	  detta	  tar	  tid,	  räkna	  istället	  med	  att	  det	  kommer	  att	  ta	  cirka	  
två-‐fem	  år	  innan	  du	  ser	  resultatet	  av	  ditt	  arbete.	  Här	  kommer	  några	  
viktiga	  saker	  jag	  bär	  med	  mig	  i	  livet	  och	  som	  hjälper	  mig	  att	  ta	  rätt	  
ansvar,	  jag	  hoppas	  att	  det	  kan	  hjälpa	  dig	  framåt	  också:	  

§ Tillåt	  inte	  andra	  människor	  att	  påverka	  hur	  du	  mår.	  
§ Tillåt	  inte	  andra	  människor	  att	  påverka	  ditt	  humör	  (om	  det	  inte	  

är	  positivt!).	  
§ Tillåt	  inte	  andra	  människor	  att	  prägla	  ditt	  inre	  (om	  det	  inte	  är	  

positivt!).	  
§ Tillåt	  inte	  andra	  människor	  att	  påverka	  ditt	  val	  hur	  du	  vill	  leva	  

ditt	  liv.	  
§ Tillåt	  inte	  andra	  människor	  att	  lägga	  sitt	  ansvar	  i	  dina	  tankar	  

eller	  händer.	  	  
§ Tillåt	  inte	  dig	  själv	  att	  ta	  andra	  människors	  ansvar	  (om	  det	  inte	  

är	  dina	  barn).	  
§ Tillåt	  inte	  dig	  själv	  att	  känna	  ansvar,	  skuld,	  oro	  eller	  ångest	  för	  

andra	  friska,	  vuxna	  människors	  val,	  beslut	  och	  handlingar.	  



145

→ Enligt	  min	  mening	  finns	  det	  en	  faktor	  i	  livet	  som	  bestämmer	  
takten	  och	  effektiviteten	  i	  våra	  liv.	  

→ En	  faktor	  som	  bestämmer	  om	  vi	  tar	  oss	  till	  våra	  drömmar,	  mål	  
och	  ambitioner	  -‐	  och	  hur	  snabbt	  vi	  gör	  det.	  

→ En	  faktor	  som	  vi	  alla	  har	  fått	  när	  vi	  föddes,	  som	  vi	  bär	  med	  oss	  
under	  hela	  vår	  livstid	  och	  vi	  alla	  kan	  utveckla.	  

→ En	  faktor	  som	  till	  del	  bestämmer	  hur	  vi	  mår	  i	  livet,	  hur	  vi	  
behandlar	  andra	  människor	  och	  hur	  vi	  avancerar	  inom	  
yrkeslivet.	  

Det	  handlar	  om	  din	  grad	  av	  självinsikt.	  

Jag	  ser	  självinsikt	  som	  förmågan	  att	  kunna	  
se	  sig	  själv	  från	  ett	  annat	  perspektiv.	  
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Det	  handlar	  om	  hur	  väl	  utvecklad	  din	  förmåga	  är	  att	  se	  hur	  du	  
beter	  dig	  inför	  dig	  själv	  och	  alla	  du	  kommer	  i	  kontakt	  med.	  Att	  
se	  konsekvenserna	  i	  vad	  dina	  val	  och	  handlingar	  medför	  i	  en	  
större	  skala	  för	  dig	  själv	  och	  vad	  dina	  val	  och	  handlingar	  idag	  
innebär	  för	  var	  du	  kommer	  att	  vara	  och	  må	  i	  framtiden.	  	  

Det	  handlar	  också	  om	  hur	  bra	  du	  är	  på	  att	  se	  hur	  ditt	  beteende	  
påverkar	  andra	  människor.	  Det	  allra	  bästa	  med	  självinsikt	  är	  att	  
denna	  livsavgörande	  faktor	  går	  att	  utveckla!	  För	  att	  kunna	  se,	  
förstå	  och	  mäta	  din	  självinsikt	  behöver	  du	  få	  insikten	  av	  hur	  
viktigt	  detta	  är	  och	  därefter	  arbeta	  för	  att	  finna	  modet	  och	  
uthålligheten	  att	  aktivt	  genomföra	  de	  förändringar	  du	  själv	  ser	  
är	  nödvändiga	  för	  dig.	  

Alla	  talar	  om	  självinsikt	  och	  många	  säger	  sig	  ha	  en	  god	  
självinsikt	  men	  vad	  är	  det	  egentligen?	  Att	  ha	  en	  god	  självinsikt	  
som	  tar	  dig	  framåt	  varje	  dag	  innebär	  att	  du	  i	  varje	  möte	  och	  i	  
varenda	  situation:	  

A. Har	  en	  klar	  bild	  av	  följande	  tre	  faktorer:	  
B. Förstår	  att	  följande	  tre	  faktorer	  är	  ett	  aktivt,	  frivilligt	  val:	  
C. Till	  100	  procent	  accepterar	  och	  tar	  100	  procent	  personligt	  

ansvar	  över	  följande	  tre	  faktorer:	  

En	  god	  självinsikt	  innebär:	  

1) Att	  du	  förstår,	  accepterar	  och	  ser	  dina	  talanger	  och
begränsningar,	  vad	  du	  är	  bra	  på	  och	  mindre	  bra	  på,	  dina
brister	  och	  dina	  tillgångar.
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2) Att	  du	  har	  förmågan	  att	  se	  ditt	  beteende	  från	  en
”helikopter-‐perspektiv”	  Du	  ser	  ditt	  eget	  beteende	  från
ditt	  eget	  och	  från	  andras	  perspektiv	  –	  och	  du	  tar	  fullt
ansvar	  för	  det.

3) Du	  ser	  och	  förstår	  hur	  ditt	  beteende	  påverkar	  din
omgivning.	  Alla	  dina	  val	  och	  handlingar	  ger	  en
konsekvens	  för	  dig	  själv	  i	  livet	  men	  det	  ger	  ofta	  en
konsekvens	  även	  för	  andra	  människor;	  hur	  de	  mår,	  hur
de	  pratar	  om	  dig,	  hur	  de	  utvecklas,	  etc.

Självinsikt	  är	  nyckeln	  till	  utveckling	  i	  livet.	  Søren	  Kierkegaard	  
har	  sagt	  ”Alla	  vill	  ha	  utveckling,	  men	  ingen	  vill	  ha	  förändring.”	  
och	  det	  är	  så	  sant	  för	  människor	  är	  så	  rädda	  för	  förändringar.	  
Jag	  brukar	  säga:	  ”Förändringar	  alltid	  innebär	  utveckling”.	  	  

Din	  självinsikt	  är	  din	  viktigaste	  faktor,	  det	  är	  din	  nyckel	  till	  att	  
snabbare	  och	  mer	  friktionsfritt	  nå	  dina	  drömmar,	  mål	  och	  
ambitioner.	  Det	  är	  nyckeln	  till	  att	  bygga	  ditt	  rykte.	  Det	  är	  
nyckeln	  till	  att	  du	  mår	  bra	  och	  att	  människor	  i	  din	  närhet	  mår	  
bra.	  

Självinsikt	  

Sy=et	  

Agera	  

Förändring	  
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Det	  du	  tänker	  verkar	  alltid	  för	  dig.	  
Dina	  tankar	  tar	  dig	  framåt	  eller	  bakåt	  och	  du	  är	  chefen	  över	  dina	  
tankar.	  Du	  har	  all	  kontroll	  och	  all	  makt	  helt	  själv,	  alltså	  bestämmer	  
du	  din	  egen	  färdriktning	  i	  livet.	  Om	  du	  ser	  din	  kropp	  som	  en	  
modern	  bil	  så	  kan	  du	  se	  ditt	  hjärta	  som	  motorn,	  din	  hjärna	  som	  
databoxen,	  dina	  ben	  som	  hjul	  och	  din	  hud	  som	  lacken.	  Ditt	  
undermedvetna	  är	  din	  inbyggda	  GPS	  som	  tar	  beslut	  till	  dig	  innan	  
du	  ens	  hinner	  tänka	  att	  det	  var	  ett	  beslut.	  Du	  tar	  besluten	  
instinktivt	  och	  bara	  gör	  saker	  utan	  att	  tänka	  på	  det.	  Det	  kan	  vara	  
att	  du	  får	  en	  sång	  i	  huvudet,	  att	  du	  väljer	  en	  viss	  sorts	  läskmärke,	  
att	  du	  hellre	  väljer	  att	  köra	  en	  viss	  sorts	  bil	  framför	  någon	  annan	  
eller	  hur	  du	  reagerar	  när	  du	  ser	  en	  viss	  person	  framför	  dig	  och	  hur	  
du	  reagerar	  om	  personen	  är	  glad,	  ledsen,	  arg	  eller	  kärleksfull.	  
Tänk	  att	  du	  skall	  gå	  över	  en	  gata,	  du	  hör	  en	  bilmotor	  rusa	  och	  tar	  
direkt	  ett	  steg	  tillbaka	  utan	  att	  du	  tänka	  ”nu	  kommer	  det	  kanske	  
en	  bil,	  bäst	  att	  jag	  tar	  ett	  steg	  tillbaka.”.	  Du	  tar	  steget	  tillbaka	  
instinktivt,	  som	  om	  det	  sitter	  i	  din	  ryggrad,	  alla	  de	  besluten	  tar	  ditt	  
undermedvetna	  för	  dig	  utan	  att	  du	  hinner	  tänka	  en	  tanke.	  	  
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I	  en	  undersökning	  frågade	  forskare	  på	  Baylor	  College	  of	  Medicine	  
67	  människor	  om	  de	  föredrog	  Coca	  Cola	  eller	  Pepsi	  Cola.	  Tre	  av	  
fyra	  föredrog	  Cola.	  När	  de	  sedan	  fick	  provsmaka	  med	  förbundna	  
ögon	  valde	  de	  allra	  flesta	  Pepsi…	  

Använd	  ditt	  undermedvetna	  för	  att	  ta	  dig	  framåt.	  
För	  att	  kunna	  använda	  denna	  osynliga	  kraft	  behöver	  du	  först	  
arbeta	  bort	  de	  tillfällen	  du	  pratar	  negativt	  med	  dig	  själv,	  tillfällen	  
du	  tänker	  negativa	  tankar,	  tillfällen	  då	  du	  inte	  har	  tro	  på	  din	  egen	  
förmåga	  och	  tillfällen	  du	  tillåter	  andra	  människor	  att	  få	  dig	  att	  må	  
dåligt	  inombords	  genom	  ord	  och	  handlingar.	  Du	  kan	  inte	  vända	  
detta	  på	  en	  gång	  men	  steg	  ett	  är	  att	  vara	  medveten:	  

Om	  du	  vill	  bli	  lycklig	  eller	  framgångsrik	  behöver	  du	  se	  dig	  själv	  som	  
en	  människa	  som	  kan	  vara	  (får	  vara)	  lycklig	  och	  framgångsrik.	  	  

Om	  du	  vill	  ha	  en	  viss	  bil	  eller	  ett	  visst	  hus	  behöver	  du	  se	  dig	  själv	  
som	  en	  människa	  som	  kan	  ha	  just	  den	  där	  bilen	  eller	  det	  där	  huset.	  

Om	  du	  vill	  ha	  meningsfulla	  och	  kärleksfulla	  relationer	  behöver	  du	  se	  
dig	  själv	  som	  en	  människa	  som	  kan	  ha	  (förtjänar)	  meningsfulla	  och	  
kärleksfulla	  relationer.	  	  

Ju	  mer	  du	  ser	  dig	  själv	  ha	  just	  det	  du	  eftersträvar	  –	  desto	  mer	  
kommer	  ditt	  undermedvetna	  att	  arbeta	  för	  dig	  och	  det	  du	  vill	  
ha/uppnå	  dygnet	  runt.	  Hemligheten	  är	  att	  endast	  om	  du	  släpper	  
allt	  du	  trott	  på	  tidigare	  och	  släpper	  all	  prestige	  och	  kontroll	  kan	  
det	  undermedvetna	  verka	  för	  dig.	  Viktigt	  är	  att	  ditt	  
undermedvetna	  inte	  kan	  skilja	  på	  rätt	  eller	  fel	  därför	  är	  det	  
viktigt	  att	  du	  väljer	  dina	  ord	  till	  dig	  själv	  med	  stor	  omsorg.	  	  
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Talar	  du	  exempelvis	  om	  dig	  själv	  att	  du	  inte	  kan	  någonting,	  att	  du	  
är	  oattraktiv,	  att	  du	  har	  svårt	  att	  komma	  ihåg	  namn	  eller	  att	  du	  är	  
kraftig	  så	  tar	  ditt	  undermedvetna	  det	  som	  en	  sanning.	  Om	  du	  har	  
tilltro	  till	  ditt	  undermedvetna	  till	  100	  procent	  kommer	  du	  även	  att	  
aktivt	  börja	  göra	  saker	  medvetet	  som	  verkar	  för	  det	  du	  vill	  
ha/uppnå/åstadkomma.	  

För	  att	  du	  skall	  kunna	  få	  ditt	  undermedvetna	  att	  verka	  för	  dig	  
behöver	  du	  berätta	  för	  dig	  själv	  om	  det	  du	  vill	  skall	  hända	  i	  ditt	  liv	  i	  
(1)	  ”jag-‐form”	  och	  (2)	  i	  presens.	  Du	  förstår	  nu	  varför	  jag	  utformat	  
utvärderingen	  i	  slutet	  av	  denna	  bok	  enligt	  denna	  metodik,	  det	  är	  för	  
att	  jag	  vill	  att	  de	  verktyg	  och	  tankar	  jag	  delar	  med	  dig	  skall	  verka	  för	  
dig	  både	  i	  ditt	  medvetna	  och	  omedvetna	  tillstånd.	  	  	  

Varför	  det	  sägs	  att	  våra	  rutiner	  står	  för	  95	  procent	  av	  vad	  vi	  gör	  
och	  tänker	  är	  för	  att	  hjärnforskare	  beskriver	  95	  procent	  som	  våra	  
procenttal	  när	  de	  talar	  om	  hur	  många	  procent	  av	  vår	  
hjärnaktivitet	  som	  är	  undermedvetna	  tankar.	  Således	  är	  vi	  endast	  
medvetna	  av	  fem	  procent	  av	  det	  vi	  gör	  och	  tänker.	  

Detta	  beskrev	  tidigt	  Sigmund	  Freud,	  hjärnforskaren	  Paul	  Whelan	  
på	  University	  of	  Wisconsin	  har	  sagt:	  ”Det	  mesta	  av	  vad	  vi	  gör	  varje	  
minut,	  varje	  dag	  är	  undermedvetet”.	  Professor	  Clintons	  Kilts	  som	  
forskar	  på	  avdelningen	  för	  psykiatri	  och	  beteende	  på	  Emory	  
University	  i	  Atlanta	  går	  steget	  längre	  och	  säger:	  ”Det	  är	  inget	  du	  
gör,	  det	  finns	  ingen	  tanke	  du	  har,	  det	  finns	  inget	  medvetande,	  det	  
finns	  ingen	  brist	  på	  medvetande.	  Det	  finns	  ingenting	  i	  din	  dagliga	  
existens	  som	  inte	  har	  en	  neurologisk	  kod.	  Den	  största	  utmaningen	  
för	  oss	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  vi	  kan	  ta	  fram	  en	  studie	  som	  kan	  påvisa	  
dessa	  koder”.	  
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Du	  påverkar	  ditt	  öde	  i	  varje	  val	  du	  gör.	  	  	  
En	  av	  mina	  största	  insikter	  i	  livet	  var	  när	  jag	  förstod	  att	  jag	  
konkret	  påverkar	  mitt	  liv	  i	  varje	  val	  och	  handling	  jag	  gör.	  Det	  
kanske	  inte	  märks	  direkt	  men	  allt	  ger	  en	  konsekvens	  som	  kan	  
vara	  bra	  eller	  dålig	  -‐	  och	  det	  är	  mina	  egna	  val	  som	  avgör	  detta.	  

Den	  tyske	  filosofen	  Herman	  Van	  Goethe	  har	  sagt	  en	  kort	  men	  
väldigt	  klok	  sak:	  ”Allt	  räknas”.	  Det	  kan	  ses	  som	  väldigt	  banalt	  
men	  detta	  är	  så	  viktigt	  att	  ta	  till	  sig,	  förstå	  och	  framförallt	  
arbeta	  efter	  dagligen.	  	  

Allt	  du	  gör	  i	  ditt	  liv	  räknas.	  Alla	  dina	  val	  och	  alla	  dina	  handlingar	  
ger	  en	  konkret	  konsekvens	  i	  ditt	  liv.	  När	  jag	  föreläser	  om	  
entreprenörskap	  och	  ledarskap	  är	  en	  av	  mina	  stående	  punkter	  
att	  alltid	  tänka	  på	  slutresultatet	  i	  alla	  val	  som	  görs.	  Exempelvis:	  
Påverkar	  detta	  jag	  nu	  väljer	  att	  göra	  slutresultatet	  positivt	  eller	  
negativt?	  	  
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En	  annan	  viktig	  insikt	  är	  att	  varje	  val	  du	  gör	  är	  ditt	  personliga	  
ansvar.	  Ditt	  personliga	  ansvar	  är	  något	  du	  inte	  kan	  ”lyfta	  över”	  
till	  någon	  annan	  vad	  som	  än	  händer.	  Du	  kan	  be	  om	  hjälp	  och	  få	  
stöttning	  men	  det	  personliga	  ansvaret	  ligger	  alltid	  på	  dig.	  	  

→ Det	  kan	  vara	  att	  du	  väljer	  att	  gå	  in	  i	  en	  relation	  -‐	  då	  är	  hur	  du	  
agerar	  och	  behandlar	  den	  andra	  personen	  ditt	  ansvar.	  

→ Det	  kan	  vara	  att	  du	  får	  uppleva	  den	  stora	  ynnesten	  att	  få	  barn	  
-‐	  då	  är	  hur	  du	  agerar	  och	  behandlar	  barnet	  ditt	  personliga	  
ansvar.	  

→ Det	  kan	  vara	  att	  du	  väljer	  att	  tacka	  ja	  till	  en	  anställning	  -‐	  då	  är	  
hur	  du	  agerar	  och	  behandlar	  alla	  människor	  som	  är	  i	  kontakt	  
med	  denna	  organisation	  (kolleger,	  kunder,	  leverantörer,	  etc.)	  
ditt	  personliga	  ansvar.	  

→ Det	  kan	  vara	  att	  du	  väljer	  att	  väljer	  att	  vara	  med	  i	  ett	  
idrottslag	  -‐	  då	  är	  hur	  du	  agerar	  och	  behandlar	  dina	  
lagmedlemmar	  ditt	  personliga	  ansvar.	  

→ Det	  kan	  vara	  att	  du	  väljer	  att	  börja	  träna	  för	  att	  få	  bättre	  
kondition,	  för	  att	  få	  bättre	  fysik	  eller	  för	  att	  gå	  ner	  i	  vikt	  -‐	  då	  
är	  hur	  du	  agerar	  och	  behandlar	  dig	  själv	  ditt	  personliga	  ansvar.	  	  

Det	  kan	  vara	  bra	  att	  ibland	  ställa	  följande	  frågor	  till	  sig	  själv:	  

§ Är	  jag	  stolt	  med	  hur	  jag	  agerar	  i	  mina	  relationer?	  
§ Är	  jag	  stolt	  över	  hur	  jag	  agerar	  på	  min	  arbetsplats?	  
§ Är	  jag	  stolt	  över	  hur	  jag	  behandlar	  mina	  medmänniskor?	  
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Konsekvenser	  du	  inte	  styra	  över.	  
Livet	  ger	  oss	  ibland	  hårda	  konsekvenser	  vi	  inte	  själva	  har	  valt.	  
De	  kommer	  inte	  så	  ofta	  i	  livet	  men	  när	  de	  kommer	  så	  slår	  de	  oss	  
med	  full	  kraft.	  Exempel	  på	  konsekvenser	  du	  inte	  valt	  kan	  vara	  
sjukdomar	  och	  tragedier.	  Det	  kan	  också	  vara	  att	  vi	  förlorar	  våra	  
jobb	  eller	  att	  vår	  respektive	  lämnar	  oss.	  	  

Brian	  Tracy	  har	  så	  klokt	  beskrivit	  två	  människor	  som	  en	  gång	  
varit	  i	  en	  nära	  relation	  efter	  en	  tid	  glider	  ifrån	  varandra	  för	  att	  de	  
inte	  längre	  känner	  och	  tycker	  likadant	  om	  varandra,	  om	  sina	  liv,	  
sina	  arbeten	  eller	  sig	  själva.	  De	  respekterar	  fortfarande	  varandra	  
och	  de	  tycker	  fortfarande	  om	  varandra.	  Men	  människor	  
förändras,	  människor	  växer	  på	  olika	  sätt,	  människor	  får	  nya	  
personliga	  mål	  och	  ambitioner	  om	  vad	  de	  vill	  uträtta	  i	  sina	  liv.	  
Viktigt	  att	  förstå	  är	  att	  konsekvenser	  som	  vi	  personligen	  inte	  
kan	  styra	  över	  inte	  behöver	  vara	  någons	  fel	  –	  det	  bara	  händer.	  	  

Jag	  läste	  någonstans	  att	  vi	  människor	  drabbas	  av	  en	  mindre	  kris	  
var	  tredje	  månad.	  Det	  är	  inga	  större	  livsomvälvande	  saker	  men	  
ändå	  något	  som	  påverkar	  hur	  vi	  mår	  och	  hur	  vi	  behandlar	  andra	  
människor.	  Det	  kan	  vara	  en	  mindre	  kris	  i	  våra	  relationer,	  en	  
mindre	  kris	  i	  vår	  hälsa	  eller	  en	  mindre	  kris	  i	  vårt	  yrkesliv.	  	  

Enda	  sättet	  jag	  rekommenderar	  att	  hantera	  de	  mindre	  kriserna	  
är	  att	  vara	  förberedd	  på	  att	  de	  kommer	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
du	  inte	  tillåter	  dem	  att	  inverka	  för	  mycket	  på	  din	  utveckling.	  	  

När	  stora	  kriser	  i	  livet	  kommer	  behöver	  du	  lyssna	  på	  dig	  själv	  
och	  ta	  den	  tid	  som	  behövs	  för	  att	  du	  skall	  orka	  ta	  dig	  igenom	  
dem.	  
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Jag	  har	  arbetat	  som	  mental	  coach	  inom	  flera	  sporter	  och	  
synonymt	  med	  de	  framgångsrika	  idrottsmän/kvinnor	  jag	  jobbat	  
med	  och	  pratat	  med	  är	  att	  de	  alla	  använder	  visualisering	  på	  
såväl	  träning	  som	  tävling/match.	  	  

Det	  finns	  de	  som	  går	  till	  träningen	  och	  tävlingen/matchen	  och	  
ger	  allt	  de	  har.	  Sedan	  finns	  det	  de	  jag	  träffat	  som	  innan	  varje	  
träning	  och	  varje	  match/tävling	  sätter	  sig	  ner	  i	  två	  till	  trettio	  
minuter	  och	  i	  sitt	  inre	  spelar	  upp	  situationer	  som	  kan	  
uppkomma	  och	  hur	  de	  framgångsrikt	  direkt	  skall	  agera.	  	  

Att	  visualisera	  inom	  idrotten	  är	  bekant	  för	  alla	  men	  det	  är	  
verkligen	  dags	  att	  medvetet	  och	  aktivt	  ta	  detta	  in	  i	  arbetslivet	  
på	  daglig	  basis.	  Allt	  det	  du	  visualiserar	  lagras	  i	  ditt	  
undermedvetna	  och	  ju	  oftare	  och	  tydligare	  du	  visualiserar	  på	  
det	  du	  vill	  uppnå	  eller	  hur	  du	  vill	  att	  en	  viss	  situation	  skall	  
utmynna,	  desto	  mer	  agerar	  du	  direkt	  och	  per	  automatik.	  	  
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Vi	  visualiserar	  alla	  dagligen	  (oftast	  omedvetet)	  i	  vårt	  
undermedvetna.	  Detta	  kan	  exempelvis	  vara	  när	  vi	  går	  fram	  till	  
en	  kund,	  till	  en	  kollega	  eller	  att	  vi	  skall	  ha	  telefonmöte	  med	  vår	  
närmaste	  chef	  om	  två	  minuter.	  	  

Jag	  vågar	  påstå	  att	  vi	  alla	  tänker	  och	  repeterar	  vissa	  tankar	  för	  
oss	  själva	  inför	  varje	  situation	  vi	  står	  inför	  –	  och	  det	  vi	  tänker	  
och	  repeterar	  är	  det	  vi	  per	  automatik	  fokuserar	  på.	  	  

Det	  vi	  fokuserar	  på	  är	  oftast	  nästan	  exakt	  det	  vi	  får	  ut	  av	  vår	  
insats	  och	  oftast	  det	  vi	  får	  ut	  av	  hela	  situationen.	  	  

Men	  det	  häftiga	  är	  att	  våga	  förändra	  de	  tankar	  vi	  brukar	  ha	  till	  
något	  nytt	  och	  mer	  utmanande.	  (Detta	  kallas	  även	  för	  att	  ”gå	  
utanför	  boxen”.)	  	  	  

Och	  simsalabim!	  När	  vi	  tänker	  på	  nya	  sätt	  får	  vi	  nya	  resultat,	  det	  
är	  ingenting	  som	  är	  konstigt	  eller	  svårt	  att	  förstå.	  Tankar	  är	  
energi,	  så	  ju	  mer	  fokuserad	  en	  tanke	  är	  desto	  mer	  troligt	  är	  det	  
att	  tanken	  blir	  till	  vår	  verklighet.	  Det	  kan	  bli	  vår	  verklighet	  för	  
om	  vi	  fokuserar	  nog	  på	  tanken	  börjar	  vi	  tänka	  mer	  och	  mer	  på	  
denna	  tanke,	  vi	  skapar	  energi	  inombords	  och	  därefter	  börjar	  vi	  
agera	  för	  att	  uppnå	  det	  vi	  fokuserar	  på.	  

Vi	  människor	  kan,	  i	  min	  värld,	  aldrig	  påverka	  fysiska	  material	  
men	  om	  vi	  förändrar	  våra	  tankar	  och	  vår	  attityd	  kan	  vi	  påverka	  
vår	  närmaste	  omvärld.	  
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Tyvärr	  så	  stannar	  de	  flesta	  människor	  kvar	  i	  sin	  ”box”,	  de	  tankar	  
och	  den	  omvärld	  de	  ser	  och	  upplever.	  De	  går	  väldigt	  sällan	  
utanför.	  	  

Men	  det	  är	  när	  vi	  går	  utanför	  vi	  utvecklas	  som	  mest.	  Så	  utmana	  
dig	  själv	  trots	  att	  det	  känns	  olustigt	  i	  magen,	  utmana	  dig	  själv	  
trots	  att	  andra	  säger	  ”Det	  kan	  du	  inte”;	  ”Varför	  skall	  du	  göra	  
det”;	  ”det	  klarar	  du	  inte”,	  etc.”	  	  

Om	  inte	  du	  tror	  att	  du	  skall	  lyckas	  –	  vem	  skall	  då	  göra	  det	  för	  
dig?	  Så	  tro	  dig	  själv,	  tro	  på	  dina	  idéer	  och	  din	  kreativitet	  och	  lita	  
på	  dina	  förmågor!	  	  	  

Bestäm	  din	  dag.	  Inför	  varje	  dag,	  bestäm	  dig	  för	  att	  just	  denna	  
dag	  skall	  bli	  en	  dag	  där	  du	  visar	  vad	  du	  är	  gjord	  av.	  

→ Bestäm	  dig	  för	  att	  just	  denna	  dag	  skall	  du	  visa	  upp	  din	  allra	  
bästa	  sida.	  

→ Denna	  dag	  skall	  du	  hålla	  tempo,	  visa	  glädje	  och	  tacksamhet	  
för	  jobbet.	  

→ Denna	  dag	  skall	  du	  få	  alla	  de	  människor	  du	  träffar	  på	  att	  må	  
bra!	  

Glöm	  inte,	  när	  du	  ser	  dig	  själv	  lyckas	  är	  du	  redan	  halvvägs	  till	  
målet.	  Så	  bestäm	  hur	  din	  dag	  skall	  se	  ut	  -‐	  varje	  dag.	  
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En	  vanlig	  orsak	  till	  oro.	  	  
En	  sak	  kan	  vi	  vara	  säkra	  på	  –	  vi	  kan	  inte	  stanna	  tiden.	  Vissa	  får	  
mer	  tid	  på	  denna	  jord	  och	  vissa	  av	  oss	  mindre.	  Vi	  kan	  till	  en	  viss	  
del	  påverka	  vår	  tid	  här	  på	  jorden	  genom	  vanor,	  rutiner,	  kost,	  
motion	  och	  hur	  mycket	  vi	  väljer	  att	  utveckla	  oss	  själva.	  Men	  de	  
allra	  flesta	  av	  oss	  vet	  aldrig	  hur	  långt	  liv	  vi	  kunde	  ha	  fått	  förrän	  
det	  är	  försent.	  Detta	  är	  en	  vanlig	  orsak	  till	  oro	  för	  många	  
människor.	  	  

Oro	  är	  en	  känsla	  som	  alla	  kan	  relatera	  till.	  	  
Har	  du	  någon	  gång	  känt	  oro	  i	  magen?	  Du	  vet	  en	  sådan	  där	  
malande,	  jobbig	  värk	  som	  bara	  inte	  vill	  gå	  bort?	  En	  sådan	  känsla	  
har	  du,	  jag	  och	  alla	  andra	  som	  går	  på	  jorden	  haft.	  Antagligen	  
kommer	  den	  känslan	  över	  dig	  ibland	  i	  livet	  och	  dessvärre	  
kommer	  du	  att	  uppleva	  denna	  oro	  i	  magen	  även	  senare	  i	  livet.	  

Jag	  har	  många,	  många	  gånger	  (precis	  som	  alla	  andra)	  brottats	  
med	  denna	  obehagliga	  känsla.	  Den	  kommer	  över	  oss	  människor	  
när	  vi	  känner	  att	  vi	  inte	  har	  kontroll	  eller	  vi	  inte	  mår	  bra	  
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inombords.	  Källan	  och	  orsaken	  till	  denna	  känsla	  är	  alltid	  våra	  
tankar	  och	  hur	  vi	  pratar	  till	  oss	  själva.	  Orsaken	  kan	  vara	  någon	  
händelse	  vi	  inte	  kan	  styra	  över	  men	  det	  är	  alltid	  vi	  själva	  som	  
orsakar	  oron	  inom	  oss.	  	  

Vår	  hjärna	  är	  en	  fantastisk	  konstruktion	  men	  hjärnan	  kan	  inte	  
skilja	  på	  rätt	  eller	  fel.	  Den	  signalen	  vi	  ger	  hjärnan	  i	  hur	  vi	  tänker,	  
pratar	  och	  i	  vårt	  kroppsspråk	  tusentals	  gånger	  om	  dagen	  sätter	  
varje	  gång	  igång	  en	  process	  där	  hjärnan	  svarar	  på	  signalen	  per	  
automatik.	  	  

Ta	  som	  exempel	  att	  du	  får	  ett	  telefonsamtal	  från	  en	  vän	  som	  
berättar	  att	  hans	  eller	  hennes	  bil	  blivit	  påkörd.	  Här	  kommer	  två	  
möjliga	  scenarier:	  	  

1) Om	  du	  utbrister:	  Ånej!!	  sätter	  detta	  ordval	  omedelbart	  igång
hjärnan	  som	  ”tänker”:	  Oj!	  Vad	  är	  som	  hänt!	  Det	  här	  är	  inget
bra	  alls…	  I	  samma	  ögonblick	  släpper	  hjärnan	  ut	  kemikalier	  i
kroppen	  för	  att	  skydda	  kroppen	  för	  hjärnan	  tolkar	  att	  du	  är
under	  attack!

2) Om	  du	  lugnt	  och	  stilla	  säger	  Berätta	  mer,	  vad	  hände?	  till	  din
vän	  släpper	  din	  hjärna	  inte	  ut	  samma	  typ	  av	  kemikalier	  för
hjärnan	  inväntar,	  liksom	  dig,	  mer	  information.

I	  nästa	  andetag	  säger	  sedan	  din	  vän	  att	  det	  var	  ju	  inte	  hans	  eller	  
hennes	  bil.	  Det	  var	  någon	  annans	  bil	  som	  blev	  påkörd	  väldigt,	  
väldigt	  lätt	  och	  bilägarna	  skrattade	  åt	  det	  hela.	  Men	  din	  vän	  
trodde	  det	  var	  hans/hennes	  bil	  och	  det	  var	  den	  historien	  din	  vän	  
ville	  berätta.	  
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(Det	  är	  därför	  vi	  skall	  säga;	  ”Här	  kom	  en	  uppgift	  att	  lösa”	  istället	  
för	  att	  säga/utbrista:	  ”Det	  här	  är	  ett	  problem!”.	  Jag	  har	  präntat	  
in	  i	  mitt	  undermedvetna	  att	  tänka	  ”det	  här	  var	  intressant”	  när	  en	  
stor	  eller	  liten	  utmaning	  står	  för	  dörren.	  Det	  gör	  att	  min	  hjärna	  
direkt	  lägger	  allt	  fokus	  på	  att	  hitta	  lösningen	  vilket	  startar	  upp	  
kreativiteten	  i	  alla	  mina	  sinnen.)	  

Hur	  du	  reagerar	  på	  information	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  ditt	  
allmäntillstånd.	  Så	  tänk	  på	  att	  aldrig	  reagera	  för	  kraftigt	  förrän	  
du	  har	  all	  information.	  Det	  gynnar	  din	  hälsa,	  dina	  relationer,	  ditt	  
privatliv,	  ditt	  yrkesliv	  och	  om	  du	  är	  förälder,	  partner	  eller	  ledare	  
kommer	  människor	  i	  din	  närhet	  att	  få	  mer	  respekt	  och	  tillit	  för	  
dig	  eftersom	  du	  (re)agerar	  föredömligt.	  	  

Oro	  är	  den	  mest	  onödiga	  känslan	  som	  finns.	  
Oro	  är	  ett	  allvarligt	  tillstånd.	  Oro	  skapar	  stress	  vilket	  vi	  vet	  leder	  
till	  att	  människor	  mår	  dåligt,	  blir	  sjuka	  och	  t.o.m.	  dör	  i	  
stressrelaterade	  sjukdomar.	  Känslan	  av	  att	  vara	  orolig	  kommer	  
av	  att	  vi	  känner	  att	  vi	  inte	  har	  kontroll	  eller	  inte	  mår	  bra	  
inombords	  i	  en	  eller	  flera	  av	  nedanstående	  fyra	  områden:	  

(1)	  Dina	  relationer.	   (2)	  Ditt	  yrkesliv.	  	  
(3)	  Din	  hälsa.	  	  	   (4)	  Din	  ekonomi.	  

Varför	  jag	  skrev	  att	  oro	  är	  den	  mest	  onödiga	  känslan	  som	  finns	  
är	  för	  att	  hundra	  procent	  av	  det	  vi	  oroar	  oss	  för	  –	  aldrig	  har	  
hänt!	  Det	  har	  aldrig	  hänt,	  visst	  är	  det	  fantastiskt?	  	  

Så	  när	  du	  känner	  stressen	  torna	  upp	  sig	  inom	  dig,	  tänk	  på	  hur	  du	  
skall	  agera	  så	  effektivt	  som	  möjligt.	  Du	  behöver	  agera	  för	  att	  bli	  
kvitt	  oro	  och	  stress	  och	  detta	  går	  att	  träna	  på.	  
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När	  börjar	  livet?	  
Efter	  att	  jag	  på	  en	  föreläsning	  talat	  om	  vikten	  att	  tala	  positivt	  till	  
sig	  själv,	  att	  tycka	  om	  sig	  själv	  och	  att	  till	  100	  procent	  acceptera	  
sig	  själv	  fick	  jag	  en	  alldeles	  utmärkt	  fråga	  av	  en	  deltagare:	  	  
”När	  accepterade	  du	  dig	  själv?”	  	  

För	  att	  undvika	  missförstånd	  började	  jag	  ställa	  följdfrågor:	  
”Hur	  menar	  du?”	  	  

Hon	  fortsatte:	  ”Vilken	  var	  den	  specifika	  orsaken	  till	  att	  du	  
accepterade	  dig	  själv	  till	  100	  procent?	  	  

”Kan	  du	  utveckla	  lite	  till”,	  frågade	  jag.	  

Då	  blev	  frågan	  oerhört	  tydlig,	  hon	  sade:	  ”Vid	  vilket	  tillfälle	  
förstod	  då	  att	  du	  är	  fin	  –	  på	  riktigt?”	  
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Efter	  att	  vi	  letat	  fram	  kärnan	  i	  frågan	  kom	  mitt	  svar	  av	  sig	  självt:	  
”Mitt	  liv	  började	  när	  syftet	  blev	  viktigare	  än	  skalet.	  Mitt	  liv	  i	  
medvetenhet	  började	  när	  mitt	  syfte	  i	  livet	  blev	  viktigare	  än	  yttre	  
faktorer.	  Då	  kände	  jag	  att	  jag	  harmoni	  och	  kontroll	  över	  mitt	  liv,	  
då	  kände	  jag	  lugn	  i	  magen.	  Då	  kom	  den	  genuina	  tryggheten	  i	  att	  
jag	  duger	  precis	  som	  jag	  är,	  per	  automatik.	  

Detta	  var	  en	  så	  bra	  fråga	  för	  den	  gjorde	  det	  så	  mycket	  lättare	  
att	  förklara	  och	  synliggöra	  den	  enskilda	  sak	  eller	  faktor	  som	  gör	  
att	  en	  människa	  på	  allvar	  påbörjar	  en	  förändring	  i	  sitt	  liv.	  Insikter	  
är	  så	  bra	  att	  få,	  de	  skall	  vi	  vara	  ytterst	  tacksamma	  för.	  När	  vi	  
tycker	  det	  viktigaste	  i	  vårt	  liv	  är	  vårt	  yttre	  skal	  (vårt	  utseende,	  
det	  vi	  vill	  visa	  upp	  för	  andra)	  är	  det	  just	  skalet,	  andra	  människor	  
ser.	  Då	  gör	  omedvetet	  saker	  för	  att	  vi	  vill	  bli	  omtyckta.	  När	  vi	  
skiftar	  tanke	  från	  att	  leva	  med	  fokus	  på	  vårt	  skal	  till	  att	  leva	  
vårt	  liv	  med	  fokus	  på	  vårt	  syfte	  förändras	  allt.	  Jag	  lovar,	  när	  du	  
själv	  finner	  denna	  väg	  i	  livet	  förändras	  precis	  allt.	  Du	  förändrar	  
beteende,	  du	  förändrar	  attityd,	  du	  förändrar	  din	  personlighet,	  
efter	  några	  år	  förändras	  din	  bekantskapskrets	  liksom	  ditt	  sätt	  
att	  prata	  och	  tänka.	  Du	  förändras,	  dina	  handlingar	  förändras,	  
din	  energinivå	  förändras	  och	  ditt	  engagemang	  förändras	  den	  
sekund	  du	  börjar	  ta	  mer	  hänsyn	  till	  sitt	  inre	  än	  sitt	  yttre.	  När	  du	  
flyttar	  fokus	  från	  skalet	  till	  syftet	  börjar	  människor	  se	  förbi	  ditt	  
skal,	  de	  börjar	  se	  det	  du	  vill	  stå	  för.	  	  



162	  

Vi	  lägger	  så	  mycket	  tid,	  kraft,	  energi	  och	  tankar	  på	  hur	  andra	  
människor	  kanske	  tänker,	  tycker	  och	  berättar	  för	  andra	  om	  oss.	  
Vi	  människor	  går	  omkring	  och	  är	  oroliga	  och	  rent	  av	  rädda	  för	  vad	  
andra	  människor	  kanske	  tycker	  om	  oss,	  tänker	  om	  oss	  och	  
berättar	  om	  oss	  till	  andra	  människor.	  Jag	  läste	  i	  den	  fantastiska	  
boken	  ”Full	  engagement”	  av	  Brian	  Tracy	  att	  99	  procent	  av	  alla	  
människor	  faktiskt	  bara	  tänker	  på	  sig	  själva	  och	  sina	  egna	  
bekymmer	  -‐	  varav	  ett	  bekymmer	  är	  oron	  över	  vad	  andra	  
människor	  tycker	  och	  tänker	  samt	  hur	  de	  bedömer	  människan.	  	  

Detta	  är	  som	  en	  onödig	  spiral	  där	  nästan	  alla	  tänker	  samma	  
tankar	  och	  delar	  samma	  onödiga	  oro	  istället	  för	  att	  lägga	  all	  
denna	  tid	  och	  energi	  på	  sig	  själva	  och	  sin	  egen	  utveckling.	  
Denna	  onödiga	  oro	  och	  rädsla	  försvinner	  gradvis	  när	  syftet	  blir	  
viktigare	  än	  skalet.	  	  

Hmm,	  vad	  tycker	  
de	  om	  mig?	  
Duger	  jag?	  

	  

Hmm,	  vad	  tycker	  
de	  om	  mig?	  Vad	  
berättar	  de	  för	  
andra	  om	  mig?	  

	  

Hmm,	  vad	  
tycker	  de	  om	  
mig?	  Är	  jag	  bra	  
nog	  som	  jag	  är?	  
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Vi	  människor	  behöver	  inte	  bekräftelse	  för	  att	  överleva,	  vi	  
behöver	  omtanke.	  	  Som	  du	  kan	  läsa	  i	  kapitel	  27	  kan	  kontinuerligt	  
behov	  av	  bekräftelse	  göra	  oss	  en	  björntjänst	  eftersom	  det	  kan	  
vara	  grunden	  till	  en	  offermentalitet.	  Som	  Torkild	  Sköld	  skriver	  i	  
slutet	  av	  boken	  mår	  alla	  bra	  av	  bekräftelse	  men	  gör	  vi	  oss	  
beroende	  av	  bekräftelse	  mår	  vi	  inte	  bra.	  Däremot	  anser	  jag	  att	  vi	  
alla	  behöver	  omtanke	  och	  mänsklig	  värme	  för	  att	  må	  bra	  i	  livet	  
och	  t.o.m.	  överleva.	  	  

Ett	  berömt	  exempel	  inom	  psykologin	  är	  om	  en	  treårig	  pojke	  som	  var	  
hemma	  med	  barnvakt	  när	  hans	  kärleksfulla	  föräldrar	  åkte	  iväg	  för	  
att	  äta	  middag	  ute	  tillsammans.	  På	  vägen	  hem	  omkom	  tragiskt	  nog	  
bägge	  föräldrarna	  i	  en	  bilolycka	  och	  pojken	  blev	  direkt	  placerad	  i	  
fosterhem.	  Den	  lilla	  pojken	  såg	  aldrig	  sina	  föräldrar	  igen	  och	  var	  för	  
liten	  för	  att	  förstå	  vad	  som	  hänt.	  I	  fosterhemmet	  började	  han	  kissa	  i	  
sängen,	  gråta	  och	  ställa	  till	  bråk	  med	  andra	  barn.	  Han	  fick	  allvarliga	  
beteendeproblem	  och	  blev	  skickad	  från	  fosterhem	  till	  fosterhem.	  En	  
sanslös	  sak	  inträffade	  då;	  pojken	  slutade	  växa.	  De	  följande	  fyra	  åren	  
fortsatte	  problemen	  i	  hem	  efter	  hem	  och	  när	  han	  var	  sju	  år	  var	  han	  
fortfarande	  lika	  fysiskt	  stor	  som	  när	  han	  var	  tre	  år.	  Sedan	  hände	  
något	  underbart...	  
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Ett	  kärleksfullt	  par	  mötte	  pojken	  i	  ett	  fosterhem	  och	  beslöt	  att	  
adoptera	  honom.	  Väl	  hemma	  öste	  dem	  omtanke	  och	  värme	  över	  
honom.	  De	  höll	  honom,	  talade	  med	  honom,	  höll	  hans	  hand,	  
kramade	  honom,	  pussade	  honom,	  gick	  på	  promenerad	  med	  honom	  
och	  formligen	  dränkte	  honom	  med	  ovillkorlig	  kärlek	  och	  acceptans.	  
Inom	  några	  veckor	  började	  pojken	  växa	  igen	  och	  ca	  nio	  månader	  
senare	  hade	  pojken	  växt	  ifatt	  de	  fyra	  år	  han	  inte	  utvecklats	  både	  till	  
längd	  och	  vikt!	  	  

Ett	  annat	  exempel	  kommer	  från	  början	  av	  1900-‐talet.	  En	  teori	  
inom	  barnuppfostran	  var	  då	  att	  vuxna	  skulle	  ha	  så	  lite	  kontakt	  
som	  möjligt	  med	  spädbarn	  för	  att	  de	  skulle	  undvika	  infektioner.	  
Baserat	  på	  denna	  teori	  gjordes	  starka	  restriktioner	  på	  sjukhusen	  
och	  besök	  av	  föräldrar	  var	  nästan	  inte	  tillåtna.	  Barnen	  fick	  sina	  
blöjor	  bytta	  och	  fick	  mat	  på	  flaska,	  all	  annan	  kontakt	  försökte	  
personalen,	  med	  stöd	  av	  teorin,	  undvika.	  Men	  snart	  började	  
spädbarnen	  vägra	  att	  äta	  och	  blev	  passiva.	  Senare	  började	  en	  del	  
barn	  skaka	  och	  några	  dog.	  	  

Spädbarn	  började	  dö	  i	  en	  alarmerande	  takt	  och	  detta	  syndrom	  föll	  
under	  det	  som	  kallades	  ”miasma-‐teorin”	  eller	  ”misslyckande	  att	  
trivas/frodas”.	  På	  ett	  barnhem	  med	  föräldralösa	  barn	  i	  staten	  
New	  York	  dog	  48	  av	  50	  bebisar	  inom	  en	  sexmånaders-‐period.	  	  

Orsaken,	  läkarna	  kom	  fram	  till,	  var	  att	  bebisarna	  inte	  fick	  tillräcklig	  
mänsklig	  omtanke	  av	  vuxna.	  (Ordet	  ”Miasma”	  kommer	  från	  
antikens	  Grekland	  och	  betyder	  ”förorening/nedsmutsning)	  Som	  jag	  
skriver	  i	  kapitel	  20;	  ”Människor	  är	  som	  blommor,	  med	  rätt	  
omgivning	  kan	  alla	  blomstra.”.	  	  	  
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Den	  finaste	  omtanken.	  
Det	  finaste	  jag	  tycker	  du	  kan	  göra	  för	  en	  människa	  är	  att	  visa	  att	  du	  
tror	  på	  dem.	  Andra	  saker	  som	  visar	  på	  omtanke	  är	  att	  berömma	  
deras	  personlighet,	  beteende	  och	  attityd	  inför	  dem	  och	  inför	  andra	  
människor.	  Vi	  människor	  vill	  och	  behöver	  alltid	  ha	  omtanke.	  	  

Dr.	  Ross	  Campbell	  arbetade	  som	  professor	  i	  pediatrik	  och	  
psykiatri	  vid	  University	  of	  Tennessee	  College	  of	  Medicine.	  Han	  har	  
skrivit	  en	  fantastisk	  bok	  ”How	  to	  really	  love	  your	  child”.	  I	  boken	  
skriver	  han	  att	  ditt	  barn	  på	  något	  sätt	  alltid	  frågar	  dig:	  ”Älskar	  du	  
mig?”.	  Det	  är	  en	  så	  bra	  att	  ta	  med	  sig	  i	  livet	  som	  förälder.	  	  

Nu	  tänker	  jag	  på	  detta	  i	  alla	  situationer	  med	  mina	  barn	  vilket	  gör	  att	  
jag	  i	  första	  hand	  agerar	  med	  omtanke	  och	  värme.	  Oberoende	  om	  
ditt	  barn	  kramar	  dig	  så	  du	  känner	  tårar	  i	  ögonen	  eller	  om	  ditt	  barn	  
går	  dig	  på	  nerverna	  ställer	  ditt	  barn	  samma	  fråga:	  ”älskar	  du	  mig?”.	  

Ha	  samma	  sak	  i	  åtanke	  när	  din	  respektive	  talar	  till	  dig,	  om	  du	  har	  
medarbetare	  kan	  du	  tänka	  att	  de	  ställer	  frågorna:	  ”Tycker	  du	  om	  
mig?	  Uppskattar	  du	  mig?	  Respekterar	  du	  mig?”.	  

Se	  det	  som	  din	  uppgift	  att	  få	  andra	  att	  tro	  på	  sig	  själva	  och	  du	  
stärker	  dig	  själv!	  I	  en	  studie	  som	  publicerades	  i	  det	  vetenskapliga	  
magasinet	  ”Nature”	  visade	  det	  sig	  att	  när	  deltagarna	  agerade	  
med	  övertro	  på	  en	  uppgift	  uppnådde	  mycket	  bättre	  resultat	  än	  
när	  de	  utförde	  samma	  uppgift	  på	  sin	  vanliga	  nivå.	  

”Meningen	  med	  livet	  är	  att	  inspirera	  andra	  till	  att	  börja	  leva	  genom	  
att	  vara	  den	  som	  visar	  vägen	  och	  samtidigt	  säger:	  jag	  tror	  på	  dig.”	  
Niclas	  Timmerby
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Min	  filosofi	  är	  att	  det	  endast	  finns	  tre	  saker	  vi	  kan	  styra	  över	  i	  
våra	  liv.	  Det	  bästa	  med	  dessa	  tre	  saker	  är	  att	  det	  bara	  är	  du	  som	  
kan	  styra	  över	  dessa	  saker,	  ingen	  annan	  människa	  kan	  göra	  det.	  
Du	  har	  hela	  kontrollen	  och	  hela	  makten	  alldeles	  själv.	  	  

Du	  är	  faktorn	  som	  bestämmer	  resultatet	  av	  dessa	  tre	  faktorer:	  

1. Ditt	  beteende.
Detta	  är	  det	  som	  är	  absolut	  enklast	  att	  prioritera	  i	  ditt	  liv.	  Ditt	  
beteende	  kommer	  av	  din	  attityd	  och	  dessa	  båda	  faktorer	  formar	  
din	  personlighet	  och	  ditt	  rykte.	  	  

Du	  kan	  välja	  att	  vara	  t.ex.	  positiv,	  ödmjuk,	  kärleksfull,	  generös,	  
engagerande,	  motiverande,	  inspirerande,	  en	  förebild	  och	  ett	  
föredöme.	  Att	  konstant	  se,	  förstå	  och	  ha	  fokus	  på	  ditt	  beteende	  
mot	  dig	  själv	  och	  hur	  du	  beter	  dig	  mot	  andra	  människor	  är	  det	  
som	  avgör	  om	  du	  skall	  må	  bra	  i	  livet	  och	  om	  du	  skall	  nå	  dina	  mål,	  
ambitioner	  och	  framgång	  i	  ditt	  privatliv	  och	  arbetsliv.	  	  
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Hur	  du	  beter	  dig	  mot	  dig	  själv	  och	  mot	  andra	  människor	  är	  
egentligen	  den	  enda	  hemlighet	  du	  behöver	  veta.	  Det	  är	  det	  som	  
tar	  dig	  framåt.	  Det	  är	  ditt	  beteende	  som	  är	  grunden	  till	  allt!	  Jag	  
skrev	  i	  min	  första	  bok	  ”Du	  förtjänar	  framgång!”	  att	  ”Din	  lycka,	  
framgång	  och	  välgång	  är	  ett	  direkt	  resultat	  av	  ditt	  beteende.”.	  

2. Ditt	  fokus	  på	  nuet.
Du	  behöver	  göra	  valet	  att	  agera	  som	  ett	  proffs.	  Du	  kan	  inte	  styra	  
över	  vad	  som	  hänt	  för	  en	  minut	  sedan	  och	  du	  kan	  inte	  styra	  över	  
vad	  som	  händer	  om	  en	  minut.	  Däremot	  kan	  du	  välja	  att	  aktivt	  ta	  
lärdom	  och	  utvecklas	  av	  det	  förflutna	  och	  planera	  väl	  för	  
framtiden.	  Detta	  är	  så	  viktigt:	  det	  enda	  du	  kan	  styra	  över	  är	  nuet.	  

Om	  du	  konkret	  vill	  förändra	  något	  av	  följande:	  (1)	  En	  situation	  i	  
ditt	  liv.	  (2)	  Din	  nuvarande	  situation.	  (3)	  Ditt	  liv.	  (4)	  Din	  framtid.	  	  

Då	  skall	  du	  bara	  ha	  fokus	  på	  nuet	  ‑ 	  för	  det	  är	  endast	  nuet	  som
konkret	  kan	  förändra	  din	  framtid!	  

Jag	  skall	  ge	  dig	  ett	  exempel:	  
När	  jag	  spelar	  tennis	  och	  kommer	  i	  underläge	  eller	  spelar	  under	  min	  
vanliga	  nivå	  upprepar	  jag	  mitt	  favoritmantra	  i	  mitt	  huvud	  tills	  jag	  
ändrar	  mitt	  sätt	  att	  tänka:	  ”Om	  jag	  fokuserar	  på	  nuet	  kan	  jag	  
påverka	  nuet.	  -‐	  När	  jag	  påverkar	  nuet	  förändrar	  jag	  min	  framtid.”.	  
Och	  detta	  fungerar	  alldeles	  utmärkt!	  För	  att	  istället	  för	  att	  bara	  
fokusera	  på	  att	  vinna	  nästa	  boll	  börjar	  jag	  fokusera	  på	  vad	  jag	  kan	  
påverka	  i	  nuet	  för	  att	  vinna	  nästa	  boll.	  (Du	  kan	  jämföra	  det	  med	  att	  
drömma	  om	  att	  vinna	  nästa	  boll	  och	  att	  konkret	  arbeta	  för	  att	  vinna	  
nästa	  boll.)	  Jag	  börjar	  tänka	  på	  detaljer.	  Hur	  jag	  andas,	  hur	  jag	  håller	  
tennisracketen,	  hur	  jag	  står,	  hur	  jag	  rör	  mig,	  hur	  motståndaren	  rör	  
sig.	  Och	  mitt	  fokus	  på	  nuet	  gör	  att	  jag	  kan	  vända	  en	  negativ	  trend,	  
fokusera	  på	  de	  detaljer	  jag	  kan	  påverka	  och	  vinna	  nästa	  boll.	  
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3. Din	  inre	  drivkraft.
Detta	  handlar	  om	  dina	  tankar,	  vilka	  tankar	  du	  väljer	  att	  tänka.	  
Detta	  kan	  låta	  hur	  flummigt	  som	  helst	  men	  det	  är	  så	  här	  enkelt:	  
Om	  du	  tänker	  negativt	  så	  blir	  ditt	  beteende	  mot	  dig	  själv	  och	  
andra	  människor	  ett	  negativt	  beteende.	  Det	  går	  inte	  att	  dölja!	  	  
Tänker	  du	  positivt	  verkar	  det	  för	  dig.	  

Du	  kan	  kontrollera	  vad	  du	  tänker,	  hur	  du	  tänker	  det	  och	  när	  du	  
tänker	  det.	  Allt	  det	  andra	  du	  stöter	  på	  i	  livet	  kan	  du	  bara	  tillfälligt	  
kontrollera.	  Hur	  du	  tänker	  bestämmer	  graden	  av	  din	  drivkraft	  och	  
hur	  du	  mår	  och	  dessa	  två	  faktorer	  bestämmer	  hur	  du	  ser	  på	  dig	  
själv,	  hur	  du	  lever	  ditt	  liv,	  vilka	  mål	  och	  ambitioner	  du	  når	  i	  livet	  
och	  hur	  du	  beter	  dig	  mot	  dig	  själv	  och	  andra	  människor.	  

ü Varje	  gång	  du	  tänker	  negativt	  drar	  du	  negativa	  människor	  
till	  dig	  och	  du	  stöter	  positiva	  människor	  ifrån	  dig.	  

ü Varje	  gång	  du	  tänker	  positivt	  drar	  du	  positiva	  människor	  
nära	  dig	  och	  du	  stöter	  negativa	  människor	  ifrån	  dig.	  

Tänker	  du	  positiva	  tankar	  får	  du	  per	  automatik	  rätt	  människor	  i	  
din	  närhet.	  Människor	  som	  ger	  dig	  energi	  och	  kraft.	  Människor	  
som	  respekterar	  dig	  för	  den	  du	  är,	  vilket	  ger	  dig	  mod	  att	  vara	  dig	  
själv.	  Människor	  som	  lyssnar	  på	  dig	  och	  ler	  mot	  dig.	  Människor	  
som	  får	  dig	  att	  må	  bra!	  
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Du	  behöver	  göra	  din	  egen	  resa	  i	  livet	  för	  att	  förverkliga	  den	  du	  
vill	  vara.	  Jag	  har	  funderat	  mycket	  på	  den	  tyske	  psykologen	  Arthur	  
Schopenhauers	  (född	  i	  Polen)	  citat.	  Att	  det	  är	  ”normalt/vanligt”	  
att	  vi	  människor	  lever	  våra	  liv	  efter	  andra	  människors	  krav	  
och/eller	  förväntningar	  på	  hur	  vi	  skall	  vara,	  kan	  nog	  alla	  förstå	  
logiken	  i.	  	  

Vi	  formas	  ju	  medvetet	  och	  omedvetet	  av	  andra	  människor	  och	  det	  
är	  säkerligen	  många	  gånger	  i	  livet	  vi	  ifrågasätter	  detta	  men	  väldigt	  
sällan	  vi	  agerar	  för	  att	  komma	  ifrån	  detta	  beteende	  –	  vilket	  
självklart	  beror	  på	  många	  olika	  orsaker.	  	  

Du	  skall	  här	  få	  ett	  verktyg	  jag	  själv	  tog	  fram	  och	  använde	  mig	  av	  
för	  att	  starta	  min	  egen	  resa	  i	  livet.	  Genomför	  detta	  nu	  så	  att	  du	  
kan	  se	  nyttan	  det	  kan	  göra	  i	  ditt	  liv.	  	  
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Ställ	  dig	  följande	  fråga	  och	  skriv	  ner	  ditt	  svar	  utan	  att	  fundera	  
för	  länge:	  	  

$ Vilka	  tre	  egenskaper	  är	  de	  mest	  negativa	  jag	  bär	  med	  mig	  
som	  jag	  innerst	  inne	  vet	  är	  fel?	  

Negativ	  egenskap	  nummer	  ett:	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Negativ	  egenskap	  nummer	  två:	  	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Negativ	  egenskap	  nummer	  tre:	  	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Skriv	  nu	  ner	  dessa	  negativa	  egenskaper	  igen,	  men:	  

→ Börja	  alla	  meningar	  med:	  JAG	  	  
→ Skriv	  alla	  meningar	  positivt!	  	  
→ Skriv	  i	  presens.	  Att	  du	  redan	  är	  den	  personen	  som	  har	  

dessa	  positiva	  egenskaper.	  
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Positiv	  egenskap	  nummer	  ett	  i	  din	  livsfilosofi:	  

JAG___________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Positiv	  egenskap	  nummer	  två	  i	  din	  livsfilosofi:	  

JAG___________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Positiv	  egenskap	  nummer	  tre	  i	  din	  livsfilosofi:	  

JAG___________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Du	  finner	  de	  allra	  flesta	  svaren	  i	  din	  livsfilosofi.	  
När	  du	  skrivit	  ner	  din	  livsfilosofi	  har	  du	  skrivit	  ner	  ett	  facit	  du	  kan	  
gå	  tillbaka	  till	  när	  du	  behöver	  det	  i	  livet.	  	  

Svaret	  till	  varför	  du	  mår	  bra	  eller	  dåligt	  finns	  nästan	  uteslutande	  i	  
din	  filosofi.	  Om	  du	  inte	  når	  dina	  mål	  och	  ambitioner	  i	  privat-‐	  och	  
yrkeslivet,	  titta	  närmare	  på	  din	  filosofi.	  Om	  något	  inte	  fungerar	  i	  
dina	  relationer,	  titta	  närmare	  på	  din	  filosofi.	  	  
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Follow-‐On-‐Course-‐Until-‐Success	  
Denna	  rubrik	  tycker	  jag	  är	  en	  enastående	  förklaring	  den	  engelska	  
förkortningen	  F-‐O-‐C-‐U-‐S	  (följ	  kursen	  tills	  du	  når	  framgång).	  	  

Det	  är	  intressant	  att	  en	  viktig	  egenskap	  som	  ofta	  framkommer	  i	  
arbetsbeskrivningar	  är	  ”att	  ha	  många	  bollar	  i	  luften”.	  Jag	  är	  
övertygad	  om	  att	  vi	  alla	  inombords	  har	  förmågan	  att	  ”hålla	  många	  
bollar	  i	  luften”	  och	  att	  vi	  alla	  kan	  utveckla	  denna	  förmåga	  men	  det	  
är	  absolut	  inte	  en	  av	  de	  viktigaste	  faktorerna	  för	  att	  nå	  långt	  inom	  
yrkeslivet.	  	  

Som	  du	  läsa	  om	  i	  kapitel	  80	  är	  det	  dokumenterat	  att	  en	  av	  de	  
viktigaste	  faktorerna	  för	  att	  nå	  framgång	  inom	  sin	  profession	  är	  
egenskapen	  att	  ha	  fokus	  på	  en	  sak	  i	  taget	  tills	  uppgiften	  är	  slutförd	  
och	  denna	  omfattande	  undersökning	  pågick	  i	  över	  35	  år.	  	  

Lär	  dig	  att	  bemästra	  tekniken	  
Vi	  lever	  i	  ett	  hektiskt	  samhälle	  där	  vi	  skall	  räcka	  till	  hemma	  och	  på	  
jobbet	  vilket	  gör	  att	  vi	  ibland	  tappar	  fokus	  från	  vad	  som	  är	  
viktigast	  just	  nu.	  Att	  skapa	  en	  rutin,	  vilket	  yrke	  du	  än	  har,	  att	  flera	  
gånger	  varje	  dag	  kort	  stanna	  upp	  för	  att	  fokusera	  på	  det	  som	  är	  
viktigast	  just	  nu	  hjälper	  dig	  framåt	  i	  yrkeslivet.	  
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Tekniken	  fungerar	  när	  du	  känner	  att	  du	  har	  för	  mycket	  i	  huvudet	  
och	  när	  du	  känner	  att	  du	  inte	  räcker	  till.	  När	  du	  lärt	  dig	  bemästra	  
denna	  teknik	  till	  fullo	  kommer	  du	  att	  känna	  ett	  lugn	  inom	  dig	  för	  
vad	  som	  än	  uppkommer	  i	  livet,	  du	  känner	  kontroll	  inombords	  för	  
du	  vet	  att	  du	  kan	  hantera	  det	  med	  rätt	  fokus.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  du	  har	  uppsikt	  och	  insikt	  över	  ditt	  sätt	  att	  arbeta.	  
Om	  du	  ärligt	  och	  med	  självinsikt	  ser	  till	  följande	  två	  påståenden,	  
vilket	  stämmer	  mest	  in	  på	  dig?	  

1. Jag	  har	  mest	  fokus	  och	  lägger	  mest	  tid	  på	  de	  uppgifter	  som	  är
viktigast	  att	  göra,	  hantera	  eller	  slutföra	  på	  mina	  arbetsdagar.

2. Jag	  lägger	  mest	  fokus	  och	  tid	  på	  de	  uppgifter	  jag	  inte	  skall	  ha
fokus	  på.

Ditt	  svar	  på	  dessa	  utmanande	  påståenden	  visar	  direkt	  vilket	  
konkret	  värde	  du	  har	  på	  dina	  arbetsdagar.	  Det	  visar	  vad	  du	  bidrar	  
med	  till	  resultatet.	  	  

Marknaden	  ser	  endast	  till	  nedersta	  raden	  (till	  resultatet)	  och	  
därför	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  fokuserar	  på	  vilket	  värde	  och	  resultat	  
du	  bidrar	  med	  varje	  dag.	  Att	  du	  väljer	  att	  fokusera	  på	  det	  som	  är	  
bra	  för	  din	  arbetsgivare	  och	  bra	  för	  dig	  är	  ett	  aktivt	  val	  du	  gör.	  	  
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Alla	  små	  val	  du	  gör	  får	  en	  konsekvens	  i	  ditt	  liv.	  	  
Den	  tjänst	  du	  kommer	  att	  ha	  och	  hur	  ditt	  bankkonto	  kommer	  att	  se	  
ut	  är	  ett	  resultat	  av	  de	  val	  du	  gör	  varje	  dag.	  	  

Du	  väljer	  om	  du	  skall	  ta	  en	  extra	  rast	  eller	  snacka	  om	  vad	  din	  kollega	  
skall	  hitta	  på	  i	  helgen.	  	  

Du	  väljer	  om	  du	  istället	  skall	  hjälpa	  en	  kund	  extra,	  ringa	  ett	  
kundsamtal	  extra	  eller	  städa	  parkeringen.	  	  

Du	  väljer	  och	  de	  val	  du	  gör	  varje	  dag	  påverkar	  alltid,	  ofrånkomligen	  
och	  obönhörligen	  din	  framtid.	  	  

Författaren	  och	  konsulten	  Jim	  Collins	  beskriver	  så	  bra	  vilken	  typ	  
av	  medarbetare	  företag	  vill	  ha.	  Han	  tar	  sex	  exempel:	  

1. Företag	  vill	  ha	  människor	  som	  har	  rätt	  värderingar	  innan	  de
börjar	  arbeta	  i	  företaget.

2. Företag	  vill	  ha	  människor	  som	  inte	  ser	  sitt	  jobb	  som	  ett	  jobb,	  de
ser	  sitt	  jobb	  som	  sitt	  ansvar.

3. Företag	  vill	  ha	  människor	  som	  gör	  det	  de	  säger	  de	  skall	  göra.

4. Företag	  vill	  ha	  människor	  som	  har	  ett	  eget	  driv,	  som	  själv	  driver
på	  sina	  egna	  resultat,	  som	  själva	  tar	  ansvar	  för	  sin	  utveckling.

5. Företag	  vill	  ha	  människor	  som	  har	  stor	  passion	  för
organisationen	  och	  för	  vad	  de	  gör.

6. Företag	  vill	  ha	  människor	  som	  berömmer	  sina	  lagkamrater	  när
det	  går	  bra	  och	  tar	  ansvar	  när	  det	  går	  dåligt.

Du	  kan	  vara	  och	  bli	  den	  människan	  om	  du	  tar	  beslutet	  att	  agera!	  
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Det	  är	  bara	  du	  själv	  som	  kan	  –	  och	  skall	  avgöra	  vad	  som	  är	  viktigt	  
för	  dig.	  I	  början	  av	  ditt	  liv	  präglas	  du	  omedvetet	  av	  de	  människor	  
du	  umgås	  mest	  med	  (föräldrar,	  syskon,	  släktingar,	  kompisar,	  
förskollärare,	  etc.).	  Du	  präglas	  av	  deras	  attityd,	  beteende	  och	  
även	  av	  deras	  värderingar.	  Detta	  är	  inget	  du	  som	  barn	  kan	  
bestämma	  själv	  över.	  Alla	  barn	  präglas	  av	  dem	  de	  står	  närmast.	  	  

Vi	  har	  en	  viss	  tro	  och	  åsikt	  av	  vad	  som	  är	  rätt	  eller	  fel	  och	  den	  tron	  
har	  vi	  fått	  ärva	  av	  vår	  närmaste	  omgivning.	  	  	  

Senare	  i	  livet	  påverkas	  du	  också	  av	  alla	  människor	  du	  träffar.	  Det	  
är	  ofrånkomligt.	  Hela	  min	  förra	  bok	  ”Konsten	  att	  dö	  unik”	  på	  370	  
sidor	  handlar	  om	  denna	  faktor.	  Du	  vet	  exakt	  vilka	  dina	  personliga	  
värderingar	  är;	  det	  är	  vad	  som	  är	  bra	  och	  viktigt	  för	  dig,	  de	  är	  vad	  
du	  tycker	  är	  vackert,	  önskvärt	  och	  konstruktivt.	  Det	  är	  dina	  egna	  
personliga	  referenser	  av	  allt	  det	  du	  ser,	  hör	  och	  upplever.	  	  
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För	  att	  vi	  skall	  må	  bra	  är	  det	  viktigt	  att	  vi	  lever	  våra	  liv	  efter	  de	  
värderingar	  vi	  själva	  sätter	  upp	  under	  resans	  gång	  och	  inte	  efter	  
andras.	  Finner	  vi	  människor	  vi	  kan	  dela	  våra	  personliga	  
värderingar	  med	  mår	  vi	  ännu	  bättre.	  Organisationer,	  företag,	  
skolor	  och	  föreningar	  skapar	  själva	  egna	  värderingar	  för	  att	  alla	  
skall	  se	  samma	  bild	  av	  vad	  laget	  tillsammans	  kan	  och	  skall	  sträva	  
mot	  att	  åstadkomma	  som	  individer	  och	  lag.	  Organisationers	  
värderingar	  är	  uppbyggda	  för	  att	  skapa	  en	  vilja	  att	  arbeta	  
tillsammans	  i	  samma	  anda	  och	  på	  sikt	  enas	  i	  en	  kultur.	  	  

25	  års	  studier	  inom	  företagsamhet	  visar	  att	  företag	  med	  tydliga,	  
nedskrivna	  värderingar	  som	  alla	  i	  företaget	  skrivit	  under	  i	  
genomsnitt	  har	  700	  procent	  mer	  lönsamhet	  än	  företag	  utan	  
värderingar.	  	  

Jag	  anser	  att	  vi	  kan	  och	  behöver	  finna	  vår	  egen	  väg	  i	  livet,	  vår	  egen	  
tro	  i	  livet	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  förverkliga	  den	  människa	  vi	  vill	  vara	  
och	  stå	  bakom.	  Det	  kan	  absolut	  vara	  precis	  den	  väg	  vi	  präglas	  av	  vår	  
närmaste	  omgivning	  vi	  själva	  vill	  vandra	  och	  jag	  vill	  här	  förtydliga	  
att	  jag	  har	  full	  respekt	  för	  detta	  faktum.	  Vi	  är	  alla	  fria	  människor	  
som	  själva	  avgör	  våra	  val	  och	  handlingar	  i	  den	  fria	  världen.	  

Den	  amerikanske	  sociologen	  Morris	  Massey	  menar	  att	  våra	  
värderingar	  bildas	  under	  tre	  perioder	  av	  våra	  liv:	  

1. Avtrycksperioden.	  Från	  vi	  föds	  upp	  till	  sju	  års	  ålder	  är	  vi	  som
svampar	  som	  absorberar	  allt	  omkring	  oss	  som	  sant.	  Vi	  får	  här	  en
känsla	  av	  vad	  som	  är	  rätt	  eller	  fel	  och	  gott	  eller	  ont.	  Vi
ifrågasätter	  det	  inte	  och	  det	  blir	  vår	  sanning,	  dvs.	  våra
värderingar.	  Våra	  föräldrar	  är	  inte	  bara	  de	  som	  skapar	  oss,	  de	  är
också	  den	  avgörande	  faktorn	  till	  att	  vi	  blir	  dem	  vi	  blir.
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2. Modelleringsperioden.	  Vi	  är	  här	  mellan	  åtta	  till	  tretton	  års
ålder	  och	  fortsätter	  att	  ”kopiera”	  framförallt	  våra	  föräldrar
men	  också	  andra	  människor	  i	  vår	  omgivning.	  Vi	  börjar	  beundra
människor	  som	  har	  ett	  beteende	  eller	  tro	  vi	  ser	  upp	  till.	  Och	  vi
vill	  ”bli	  som	  dem”,	  därför	  förändras	  här	  våra	  värderingar.

3. Socialiseringsperioden.	  Denna	  period	  börjar	  vi	  påverkas	  av
media	  men	  allra	  mest	  påverkas/präglas	  vi	  av	  våra	  kompisar,
vilket	  också	  är	  ofrånkomligt	  eftersom	  det	  är	  dem	  vi	  umgås	  allra
mest	  med.	  Vi	  är	  mellan	  13	  till	  21	  år	  gamla,	  har	  påbörjat	  vår	  egen
resa	  i	  livet	  och	  börjar	  här	  ifrågasätta	  vår	  tidigare
”programmering”.	  Vi	  delar	  intressen,	  musiksmak	  och	  sättet	  att
prata	  mer	  med	  våra	  kompisar	  än	  våra	  föräldrar,	  därför	  är	  med
våra	  kompisar	  vi	  delar	  mest	  värderingar	  under	  denna	  period.

Som	  du	  ser	  är	  allt	  ett	  mönster	  och	  frågan	  är	  om	  du	  nu,	  hur	  
gammal	  du	  än	  är,	  lever	  efter	  dina	  egna	  värderingar	  eller	  efter	  de	  
värderingar	  de	  du	  umgås	  med	  har?	  	  

→ Är	  du	  präglad	  till	  det	  beteende	  och	  den	  attityd	  du	  har	  i	  livet?	  

→ Trivs	  du	  med	  det	  eller	  vill	  du	  förändra	  detta?	  	  

Vill	  du	  förändra	  detta	  är	  det	  ditt	  eget	  val	  och	  ansvar.	  	  
Ingen	  kommer	  att	  göra	  det	  för	  dig.	  Det	  kommer	  inte	  att	  komma	  
en	  lyckoängel	  eller	  någon	  annan	  och	  slänga	  lyckopulver	  över	  dig.	  
Vi	  har	  alla	  ansvar	  för	  den	  väg	  vi	  väljer	  i	  våra	  vuxna	  liv	  och	  det	  är	  
aldrig	  försent	  att	  ändra	  riktning	  eller	  välja	  en	  annan	  väg.	  	  	  
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Det	  finns	  vissa	  värderingar	  du	  bygger	  upp	  i	  ditt	  liv	  som	  du	  aldrig	  
vill	  gå	  emot.	  (Som	  i	  min	  barndom	  när	  jag	  såg	  en	  berusad	  man	  slå	  
min	  mamma,	  just	  då	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  ingenting	  någonsin	  
skulle	  få	  mig	  att	  gå	  över	  de	  gränser	  och	  värderingar	  jag	  satt	  upp	  och	  
kommer	  att	  sätta	  upp	  i	  livet.)	  

Dina	  värderingar	  behöver	  en	  bild	  i	  ditt	  inre	  för	  att	  verka	  för	  dig.	  
Vi	  tänker	  alltid	  i	  bilder.	  För	  att	  kunna	  skapa	  en	  bild	  som	  verkar	  för	  
dig	  behöver	  den	  vara	  så	  stark	  att	  du	  kan	  visualisera	  när	  du	  vill	  och	  
när	  du	  behöver	  det.	  Det	  du	  visualiserar	  skall	  vara	  så	  starkt	  att	  du	  
kan	  känna	  det	  i	  varje	  cell	  i	  din	  kropp.	  Det	  är	  viktigt	  att	  du	  
säkerställer	  att	  du	  har	  tydliga,	  starka	  bilder	  av	  de	  värderingar	  som	  
är	  viktiga	  för	  dig.	  	  

Det	  skall	  vara	  så	  starkt	  att	  du	  medvetet	  och	  omedvetet	  ser	  bilden	  
framför	  dig	  varenda	  dag.	  Du	  skall	  uppleva	  sådana	  känslor	  att	  du	  
ryser	  och	  blir	  känslosam	  när	  du	  tänker	  och	  pratar	  om	  din	  bild.	  Då	  
har	  du	  en	  bild	  som	  ger	  dig	  rätt	  impuls,	  rätt	  drivkraft.	  
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Slutdestinationen.	  	  
Se	  framför	  dig	  att	  du	  är	  i	  slutskedet	  i	  ditt	  liv.	  Min	  stora	  fråga	  till	  dig	  
är:	  Vilka	  spår,	  vilka	  avtryck,	  vilket	  arv	  vill	  du	  lämna	  efter	  dig	  då	  din	  
tid	  på	  jorden	  är	  slut?	  	  

# Hur	  vill	  du	  se	  tillbaka	  på	  det	  liv	  du	  levt?	  	  

# Vad	  har	  varit	  viktigt	  i	  ditt	  liv?	  	  

# Vad	  är	  du	  tacksam	  över	  i	  ditt	  liv?	  	  

# Vad	  vill	  du	  ha	  upplevt	  under	  din	  livstid?	  	  

# Vad	  vill	  du	  ha	  åstadkommit	  under	  din	  livstid?	  	  

# Hur	  vill	  du	  att	  dina	  närmaste	  skall	  prata	  om	  dig?	  	  

# Vilket	  intryck	  på	  människor	  vill	  du	  lämna	  efter	  	  dig?	  

# Vilka	  människor	  har	  du	  gjort	  lyckliga?	  

# Vilka	  människor	  har	  gjort	  dig	  lycklig?	  

# Har	  du	  själv	  varit	  lycklig?	  

# Vid	  vilka	  tillfällen	  var	  du	  lycklig?	  

# Vad	  är	  din	  ambition	  med	  ditt	  liv?	  	  

# Varför	  föddes	  du	  till	  denna	  jord?	  	  

# Vad	  ser	  du	  som	  din	  uppgift	  i	  livet?	  	  

# Vad	  är	  du	  ämnad	  att	  bidra	  med?	  

# Vad	  kan	  du	  göra	  idag	  för	  att	  vara	  uppnå	  lycka?	  
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Dina	  svar	  på	  dessa	  frågor	  kommer	  av	  dina	  personliga	  
värderingar.	  	  

§ Du	  vet	  exakt	  vad	  som	  är	  rätt	  för	  dig.	  	  
§ Du	  vet	  exakt	  hur	  du	  vill	  leva	  ditt	  liv.	  	  
§ Du	  vet	  exakt	  hur	  du	  vill	  behandla	  andra	  människor.	  

Skriv	  ner	  dina	  svar	  på	  frågorna	  och	  spara	  dina	  svar	  så	  att	  bara	  du	  
har	  tillgång	  till	  det	  du	  dokumenterat.	  Ta	  sedan	  fram	  frågorna	  och	  
dina	  svar	  under	  din	  livsresa	  vid	  tillfällen	  du	  känner	  att	  du	  vill	  skriva	  
om	  dina	  svar,	  vid	  tillfällen	  du	  mår	  dåligt	  och	  vid	  tillfällen	  du	  känner	  
att	  du	  behöver	  en	  spark	  i	  rätt	  riktning.	  

§ Släpp	  all	  eventuell	  prestige	  och	  tro	  på	  dig	  själv!	  

§ Var	  aldrig	  rädd	  för	  förändringar!	  	  

§ Börja	  leva	  i	  den	  riktning	  du	  vill	  leva	  idag!	  	  

§ Våga	  var	  lycklig!	  	  

Var	  konkret	  och	  ärlig,	  börja	  på	  din	  slutdestination	  för	  att	  hitta	  
svaren	  och	  drivkraften	  till	  att	  bli	  den	  människa	  du	  vill	  vara	  och	  leva	  
det	  liv	  du	  vill	  leva	  idag.	  
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Utveckla	  förmågan	  att	  göra	  det	  du	  vill	  göra.	  
Känner	  du	  igen	  känslan	  när	  det	  rycker	  i	  kroppen	  för	  att	  du	  vill	  göra	  
någonting.	  Du	  vill	  ingripa	  eller	  agera	  på	  något	  sätt.	  Du	  känner	  att	  
pulsen	  går	  upp,	  hjärtat	  håller	  på	  att	  hoppa	  ur	  kroppen,	  att	  
adrenalinet	  rusar	  i	  kroppen	  och	  du	  blir	  varm	  på	  ett	  ögonblick.	  Du	  
har	  fullt	  fokus!	  	  

När	  du	  ingriper,	  agerar,	  gör	  det	  du	  tänkte	  och	  ville	  göra	  har	  du	  
”action	  bias”.	  Alla	  framgångsrika	  människor	  utvecklar	  
kontinuerligt	  medvetet	  (och	  omedvetet)	  en	  stark	  action	  bias.	  	  

Sedan	  händer	  det	  att	  du	  inte	  agerar,	  inte	  ingriper,	  inte	  gör	  det	  du	  
tänkte	  göra	  och	  ville	  göra.	  Det	  kallas	  för	  ”bias	  for	  inaction”.	  Vi	  
människor	  pratar	  konstant	  med	  oss	  själva.	  Ibland	  peppar	  vi	  oss	  
själva	  till	  ”action	  bias”	  och	  ibland	  pratar	  vi	  oss	  själva	  ur	  situationer	  
i	  livet,	  ”bias	  for	  inaction”.	  ”Bias	  for	  inaction”	  hämmar	  oss	  
eftersom	  vi	  innerst	  inne	  vet	  vad	  vi	  egentligen	  vill;	  	  
Vi	  kan	  svaret,	  vi	  vill	  hjälpa	  till,	  vi	  vill	  agera,	  vi	  vill	  säga	  emot	  för	  att	  
vi	  inte	  håller	  med	  någon,	  vi	  vill	  stå	  upp	  för	  något	  vi	  tror	  på,	  osv,	  
osv	  –	  men	  vi	  gör	  inte	  det	  vi	  vill.	  
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Den	  situationen	  jag	  tydligt	  får	  framför	  mig	  är	  alla	  gånger	  jag	  visste	  
svaret	  på	  frågor	  i	  skolan	  men	  inte	  vågade	  räcka	  upp	  handen.	  Så	  här	  
kunde	  det	  gå	  till:	  

↑ =	  Vilja	  till	  action	  bias	  
↓ =	  Bias	  for	  inaction	  

↑ Yes!	  Detta	  kan	  jag!	  
↓ Tänk	  om	  det	  är	  fel	  svar?	  
↑ Nej,	  detta	  vet	  jag.	  Jag	  är	  säker	  på	  att	  detta	  är	  rätt	  svar!!	  	  
↓ Ehh,	  det	  måste	  väl	  vara	  rätt..?	  
↓ OM	  det	  är	  fel,	  vad	  skall	  de	  andra	  säga??	  
↑ Jag	  läste	  ju	  detta	  igår	  kväll.	  
↓ Men	  det	  är	  kanske	  bättre	  att	  jag	  inte	  säger	  något..	  
↓ Ja,	  det	  är	  nog	  fel.	  
↓ Synd,	  jag	  är	  ju	  så	  säker	  men	  det	  är	  lika	  bra	  att	  vara	  tyst.	  
↓ Jaja,	  det	  är	  väl	  lika	  bra	  så	  här,	  det	  kommer	  väl	  fler	  chanser.	  	  

Läraren	  sade	  svaret	  och	  det	  var	  det	  svar	  jag	  tänkte	  på	  och	  var	  
helt	  säker	  på.	  

↓ Jaha,	  det	  var	  det	  svaret	  jag	  trodde!	  Vad	  dålig	  jag	  är	  som	  inte	  
vågade…	  

Jag	  kan	  inte	  ens	  räkna	  upp	  alla	  de	  tillfällen	  jag	  haft	  en	  ”bias	  for	  
inaction”.	  Men	  det	  går	  att	  träna	  upp.	  Idag	  vågar	  jag	  säga	  det	  jag	  
vill,	  jag	  vågar	  göra	  det	  jag	  vill	  göra	  och	  jag	  står	  upp	  för	  mig	  själv	  
och	  det	  jag	  tror	  på.	  
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Jag	  läste	  i	  Kristianstadsbladet	  om	  en	  händelse	  som	  visar	  flera	  tecken	  
på	  ”bias	  for	  inaction”.	  Det	  var	  en	  man	  som	  svimmat	  och	  då	  kört	  ner	  
med	  sin	  permobil	  i	  en	  kanal	  i	  centrala	  Kristianstad.	  Det	  var	  januari	  
månad	  och	  väldigt	  kallt.	  Flera	  bilister	  såg	  mannen	  köra	  ner	  i	  kanalen,	  
ingen	  stannade.	  Flera	  fotgängare	  stod,	  enligt	  vittnen,	  och	  tittade	  på	  
den	  avsvimmade	  mannen	  och	  permobilen	  som	  låg	  i	  kanalen	  men	  
gjorde	  ingenting.	  Två	  vittnen	  som	  såg	  händelsen	  från	  sina	  
lägenheter	  tvärs	  över	  gatan	  visade	  prov	  på	  ”action	  bias”,	  sprang	  
ner,	  hoppade	  i	  det	  iskalla	  vattnet	  och	  lyckades	  tillsammans	  rädda	  
mannen	  från	  en	  säker	  död.	  

”Påtvingad	  action	  bias”	  
Det	  kom	  en	  intressant	  studie	  2005	  där	  forskare	  analyserat	  311	  
fotbollsstraffar	  från	  de	  stora	  ligorna	  i	  världen.	  (Action	  Bias	  among	  
Elite	  Soccer	  Goalkeepers)	  Vad	  studien	  visade	  är	  att	  elitmålvakterna	  
har	  vad	  jag	  kallar	  för	  ”en	  påtvingad	  action	  bias”.	  Vad	  som	  
framkom	  av	  specialstudien	  var	  att:	  

§ 80	  procent	  av	  straffarna	  resulterade	  i	  mål.	  	  
§ Ca	  1/3	  av	  straffarna	  gick	  till	  höger	  om	  målvakten.	  
§ Ca	  1/3	  gick	  till	  vänster	  om	  målvakterna.	  	  
§ Ca	  1/3	  i	  gick	  i	  mitten	  av	  målet.	  
§ Ibland	  missade	  spelarna	  målet.	  	  
§ Målvakterna	  kastade	  sig	  till	  höger	  eller	  vänster	  vid	  94	  

procent	  av	  straffarna.	  

Om	  målvakterna	  alltså	  stått	  stilla	  i	  mitten	  av	  målet	  hade	  de	  
procentuellt	  sett	  räddat	  fler	  straffar	  än	  om	  de	  slängt	  sig.	  
Forskarna	  frågade	  målvakterna	  varför	  de	  hellre	  slänger	  sig?	  De	  
svarade	  att	  de	  känner	  sig	  bättre	  till	  mods	  om	  de	  anstränger	  sig	  
ordentligt.	  Frågan	  är	  för	  vems	  skull	  de	  slänger	  sig?	  
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Hur	  bra	  du	  är	  på	  att	  handskas	  med	  dina	  egna	  och	  andras	  känslor	  
är	  väldigt	  kortfattat	  ungefär	  vad	  emotionell	  intelligens	  innebär.	  
Din	  förmåga	  att	  samspela	  med	  andra	  människor	  är	  graden	  av	  din	  
emotionella	  intelligens.	  Kompetenser	  som	  empati,	  emotionell	  
kompetens	  och	  social	  kompetens	  har	  visat	  sig	  bidra	  till	  
skolframgång	  och	  senare	  framgång	  i	  arbetslivet	  (Huffman,	  2000).	  

Själva	  teorin	  togs	  fram	  1990	  av	  de	  amerikanska	  psykologerna	  
Peter	  Salovey	  och	  John	  Mayer.	  De	  beskriver	  själva	  sin	  teori	  på	  
följande	  sätt:	  	  

”Emotionell	  intelligens	  är	  förmågan	  att	  uppfatta	  känslor,	  att	  få	  
kontakt	  med	  och	  skapa	  känslor	  som	  en	  hjälp	  för	  tanken,	  att	  förstå	  
känslor	  och	  informationen	  i	  dem	  och	  att	  avpassa	  känslorna	  så	  att	  de	  
understödjer	  både	  känslomässig	  och	  intellektuell	  utveckling.”	  	  

”EI”	  eller	  ”EQ”	  (emotional	  quotient)	  fick	  en	  stor	  genomslagskraft	  
framförallt	  efter	  att	  Daniel	  Goleman	  1995	  publicerade	  boken	  
”Emotionell	  Intelligens”	  där	  han	  tog	  teorin	  in	  på	  arbetsplatserna	  
och	  in	  i	  folkhemmen.	  Boken	  blev	  en	  storsäljare	  och	  skapade	  
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koncept	  som	  direkt	  kunde	  appliceras	  i	  mängder	  av	  sammanhang	  
inom	  privat-‐	  och	  yrkeslivet.	  

Vad	  är	  emotionell	  Intelligens?	  
Det	  engelska	  ordet	  ”emotion”	  betyder	  känsla.	  Att	  vara	  
emotionell	  kan	  vi	  tolka	  som	  att	  vara	  ex:	  känslig,	  känslofull,	  
känslomässig	  och	  känsloladdad.	  Ordet	  intelligens	  kommer	  det	  
latinska	  ordet	  ”intellego”	  vilket	  betyder:	  förstå,	  begripa,	  avgöra,	  
inse.	  Att	  vi	  kan	  resonera,	  lösa	  problem,	  tänka	  abstrakt,	  planera,	  
associera	  samt	  förstå	  idéer	  och	  språk	  är	  tecken	  på	  intelligens.	  

Peter	  Salovey	  och	  John	  Mayer	  tog	  fram	  följande	  steg	  i	  EI/EQ:	  

Identifiera	  känslor.	  	  
Förmågan	  att	  förstå	  hur	  du	  och	  de	  i	  din	  omgivning	  mår.	  Förmågan	  
att	  förstå	  icke-‐verbal	  mottagning	  och	  uttryck	  av	  känslor.	  Att	  du	  är	  
medveten	  om	  dina	  egna	  känslor	  medan	  de	  fortskrider.	  Att	  du	  har	  
förmågan	  att	  identifiera	  dina	  egna	  och	  andras	  känslor	  och	  diskutera	  
dessa	  känslor.	  	  

Använda	  känslor	  för	  att	  underlätta	  tänkande.	  	  
Förmågan	  att	  generera	  en	  känsla	  och	  sedan	  resonera	  med	  denna	  
känsla.	  Förmågan	  att	  låta	  dina	  känslor	  guida	  dig	  till	  vad	  som	  är	  
viktigt	  för	  dig.	  Förmågan	  att	  använda	  dina	  känslor	  och	  låta	  dem	  
hjälpa	  dig	  att	  ta	  beslut	  som	  är	  gynnsamma	  för	  dig	  och	  andra.	  Alla	  
människor	  tar	  till	  100	  procent	  helst	  beslut	  via	  sina	  känslor	  Våra	  
känslor	  påverkar	  vårt	  tänkande	  och	  våra	  känslor	  påverkar	  också	  
vårt	  kreativa	  tänkande	  positivt.	  Våra	  känslor	  påverkar	  allt	  vi	  gör.	  	  
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Förstå	  känslor.	  	  
Förmågan	  att	  förstå	  komplexa	  känslor	  och	  hur	  känslor	  kan	  
förändras	  från	  ett	  stadium	  till	  ett	  annat.	  Förmågan	  att	  förstå	  det	  
mänskliga	  syftet	  med	  känslor.	  Förmågan	  att	  förstå	  varför	  känslor	  
leder	  till	  ett	  visst	  beteende	  hos	  dig	  och	  andra.	  Förmågan	  att	  förstå	  
samspelet	  mellan	  tankar	  och	  känslor.	  

Känslomässig	  hantering.	  	  
Förmågan	  att	  hantera	  känslor	  som	  gör	  att	  du	  utvecklas	  och	  växer	  
som	  människa	  och	  socialt	  med	  andra.	  Förmågan	  att	  ta	  ansvar	  för	  
dina	  egna	  känslor	  och	  din	  egen	  lycka.	  Förmågan	  att	  vända	  negativa	  
känslor	  till	  positivt	  lärande	  och	  till	  möjligheter.	  Förmågan	  att	  hjälpa	  
andra	  att	  identifiera	  och	  dra	  nytta	  av	  deras	  känslor.	  	  

Det	  häftiga	  med	  emotionell	  kompetens	  eller	  emotionell	  
intelligens	  är	  att	  det	  går	  att	  utveckla.	  Idag	  finns	  utvärderade	  
pedagogiska	  metoder	  där	  elever	  i	  skolor	  får	  möjlighet	  att	  förstå	  
och	  hantera	  egna	  och	  andras	  känslor	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Eleverna	  får	  
träna	  på	  att	  lösa	  problem	  och	  konflikter.	  De	  får	  även	  redskap	  att	  
fatta	  vettiga	  beslut	  och	  träning	  i	  att	  överblicka	  konsekvenserna	  av	  
olika	  handlingar.	  
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Du	  kan	  alltid	  utveckla	  din	  EI/EQ.	  	  
Jag	  gör	  det	  själv	  varje	  dag	  genom	  att	  studera	  andra	  människors	  
beteende.	  Jag	  dömer	  inte	  och	  jag	  pratar	  inte	  bakom	  ryggen	  på	  
dem.	  Jag	  kan	  inte	  ta	  ansvar	  för	  andras	  beteende	  (om	  det	  inte	  är	  
mina	  barn),	  då	  mår	  bara	  jag	  dåligt	  i	  slutändan.	  	  

Däremot	  kan	  jag	  ta	  ansvar	  för	  mitt	  eget	  beteende	  och	  min	  
utveckling	  varje	  morgon,	  varje	  dag,	  i	  varje	  situation	  och	  i	  varje	  
möte.	  Det	  är	  mitt	  eget	  aktiva	  val.	  	  

”EI”	  inom	  skolvärlden.	  
Den	  holländske	  psykologen	  René	  Diekstra	  publicerade	  2008	  en	  
sammanställning	  av	  de	  effekter	  av	  pedagogiska	  metoder	  inriktade	  
på	  socialt	  och	  emotionellt	  lärande	  som	  redovisas	  i	  vetenskapliga	  
studier.	  Studierna	  visar	  genomgående	  att	  insatserna	  förbättrar	  
barnen	  sociala	  och	  emotionella	  förmåga,	  att	  de	  minskar	  
problematiskt	  beteende,	  exempelvis	  våldsbeteende,	  att	  de	  
förbättrar	  elevernas	  anpassning	  till	  skolan	  och	  att	  elevernas	  
skolprestationer	  förbättras.	  
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”EI”	  inom	  yrkeslivet.	  
Daniel	  Goleman	  tog	  fram	  fem	  väldigt	  kloka	  och	  tänkvärda	  
beståndsdelar	  för	  ”EI”	  inom	  yrkeslivet.	  Det	  är	  som	  en	  utvärdering	  
vi	  själva	  kan	  arbeta	  och	  utvecklas	  efter.	  Uppställningen	  på	  
följande	  sida	  publicerade	  Harvard	  Business	  School	  2003.	  

Gör	  en	  egen	  utvärdering	  av	  ditt	  yrkesliv	  efter	  att	  du	  noggrant	  gått	  
genom	  de	  fem	  stegen	  och	  bestäm	  dig	  för	  att	  så	  fort	  som	  möjligt	  
medvetet	  och	  aktivt	  arbeta	  med	  dessa	  fem	  steg.	  

Gradera	  dig	  från	  1-‐10	  varje	  kvartal	  och	  se,	  följ	  och	  bestäm	  din	  
utveckling!	  

$ Självinsikt	  
___________	  

$ Självreglering	  
___________	  

$ Motivation	  
___________	  

$ Empati	  
___________	  

$ Social	  kompetens	  
___________	  
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Definition	   Kännetecken	  

SJÄLVINSIKT	  

Förmågan	  att	  känna	  igen	  
och	  förstå	  ditt	  humör,	  
dina	  känslor	  och	  vad	  som	  
driver	  dig	  framåt.	  Och	  
också	  förstå	  hur	  det	  
påverkar	  andra.	  

Självförtroende,	  
realistisk	  utvärdering	  av	  
sig	  själv,	  förmåga	  att	  
driva	  med	  sig	  själv.	  

SJÄLVREGLERING	  

Förmågan	  att	  kontrollera	  
och	  omdirigera	  impulser	  
och	  tankar.	  Benägenheten	  
att	  förskjuta	  dömande.	  
Att	  tänka	  före	  handlande.	  

Tillit,	  förtroende,	  
integritet,	  öppen	  för	  
förändring,	  trygg	  med	  
tvetydighet.	  

MOTIVATION	  

En	  passion	  att	  arbeta	  för	  
skäl	  som	  går	  utöver	  
pengar	  eller	  status.	  
Benägenhet	  att	  fullfölja	  
mål	  med	  energi	  och	  
envishet.	  

En	  stark	  vilja	  att	  uppnå	  
optimism	  även	  vid	  
misslyckanden,	  stark	  
förpliktelse/lojalitet	  för	  
organisationer.	  

EMPATI	  

Förmågan	  att	  förstå	  
andras	  känslomässiga	  
drag.	  Skicklig	  i	  att	  
behandla	  människor	  
utefter	  deras	  
känslomässiga	  reaktioner.	  

Expert	  på	  att	  bygga	  och	  
behålla	  talanger.	  
Känslomässig	  förståelse	  
av	  olika	  kulturer.	  
Serviceminded.	  

SOCIAL	  
KOMPETENS	  

Kunskap	  i	  att	  hantera	  
relationer	  och	  i	  att	  bygga	  
nätverk.	  Förmåga	  att	  
bygga	  gemensamma	  
plattformar	  och	  göra	  
affärer.	  	  

Effektiv	  i	  att	  leda	  
förändringsarbete,	  god	  
övertalningsförmåga,	  
expert	  på	  att	  bygga	  och	  
leda	  lag.	  

Copyright	  ©	  2003	  Harvard	  Business	  School	  Publishing	  Corporation	  fritt	  översatt	  av	  Niclas	  Timmerby	  
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Människor	  som	  är	  fullt	  engagerade	  i	  det	  de	  gör	  mår	  bra.	  
Jag	  läste	  att	  två	  människor	  i	  minuten	  tar	  livet	  av	  sig	  själva	  världen	  
över.	  Varför	  mår	  så	  många	  människor	  så	  dåligt	  att	  de	  tar	  livet	  av	  
sig?	  (I	  Sverige	  2008,	  tog	  1	  200	  människor	  sina	  liv,	  det	  är	  ett	  
människoliv	  var	  åttonde	  timme.	  Som	  en	  jämförelse	  dog	  420	  
människor	  i	  trafikolyckor	  samma	  år.)	  	  

En	  skrämmande	  studie	  från	  Statens	  folkhälsoinstitut	  om	  psykisk	  
ohälsa	  bland	  barn	  och	  ungdomar	  visade	  att	  den	  enskilt	  främsta	  
anledningen	  till	  stress	  och	  ångest	  var	  rädslan	  att	  göra	  fel	  val.	  	  

”Vad	  skall	  människor	  tro	  eller	  tycka	  om	  jag	  väljer	  fel?	  Vad	  skall	  
människor	  berätta	  om	  mig?	  Kommer	  de	  att	  tycka	  om	  mig?	  Kommer	  
de	  att	  håna	  mig?”.	  
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Var	  aldrig	  rädd	  för	  att	  göra	  fel.	  	  	  
Du	  behöver	  alltid	  ha	  någonting	  du	  brinner	  för	  och	  är	  engagerad	  i,	  
det	  kommer	  att	  hjälpa	  dig	  på	  din	  resa.	  Alla	  som	  åstadkommit	  
någonting	  i	  denna	  värld	  har	  brunnit	  för	  vad	  den	  gjort.	  Oberoende	  
om	  det	  är	  ett	  konstverk,	  en	  byggnad,	  en	  idrottsgren,	  en	  
uppfinning	  eller	  ett	  forskningsrön	  gäller	  samma	  sak.	  Det	  räcker	  
dessvärre	  inte	  att	  ha	  en	  tydlig	  bild	  av	  vad	  du	  vill	  åstadkomma	  i	  ditt	  
liv,	  vilka	  förändringar	  du	  vill	  göra	  eller	  hur	  du	  skall	  bete	  dig	  i	  alla	  
möten	  och	  i	  alla	  relationer	  under	  din	  livstid.	  

Det	  krävs	  också	  en	  impuls,	  en	  drivkraft	  som	  får	  dig	  att	  agera.	  Du	  
behöver	  älska	  det	  du	  gör.	  Jag	  brukar	  säga	  att:	  ”Utan	  engagemang	  
händer	  ingenting.”.	  	  

Du	  behöver	  vara	  engagerad	  i	  dina	  relationer,	  du	  behöver	  vara	  
engagerad	  på	  ditt	  jobb,	  du	  behöver	  vara	  engagerad	  i	  ditt	  liv.	  Ett	  
bra	  tips	  för	  att	  skapa	  engagemang	  är	  att	  planera	  ditt	  liv	  från	  
slutet:	  Hur	  vill	  du	  se	  tillbaka	  på	  ditt	  liv	  när	  du	  är	  100	  år	  gammal?	  
Hur	  vill	  du	  människor	  skall	  beskriva	  dig	  som	  person	  och	  hur	  du	  
agerat	  i	  livet?	  Planera	  ditt	  liv	  från	  slutet	  för	  att	  börja	  agera	  att	  bli	  
den	  personen	  idag.	  

Din	  bild/impuls/drivkraft	  behöver	  en	  daglig	  plan.	  
Det	  är	  bevisat	  i	  undersökningar	  efter	  undersökningar	  och	  i	  
avhandlingar	  efter	  avhandlingar:	  Historiskt	  sett	  och	  i	  nutid	  
åstadkommer	  människor	  med	  en	  tydlig	  plan	  mer	  av	  de	  det	  vill	  
göra	  än	  de	  som	  inte	  har	  någon	  plan.	  Människor	  får	  mer	  ut	  av	  livet	  
och	  blir	  därigenom	  gladare,	  positivare	  och	  mer	  stolta	  över	  sig	  
själva.	  

Det	  går	  att	  göra	  planer	  för	  allt!	  Och	  jag	  anser	  att	  det	  går	  att	  
tidsätta	  alla	  planer.	  Självfallet	  kan	  du	  även	  göra	  upp	  en	  tidsatt	  
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plan	  över	  det	  viktigaste	  du	  har	  i	  ditt	  liv,	  dig	  själv!	  Har	  du	  inte	  gjort	  
det	  så	  fundera	  ut	  det	  nu.	  Vänta	  inte	  med	  det	  som	  är	  viktigaste	  i	  
ditt	  liv!	  försumma	  inte	  den	  som	  är	  viktigast	  i	  ditt	  liv!	  Dig	  själv.	  

Märker	  du	  att	  du	  själv	  klagar,	  stanna	  upp!	  	  
Sluta	  klaga!	  Säg	  ”tyst!”	  högt	  till	  dig	  själv!	  Hitta	  det	  du	  kan	  påverka	  

och	  agera	  ‑	  direkt!	  Kom	  ihåg	  att	  när	  du	  klagar	  inför	  andra	  berövar
du	  dem	  på	  deras	  kreativitet	  och	  det	  utmärker	  inte	  ett	  föredöme.	  

När	  du	  känner	  oro	  för	  någonting,	  lita	  på	  dig	  själv!	  	  
Lita	  på	  dina	  förmågor.	  Du	  måste	  tro	  att	  du	  kan	  klara	  det	  för	  att	  du	  
skall	  kunna	  klara	  det.	  

Känner	  du	  ångest	  för	  någonting,	  ha	  fokus	  på	  det	  du	  vill	  
åstadkomma!	  	  
Ha	  fokus	  på	  en	  enda	  sak.	  Har	  du	  fokus	  på	  en	  stor	  ambition	  länge	  nog	  
förändras	  dina	  dominerande	  tankar	  i	  den	  riktning	  du	  vill.	  

Känner	  du	  rädsla,	  var	  tacksam	  och	  tro	  på	  dig	  själv!	  	  
Du	  lever,	  det	  är	  helt	  fantastiskt.	  När	  du	  känner	  rädslor,	  var	  tacksam	  
för	  det	  och	  agera	  för	  att	  hitta	  en	  lösning	  stället	  för	  att	  acceptera	  
rädslan.	  Lägg	  på	  minnet	  att	  vi	  endast	  föds	  med	  två	  rädslor;	  Rädslan	  
att	  falla	  och	  för	  höga	  ljud	  –	  allt	  annat	  har	  vi	  lärt	  oss	  att	  vara	  rädda	  
för.	  	  	  

Tycker	  du	  synd	  om	  dig	  själv,	  ta	  ansvar!	  	  
Ditt	  ansvar	  är	  du	  själv	  och	  ditt	  liv	  samt	  dina	  barn	  tills	  att	  de	  är	  
självgående.	  

Tänker	  du	  mycket	  på	  vad	  andra	  gör	  eller	  inte	  gör,	  sluta!	  	  
Tar	  du	  ansvar	  för	  andra	  eller	  lägger	  fokus	  på	  vad	  de	  gör	  eller	  inte	  
gör	  mår	  du	  dåligt.	  Det	  är	  deras	  ansvar!	  
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När	  du	  kan	  styra	  dina	  tankar	  tar	  du	  kontrollen	  över	  dina	  rädslor.	  
För	  att	  kunna	  bota	  dina	  rädslor	  behöver	  du	  utveckla	  din	  förmåga	  
att	  styra	  dina	  tankar.	  När	  en	  rädsla	  kommer	  i	  ditt	  medvetande	  
faller	  samtidigt	  ett	  negativt	  skynke	  över	  dig	  och	  du	  tappar	  i	  
samma	  ögonblick	  din	  kreativitet.	  

Du	  behöver	  fundera	  ut	  hjälpmedel	  och	  lösningar	  som	  är	  nära	  
tillhands.	  När	  du	  känner	  rädsla	  inombords,	  vad	  det	  än	  är,	  så	  
behöver	  du	  leta	  efter	  ett	  botemedel.	  Din	  hjärna	  kan	  bara	  tänka	  på	  
en	  sak	  i	  taget	  alltså	  behöver	  du	  styra	  bort	  den	  negativa	  tanken.	  	  

Om	  du	  är	  passiv	  inför	  rädslan	  kommer	  den	  att	  ta	  över	  mer	  och	  
mer.	  Det	  gäller	  att	  vara	  så	  aktiv	  som	  möjligt.	  Du	  behöver	  vara	  
kreativ	  och	  agera	  mot	  rädslan.	  

Prova	  min	  metod	  mot	  rädsla.	  
Om	  du	  t.ex.	  är	  flygrädd	  kan	  följande	  metod	  fungera.	  Jag	  har	  blivit	  
mindre	  och	  mindre	  rädd	  inför	  flygningar	  men	  känner	  mig	  
fortfarande	  stor	  respekt	  när	  jag	  skall	  ge	  mig	  upp	  i	  det	  blå.	  När	  jag	  
satt	  på	  ett	  plan	  sist	  provade	  jag	  min	  teori.	  
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När	  planet	  taxade	  ut	  för	  start	  använde	  jag	  min	  kreativitet	  för	  att	  
hitta	  någonting	  som	  krävde	  min	  tanke,	  engagemang,	  fokus	  och	  fulla	  
koncentration.	  

Jag	  kom	  på	  att	  jag	  skulle	  filma	  starten	  och	  landningen,	  jag	  hade	  ju	  
(som	  alla	  andra)	  telefonen	  med	  mig.	  Jag	  riktade	  kameran	  mot	  en	  
byggnad	  så	  långt	  bort	  och	  så	  långt	  fram	  som	  möjligt.	  Sedan	  
använde	  jag	  alla	  mina	  sinnen	  på	  en	  enda	  sak:	  Att	  hålla	  kameran	  så	  
stilla	  så	  möjligt	  på	  målet.	  Det	  var	  det	  enda	  jag	  tänkte	  på.	  	  
När	  byggnaden	  susade	  förbi	  tog	  jag	  snabbt	  nytt	  fokus	  på	  några	  
stora	  träd	  längre	  fram...	  

Sedan	  kände	  jag	  att	  planet	  lyfte,	  jag	  fortsatte	  att	  hålla	  kameran	  mot	  
målet	  med	  full	  fokus	  och	  koncentration.	  Sedan	  var	  plötsligt	  planet	  
så	  långt	  upp	  att	  vi	  passerade	  molnen	  och	  solen	  uppenbarade	  sig.	  	  

Jag	  hade	  inte	  känt	  någon	  oro	  överhuvudtaget	  och	  jag	  är	  
övertygad	  om	  att	  det	  var	  för	  att	  jag	  var	  väldigt	  aktiv,	  väldigt	  
fokuserad	  och	  väldigt	  koncentrerad.	  	  

När	  planet	  var	  på	  väg	  ner	  för	  landning	  provade	  jag	  samma	  sak	  
och	  fick	  samma	  resultat.	  Så	  fort	  jag	  såg	  marken	  efter	  att	  vi	  
passerat	  molnen	  letade	  jag	  snabbt	  upp	  ett	  objekt.	  Det	  var	  en	  bil	  som	  
körde	  på	  en	  väg,	  när	  den	  försvann	  tog	  jag	  sikte	  på	  ett	  hus.	  När	  
planet	  nästan	  var	  nere	  filmade	  jag	  ett	  visst	  molnparti	  och	  jag	  var	  
superfokuserad.	  Jag	  fortsatte	  koncentrerat	  att	  filma	  molnpartiet	  
och	  märkte	  knappt	  att	  planet	  tog	  mark.	  
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Är	  du	  flygrädd	  och	  inte	  har	  någon	  filmkamera	  –	  utnyttja	  din	  
kreativitet.	  Ta	  fram	  en	  bok	  eller	  en	  broschyr	  och	  var	  oerhört	  aktiv,	  
lägg	  all	  energi	  och	  koncentration	  du	  kan	  uppbära	  på	  att	  bara	  titta	  
på	  en	  enda	  bokstav	  och	  upprepa	  bokstaven	  tyst	  för	  dig	  själv.	  
Uppehåll	  din	  hjärna	  på	  att	  läsa	  denna	  bokstav	  om	  och	  om	  och	  om	  
och	  om	  och	  om	  igen	  tills	  planet	  lyft	  eller	  landat	  eller	  kommit	  förbi	  
ev.	  turbulens.	  

När	  du	  har	  fokus	  på	  en	  sak	  tänker	  hjärnan	  endast	  på	  detta,	  du	  
kan	  bara	  tänka	  en	  tanke	  i	  taget.	  Utnyttja	  detta	  till	  din	  fördel	  när	  

du	  brottas	  med	  rädslor.	  

Alla	  människor	  föds	  och	  växer	  upp	  med	  en	  oerhörd	  kreativitet.	  
Det	  fina	  med	  kreativitet	  är	  att	  varje	  gång	  du	  utnyttjar	  denna	  gåva	  
stärker	  det	  dig	  inifrån	  och	  ut.	  Det	  går	  inte	  undgå	  att	  se	  människor	  
med	  kreativitet.	  
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Sju	  synder	  som	  förgör	  oss.	  
Dagen	  före	  Mahatma	  Gandhi	  mördades	  gav	  han	  en	  lista,	  skriven	  
på	  en	  pappersbit,	  till	  sitt	  barnbarn	  Arun	  Gandhi.	  På	  pappret	  
listade	  Mahatma	  upp	  sju	  saker/synder	  som	  kan	  förgöra	  oss	  
människor.	  Vi	  kan	  alla	  själva	  finna	  botemedlet	  mot	  dessa	  sju	  
synder	  inom	  vårt	  beteende.	  

Min	  egen	  tolkning	  av	  de	  sju	  synderna	  är	  följande:	  

I. Politik	  utan	  principer.	  
Om	  du	  säger	  saker,	  ideologier	  och	  beteenden	  är	  viktiga	  och	  
du	  själv	  inte	  står	  för	  dem	  utövar	  du	  politik	  utan	  principer.	  

II. Välgång	  utan	  arbete
Om	  du	  får	  intäkter	  du	  kan	  leva	  på	  utan	  att	  arbeta	  för	  dem
utövar	  du	  välgång	  utan	  arbete.
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III. Njutning	  utan	  samvete
Om	  du	  tar	  utan	  ge	  är	  du	  girig	  och	  självisk.	  Då	  utövar	  du
njutning	  utan	  samvete.

IV. Affärer	  utan	  moral
Om	  du	  endast	  ser	  till	  din	  egen	  vinnings	  skull	  inom	  affärer
utövar	  du	  affärer	  utan	  moral.

V. Religion	  utan	  uppoffringar	  
Om	  du	  pratar	  och	  står	  bakom	  de	  som	  har	  det	  svårt	  men	  inte	  
gör	  någonting/inte	  ger	  något	  bidrag	  utövar	  du	  religion	  utan	  
uppoffringar.	  

VI. Vetenskap	  utan	  mänsklighet
Om	  du	  fastnar	  för	  mycket	  i	  teknologin	  och	  glömmer	  bort	  de
mänskliga	  aspekterna	  utövar	  du	  vetenskap	  utan
mänsklighet.

VII. Kunskap	  utan	  karaktär
Om	  du	  läser	  får	  du	  massor	  av	  kunskaper	  och	  det	  är	  jättebra,
men	  om	  du	  inte	  samtidigt	  utvecklar	  din	  karaktär	  (din	  inre
resa/personlig	  utveckling)	  utövar	  du	  kunskap	  utan	  karaktär.
(Bambuträdet!)
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Det	  fantastiska	  med	  dessa	  sju	  synder	  är	  att	  de	  alla	  handlar	  om	  
beteende.	  Och	  beteenden,	  attityder	  och	  inställning	  går	  alltid	  att	  
förändra!	  Vad	  jag	  kommit	  fram	  till	  på	  min	  resa	  är	  att	  om	  livet	  
känns	  jobbigt	  och	  tråkigt	  är	  det	  enklast	  att	  ha	  fokus	  på	  
slutresultatet.	  	  

Vad	  vill	  du	  egentligen	  uppnå	  med	  ditt	  liv,	  under	  din	  tid	  på	  den	  här	  
planeten?	  Vilka	  är	  dina	  drömmar,	  mål	  och	  ambitioner?	  När	  du	  
fokuserar	  på	  det	  du	  vill	  uppnå	  och	  åstadkomma	  är	  det	  mycket	  
lättare	  att	  komma	  ifrån	  det	  negativa	  i	  nuet.	  

Vad	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  handlar	  om	  är	  att	  inte	  tänka	  på	  hur	  
du	  skall	  vara	  ikväll	  eller	  imorgon	  eller	  nästa	  vecka	  eller	  år.	  Då	  får	  
du	  inte	  ut	  allt	  värde	  av	  detta	  tänk.	  Tänker	  du	  dock	  på	  hur	  du	  skall	  
vara,	  ha	  uppnått	  och	  åstadkommit	  om	  20	  år	  är	  det	  annorlunda.	  	  

Vill	  du	  ha	  en	  förändring	  behöver	  du	  få	  klart	  för	  dig	  vad	  du	  behöver	  
förändra	  och	  sedan	  agera,	  agera	  och	  agera.	  

Då	  handlar	  det	  om	  en	  långsiktig	  ambition.	  Om	  du	  dessutom	  
skriver	  ner	  några	  delmål	  och	  tidsätter	  strategier	  har	  du	  en	  tydlig	  
bild	  framför	  dig.	  Har	  du	  en	  tydlig	  bild	  av	  det	  du	  verkligen	  vill	  ha,	  
uppnå	  eller	  åstadkomma,	  skrider	  du	  till	  handling.	  
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Många	  lever	  i	  en	  kompromiss,	  var	  inte	  en	  av	  dem.	  
Det	  räcker	  inte	  att	  vara	  ett	  föredöme	  eller	  en	  förebild	  en	  kort	  tid	  
för	  att	  må	  bra	  på	  lång	  sikt	  eller	  få	  ut	  ett	  långsiktigt	  värde.	  Du	  
behöver	  bestämma	  din	  lägstanivå	  på	  ett	  långsiktigt	  perspektiv.	  	  

Jag	  lyssnade	  på	  Paul	  Hannam,	  en	  lärare	  och	  talare.	  Han	  har	  
beskrivit	  fem	  kategorier/fem	  fack	  du	  inte	  långsiktigt	  vill	  hamna	  i.	  
De	  är	  fem	  fack	  som	  skapar	  en	  negativ	  vana/ett	  negativt	  beteende	  
som	  upprepas	  varje	  dag.	  För	  varje	  situation	  och	  varje	  dag	  en	  
människa	  är	  fast	  i	  en	  negativ	  roll	  blir	  det	  svårare	  att	  lämna	  det	  
negativa	  och	  byta	  till	  ett	  positivt	  beteende.	  	  

När	  människor	  får	  det	  negativa	  skynket	  framför	  sig	  slutar	  de	  inte	  
att	  tänka	  och	  agera	  i	  det	  negativa.	  Trots	  att	  DE	  VET	  att	  det	  är	  fel	  
och	  att	  DE	  VET	  att	  de	  inte	  vill	  stå	  för	  det	  och	  DE	  VET	  att	  det	  inte	  
är	  den	  människan	  de	  vill	  vara!	  	  
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De	  vill	  förändra	  sig	  och	  de	  är	  medvetna	  att	  om	  de	  vill	  må	  
bra/bättre	  så	  måste	  de	  genomföra	  förändringen.	  Men	  de	  
genomför	  det	  inte,	  de	  orkar	  inte	  för	  de	  vet	  att	  det	  kommer	  att	  
krävas	  så	  mycket	  jobb	  och	  så	  stora	  omtumlande	  förändringar	  i	  
beteende	  och	  i	  sina	  närmaste	  relationer	  –	  så	  de	  lever	  vidare	  sina	  
liv	  som	  en	  kompromiss	  av	  den	  människa	  de	  vill	  vara.	  	  

Det	  är	  väldigt	  tragiskt	  och	  ett	  stort,	  stort	  slöseri.	  De	  får	  aldrig	  
uppleva	  sin	  egentliga	  potential	  och	  människorna	  i	  deras	  omvärld	  
får	  aldrig	  se	  deras	  egentliga	  potential,	  de	  ser	  det	  yttre	  skalet	  men	  
får	  inte	  möjligheten	  att	  se	  hela	  insidan	  av	  människan.	  (Detta	  kan	  
du	  läsa	  mer	  om	  i	  ”VISA	  GULDET!”)	  Du,	  jag	  och	  alla	  andra	  är	  
antagligen	  i	  dessa	  fem	  fack	  någon	  gång	  eller	  kanske	  ofta	  i	  livet.	  	  

Det	  viktiga	  är	  att	  vara	  medveten	  om	  dessa	  fack	  så	  att	  när	  eller	  om	  
du	  hamnar	  där	  –	  ta	  dig	  därifrån	  illa	  kvickt,	  så	  fort	  det	  går!	  

Fack	  1:	  Personen	  som	  måste	  ha	  rätt.	  ”Allt	  fokus	  på	  mig!”	  Personen	  i	  
detta	  fack	  har	  allt	  fokus	  på	  sina	  egna	  behov.	  Denna	  person	  tror	  att	  
ju	  mer	  den	  fokuserar	  på	  sina	  egna	  behov,	  desto	  lyckligare	  blir	  den.	  
Denna	  person	  ses	  av	  andra	  som	  självisk	  och	  egoistiskt	  med	  
prestigetänk.	  Den	  kan	  t.o.m.	  kräva	  att	  just	  hans/	  hennes	  behov	  skall	  
uppfyllas	  före	  alla	  andra.	  Denna	  person	  kan	  aldrig	  få	  alla	  sina	  behov	  
tillfredsställda.	  

Fack	  2:	  Personen	  som	  måste	  ha	  bekräftelse.	  ”Jag	  måste	  vara	  
berömd,	  rik,	  framgångsrik	  eller	  vacker	  för	  att	  någon	  skall	  tycka	  
om	  mig!”;	  ”Gillar	  de	  mig?”	  Personen	  i	  fack	  två	  har	  inte	  fått	  
tillräckligt	  med	  bekräftelse	  under	  sin	  uppväxt	  och	  nu	  söker	  
personen	  det	  han	  eller	  hon	  inte	  fick	  under	  sin	  barndom	  från	  alla	  den	  
träffar	  på.	  Vad	  personen	  än	  åstadkommer	  i	  sitt	  liv,	  hur	  vacker	  den	  
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än	  är	  hur	  mycket	  pengar	  den	  än	  har	  blir	  han	  eller	  hon	  aldrig	  nöjd	  och	  
aldrig	  lycklig.	  Personen	  är	  inställd	  på	  att	  hans	  eller	  hennes	  lycka	  
bestäms	  av	  vad	  andra	  tycker	  om	  honom	  eller	  henne.	  

Fack	  3:	  Personen	  som	  är	  inte	  är	  trygg.	  ”Jag	  är	  inte	  värd	  kärlek!	  Jag	  
kan	  aldrig	  bli	  lycklig!”	  Osäkerhet	  präglar	  denna	  persons	  vardag.	  
Personen	  har	  låg	  självkänsla	  och	  en	  negativ	  självbild.	  Han	  eller	  hon	  
är	  förberedd	  på	  att	  vad	  den	  än	  gör	  så	  kommer	  den	  att	  misslyckas.	  
Den	  undviker	  gärna	  all	  typ	  av	  ansvar.	  Personen	  är	  så	  rädd	  att	  skadas	  
av	  andra	  att	  han	  eller	  hon	  t.o.m.	  hellre	  väljer	  att	  vara	  ensam	  än	  att	  
riskera	  att	  bli	  sårad	  i	  en	  ny	  relation.	  Personen	  tänker:	  ”Undviker	  jag	  
människor	  kan	  ingen	  skada	  mig.”	  

Fack	  4:	  Personen	  som	  söker	  pålitlighet.	  ”Jag	  gillar	  inte	  nya	  
erfarenheter!”	  Personen	  som	  måste	  ha	  pålitlighet	  har	  en	  
pessimistisk	  livssyn	  och	  har	  dåligt	  självförtroende.	  Han	  eller	  hon	  
undviker	  ansvar	  och	  risktagande.	  Personen	  känner	  att	  han	  eller	  hon	  
behöver	  någon	  som	  tar	  hand	  om	  dem	  och	  tar	  besluten	  åt	  dem.	  
Personen	  ogillar	  förändringar	  och	  stannar	  helst	  i	  sin	  egen	  box	  där	  
det	  känns	  tryggt.	  

Fack	  5:	  Personen	  som	  måste	  ha	  kontroll.	  ”Jag	  måste	  vara	  perfekt	  i	  
allting	  jag	  gör!	  Personen	  som	  känner	  att	  den	  måste	  ha	  kontroll	  på	  
allt	  i	  sina	  liv	  lever	  ett	  liv	  som	  är	  väldigt	  förutsägbart	  där	  allt	  ser	  ut	  
att	  vara	  i	  ordning.	  Personen	  känner	  sig	  bara	  lycklig	  när	  han	  eller	  hon	  
har	  kontroll	  över	  allt	  i	  sitt	  liv.	  Han	  eller	  hon	  vill	  vara	  osårbara	  fast	  de	  
inte	  är	  det.	  Personen	  är	  väldigt	  prestationsinriktad.	  Prestationer	  
kan	  aldrig	  skapa	  långvarig	  och	  genuin	  lycka.	  
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The	  blank	  slate.	  
”The	  blank	  slate”	  översätter	  jag	  enklast	  till	  svenska	  som	  den	  
tomma	  griffeltavlan.	  Denna	  teori	  togs	  fram	  av	  den	  skotske	  
filosofen	  David	  Hume	  och	  betydelsen	  är	  att	  alla	  föds	  till	  denna	  
jord	  utan	  några	  tankar	  eller	  idéer	  och	  allt	  vad	  människan	  tänker	  
och	  känner	  från	  födseln	  och	  framåt	  är	  vad	  den	  lär	  sig	  att	  tänka	  
och	  känna	  (vilken	  tro	  människan	  präglas	  till).	  
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Vi	  föds	  alla	  lika.	  	  
Se	  det	  som	  om	  alla	  har	  med	  sig	  en	  resväska	  när	  de	  föds.	  I	  
resväskan	  finns	  din	  personliga	  griffeltavla	  och	  innan	  du	  dör	  är	  det	  
dags	  att	  läsa	  igenom	  griffeltavlan	  och	  summera	  vad	  du	  
åstadkommit	  i	  ditt	  liv.	  Hur	  har	  du	  varit,	  hur	  har	  du	  betett	  dig	  mot	  
andra?	  Här	  kommer	  en	  viktig	  insikt:	  

Du	  avgör	  och	  skriver	  själv	  hur	  du	  skall	  vara,	  hur	  du	  skall	  agera	  mot	  
andra	  och	  vad	  du	  skall	  åstadkomma	  i	  ditt	  liv.	  Detta	  är	  helt	  
oberoende	  av	  de	  resurser	  du	  förfogar	  över	  under	  din	  livstid.	  

Du	  kan	  åstadkomma	  mängder	  av	  små	  och	  stora	  saker	  i	  ditt	  liv,	  för	  
andras	  liv	  och	  för	  jordklotet.	  Vad	  det	  kommer	  att	  stå	  på	  din	  
griffeltavla	  den	  dagen	  du	  summerar	  ditt	  liv	  är	  ett	  resultat	  av	  vilka	  
val	  du	  gjort	  i	  ditt	  liv.	  

De	  allra	  flesta	  människorna	  börjar	  med	  väldigt	  få	  fördelar	  i	  livet	  
sedan	  är	  det	  upp	  till	  dig	  att	  agera	  för	  att	  uppnå	  det	  du	  vill.	  Det	  är	  
upp	  till	  dig	  och	  ingen	  annan	  att	  du	  får	  precis	  det	  du	  vill	  i	  ditt	  liv.	  

Skriv	  din	  griffeltavla	  
För	  att	  veta	  hur	  du	  skall	  leva,	  tänka	  och	  agera	  i	  nuet	  behöver	  du	  
inombords	  se	  och	  känna	  det	  du	  vill	  uppnå.	  Kan	  du	  inte	  se	  och	  
känna	  bilden	  av	  det	  du	  vill	  åstadkomma	  kommer	  du	  inte	  att	  agera	  
med	  all	  din	  fulla	  kraft	  i	  nuet	  viket	  innebär	  att	  du	  inte	  kommer	  att	  
se	  vad	  du	  egentligen	  kan	  åstadkomma	  under	  din	  livstid.	  
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Det	  är	  därför	  alla	  talar	  om	  mål,	  mål,	  mål	  och	  mera	  mål.	  
Jag	  ser	  mål	  som	  nödvändiga	  kortsiktiga	  faktorer	  som	  är	  
nödvändiga	  att	  uppnå	  för	  att	  nå	  fram	  till	  det	  långsiktiga	  du	  vill	  
åstadkomma	  –	  dina	  ambitioner	  i	  livet.	  

På	  de	  följande	  två	  sidorna	  kan	  du	  fylla	  i	  de	  tre	  viktigaste	  sakerna	  
du	  vill	  åstadkomma	  i	  viktiga	  kategorier	  i	  ditt	  liv	  på	  din	  egen	  
personliga	  griffeltavla.	  

När	  du	  gör	  denna	  övning	  så	  tänk	  inte	  på	  de	  eventuella	  hinder	  som	  
finns	  idag	  för	  att	  du	  skall	  kunna	  åstadkomma	  det	  du	  vill.	  Tänk	  att	  
det	  är	  fullt	  möjligt	  och	  vilken	  känsla	  du	  skulle	  ha	  inombords	  om/när	  
du	  uppnått	  det	  du	  vill	  åstadkomma	  i	  ditt	  liv.	  

När	  vi	  åstadkommer	  det	  vi	  verkligen	  vill	  känner	  vi	  frihet,	  då	  känner	  
stolthet	  och	  kreativitet,	  vi	  känner	  en	  härlig	  känsla	  i	  magen	  och	  ett	  
lugn	  sänker	  sig	  över	  oss.	  	  

Så	  gör	  denna	  övning	  med	  hjärtat,	  hjärnan	  och	  magen.	  
Hur	  vill	  du	  må	  i	  livet,	  vad	  vill	  du	  uppnå,	  vad	  vill	  du	  åstadkomma?	  
Glöm	  inte	  att:	  

”Mål	  –	  är	  någonting	  du	  vill	  uppnå.	  

Ambitioner	  –	  är	  något	  du	  vill	  åstadkomma!”	  



205	  

För	  min	  egen	  skull:	  

Relationsmässigt:	  

Hälsomässigt:	  
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För	  behövande	  (välgörenhet)	  

För	  samhället	  (För	  din	  by,	  för	  din	  stad,	  för	  din	  kommun,	  ditt	  län,	  för	  Sverige	  eller	  världen):	  

I	  mitt	  yrkesliv:	  

Ekonomiskt:	  
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Dina	  tankar	  skapar	  dina	  känslor.	  
Det	  du	  känner	  inombords	  stimuleras	  av	  dina	  tankar.	  Ju	  mer	  du	  
tänker	  på	  en	  viss	  person,	  händelse	  eller	  sak	  –	  desto	  mer	  triggas	  
dina	  känslor	  inombords.	  Det	  är	  ofrånkomligt	  och	  gäller	  allt	  du	  
tänker	  på.	  	  

Dina	  tankar	  skapar	  dina	  känslor	  och	  det	  såväl	  negativa	  som	  
positiva	  tankar.	  Vad	  du	  sedan	  känner	  är	  det	  du	  per	  automatik	  
fokuserar	  på	  och	  koncentrerar	  dig	  på	  vilket	  styr	  dina	  beslut	  och	  
handlingar.	  

Du	  reagerar	  efter	  vad	  du	  känner	  inombords.	  
Vad	  du	  än	  är	  med	  om	  reagerar	  du	  alltid	  efter	  det	  du	  känner	  
inombords.	  Sedan	  är	  det	  inte	  alltid	  så	  att	  du	  agerar	  efter	  vad	  du	  
känner.	  Jag	  minns	  så	  väl	  hur	  jag	  reagerade	  när	  jag	  blev	  mobbad	  i	  
mellanstadiet	  och	  högstadiet.	  Jag	  blev	  ledsen,	  förbannad	  och	  
besviken	  på	  människor	  inombords.	  Mitt	  hjärta	  grät	  inombords,	  
det	  var	  hur	  jag	  reagerade	  men	  hur	  agerade	  jag?	  Jag	  log	  och	  
skojade	  med,	  jag	  drev	  med	  mig	  själv.	  Jag	  har	  ofta	  frågat	  mig	  själv	  
varför	  jag	  agerade	  så	  istället	  för	  att	  säga	  vad	  jag	  tyckte	  ”att	  det	  
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gjorde	  ont”.	  Tidigare	  har	  jag	  tänkt	  att	  det	  främst	  var	  för	  att	  jag	  
ville	  vara	  omtyckt	  men	  det	  sanna	  svaret	  var	  att	  jag	  inte	  vågade	  
agera	  efter	  vad	  jag	  kände	  inombords.	  Jag	  vet	  att	  jag	  inte	  är	  ensam	  
om	  denna	  upplevelse.	  Tyvärr	  är	  det	  väldigt	  många	  som	  delar	  
liknande	  minnen	  från	  sina	  skolår.	  	  

Det	  är	  bara	  du	  som	  bestämmer	  om	  vad	  du	  väljer	  att	  fokusera	  på.	  
Den	  som	  bäst	  beskrivit	  vårt	  ansvar	  och	  vår	  frihet	  att	  välja	  attityd	  
anser	  jag	  vara	  grundaren	  av	  logoterapin.	  Den	  österrikiske	  
neurologen,	  professorn,	  psykologen	  och	  författaren	  Viktor	  Emil	  
Frankl.	  Dr.	  Frankl	  skrev	  den	  fantastiska	  boken	  ”Livet	  måste	  ha	  en	  
mening”	  efter	  andra	  världskriget.	  1942	  tillfångatogs	  Frankl	  
tillsammans	  med	  sin	  familj	  av	  nazisterna.	  I	  koncentrationsläger	  
avrättades	  hans	  gravida	  hustru,	  hans	  bror	  och	  hans	  föräldrar.	  	  

Efter	  kriget	  beslöt	  sig	  Viktor	  Frankl	  att	  använda	  sina	  egna	  hemska	  
erfarenheter	  till	  att	  hjälpa	  andra	  människor.	  Frankl	  har	  sagt	  att	  
”alla	  människor	  är	  ifrågasatta	  av	  livet”	  och	  ”den	  sista	  av	  
människans	  friheter	  är	  att	  välja	  vår	  attityd”.	  Fram	  till	  att	  Frankl	  var	  
85	  år	  gammal,	  då	  han	  blev	  blind,	  undervisade	  han	  som	  professor.	  
Frankl	  blev	  utnämnd	  till	  hedersdoktor	  i	  29	  länder	  och	  har	  
genomfört	  209	  föreläsningar	  över	  fem	  kontinenter.	  Den	  sista	  
genomförde	  han	  1996	  på	  Wiens	  universitet	  91	  år	  gammal,	  året	  
efter	  dog	  Viktor	  Frankl	  1997	  av	  hjärtfel.	  

Kort	  om	  logoterapi	  
Viktor	  Frankl	  grundade	  logoterapin	  som	  är	  en	  livsbejakande	  
psykologi	  och	  filosofi	  som	  är	  ämnad	  att	  hjälpa	  när	  livet	  förändras;	  
vid	  kriser	  och	  när	  livet	  känns	  tomt	  och	  meningslöst.	  Logoterapin	  
utgår	  från	  att	  människans	  primära	  behov	  och	  djupaste	  motivation	  
är	  att	  finna	  en	  mening	  med	  livet.	  	  
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Frankl	  menar	  att	  vi	  inte	  är	  fria	  från	  våra	  omständigheter,	  biologi,	  
situationer	  som	  uppstår	  eller	  barndomsupplevelser	  men	  vi	  är	  fria	  
att	  uppfostra	  oss	  själva	  och	  skapa	  vår	  personlighet.	  	  

Du	  bestämmer	  hur	  du	  vill	  vara	  som	  människa.	  Du	  bestämmer	  hur	  
du	  väljer	  att	  bete	  dig	  och	  när	  och	  hur	  du	  agerar.	  Logoterapin	  
menar	  att	  vi	  själva	  är	  medskapare	  i	  våra	  liv.	  Den	  frihet	  vi	  har	  
innebär	  att	  vi	  har	  ett	  ansvar	  för	  våra	  val	  och	  beslut	  så	  länge	  vi	  är	  
vid	  medvetande.	  Vår	  frihet	  innebär	  att	  vi	  skall	  fokusera	  på	  de	  
möjligheter	  som	  kommer	  att	  uppenbara	  sig	  för	  oss	  i	  framtiden.	  	  

Med	  frihet	  kommer	  ansvar.	  
Den	  franske	  författaren	  och	  filosofen	  Jean-‐Paul	  Sartre	  	  
(1905-‐1980)	  skapade	  termen	  ”människans	  dubbla	  ansvar”	  vilket	  
beskrivs	  så	  här:	  	  

”Människan	  är	  fri	  och	  uppfinner	  sig	  själv.	  Hon	  har	  ett	  eget	  ansvar	  för	  
sitt	  liv	  och	  för	  sina	  handlingar,	  men	  även	  för	  sitt	  exempel	  gentemot	  
andra.	  Det	  dubbla	  ansvaret	  är	  gränsen	  för	  människans	  frihet.	  Den	  
yttre	  gränsen	  för	  vår	  frihet	  i	  världen	  är	  nämligen	  det	  jag	  är	  för	  
andra.”	  	  

Du	  bestämmer	  alltid	  dina	  tankar	  som	  leder	  till	  dina	  val,	  
handlingar	  och	  ditt	  beteende	  vilket	  i	  allra	  högsta	  grad	  påverkar	  
din	  hälsa	  och	  allt	  annat	  i	  livet.	  
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Barn	  är	  fantastiska	  och	  är	  utmärkta	  lärare	  för	  oss	  vuxna.	  
Barn	  som	  ännu	  inte	  blivit	  präglade	  av	  oss	  vuxna	  vågar	  vara	  sig	  
själva,	  vågar	  prova	  på	  nya	  saker,	  vågar	  ta	  risker,	  vågar	  fråga	  saker	  
de	  är	  osäkra	  på,	  vågar	  visa	  känslor,	  vågar	  säga	  vad	  de	  tycker	  och	  
tänker,	  vågar	  skratta	  åt	  sig	  själva	  och	  de	  tänker	  inte	  
prestationsbaserat.	  Detta	  gäller	  dock	  endast	  barn	  som	  ännu	  inte	  
blivit	  präglade.	  Enligt	  vad	  jag	  läst	  mig	  till	  börjar	  präglingen	  vid	  2-‐4	  
års	  ålder.	  Sedan	  tar	  de	  efter	  fler	  och	  fler	  av	  andras	  sanningar	  
vilket	  gör	  att	  det	  vuxna	  barnet	  (16-‐24	  år)	  har	  blivit	  ett	  resultat	  av	  
många	  olika	  vuxna	  människors	  prägling	  i	  kombination	  med	  sin	  
egen	  vilja	  och	  sina	  egna	  värderingar.	  Jag	  är	  helt	  säker	  på	  att	  
präglingen	  fortsätter	  så	  länge	  vi	  lever	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  
vara	  medveten	  på	  vad	  detta	  gör	  för	  oss	  människor.	  	  

Först	  när	  vi	  blir	  medvetna	  kan	  vi	  börja	  sortera	  ut	  vilken	  prägling	  
vi	  vill	  ha	  nära	  oss	  -‐	  och	  vilka	  människor	  som	  är	  bra	  för	  oss.	  Det	  
sägs	  att	  barn	  inte	  gör	  det	  vi	  säger,	  det	  gör	  det	  vi	  gör.	  Men	  
detsamma	  gäller	  också	  vuxna	  som	  gör	  det	  andra	  vuxna	  gör	  mer	  
än	  de	  gör	  mer	  än	  vuxna	  säger.	  	  
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Först	  i	  fyra-‐nio	  års	  ålder	  blir	  barn	  medvetna	  om	  ironi,	  man-‐form	  
och	  sarkasm.	  	  

' Innan	  barn	  är	  medvetna	  om	  ironi	  är	  de	  trygga	  i	  sig	  själva	  
eftersom	  de	  inte	  tvivlar	  på	  om	  vuxna	  säger	  vad	  menar	  eller	  
om	  de	  ironiserar	  (pratar	  tvärtemot	  som	  barnen	  säger	  om	  
ironi…).	  	  

' Innan	  barn	  är	  medvetna	  om	  man-‐form	  vågar	  de	  tar	  ansvar	  
för	  vad	  de	  säger,	  de	  säger	  vad	  de	  menar	  utan	  att	  ta	  till	  ett	  
”man”.	  	  

' Innan	  de	  är	  medvetna	  om	  sarkasm	  känner	  de	  tillit	  och	  litar	  
på	  människor.	  

I	  ett	  test	  i	  USA	  fick	  ett	  större	  antal	  barn	  bära	  en	  diktafon	  under	  ett	  
visst	  antal	  dagar	  för	  att	  se	  vilka	  budskap	  de	  generellt	  präglas	  med.	  
Forskarna	  kunde	  konstatera	  att	  nio	  av	  tio(!)	  tilltalanden	  bestod	  av	  
någon	  form	  av	  tillrättavisning	  med	  den	  underförstådda	  eller	  
direkta	  meningen	  att	  barnet	  i	  något	  avseende	  inte	  dög	  som	  han	  
eller	  hon	  var.	  

Barn	  blir	  kontant	  präglade	  (programmerade)	  och	  det	  de	  får	  höra	  
blir	  deras	  sanning.	  Den	  hemska	  slutsatsen	  av	  detta	  test	  är	  att	  90	  
procent	  av	  de	  budskap	  barnen	  får	  höra	  och	  som	  blir	  deras	  sanning	  
i	  deras	  viktiga	  uppväxtår	  är	  att	  de	  inte	  duger	  som	  de	  är!	  Klart	  då	  
att	  reklamen	  vi	  bombarderas	  med	  till	  stor	  del	  inriktar	  sig	  till	  att	  
säga	  att:	  ”Vi	  vet	  att	  du	  inte	  tror	  att	  du	  duger	  som	  du	  är.	  Men	  med	  
vår	  produkt…	  kanske	  du	  kommer	  att	  må	  lite	  bättre	  eller	  se	  lite	  
bättre	  ut,	  visst	  är	  det	  värt	  några	  kronor	  att	  testa?”.	  	  



212	  

Skönmålar	  en	  vuxen	  nazism	  kommer	  barnet	  att	  tro	  att	  det	  är	  den	  
sanning	  den	  skall	  leva	  efter.	  Skönmålar	  en	  vuxen	  att	  alla	  människor	  
har	  samma	  rätt	  att	  leva	  på	  denna	  jord	  och	  har	  samma	  mänskliga	  
värde	  kommer	  barnet	  att	  tro	  att	  det	  är	  den	  sanning	  den	  skall	  leva	  
efter.	  Det	  är	  så	  viktigt	  att	  vi	  vuxna	  gör	  allt	  vi	  bara	  kan	  till	  att	  berätta	  
för	  våra	  barn	  hur	  värdefulla	  de	  är.	  Och	  att	  det	  viktiga	  i	  deras	  liv	  inte	  
vad	  de	  har	  eller	  vad	  de	  gör.	  Om	  vi	  tänker	  på	  att	  betona	  och	  säga	  
det	  som	  är	  positivt	  i	  deras	  personligheter	  och	  attityder	  kan	  vi	  
prägla	  barnen	  positivt	  utan	  att	  blanda	  in	  prestationer	  eller	  
ägande.	  Det	  gäller	  dock	  att	  vattna	  och	  göda	  varje	  dag.	  

En	  sak	  som	  skiljer	  barn	  från	  vuxna	  är	  skrattet.	  	  
Ju	  äldre	  vi	  blir	  desto	  mindre	  skrattar	  vi.	  Ett	  fem-‐årigt	  barn	  skrattar	  
ca	  400	  gånger	  per	  dag,	  när	  barnet	  är	  ett	  år	  äldre	  har	  siffran	  sjunkit	  
till	  ca	  300	  gånger	  per	  dag.	  Och	  när	  vi	  blir	  vuxna	  skrattar	  vi	  ca	  
femton	  gånger	  per	  dag.	  	  

Detta	  beror	  på	  negativ	  prägling	  som	  orsakar	  att	  vi	  stegvis	  tappar	  
vår	  kreativitet	  och	  är	  rädda	  för	  att	  säga	  fel	  och	  göra	  fel	  (Vad	  skall	  
människor	  tycka	  och	  säga	  om	  mig!?).	  Vi	  ifrågasätter	  alla	  det	  vi	  lärt	  
oss	  någon	  gång	  i	  livet	  (läs	  mer	  om	  detta	  i	  bonuskapitlet).	  Det	  är	  
precis	  då	  vi	  planterar	  vårt	  eget	  bambuträd,	  men	  frågan	  är	  om	  vi	  
kommer	  att	  göra	  någonting	  åt	  det,	  så	  att	  vi	  kommer	  att	  se	  och	  
uppleva	  den	  förändring,	  förbättring	  vi	  önskar.	  Inget	  händer	  förrän	  
vi	  agerar.	  	  

Vid	  en	  humorkonferens	  i	  Basel	  1998	  presenterade	  Dr.	  Michael	  Titze	  
en	  rapport	  om	  bland	  annat	  skratt.	  I	  rapporten	  påvisade	  han	  att	  en	  
europé	  på	  90-‐talet	  skrattade	  ca	  sex	  minuter	  per	  dag	  medan	  en	  
europé	  på	  1950-‐talet	  skrattade	  ca	  arton	  minuter	  per	  dag.	  År	  1930	  
skrattade	  fransmännen	  ca	  nitton	  minuter	  per	  dag	  –	  år	  1988	  
skrattade	  de	  bara	  ca	  en	  minut	  om	  dagen…	  
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Du	  behöver	  finna	  det	  som	  motiverar	  dig	  +	  motivera	  andra.	  
På	  din	  resa	  i	  livet	  behöver	  du	  se	  på	  motivation	  på	  två	  sätt:	  	  

1. Motivationen	  du	  får	  av	  andra	  och	  av	  det	  du	  gör.

2. Motivationen	  du	  skapar,	  sprider	  och	  ger	  andra.

Du	  behöver	  djup	  självinsikt	  och	  ett	  yttre	  perspektiv.	  Du	  behöver	  
träna	  på	  din	  förmåga	  att	  observera	  och	  se	  hur	  du	  som	  människa	  
och	  kollega	  motiverar	  andra.	  Se	  dig	  själv	  som	  en	  motivator	  i	  alla	  
avseenden	  (attityd,	  energi,	  engagemang,	  beteende,	  
handlingskraft,	  tempo,	  ansvar,	  viljestyrka,	  förebild,	  föredöme,	  
effektivitet,	  lösningsorienterad,	  resultatorienterad).	  	  

Människor	  skall	  framförallt	  se	  dig	  som	  den	  självklara	  motivatorn	  
att	  du	  är	  den	  som	  kan	  ta	  dem	  framåt.	  Då	  är	  du	  inte	  bara	  en	  
motivator,	  då	  är	  du	  en	  ledare.	  
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Hur	  prioriterar	  du	  dina	  behov/Hur	  motiverar	  du	  dig	  själv?	  
1943	  presenterade	  den	  amerikanske	  psykologen	  Abraham	  Harold	  
Maslow	  (1908-‐1970)	  den	  första	  modellen	  av	  en	  teori	  han	  kallade	  
behovshierarkin.	  Medan	  andra	  psykologer	  forskade	  om	  det	  som	  
var	  onormalt	  och	  skapade	  sjukdomstillstånd	  var	  Maslows	  
forskning	  något	  nytt.	  Han	  började	  forska	  i	  vad	  som	  skapar	  en	  
positiv	  psykisk	  hälsa.	  Han	  undersökte	  friska	  och	  välmående	  
människor,	  fokuserade	  på	  deras	  positiva	  egenskaper	  för	  att	  ta	  
reda	  på	  vad	  som	  motiverade	  dem	  och	  hur	  de	  blev	  motiverade.	  
Maslow	  kom	  fram	  till	  att	  en	  människa	  behöver	  bli	  fullt	  motiverad	  i	  
ett	  steg	  innan	  människan	  kan	  gå	  vidare	  till	  nästa	  nivå.	  Han	  
menade	  att	  vi	  människor	  har	  flera	  behov	  samtidigt	  men	  att	  vi	  
prioriterar	  och	  fokuserar	  på	  ett	  steg	  i	  taget.	  Till	  en	  början	  bestod	  
behovshierarkin	  av	  fem	  steg	  som	  på	  50-‐talet	  utvecklades	  till	  sju.	  
Väldigt	  förenklat	  är	  de	  sju	  stegen	  i	  behovshierarkin	  följande	  
faktorer:	  

1) Behovet	  längst	  ner	  i	  pyramiden	  är	  överlevnad;	  att	  fysiskt
vara	  vid	  liv.

2) Den	  andra	  nivån	  är	  behov	  av	  trygghet;	  finansiellt,
känslomässigt	  och	  fysiskt.

3) Den	  tredje	  nivån	  av	  behov	  är	  samhörighet;	  att	  vara
accepterad	  i	  en	  grupp	  och/eller	  känna	  lycka	  	  och	  trygghet	  i
en	  nära	  relation.

4) På	  den	  fjärde	  behovsnivån	  börjar	  människor	  bli	  motiverade;
människan	  känner	  sig	  respekterad,	  omtyckt,	  värdefull	  och
uppskattad.
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5) Den	  femte	  nivån	  av	  behov	  är	  självförverkligande;
människan	  agerar	  aktivt	  för	  att	  se	  och	  finna	  sin	  	  fulla
potential.	  Medarbetare	  på	  denna	  nivå	  är	  trygga	  i	  sig	  själva
och	  är	  mer	  effektiva.

6) Den	  näst	  högsta	  nivån	  är	  när	  människan	  är	  motiverad	  av
skönhet;	  människan	  berörs	  och	  	  motiveras	  genom	  att
verkligen	  se	  skönheten	  i	  naturen,	  musik,	  filmer,	  poesi	  och
konst.

7) Den	  allra	  högsta	  nivån	  är	  när	  människan	  känner	  ett	  behov
att	  finna	  sanningen.

Maslow	  var	  den	  som	  tillsammans	  med	  Carl	  Rogers	  (1902-‐1987)	  i	  
huvudsak	  utvecklade	  det	  som	  benämns	  humanistisk	  psykologi.	  
Kortfattat	  är	  grunderna	  i	  denna	  teori:	  

(1)	  Att	  fokus	  skall	  ligga	  på	  nuet	  istället	  för	  att	  undersöka	  det	  
förflutna	  eller	  försöka	  förutsäga	  framtiden.	  	  

(2)	  Att	  vi	  människor	  tar	  personligt	  ansvar	  för	  våra	  positiva	  och	  
negativa	  handlingar.	  	  

(3)	  Att	  varje	  människa	  är	  värdig	  bara	  genom	  att	  vara.	  Vi	  människor	  
kan	  göra	  negativa	  handlingar,	  men	  handlingen	  i	  sig	  tar	  inte	  bort	  vårt	  
människovärde.	  	  

(4)	  Att	  det	  yttersta	  målet	  i	  att	  leva	  är	  att	  uppnå	  personlig	  
utveckling	  och	  förståelse.	  Endast	  genom	  kontinuerlig	  
självförbättring	  och	  självförståelse	  kan	  en	  människa	  bli	  lycklig	  på	  
riktigt.	  
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Hur	  du	  skapar,	  sprider	  och	  ger	  motivation	  till	  andra.	  
Tänk	  tanken	  att	  du	  skall	  leda	  människor	  (du	  kanske	  gör	  det	  idag).	  
Hur	  skall	  du	  motivera	  människor?	  Jag	  ser	  engagemang	  som	  den	  
överlägset	  viktigaste	  egenskapen.	  Är	  du	  engagerad	  i	  allt	  du	  gör	  
kommer	  de	  som	  vill	  utvecklas	  med	  dig	  –	  att	  börja	  göra	  det	  du	  
gör.	  Nummer	  två	  på	  min	  lista	  är	  att	  du	  får	  människor	  i	  din	  närhet	  
att	  känna	  sig	  trygga.	  Skapar	  du	  en	  känsla	  av	  trygghet	  omkring	  
dig	  kommer	  de	  som	  vill	  utvecklas	  att	  sprida	  samma	  känsla	  av	  
harmoni	  och	  inre	  trygghet	  till	  alla	  de	  träffar.	  Som	  nummer	  tre	  
har	  jag	  skrivit	  passion.	  Pratar	  och	  agerar	  du	  passionerat	  i	  allt	  du	  
gör	  ser	  andra	  människor	  dig	  som	  genuin	  och	  att	  du	  verkligen	  
älskar	  det	  du	  gör,	  det	  bygger	  ditt	  personliga	  rykte.	  Företag	  och	  
organisationer	  vill	  alltid	  anställa	  människor	  som	  visar	  passion	  och	  
stolthet	  för	  vad	  de	  gör.	  	  

De	  tre	  ovanstående	  faktorerna	  för	  att	  skapa,	  sprida	  och	  ge	  
motivation	  till	  andra	  är	  alla	  aktiva,	  frivilliga	  val.	  De	  är	  gratis	  och	  de	  
går	  alla	  att	  träna	  på.	  (Hur	  du	  motiverar	  och	  inspirerar	  andra	  kan	  du	  
läsa	  mer	  om	  i	  min	  kommande	  bok	  ”100%	  ledare”)	  
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Motivation	  har	  till	  syfte	  att	  öka	  viljan	  och	  effektiviteten.	  
Dessvärre	  presterar	  ytterst	  få	  medarbetare	  på	  sin	  fulla	  nivå	  varje	  
dag	  och	  i	  varje	  situation	  som	  uppkommer	  utan	  att	  de	  
kontinuerligt	  får	  rätt	  motivation.	  Ytterst	  få	  är	  självgående.	  	  

Du	  behöver	  motivera	  dig	  själv	  för	  att	  bli	  självgående.	  Ledarens	  
uppgift	  är	  att	  skapa	  den	  miljö	  som	  krävs	  för	  att	  medarbetarna	  
skall	  vilja	  prestera	  på	  sin	  fulla	  nivå.	  Se	  till	  att	  du	  varje	  dag	  arbetar	  
för	  att	  vara	  den	  medarbetaren	  och	  bli	  precis	  den	  ledaren.	  

Se	  ledaren	  inom	  dig.	  
Om	  du	  översätter	  ordet	  motivera	  till	  italienska	  får	  du	  ordet	  
”giustificare”.	  Om	  du	  vill	  ha	  den	  engelska	  motsvarigheten	  till	  
ordet	  motivera	  får	  du	  ordet	  ”justify”.	  	  

Detta	  tycker	  jag	  är	  en	  intressant	  upptäckt	  eftersom	  jag	  anser	  att	  
motivation	  är	  en	  av	  grundbultarna	  i	  ledarskapet.	  Om	  du	  
översätter	  ”giustificare”	  och	  ”justify”	  till	  svenska	  får	  du	  nu	  en	  helt	  
annan	  dimension	  i	  ordet	  motivera.	  Då	  får	  fram	  ord	  som	  
”rättfärdiga,	  bestyrka,	  bevisa,	  berättiga”.	  	  

Om	  du	  får	  möjligheten	  och	  äran	  att	  leda	  människor	  behöver	  du	  
bestämma	  dig	  för	  att	  varje	  dag	  utveckla	  ditt	  ledarskap.	  För	  att	  
kunna	  utveckla	  ditt	  ledarskap	  måste	  du	  (1)	  vilja	  utvecklas	  och	  (2)	  
agera.	  	  

Ett	  sätt	  är	  säkerställa	  din	  egen	  utveckling	  att	  ställa	  dig	  följande	  
fem	  insiktsfulla	  frågor	  efter	  varje	  arbetsdag.	  Skriv	  sedan	  ner	  dina	  
ärliga	  tankar	  varje	  dag	  och	  se	  din	  utveckling:	  
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I. Vad	  har	  du	  gjort	  idag	  som	  rättfärdigar	  dig	  moraliskt,	  etiskt,	  
rättvist	  och	  jämställt)	  för	  att	  du	  skall	  vara	  ledare	  imorgon?	  

_________________________________________________________	  

_________________________________________________________	  

II. Vad	  har	  du	  bevisat	  i	  ditt	  ledarskap	  idag	  som	  tydligt	  visar	  att	  du
är	  en	  sann	  ledare?

_________________________________________________________	  

_________________________________________________________	  

III. Vad	  har	  du	  gjort	  idag	  som	  bestyrker/	  legitimerar/bekräftar	  ditt
ledarskap	  imorgon	  (Struktur,	  planering,	  prioritering,	  empati,
konsekvenser,	  glädje,	  inspiration,	  information,	  tydlighet)?

_________________________________________________________	  

_________________________________________________________	  

IV. Vad	  som	  du	  har	  gjort	  som	  ledare	  idag	  berättigar	  dig	  att	  vara
ledare	  imorgon	  (Hur	  bra	  kvalitetsmässigt	  och	  föredömligt	  har
du	  arbetat	  idag)?

_________________________________________________________	  

_________________________________________________________	  

V. Hur	  motiverade	  du	  ditt	  lag	  idag	  och	  vilka	  resultat	  förväntar	  du	  
dig	  individuellt	  och	  som	  lag	  inom	  den	  närmaste	  veckan,	  om	  en	  
månad	  och	  om	  ett	  kvartal?	  

_______________________________________________________	  

_________________________________________________________	  



219	  

Jag	  har	  i	  detta	  kapitel	  kortfattat	  listat	  olika	  forskningsrön	  nedan	  
kring	  motivationspsykologi.	  Efter	  att	  du	  läst	  igenom	  dem,	  försök	  
härleda	  teorierna	  till	  vad	  du	  motiveras	  av.	  Arbetar	  du	  i	  ett	  lag	  eller	  
är	  ledare	  försök	  då	  härleda	  även	  till	  dina	  lagkamrater	  och/eller	  
medarbetare.	  Ställ	  dig	  frågorna:	  (1)	  Varför	  vissa	  inte	  behöver	  
någon	  extra	  motivation	  för	  att	  prestera	  på	  max	  (de	  motiverar	  sig	  
själva).	  (2)	  Varför	  vissa	  behöver	  daglig	  motivation	  och	  kontinuerlig	  
styrning	  för	  att	  kunna	  prestera.	  (3)	  Vilka	  kan	  du/behöver	  du	  
motivera	  annorlunda	  och	  vilka	  i	  ditt	  lag	  motiverar	  sig	  själva?	  (4)	  
Om	  du	  arbetar	  som	  ledare;	  Hur	  kan	  du	  motivera	  annorlunda	  och	  
vad	  behöver	  du	  kontinuerligt	  göra	  för	  dem	  som	  motiverar	  sig	  
själva	  för	  att	  de	  skall	  vilja	  stanna	  kvar	  i	  företaget	  på	  lång	  sikt?	  

Hawthorne‑effekten
1924-‐1932	  genomfördes	  undersökningar	  i	  vad	  som	  stimulerar	  
motivation	  på	  arbetsplatser	  av	  psykologen	  John	  R.	  P.	  French.	  
Studien	  gjordes	  på	  fabriksarbetare	  på	  två	  olika	  fabriker	  i	  USA	  och	  
resultatet	  kom	  att	  kallas	  för	  Hawthorn-‐effekten	  eftersom	  en	  av	  
fabrikerna	  hette	  Hawthorne	  Works.	  French	  kom	  fram	  till	  att	  det	  
var	  graden	  av	  uppmärksamhet	  som	  bestämde	  hur	  bra	  
medarbetarna	  arbetade	  och	  hur	  effektiva	  de	  var.	  De	  började	  mäta	  
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resultat	  och	  vilken	  faktor	  forskarna	  än	  mätte	  förbättrades	  
resultaten.	  Motivationen	  förbättrades	  alltså	  när	  arbetarna	  blev	  
uppmärksammade	  (sedda,	  bekräftade,	  respekterade).	  	  

En	  form	  av	  Hawthorne-‐effekten	  kallas	  för	  John	  Henry-‐effekten	  
vilket	  uppstår	  när	  deltagare	  i	  en	  grupp	  ändrar	  sitt	  beteende	  när	  de	  
är	  medvetna	  om	  att	  de	  kontrolleras.	  När	  elever	  ändrar	  sitt	  
beteende	  för	  att	  möta	  en	  lärares	  förväntningar	  kallas	  detta	  för	  
Pygmalion-‐effekten.	  

Professor	  Douglas	  McGregors	  beskrev	  i	  sin	  bok	  ”The	  Human	  Side	  
of	  Enterprise”	  sin	  motivationsteori	  som	  fick	  ett	  stort	  inflytande	  i	  
lärandeprocesser	  efter	  1960:	  

# Teori	  X.	  Är	  den	  gamla	  tidens	  sätt	  att	  se	  på	  motivation.	  Då	  
var	  det	  ett	  hårt	  ledarskap	  som	  var	  det	  vanliga	  eftersom	  
ledarskapskulturen	  helt	  blint	  var	  övertygade	  att	  
medarbetare	  i	  grunden	  var	  lata	  och	  omotiverade.	  	  

# Teori	  Y.	  Den	  nya	  tidens	  ledarskap	  säger	  att	  medarbetare	  är	  
bra,	  motiverade	  i	  sig	  själva	  och	  ivriga	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb.	  
De	  har	  en	  hög	  arbetsmoral.	  Allt	  de	  behöver	  är	  styrning	  och	  
stöttning.	  	  

Den	  amerikanske	  psykologen	  David	  C.	  McClelland	  forskade	  kring	  
människors	  behov	  och	  kom	  fram	  till	  att	  människor	  motiveras	  på	  
något	  av	  följande	  tre	  sätt:	  

1. Det	  finns	  människor	  som	  främst	  motiveras	  av	  sin	  egen
prestation.

2. Det	  finns	  människor	  som	  främst	  motiveras	  av	  att	  ha
inflytande.	  De	  motiveras	  av	  möjligheten	  att	  få	  saker	  gjorda
genom	  andra.
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3. Det	  finns	  människor	  som	  främst	  motiveras	  av	  samarbete.
De	  motiveras	  av	  att	  vara	  omtyckta	  och	  accepterade	  samt
att	  de	  motiveras	  av	  att	  vara	  med	  i	  laget.

1959	  publicerade	  den	  amerikanske	  psykologen	  Frederick	  
Herzberg	  tillsammans	  med	  Bernard	  Mausner	  och	  Barbara	  Bloch	  
Snyderman	  boken	  ”The	  Motivation	  to	  Work”	  vilket	  beskrev	  
forskning	  kring	  motivation	  inom	  arbetslivet.	  	  

Forskningen	  utmynnade	  i	  att	  arbetstagare	  motiveras	  av	  två	  olika	  
faktorer	  och	  för	  att	  skapa	  en	  god	  arbetssituation	  krävs	  att	  båda	  
faktorerna	  tillfredsställs:	  

1. Hygienfaktorer,	  även	  kallat	  de	  yttre	  faktorerna:
Faktorer	  som	  inte	  leder	  till	  någon	  långsiktig	  positiv	  tillfredsställelse	  
men	  om	  inte	  arbetstagaren	  har	  dessa	  faktorer	  leder	  detta	  till	  
missnöjdhet	  vilket	  leder	  till	  att	  arbetstagaren	  får	  minskad	  
motivation	  (motivationen	  skapas	  för	  att	  undvika	  en	  negativ	  
konsekvens).	  Exempel	  på	  hygienfaktorer/yttre	  faktorer	  är	  lön,	  
förmåner,	  företagspolicy,	  status	  och	  trygghet.	  	  

2. Motivationsfaktorer,	  även	  kallat	  de	  inre	  faktorerna:
Arbetstagaren	  skapar	  själv	  motivation.	  (Motivationen	  skapas	  för	  
att	  personen	  utför	  handlingar	  och	  agerar	  för	  sin	  egen	  skull.)	  
Exempel	  på	  motivationsfaktorer	  /inre	  faktorer	  är:	  uppskattning,	  
ansvar,	  utveckling,	  befordran,	  känsla	  av	  att	  kunna	  prestera	  och	  
känslan	  av	  att	  ha	  ett	  meningsfullt	  arbete.	  

Två	  andra	  motivationsfaktorer	  som	  benämns	  inom	  psykologin	  är:	  
Självständighet	  –	  Behovet	  av	  att	  stå	  ut	  som	  en	  individ	  är	  det	  som	  
motiverar.	  Underlydande	  –	  Behovet	  av	  att	  vara	  en	  del	  av	  någonting	  
stort	  är	  det	  som	  motiverar.	  	  
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När	  känner	  du	  dig	  som	  starkast?	  	  
När	  känner	  du	  dig	  full	  av	  energi	  och	  kraft?	  När	  känner	  du	  att	  du	  är	  
ostoppbar?	  Det	  är	  när	  du	  gör	  någonting	  du	  verkligen	  tycker	  om	  
att	  göra.	  För	  det	  du	  tycker	  om	  att	  göra	  känner	  du	  medvetet	  och	  
omedvetet	  att	  du	  kan	  träna	  upp	  din	  förmåga	  i.	  Det	  spelar	  ingen	  
roll	  om	  det	  är	  att	  spela	  ett	  instrument,	  sjunga,	  backa	  med	  ett	  släp,	  
spela	  fotboll	  eller	  spela	  TV-‐spel.	  Du	  tycker	  om	  det	  och	  känner	  dig	  
stark	  för	  att	  du	  vet	  –	  att	  du	  blir	  bättre	  och	  bättre	  och	  bättre	  på	  
det	  du	  gör.	  Detta	  tränar	  upp	  ditt	  självförtroende	  och	  ökar	  på	  din	  
positiva	  självbild.	  

Du	  känner	  dig	  också	  som	  starkast	  när	  du	  blir	  sedd	  och	  får	  
uppskattning	  för	  den	  du	  verkligen	  är.	  När	  du	  är	  dig	  själv	  till	  100	  
procent,	  du	  spelar	  inga	  roller	  och	  du	  presterar	  inte	  för	  någon	  
annans	  skull	  –	  och	  så	  säger	  någon	  ”Vad	  fin	  personlighet	  du	  har,	  
vad	  snäll	  du	  är,	  vad	  fin	  du	  är”	  -‐	  då	  känner	  du	  dig	  stark	  inombords.	  
Detta	  tränar	  upp	  din	  självkänsla	  och	  ökar	  på	  din	  självbild.	  
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Alla	  människor	  tycker	  om	  att	  visa	  upp	  sina	  bästa	  sidor	  för	  andra.	  
Människor	  som	  är	  trygga	  i	  sig	  själva	  uppskattar	  att	  andra	  
människor	  ser	  detta	  men	  de	  behöver	  ingen	  bekräftelse	  på	  att	  de	  
kan.	  Vissa	  människor	  gör	  samma	  saker	  lika	  bra	  men	  de	  förväntar	  
sig	  bekräftelse.	  Får	  de	  inte	  bekräftelse,	  helst	  i	  den	  form	  de	  önskar,	  
tappar	  de	  energi.	  De	  tappar	  sugen,	  de	  gör	  mindre	  och	  de	  händer	  
att	  de	  ger	  upp.	  

Tappar	  en	  människa	  motivationen	  för	  att	  de	  inte	  får	  bekräftelse	  
behöver	  den	  människan	  arbeta	  på	  sin	  självbild.	  	  
Jag	  läste	  att	  närmare	  90	  procent	  av	  alla	  chefer	  inte	  visar	  sina	  
medarbetare	  att	  han/hon	  ser	  dem	  fast	  de	  flesta	  chefer	  vet	  att	  vad	  
den	  genomsnittlige	  medarbetaren	  mest	  vill	  ha	  på	  jobbet	  är	  att	  bli	  
sedd.	  	  

En	  undersökning	  påvisade	  att	  över	  80	  procent	  av	  alla	  människor;	  
inte	  gör	  det	  de	  verkligen	  vill	  eller	  brinner	  för	  inom	  yrkeslivet.	  De	  
kompromissar	  varje	  dag!	  Hur	  bra	  kan	  då	  egentligen	  människor	  må	  
och	  hur	  bra	  kan	  egentligen	  företag	  gå?	  

Vad	  är	  egentligen	  viktigast	  för	  en	  medarbetare?	  
Det	  har	  gjorts	  mängder	  av	  undersökningar	  i	  vad	  det	  är	  som	  får	  
medarbetarna	  att	  visa	  vad	  de	  verkligen	  går	  för.	  Och	  svaren	  har	  
förändrats	  när	  decennierna	  passerat.	  Vad	  som	  inte	  har	  förändrats	  
i	  stort	  är	  vad	  cheferna	  tror	  är	  viktigast	  för	  medarbetarna.	  Följande	  
tre	  är	  det	  chefer	  trodde	  i	  en	  stor	  svensk	  undersökning:	  

1) Lön

2) Befordringsmöjligheter

3) Jobbsäkerhet
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inspirationsmail	  
Vad	  som	  är	  viktigast	  för	  medarbetarna	  är	  inte	  alls	  det	  cheferna	  
trodde.	  Det	  här	  svarade	  medarbetarna	  år	  2010:	  

1) Att	  bli	  sedda	  (Klappen	  på	  ryggen,	  företagskulturanalyser,
ledarskapsanalyser,	  utvecklingssamtal,	  coachning).

2) Intressanta	  arbetsuppgifter	  (Rätt	  man/kvinna	  på	  rätt
plats).

3) Delaktighet	  (Kontinuerlig	  information	  och	  möjligheten	  att
påverka).

4) Personlig	  utveckling	  (De	  största	  företagen	  och
idrottsföreningarna	  i	  världen	  har	  förstått	  att	  det	  viktigaste
är	  att	  få	  människor	  att	  tro	  på	  sig	  själva,	  utav	  det	  kommer
välmående	  och	  positiva	  resultat).

5) Personligt	  ansvar	  för	  resultat.	  (Arbetsgivarverkets	  Ann-‐
Christin	  Nykvist	  lyfte	  i	  en	  intervju	  fram	  vikten	  av	  att	  ge
medarbetare	  mycket	  tydliga	  individuella	  mål	  med	  tydlig
återkoppling).

6) Lön	  (Lika	  lön	  för	  utfört	  arbete	  oavsett	  kön).

7) Förutsättningar	  (Arbetstider,	  policy,	  tjänstebeskrivningar).

Som	  du	  kan	  se	  skiljer	  det	  sig	  väldigt	  mycket.	  En	  viktig	  
framgångsfaktor	  för	  dig	  som	  arbetar	  för	  att	  bli	  en	  respekterad	  
ledare	  är	  förmågan	  att	  förstå	  och	  utgå	  från	  dina	  medarbetares	  
individuella	  situation	  och	  förutsättningar.	  
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Nyckeln	  till	  att	  avancera	  inom	  alla	  företag	  och	  organisationer.	  
Vi	  har	  alla	  olika	  förutsättningar,	  vi	  har	  alla	  olika	  typer	  av	  
emotionellt	  bagage	  med	  oss	  i	  livet	  i	  form	  av	  minnen	  eller	  
upplevelser	  från	  vår	  barndom	  och	  våra	  ungdomsår.	  Vissa	  saker	  
glömmer	  vi	  inte	  och	  dessa	  präglar	  hur	  vi	  hanterar	  det	  vi	  står	  inför	  
och	  går	  igenom	  i	  våra	  liv.	  Ibland	  är	  vi	  medvetna	  om	  detta	  och	  
ibland	  inte.	  Dessa	  minnen	  och	  upplevelser	  präglar	  vår	  
interpersonella	  kompetens	  eller	  som	  det	  också	  kan	  uttryckas:	  
social	  kompetens.	  Det	  går	  att	  träna	  upp	  sin	  sociala	  förmåga	  och	  
vill	  vi	  människor	  komma	  framåt	  i	  våra	  yrkesliv	  är	  det	  ett	  måste.	  	  

Människor	  med	  en	  väl	  utvecklad	  social	  kompetens	  kommer	  
snabbare	  framåt	  inom	  yrkeslivet.	  Detta	  är	  för	  att	  de	  har	  en	  
förmåga	  (vilja!)	  att	  hantera	  och	  förstärka	  känslor	  och	  beteenden	  
samt	  bygga,	  förstärka	  och	  bibehålla	  relationer	  vilket	  gör	  att	  de	  
snabbt	  bygger	  starka	  relationer	  med	  människor,	  detta	  gör	  att	  de	  
över	  överskådlig	  tid	  får	  tillgång	  till	  sina	  medmänniskors	  
affärsnätverk.	  Så	  en	  liten	  förbättring	  inom	  detta	  område	  kan	  
innebära	  att	  helt	  andra	  möjligheter	  öppnar	  upp	  sig.	  	  
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Tänk	  tanken	  att	  du	  har	  tillgång	  till	  tio	  olika	  människors	  
affärsnätverk	  som	  ryktesvägen	  vet	  ditt	  namn	  och	  värdet	  du	  ger	  till	  
din	  nuvarande	  organisation/ditt	  nuvarande	  företag.	  Många	  
företag	  och	  organisationer	  använder	  sig	  av	  tester	  för	  att	  bedöma	  
kandidatens	  sociala	  förmåga,	  så	  stor	  betydelse	  har	  detta.	  	  

Det	  bästa	  med	  denna	  viktiga	  faktor	  är	  att	  den	  går	  att	  träna	  på,	  
det	  är	  helt	  gratis	  och	  du	  märker	  snabba	  resultat.	  	  

De	  tre	  allra	  viktigaste	  faktorerna	  till	  effektivitet	  och	  framgång	  i	  
företag	  och	  organisationer	  över	  hela	  världen,	  vilken	  inriktning	  det	  
än	  är,	  är	  följande:	  

§ Vilka	  människor	  som	  finns	  i	  laget.	  	  
§ Hur	  mycket	  de	  i	  laget	  vill	  bli	  utvecklade.	  
§ Hur	  snabbt	  ledarskapet	  utvecklar	  dem.	  

Om	  ett	  företag	  eller	  organisation	  inte	  ger	  det	  resultat	  som	  
önskas	  finns	  lösningen	  i	  ovanstående	  tre	  faktorer.	  Detta	  är	  min	  
egen	  erfarenhet	  efter	  att	  ha	  arbetat	  som	  ledare	  i	  snart	  femton	  år.	  
Om	  inte	  resultaten	  är	  i	  fas	  med	  det	  jag	  och/eller	  organisationen	  
eller	  företaget	  önskar	  skall	  jag	  inte	  lägga	  mitt	  fokus	  på	  det	  som	  
sker	  utanför	  våra	  dörrar	  för	  det	  kan	  jag	  väldigt	  sällan	  påverka.	  Jag	  
lägger	  min	  kraft,	  energi,	  fokus,	  koncentration	  och	  min	  tid	  på	  det	  
som	  skapar	  resultaten	  innanför	  våra	  dörrar	  –	  och	  det	  är	  alltid	  
människorna.	  	  

Du	  ger	  ett	  konkret	  värde	  varje	  dag.	  	  
Vad	  du	  själv	  kan	  göra	  för	  att	  komma	  framåt	  i	  ditt	  yrkesliv	  är	  att	  
säkerställa	  att	  du	  är	  en	  lagmedlem	  som	  ger	  ett	  konkret	  värde	  till	  
ditt	  företag	  eller	  organisation	  varje	  dag.	  	  
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En	  sak	  jag	  lärde	  mig	  efter	  mina	  första	  tio	  år	  i	  arbetslivet	  är	  att	  
aldrig	  räkna	  timmarna	  jag	  lägger	  ner	  varje	  dag	  utan	  istället	  se	  
vilket	  värde	  jag	  ger	  varje	  dag.	  Ha	  fokus	  på	  värdet	  du	  ger/bidrar	  
med,	  inte	  tiden	  eller	  hur	  hårt	  du	  jobbar.	  

Hur	  du	  bygger	  din	  interpersonella	  kompetens.	  	  
Har	  du	  en	  god	  social	  kompetens	  tycker	  människor	  om	  dig	  och	  
talar	  gott	  om	  dig.	  Du	  behöver	  komma	  väl	  överens	  med	  alla	  dina	  
kolleger.	  Jag	  vet	  att	  det	  kanske	  inte	  kan	  vara	  det	  enklaste	  i	  alla	  
situationer	  men	  se	  varje	  sådan	  situation	  som	  viktig	  träning	  för	  dig	  
på	  din	  personliga	  resa.	  	  

Se	  nu	  inte	  detta	  som	  en	  popularitetstävling,	  men	  med	  bara	  ett	  
trevligt,	  ödmjukt	  sätt	  stiger	  en	  lagkamrat	  i	  sina	  kollegers	  ögon.	  
Om	  dessutom	  lagkamraten	  (du!)	  inte	  sprider	  negativ	  energi	  
genom	  att	  klaga,	  gnälla	  och	  kritisera	  sprids	  ryktet	  och	  känslan	  av	  
din	  positiva	  attityd	  och	  personlighet	  ännu	  snabbare.	  	  

Detta	  gäller	  i	  yrkeslivet	  och	  i	  föreningslivet	  och	  inom	  skolvärlden	  
och	  kompisgäng.	  Kort	  och	  gott:	  i	  alla	  relationer	  är	  en	  människa	  
med	  dessa	  egenskaper	  en	  sådan	  andra	  ser	  upp	  till	  och	  talar	  gott	  
om.	  	  

Om	  du	  blir	  befordrad	  i	  framtiden	  kommer	  dina	  kolleger	  att	  säga:	  
”Det	  var	  verkligen	  han/hon	  värd,	  det	  var	  precis	  rätt	  person	  de	  
valde!”.	  Inte	  i	  första	  hand	  för	  arbetet	  du	  gör	  utan	  för	  personen	  
och	  lagkompisen	  du	  är	  –	  din	  interpersonella	  kompetens.	  
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Det	  finns	  massor	  av	  människoöden	  vi	  kan	  lära	  av,	  förundras	  av,	  bli	  
imponerade,	  motiverade	  och	  inspirerade	  av.	  Ett	  färskt	  exempel	  är	  
den	  skånske	  regissören	  Malik	  Bendjelloul som	  tvingades	  låna	  
pengar	  från	  vänner	  och	  anhöriga	  för	  att	  han	  hade	  en	  tro	  på	  sin	  
filmidé	  ”Searching	  for	  Sugar	  Man”,	  han	  arbetade	  med	  filmen	  i	  fyra	  
år	  och	  gjorde	  delvis	  arbetet	  vid	  sitt	  köksbord.	  2013	  vann	  filmen	  en	  
Oscar	  för	  bästa	  dokumentär.	  	  

Här	  kommer	  några	  fler	  exempel.	  Efter	  att	  ha	  läst	  om	  dessa	  
människor,	  ställ	  dig	  då	  frågan	  igen;	  varför	  skall	  inte	  du	  lyckas?	  

P J.K.	  Rowling	  -‐	  Joanne	  Rowling	  fick	  diagnosen	  klinisk	  depression	  
efter	  en	  skilsmässa	  och	  hade	  självmordstankar.	  Hon	  kallade	  sig	  
själv:	  ”Det	  största	  misslyckandet	  jag	  visste”.	  Hon	  levde	  själv	  
med	  sin	  dotter	  och	  de	  var	  beroende	  av	  socialbidrag.	  Hon	  skrev	  
oftast	  på	  den	  första	  boken	  om	  Harry	  Potter	  på	  kaféer	  med	  sin	  
dotter	  sovande	  bredvid.	  Ibland	  skrev	  hon	  på	  servetter	  eftersom	  
hon	  inte	  alltid	  hade	  råd	  med	  papper.	  2011	  hade	  Joanne	  Rowling	  
en	  beräknad	  förmögenhet	  på	  sju	  miljarder	  kronor.	  	  

P John	  D.	  Rockefeller	  -‐	  Rockefeller	  hade	  en	  tydlig	  plan	  med	  sitt	  liv	  
som	  han	  berättade	  för	  alla;	  att	  tjäna	  så	  mycket	  pengar	  som	  
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möjligt	  så	  att	  han	  kunde	  underlätta	  det	  för	  mänskligheten.	  (Han	  
var	  känd	  för	  att	  ge	  en	  slant	  till	  alla	  barn	  han	  träffade	  på.)	  Han	  
hade	  också	  två	  ambitioner	  i	  sina	  tidiga	  år;	  att	  tjäna	  ihop	  100	  000	  
dollar	  och	  leva	  tills	  han	  var	  100	  år.	  När	  han	  fick	  sitt	  första	  riktiga	  
jobb	  tjänade	  han	  50	  cent	  om	  dagen.	  Från	  början	  donerade	  han	  6	  
procent	  av	  sin	  lön	  till	  välgörenhet	  vilket	  ökade	  till	  10	  procent	  när	  
han	  fyllt	  20	  år.	  När	  han	  var	  i	  40-‐årsåldern	  fick	  han	  en	  dödsdom	  
av	  en	  läkare	  som	  sade	  att	  han	  hade	  maximalt	  två	  år	  kvar	  att	  
leva.	  Han	  blev	  då	  en	  filantrop	  och	  skänkte	  över	  500	  miljoner	  
dollar	  till	  välgörenhet.	  Med	  dagens	  mått	  hade	  hans	  
förmögenhet	  uppgått	  till	  ca	  318	  miljarder	  dollar.	  (Han	  dog	  när	  
han	  var	  97	  år	  gammal…)	  

P Steven	  Spielberg	  -‐	  Spielberg	  hade	  bestämt	  sig	  vid	  tidiga	  år,	  han	  
skulle	  arbeta	  inom	  filmen.	  När	  han	  var	  sjutton	  år	  ordnade	  han	  
på	  ett	  modigt	  sätt	  att	  han	  kunde	  berätta	  om	  sina	  filmidéer	  till	  
chefen	  för	  Universal	  Studios	  redigerings-‐avdelning	  i	  en	  timme.	  
Han	  ägnade	  de	  följande	  åren	  åt	  att	  träffa	  regissörer,	  författare	  
och	  redigerare	  och	  blev	  efterhand	  ett	  välkänt	  ansikte	  i	  studion.	  
När	  han	  var	  tjugo	  år	  erbjöds	  han	  ett	  sjuårskontrakt	  för	  att	  
regissera	  en	  TV-‐serie.	  	  

P Stephen	  King	  -‐	  Skrev	  sin	  första	  berättelse	  som	  nioåring,	  började	  
skicka	  in	  berättelser	  och	  romaner	  från	  år	  1959.	  Han	  jobbade	  som	  
städare	  och	  engelsklärare	  och	  fortsatte	  med	  det	  han	  älskade;	  
att	  skriva.	  Han	  blev	  ständigt	  refuserad	  till	  1973	  då	  förlaget	  
”doubleday	  book”	  gav	  ut	  boken	  ”Carrie”.	  	  	  

P Abraham	  Lincoln	  -‐	  Av	  alla	  människoöden	  jag	  läst	  är	  Lincolns	  
livshistoria	  den	  jag	  blivit	  mest	  berörd	  av.	  Här	  kommer	  hans	  
historia:	  
»	  Han	  föddes	  1809	  i	  en	  timmerkoja	  i	  Kentucky	  i	  väldig	  fattigdom.	  
»	  Hans	  yngre	  bror	  dog	  som	  liten.	  »	  1816	  tvingades	  hans	  familj	  
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utblottad	  lämna	  sin	  gård	  ”Sinking	  Spring	  Farm”	  och	  han	  fick	  
arbeta	  för	  att	  försörja	  dem.	  »	  1818	  när	  Abraham	  var	  9	  år	  gammal	  
dog	  hans	  mor,	  34	  år	  gammal.	  »	  1830	  ville	  Abraham	  börja	  studera	  
juridik	  men	  blev	  inte	  antagen.	  »	  Han	  blev	  1832	  invald	  i	  delstatens	  
lagstiftande	  församling	  och	  var	  invald	  till	  1842.	  Han	  kallades	  där	  
för	  ”Honest	  Abe”	  (Ärlige	  Abe).	  »	  1832	  förlorade	  han	  sitt	  arbete.	  
»	  1833	  lånade	  han	  pengar	  av	  en	  kompis	  för	  att	  starta	  ett	  företag.	  
I	  slutet	  av	  året	  var	  företaget	  satt	  i	  konkurs.	  Det	  tog	  honom	  de	  
följande	  17	  åren	  att	  betala	  av	  sin	  skuld.	  »	  1835	  dog	  hans	  fästmö.	  
»	  1836	  blev	  han	  sjuk	  och	  var	  sängliggande	  i	  sex	  månader.	  »	  1837	  
började	  han	  arbeta	  som	  advokat,	  helt	  självlärd	  med	  hjälp	  av	  
lånade	  böcker.	  »	  1838	  sökte	  han	  till	  talman	  för	  delstatens	  
lagstiftande	  församling.	  Han	  förlorade.	  »	  1840	  försökte	  han	  bli	  
lektor	  men	  lyckades	  inte.	  »	  1843	  försökte	  han	  bli	  invald	  till	  
kongressen	  och	  förlorade.	  »	  1854	  försökte	  han	  bli	  invald	  i	  
senaten	  och	  förlorade.	  »	  1856	  försökte	  han	  bli	  vice	  
presidentkandidat	  på	  det	  republikanska	  partiets	  nationella	  
konvent.	  Han	  fick	  mindre	  än	  100	  röster	  och	  lyckades	  inte.	  »	  1858	  
försökte	  han	  bli	  invald	  i	  senaten	  igen	  och	  förlorade	  igen.	  »	  1861.	  
Abraham	  Lincoln	  blir	  president	  för	  Amerikas	  Förenta	  Stater.	  »	  
1863	  lade	  Abraham	  grunden	  till	  emancipationsförklaringen	  
vilket	  gjorde	  att	  slavarna	  i	  Södern	  frigavs	  och	  som	  två	  år	  senare	  
gjorde	  slaveri	  olagligt.	  »	  På	  långfredagen	  den	  14	  april	  1865,	  
endast	  fem	  dagar	  efter	  det	  amerikanska	  inbördeskrigets	  slut,	  
skjuts	  Abraham	  Lincoln	  i	  bakhuvudet	  från	  nära	  håll	  av	  
sydstataren	  John	  Wilkes	  Booth.	  Efter	  nio	  timmars	  
medvetslöshet	  förklaras	  Amerikas	  16:e	  president	  Abraham	  
Lincoln	  död.	  »	  Dagen	  efter,	  den	  15	  april	  efterträddes	  Abraham	  
Lincoln	  av	  Andrew	  Johnson.	  
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Var	  otålig!	  
Alla	  människor	  har	  en	  tro	  på	  vad	  de	  vill	  uppnå	  och	  åstadkomma.	  
Människor	  som	  är	  otåliga	  har	  en	  annan	  typ	  av	  tro	  än	  de	  som	  är	  
nöjda	  med	  hur	  det	  är.	  Vad	  du	  kan	  se	  på	  en	  människa	  som	  är	  
otålig	  är	  att	  han	  eller	  hon	  vill	  någonting.	  

En	  viktig	  parantes	  är	  att	  det	  kommer	  att	  bli	  tuffare	  och	  tuffare	  
varje	  år	  på	  arbetsmarknaden.	  I	  framtiden	  kommer	  det	  inte	  att	  
räcka	  till	  att	  göra	  ett	  bra	  jobb	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  ha	  ett	  jobb.	  
Detta	  är	  för	  att	  vår	  arbetsmarknad	  förändras	  i	  en	  snabb	  takt.	  Det	  
går	  redan	  nu	  att	  beställa	  varor	  och	  tjänster	  via	  nätet	  i	  allt	  större	  
utsträckning.	  Du	  kan	  beställa	  nya	  skor	  på	  förmiddagen,	  få	  hjälp	  
med	  din	  bokföring	  av	  en	  välutbildad	  person	  i	  Indien	  på	  
eftermiddagen	  och	  beställa	  hem	  mat	  via	  nätet	  på	  kvällen.	  Skapar	  
du	  rätt	  förutsättningar	  behöver	  du	  inte	  oroa	  dig.	  Marknaden	  
kommer	  alltid	  ha	  ett	  behov	  av	  människor	  som	  bidrar.	  Det	  kommer	  
alltid	  att	  finnas	  ett	  behov	  av	  ledare	  som	  bidrar.	  Vad	  du	  behöver	  
bestämma	  dig	  för	  är	  att	  hitta	  din	  höga	  lägstanivå,	  sätt	  upp	  höga	  
ambitioner	  och	  drömmar	  och	  nöj	  dig	  inte	  att	  vara	  en	  i	  mängden.	  	  
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Beteendet	  skiljer	  sig	  hur	  mycket	  som	  helst.
Det	  skiljer	  massor	  med	  exempel	  på	  hur	  människor	  som	  bestämt	  
sig	  för	  att	  nå	  en	  högre	  nivå	  gör,	  hur	  de	  agerar,	  vilken	  attityd	  de	  
har,	  hur	  de	  formulerar	  sig,	  deras	  grad	  av	  integritet,	  hur	  de	  talar	  
om	  andra	  människor	  och	  hur	  de	  beter	  sig.	  	  

De	  agerar	  för	  sin	  personliga	  utveckling,	  de	  har	  en	  hög	  energinivå,	  
de	  visar	  på	  stort	  ansvarstagande	  och	  engagemang.	  De	  visar	  
framförallt	  att	  de	  vill	  ha	  ut	  mer	  utav	  sitt	  liv	  än	  genomsnittet.	  

Robert	  Kiyosaki	  skrev	  om	  detta	  i	  sin	  bok	  ”The	  cashflow	  
quadrant”.	  Han	  menar	  att	  vi	  alla	  har	  möjligheten	  att	  verka	  inom	  
fyra	  huvudområden	  i	  våra	  liv.	  Var	  vi	  hamnar	  beror	  på	  vilka	  val	  vi	  
gör	  i	  livet.	  Kiyosaki	  menar	  att	  vi	  inte	  behöver	  en	  formell	  
utbildning	  för	  att	  bli	  extremt	  framgångsrika	  och	  tar	  som	  
exempel:	  Bill	  Gates,	  Steve	  Jobs,	  Ralph	  Lauren,	  Thomas	  Edison,	  
Michael	  Dell	  och	  Henry	  Ford.	  	  

De	  fyra	  områdena	  är:	  E=	  Employee,	  S=	  Self	  employee,	  B=	  
Business	  owner	  och	  I	  =Investor.	  På	  nästa	  sida	  kan	  du	  kortfattat	  
läsa	  vad	  som	  skiljer	  människor	  i	  de	  fyra	  områdena.	  	  

Du	  kanske	  är	  jättenöjd	  med	  där	  du	  är	  idag	  vilket	  är	  jättebra.	  

Om	  du	  känner	  att	  du	  vill	  komma	  till	  nästa	  nivå,	  ställ	  dig	  då	  den	  
magiska	  frågan:	  ”Vad	  behöver	  jag	  förändra	  i	  min	  attityd	  och	  mitt	  
beteende	  idag?”	  	  	  
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# E	  =	  Anställd	  
§ Arbetar	  för	  andra	  människor	  och	  för	  en	  trygg	  inkomst.	  
§ Använder	  ord	  som	  trygghet	  och	  förmåner.	  
§ Drivs	  av	  rädsla.	  Får	  jag	  inte	  pengar	  mister	  jag	  min	  

trygghet.	  
§ Arbetar	  du	  inte	  är	  du	  beroende	  av	  andras	  hjälp	  och/eller	  

din	  pension.	  

# S	  =	  driver	  liten	  rörelse/expert	  
§ Arbetar	  för	  sig	  själva	  och	  för	  pengar.	  De	  har	  en	  liten	  firma	  

eller	  är	  experter	  inom	  sitt	  område.	  Ex:	  advokater,	  
revisorer,	  doktorer,	  etc.	  

§ Din	  inkomst	  styrs	  av	  tiden	  du	  arbetar.	  Arbetar	  du	  inte	  
uteblir	  din	  inkomst.	  Osäkert	  om	  du	  kan	  generera	  inkomst	  
när	  du	  inte	  kan	  arbeta.	  

# B	  =	  ägare	  av	  större	  verksamhet	  
§ Människor	  arbetar	  för	  dem.	  De	  anställer	  E	  och	  S	  för	  att	  

göra	  jobbet	  så	  att	  de	  kan	  ägna	  sin	  tid	  åt	  att	  tänka	  ut	  nya	  
strategier	  och	  affärsplaner.	  

§ Anställer	  väldigt	  kompetenta	  ledare,	  de	  kan	  vara	  från	  sin	  
verksamhet	  i	  mer	  än	  ett	  år	  och	  komma	  tillbaka	  till	  en	  ännu	  
mer	  lönsam	  verksamhet.	  

§ Pengar	  är	  inte	  lika	  viktigt	  som	  frihet.	  

# I	  =	  investerare	  
§ Pengar	  arbetar	  för	  dem.	  	  	  
§ De	  investerar	  i	  olika	  affärsområden,	  i	  fastigheter	  eller	  på	  

aktiemarknaden.	  
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Gör	  dig	  självgående	  och	  oumbärlig	  så	  fort	  som	  möjligt.	  
När	  jag	  föreläser	  på	  skolor	  händer	  det	  ganska	  ofta	  att	  
studenterna	  frågar	  hur	  de	  skall	  agera	  och	  tänka	  för	  att	  i	  första	  
hand	  behålla	  jobbet	  och	  senare	  kunna	  avancera	  inom	  företaget	  
eller	  få	  bättre	  tjänster.	  Mitt	  grundläggande	  svar	  är	  att	  det	  enda	  
marknaden	  mäter	  är	  resultat.	  Resultat	  kan	  mätas	  på	  olika	  sätt;	  
ekonomiskt,	  din	  insats,	  hur	  bra	  kollega	  du	  är,	  etc.	  Allt	  detta	  blir	  till	  
vilket	  värde	  du	  ger.	  Ju	  större	  värde	  du	  ger	  företaget	  desto	  mer	  
bidrar	  du	  enskilt	  till	  resultatet.	  Den	  amerikanske	  affärsmannen	  
Arnold	  H.	  Glasgow	  har	  skrivit	  väldigt	  många	  kloka	  citat.	  Hans	  citat	  
du	  kan	  läsa	  här	  ovan	  är	  så	  bra!	  Prova	  att	  ändra	  din	  attityd	  genom	  
att	  börja	  dina	  meningar	  med	  ”JAG”.	  	  

Om	  du	  exempelvis	  ser	  en	  kartong	  som	  står	  dumt	  till	  kan	  du	  välja	  
att	  tänka:	  ”Någon	  borde	  flytta	  den	  där	  kartongen.”	  eller	  ”Vem	  har	  
ställt	  den	  kartongen	  där!”	  

Eller	  kan	  du	  välja	  att	  börja	  din	  mening	  med	  ”JAG”.	  Då	  tar	  du	  100	  
procent	  individuellt	  ansvar	  vilket	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  nå	  
framgång!	  	  
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Bli	  en	  ”doer”	  
Att	  göra	  rätt	  saker	  visar	  vem	  som	  har	  självdisciplin	  och	  vem	  som	  
tar	  ansvar.	  Tro	  mig,	  alla	  vet	  vilka	  saker	  som	  skall	  göras	  och	  vad	  
som	  är	  viktigast.	  Alla	  vet	  det!	  Ändå	  är	  det	  oftast	  så	  att	  dessa	  saker	  
görs	  sist	  och	  prioriteras	  minst	  för	  att	  det	  alltid	  kommer	  att	  finnas	  
lättare	  saker	  att	  göra	  och	  roligare	  saker	  att	  göra.	  

Var	  den	  som	  agerar	  istället	  för	  att	  ifrågasätta,	  klaga,	  gnälla	  eller	  
sprida	  skitsnack.	  Du	  kan	  vara	  den	  människan	  som	  visar	  vägen,	  
som	  tar	  det	  största	  ansvaret,	  som	  blir	  den	  naturliga	  ledaren.	  Detta	  
bygger	  din	  karaktär	  fortare	  än	  någonting	  annat.	  Du	  kommer	  att	  
bli	  känd	  som	  en	  person	  som	  tar	  tag	  i	  saker,	  får	  saker	  och	  ting	  
gjort,	  den	  som	  slutför	  saker.	  Du	  kommer	  i	  andras	  ögon	  att	  bli	  en	  
”doer”.	  Gör	  du	  detta	  visar	  du	  ledningen	  och	  företaget:	  

ü Att	  du	  är	  tacksam	  över	  chansen	  och	  vill	  någonting	  med	  din	  
anställning.	  

ü Att	  du	  vill	  utvecklas.	  

ü Att	  du	  inte	  är	  nöjd	  med	  vad	  du	  åstadkommit	  så	  här	  långt,	  
du	  vill	  bidra	  med	  mer,	  du	  vill	  medvetet	  ge	  ett	  större	  värde.	  

Bestämmer	  du	  dig	  för	  att	  vara	  en	  doer	  har	  du	  samtidigt	  bestämt	  
dig	  för	  att	  du	  inte	  längre	  nöjer	  dig	  med	  att	  vara	  en	  i	  mängden,	  du	  
är	  den	  som	  vill	  göra	  en	  skillnad.	  Du	  gör	  det	  för	  att	  du	  vill	  bidra	  till	  
din	  arbetsgivare	  mer	  än	  att	  du	  gör	  det	  för	  dig	  själv	  och	  din	  lön.	  Då	  
utstrålar	  du	  vilja	  och	  trygghet,	  då	  blir	  du	  en	  människa	  andra	  vill	  
vara	  nära.	  Då	  är	  du	  den	  naturliga,	  opretentiösa	  ledaren	  i	  företaget	  
eller	  organisationen	  som	  dina	  lagkamrater	  ser	  upp	  till	  och	  känner	  
ett	  grymt	  förtroende	  för.	  
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Bli	  en	  ”springare”.	  
Vad	  som	  kännetecknar	  en	  ”springare”	  är	  att	  det	  är	  en	  människa	  
med	  ett	  extremt	  högt	  arbetstempo.	  En	  springare	  för	  mig	  är	  en	  
medarbetare	  som	  aldrig	  står	  still,	  som	  alltid	  själv	  aktivt	  och	  med	  
glädje	  och	  beslutsamhet	  söker	  efter	  arbetsuppgifter,	  som	  arbetar	  
när	  andra	  tar	  en	  rast	  extra	  eller	  står	  och	  pratar	  icke-‐
jobbrelaterade	  saker,	  som	  i	  sin	  attityd	  och	  utstrålning	  visar	  att	  den	  
vill	  framåt	  och	  uppåt.	  Bli	  en	  springare,	  då	  visar	  du	  att	  du	  är	  en	  
medarbetare	  som	  är	  värd	  att	  satsa	  pengar,	  tid,	  kurser,	  
utbildningar	  och	  kompetensutveckling	  på.	  

Vinsten.	  
Vad	  du	  alltid	  vinner	  på	  att	  vara	  en	  doer/springare	  gentemot	  de	  
människor	  som	  arbetar	  utan	  konkreta	  mål	  och	  ambitioner	  är	  att	  
du	  kommer	  att	  lära	  dig	  mer	  för	  du	  kommer	  frivilligt	  att	  studera	  
mer.	  Du	  kommer	  efterhand	  att	  bli	  skickligare	  att	  observera,	  se	  och	  
upptäcka	  vad	  som	  mer	  behöver	  göras	  på	  arbetsplatsen.	  Det	  
kommer	  att	  göra	  att	  du	  behöver	  utveckla	  din	  förmåga	  att	  
prioritera	  vilket	  är	  ännu	  ett	  steg	  i	  rätt	  riktning	  för	  dig	  på	  din	  resa.	  	  

Du	  kommer	  att	  aktivt	  söka	  efter	  lösningar	  istället	  för	  att	  sucka,	  
klaga	  och	  se	  problemen.	  Du	  kommer	  att	  värdesätta	  din	  arbetstid.	  
Du	  kommer	  att	  agera	  för	  lagets	  bästa.	  	  

Du	  kommer	  per	  automatik	  alltid	  att	  tänka:	  Vad	  kan	  jag	  göra	  just	  
nu	  för	  att	  uppnå	  företagets/organisationens	  ambitioner	  så	  
effektivt	  som	  möjligt?	  Allt	  detta	  gör	  dig	  till	  en	  doer,	  springare	  och	  
framtida	  ledare.	  
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Konsten	  att	  både	  se	  och	  agera	  i	  ett	  långsiktigt	  perspektiv.	  
Jag	  brukar	  säga	  att	  mål	  är	  kortsiktigt	  och	  skall	  därför	  ligga	  
maximalt	  två	  år	  framåt.	  Vad	  du	  vill	  åstadkomma	  långsiktigt	  i	  ditt	  
liv	  är	  dina	  ambitioner.	  Till	  dina	  ambitioner	  kan	  du	  tidsätta	  och	  
planera	  delmål	  och	  strategier	  för	  att	  uppnå	  dina	  ambitioner	  upp	  
till	  femton	  år	  framåt.	  

Du	  kommer	  på	  följande	  sidor	  i	  detta	  kapitel	  att	  ha	  möjligheten	  att	  
göra	  en	  ambitionskarta	  för	  ditt	  privat-‐	  och	  yrkesliv.	  Om	  du	  efter	  
en	  tid	  upptäcker/inser	  att	  du	  arbetar	  kortsiktigt	  innebär	  det	  att	  du	  
tappat	  fokus	  eller	  inte	  arbetar	  efter	  rätt	  metodik.	  	  

Då	  behöver	  du	  stanna	  av	  och	  läsa	  igenom	  din	  ambitionskarta	  igen	  
alternativt	  göra	  om	  den/dem.	  Arbetar	  du	  långsiktigt	  så	  arbetar	  du	  
på	  samma	  sätt	  som	  de	  mest	  framgångsrika	  människorna	  i	  världen.	  
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Exempel	  1:	   Du	  går	  inte	  och	  har	  fokus	  på	  dina	  tår…	  
Exempel	  2:	   Du	  kör	  inte	  din	  bil	  och	  har	  ditt	  fokus	  på	  ratten…	  
Exempel	  3:	   Du	  cyklar	  inte	  och	  har	  fokus	  på	  styret…	  

När	  du	  utför	  dessa	  tre	  exempel	  har	  du	  fokus	  långt	  fram.	  Du	  har	  
fokus	  på	  det	  du	  vill	  uppnå.	  Du	  ha	  fokus	  på	  din	  ambition.	  Du	  skall	  
tänka	  på	  precis	  samma	  sätt	  i	  ditt	  liv.	  

Har	  du	  en	  långsiktig	  plan	  i	  ditt	  privat-‐	  och	  yrkesliv	  blir	  du	  inte	  
knäckt	  eller	  tappar	  fart,	  energi	  och	  kraft	  av	  minsta	  motgång.	  	  
Du	  har	  ju	  fokus	  långt	  fram	  och	  då	  vet	  du	  att	  det	  kommer	  att	  
komma	  motgångar	  på	  vägen,	  det	  kommer	  att	  komma	  svårigheter	  
och	  småstenar	  på	  vägen.	  

Glöm	  aldrig	  att	  alltid	  vara	  ödmjuk,	  kliv	  aldrig	  på	  människor,	  tänk	  
alltid	  på	  att	  vårda	  din	  attityd	  och	  ditt	  beteende!	  	  
Om	  du	  någon	  gång	  visar	  att	  du	  inte	  är	  ett	  föredöme	  kommer	  du	  
att	  få	  börja	  om	  på	  ruta	  ett	  igen	  vilket	  innebär	  att	  du	  måste	  arbeta	  
upp	  ditt	  förtroende	  igen.	  Om	  det	  överhuvudtaget	  går	  att	  reparera	  
skadan	  så	  var	  beredd	  på	  att	  det	  kommer	  att	  ta	  tid	  och	  kräva	  
mycket	  kraft,	  energi,	  vilja	  och	  engagemang	  från	  dig.	  

Din	  ambitionskarta.	  
Ytterst	  få	  människor	  har	  en	  tydlig	  riktning	  i	  livet	  för	  vilken	  de	  
dagligen	  aktivt	  arbetar	  för	  att	  uppnå.	  Låt	  det	  ta	  den	  tid	  som	  krävs	  
så	  att	  dina	  svar	  blir	  konkreta	  och	  sanningsenliga.	  Ju	  mer	  konkret	  
du	  gör	  listorna	  desto	  mer	  kommer	  de	  att	  aktivt	  gynna	  dig	  i	  ditt	  liv.	  
Först	  när	  du	  har	  skrivit	  ner	  detta	  kan	  du	  planera	  och	  strukturera	  
din	  väg	  för	  att	  nå	  dina	  ambitioner	  privat-‐	  och	  i	  ditt	  yrkesliv.	  	  
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DITT	  PRIVATLIV:	  
För	  att	  nå	  dina	  ambitioner	  i	  ditt	  privatliv	  behöver	  du	  ställa	  dig	  
följande	  fråga:	  Vilket	  liv	  vill	  jag	  leva	  om	  fem	  år?	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Skriv	  nedan	  ner	  10	  saker	  du	  konkret	  behöver	  förändra	  i	  ditt	  
privatliv	  idag	  för	  att	  nå	  dina	  ambitioner	  om	  fem	  år.	  (Det	  kan	  vara	  i	  
ditt	  beteende,	  din	  hälsa,	  dina	  relationer,	  ditt	  arbetsliv,	  din	  
människosyn,	  din	  attityd,	  dina	  kunskaper,	  etc.)	  

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________
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4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

7. ________________________________________________

8. ________________________________________________

9. ________________________________________________

10. ________________________________________________

Skriv	  nu	  ner	  10	  saker	  du	  behöver	  förändra	  i	  ditt	  beteende.	  Det	  kan	  
vara	  hur	  ditt	  beteende	  är	  när	  du	  stiger	  upp	  på	  morgonen	  eller	  när	  
du	  kommer	  hem,	  hur	  mycket	  du	  tränar,	  hur	  mycket	  egentid	  du	  
har,	  hur	  mycket	  du	  har	  tid	  med	  din	  familj,	  etc.	  

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________
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4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

7. ________________________________________________

8. ________________________________________________

9. ________________________________________________

10. ________________________________________________

DITT	  YRKESLIV:	  
För	  att	  nå	  dina	  ambitioner	  i	  ditt	  yrkesliv	  behöver	  du	  först	  ställa	  dig	  
denna	  grundläggande	  fråga:	  Vad	  är	  dina	  ambitioner	  med	  ditt	  
yrkesval/yrkesliv?	  (Vad	  vill	  du	  åstadkomma?	  Vilket	  yrke	  vill	  du	  ha?	  
Vilken	  position/befattning	  vill	  du	  ha?	  Vilket	  företag/organisation	  vill	  
du	  arbeta	  inom?	  I	  vilken	  stad,	  i	  vilket	  land?)	  

Skriv	  ner	  dina	  spontana	  och	  ärliga	  tankar	  här	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  
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_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Vilka	  är	  företagets/organisationens/föreningens	  ambitioner	  om	  
tre	  år?	  (Omsättning,	  position,	  kännedom,	  antal	  enheter,	  antal	  
medarbetare,	  etc.)	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

_______________________________________________________	  

Skriv	  på	  följande	  sida	  ner	  10	  saker	  du	  konkret	  behöver	  förändra	  i	  
ditt	  yrkesliv	  idag	  för	  att	  nå	  dina	  ambitioner	  om	  fem	  år.	  (Det	  kan	  
vara	  i	  ditt	  beteende,	  din	  hälsa,	  dina	  relationer,	  ditt	  arbetsliv,	  din	  
människosyn,	  din	  attityd,	  dina	  kunskaper,	  etc.)	  
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1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

7. ________________________________________________

8. ________________________________________________

9. ________________________________________________

10. ________________________________________________
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Skriv	  nu	  ner	  10	  saker	  du	  behöver	  förändra	  i	  ditt	  sätt	  att	  arbeta.	  
(Det	  kan	  vara	  när	  du	  kommer	  till	  jobbet,	  hur	  du	  beter	  dig	  mot	  
ledning,	  kolleger	  och	  kunder,	  hur	  hårt	  du	  arbetar,	  hur	  fort	  och	  
energiskt	  du	  arbetar,	  vilket	  engagemang	  du	  visar,	  etc.)	  

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

7. ________________________________________________

8. ________________________________________________

9. ________________________________________________

10. ________________________________________________
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Du	  tar	  täten	  –	  om	  du	  vill	  –	  och	  agerar.	  
Gör	  du	  denna	  ambitionskarta	  har	  du	  ett	  enormt	  försprång	  för	  i	  
mina	  ögon	  gör	  maximalt	  en	  procent	  av	  alla	  anställda	  i	  Sverige	  
detta.	  Bara	  att	  ställa	  frågan:	  ”Vilka	  är	  företagets/organisationens	  
ambitioner?”	  visar	  på	  en	  enorm	  vilja	  till	  utveckling!	  	  	  

För	  att	  hitta	  rätt	  sätt	  att	  arbeta	  mot	  dina	  ambitioner	  behöver	  du	  
konkret	  veta	  vad	  din	  närmaste	  chefs	  och	  ditt	  företags/din	  
organisations	  ambitioner	  är.	  Det	  är	  därför	  det	  är	  viktigt	  att	  du	  tar	  
reda	  på	  dessa.	  Svaren	  du	  får	  ger	  dig	  ett	  facit	  till	  vad	  du	  behöver	  
göra,	  det	  ger	  dig	  rätt	  drivkraft	  och	  rätt	  verktyg.	  

Ställ	  sedan	  denna	  fråga	  varje	  halvår	  för	  att	  visa	  att	  du	  vill	  fortsätta	  
din	  utveckling:	  ”Har	  något	  förändrats	  i	  
företagets/organisationens	  ambitioner?	  

Visa	  att	  du	  är	  en	  doer	  och	  springare	  och	  du	  visar	  att	  du	  vill	  visa	  
ditt	  värde.	  Gör	  ambitionskartan,	  agera	  kontinuerligt	  efter	  de	  
strategier	  du	  själv	  satt	  upp	  och	  du	  påverkar	  då	  aktivt	  ditt	  liv.	  

Att	  göra	  valet	  att	  vara	  en	  doer	  och	  springare	  är	  ett	  frivilligt,	  
gratis	  val	  som	  så	  mycket	  annat	  i	  livet.	  Du	  kommer	  att	  aktivt	  
påverka	  ditt	  framtida	  liv	  i	  precis	  den	  riktning	  du	  satt	  upp	  varje	  
gång	  du	  agerar	  som	  en	  doer	  och	  springare.	  
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Du	  kommer	  att	  få	  chansen!	  
Väljer	  du	  att	  vara	  en	  uthållig	  doer/springare	  så	  kommer	  du	  en	  dag	  
att	  få	  chansen:	  

# Människor	  kan	  inte	  undvika,	  bortse,	  blunda	  för	  dig	  och	  det	  
arbete	  du	  utför.	  	  

# Människor	  kommer	  att	  se	  att	  du	  skiljer	  dig	  från	  mängden.	  

# Människor	  kommer	  att	  se	  dig	  som	  ett	  proffs.	  

# Människor	  kommer	  att	  se	  dig	  som	  en	  förebild	  	  och	  ett	  
föredöme.	  

# Människor	  kommer	  att	  se	  dig	  som	  en	  ledare.	  

# Du	  kommer	  att	  få	  chansen	  till	  något	  av	  följande:	  
o Ett	  erbjudande	  att	  avancera	  till	  en	  högre	  position	  inom

företaget/organisationen.

o Ett	  erbjudande	  från	  ett	  annat	  företag	  eller	  organisation
som	  hört	  talas	  om	  dig	  och	  som	  vill	  köpa	  över	  dig.

Följande	  ord	  av	  Earl	  Nightingale	  är	  så	  sanna.	  	  
De	  skrevs	  för	  många	  år	  sedan	  och	  gäller	  år	  efter	  år	  efter	  år…	  

”Hur	  mycket	  du	  har	  i	  lön	  är	  resultatet	  av	  följande	  tre	  faktorer:	  

Vilket	  arbete	  du	  utför.	  
Hur	  bra	  du	  är	  på	  det.	  

Svårigheten	  att	  ersätta	  dig…”	  
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Ändra	  din	  programmering.	  
I	  en	  längre	  studie	  i	  kreativitet	  hos	  barn	  fick	  forskare	  fram	  följande:	  
Då	  barnen	  var	  två	  till	  fyra	  år	  gamla	  visade	  95	  procent	  av	  dem	  upp	  
en	  oerhört	  hög	  kreativ	  nivå.	  När	  samma	  barn	  var	  sju	  år	  gamla	  
visade	  endast	  fyra	  procent	  upp	  samma	  höga	  kreativa	  nivå.	  
Undersökningen	  visade	  med	  all	  tydlighet	  att	  barnen	  i	  sina	  viktiga	  
uppväxtår,	  när	  de	  lyssnar	  som	  mest	  till	  de	  människor	  de	  litar	  blint	  
och	  mest	  på,	  får	  lära	  sig	  att	  det	  inte	  är	  bra	  att	  tänka	  och	  göra	  
saker	  utanför	  ”det	  normala”	  eller	  ”utanför	  boxen”.	  För	  att	  
undvika	  tillsägelser	  och	  skäll	  är	  det	  säkraste	  att	  göra	  som	  alla	  
andra	  gör	  och	  inte	  sticka	  ut	  för	  mycket.	  	  

Jag	  pratade	  med	  min	  vän	  David	  Andersson	  om	  just	  detta,	  att	  
utgången	  av	  våra	  liv	  egentligen	  bestäms	  i	  vår	  barndom	  och	  uppväxt.	  
Vi	  blir	  programmerade	  från	  vi	  är	  i	  stort	  sätt	  nyfödda	  med	  nej,	  nej	  
och	  nej.	  NEJ!	  Gör	  inte	  så!	  NEJ!	  Du	  kan	  inte!	  NEJ!	  Du	  är	  för	  liten!	  NEJ!	  
Rör	  inte	  det!	  NEJ!	  Det	  är	  farligt!	  Detta	  fortsätter	  under	  vår	  skolgång	  
och	  uppväxttid	  med	  nej,	  nej,	  nej,	  nej,	  nej,	  nej	  och	  nej.	  
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Det	  tragiska	  är	  att	  när	  människan	  väl	  har	  gått	  klart	  skolan	  och	  
skall	  börja	  på	  sitt	  första	  jobb	  eller	  gå	  in	  i	  det	  första	  förhållandet	  så	  
går	  människan	  in	  i	  den	  här	  spännande	  fasen	  med	  den	  
underliggande	  rädslan	  att	  misslyckas.	  Rädd	  för	  att	  inte	  kunna	  räcka	  
till,	  inte	  kunna	  prestera,	  inte	  vara	  bra	  nog.	  När	  människan	  för	  första	  
gången	  skall	  stå	  på	  helt	  egna	  ben	  och	  vara	  glad	  och	  förväntansfull	  så	  
är	  den	  rädd.	  Hur	  denna	  rädsla	  yttrar	  sig	  är	  olika	  men,	  i	  mina	  ögon,	  
har	  den	  har	  alltid	  ett	  klart	  samband	  med	  hur	  mycket	  förtroende	  
människan	  fått	  av	  sina	  föräldrar	  som	  barn	  samt	  ur	  barnet	  uppfattat	  
och	  lärt	  sig	  av	  föräldrarnas	  vardagliga	  beteende.	  

I	  8½	  år	  forskade	  hjärtspecialisterna	  Dr.	  Ray	  Rosenman	  och	  Dr.	  
Meyer	  Friedman	  från	  San	  Francisco,	  USA	  och	  kom	  fram	  till	  att	  ca	  
60	  procent	  av	  alla	  vuxna	  män	  och	  30	  procent	  av	  alla	  vuxna	  
kvinnor	  går	  runt	  varenda	  dag	  och	  har	  ont	  i	  magen;	  För	  att	  de	  är	  
rädda	  för	  att	  inte	  räcka	  till,	  att	  inte	  duga	  till,	  att	  inte	  kunna	  
prestera	  nog,	  de	  är	  rädda	  för	  att	  bli	  kritiserade	  och	  för	  att	  få	  ett	  
nej.	  Samma	  människor	  ligger	  i	  den	  högsta	  risknivån	  för	  
hjärtbesvär,	  stressrelaterade	  sjukdomar	  och	  utbrändhet	  när	  de	  
blir	  äldre	  och	  detta	  kommer	  från	  barndomen.	  Detta	  benämner	  
Rosenman	  och	  Friedman	  för	  ”Type	  A	  behavior”	  (I	  min	  kommande	  
bok	  ”100%	  ledare”	  kan	  du	  läsa	  mer	  om	  Type	  A	  &	  Type	  B	  behavior.).	  

Historien	  om	  bambuträdet.	  	  
Lösningen	  till	  att	  må	  bra	  är	  inte	  så	  enkelt	  att	  bara	  utveckla	  sig	  
själv,	  livet	  är	  olika	  för	  oss	  alla.	  Men	  en	  sak	  är	  säker,	  utvecklar	  vi	  oss	  
själva	  kontinuerligt	  blir	  livet	  mycket	  lättare	  att	  leva.	  Låt	  mig	  
klargöra	  en	  sak.	  Det	  här	  med	  personlig	  utveckling	  händer	  inte	  
direkt.	  Det	  är	  ingen	  snabbkurs	  via	  internet	  eller	  någon	  annanstans	  
och	  –	  du	  är	  klar!	  Du	  kan	  få	  grunderna	  men	  sedan	  är	  det	  upp	  till	  dig	  
– och	  din	  självinsikt.
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Jag	  brukar	  jämföra	  personlig	  utveckling	  med	  bambuträdet.	  De	  
som	  planterar	  bambuträd	  vårdar	  träden	  ömt.	  De	  vattnar	  och	  
göder	  jorden	  noggrant	  det	  första	  året	  och	  det	  händer	  –	  absolut	  
ingenting	  alls…	  De	  vattnar	  och	  göder	  jorden	  noggrant	  även	  det	  
andra	  året	  och	  det	  händer	  –	  absolut	  ingenting	  alls,	  det	  är	  inte	  ens	  
grönt	  på	  marken…	  De	  fortsätter	  vattna	  och	  göda	  jorden	  
noggrant	  i	  två	  år	  till	  och	  det	  händer…	  –	  absolut	  ingenting	  alls!	  De	  
fortsätter	  vattna	  och	  göda	  med	  omsorg	  och	  sedan	  under	  det	  
femte	  året	  växer	  bambuträdet	  upp	  till	  16	  meter	  på	  fyra	  till	  sex	  
månader!	  Det	  växer	  upp	  till	  en	  meter	  per	  dygn!	  Det	  för	  mig	  är	  
samma	  sak	  som	  personlig	  utveckling.	  

Du	  behöver	  vattna	  och	  göda	  många	  gånger	  och	  i	  flera	  år	  för	  att	  
förstå	  storheten	  i	  att	  välja	  en	  positiv	  attityd	  och	  att	  förändra	  din	  
personlighet.	  Många	  går	  på	  ett	  seminarium	  eller	  läser	  en	  bok	  och	  
sedan	  slutar	  de.	  Det	  är	  varje	  människas	  unika	  val.	  Du	  behövs	  
många	  seminarier	  och	  många	  böcker	  för	  att	  välja	  att	  se	  lösningen	  
i	  alla	  små	  motgångar	  och	  misslyckanden	  istället	  för	  att	  se	  
problemet.	  Du	  bestämmer	  din	  framtid,	  du	  bestämmer	  var	  ditt	  
fokus	  skall	  vara,	  du	  bestämmer	  dina	  mål	  och	  ambitioner,	  du	  
bestämmer	  tempot.	  Ingen	  annan!	  DU	  är	  ledaren	  över	  ditt	  eget	  
liv,	  bara	  DU	  kan	  justera	  dina	  segel	  på	  din	  resa.	  	  

Som	  kloke	  John	  C.	  Maxwell	  sagt:	  

”Pessimisten	  klagar	  på	  vinden.	  	  
Optimisten	  vet	  att	  vinden	  vänder.	  

Ledaren	  justerar	  seglen.”	  



250	  

Alla	  föds	  unika	  –	  väldigt	  få	  dör	  unika.	  
Vi	  matas	  kontinuerligt	  med	  information	  när	  vi	  är	  barn,	  när	  vi	  växer	  
upp	  och	  när	  vi	  är	  vuxna.	  Vi	  matas	  från	  nappflaskan,	  med	  ord,	  med	  
blickar	  och	  med	  kroppsspråk.	  Vi	  får	  inte	  vila	  en	  sekund!	  Vi	  präglas	  
systematiskt	  av	  andra	  människor	  (helt	  utan	  onda	  avsikter!)	  och	  vi	  
lär	  oss	  (omedvetet	  och	  av	  rädslor)	  av	  andra	  människor,	  av	  media,	  
krav	  och	  förväntningar.	  

Vad	  som	  egentligen	  händer	  är	  att	  vi	  matas	  med	  paradigmer.	  Vad	  
paradigmer	  egentligen	  är	  –	  är	  andra	  människors	  sanningar.	  Vad	  
andra	  människor	  inte	  kan	  mata	  oss	  med	  är	  känslor.	  Däremot	  kan	  
andra	  människors	  paradigmer	  påverka	  hur	  vi	  ”känner	  när	  vi	  
känner”,	  vilket	  gör	  att	  vi	  övertar	  deras	  sanningar.	  	  

Vad	  jag	  vill	  få	  ut	  av	  denna	  konstiga	  mening	  är	  att	  när	  vi	  människor	  
mår	  dåligt	  är	  det	  ofta	  vid	  de	  tillfällen	  vi	  tar	  efter	  andra	  människors	  
sanningar	  och	  gör	  dem	  till	  våra	  egna	  trots	  att	  det	  går	  mot	  våra	  
innersta	  värderingar.	  	  
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Slutsatsen	  är	  att	  varje	  gång	  detta	  händer	  mår	  vi	  dåligt.	  När	  du	  
utför	  en	  handling,	  exempelvis	  när	  du	  håller	  med,	  säger	  någonting	  
eller	  gör	  någonting	  som	  du	  egentligen	  inte	  kan	  eller	  vill	  stå	  för	  
innerst	  inne	  mår	  du	  inte	  bra.	  Det	  är	  för	  att	  du	  går	  emot	  dina	  egna,	  
sanna	  värderingar.	  Du	  går	  emot	  den	  människan	  du	  vill	  vara.	  När	  
du	  gör	  detta	  påverkar	  det	  din	  självkänsla	  negativt.	  

Du	  är	  den	  enda	  människan	  på	  jorden	  som	  kan	  göra	  en	  förändring	  
hos	  dig	  själv.	  Alla	  förändringar	  som	  sker	  i	  dina	  vanor	  och	  i	  ditt	  
beteende	  under	  hela	  din	  livstid	  är	  ett	  resultat	  av	  dina	  tankar	  om	  
vem	  du	  vill	  vara.	  Så	  vem	  bestämmer	  dina	  tankar	  egentligen?	  Är	  
det	  du	  själv	  eller	  har	  du	  blivit	  präglad?	  

Det	  viktiga	  är	  att	  de	  förändringar	  du	  gör	  är	  dina	  egna	  fria	  val	  och	  
inte	  val	  du	  gör	  efter	  andra	  människors	  önskemål	  och	  
förväntningar.	  Förändringar	  leder	  alltid	  till	  förändringar	  i	  ditt	  eget	  
beteende.	  Se	  alltid	  till	  att	  de	  förändringar	  du	  gör	  leder	  till	  de	  
handlingar	  du	  kan	  stå	  bakom.	  Att	  de	  är	  etiska	  och	  leder	  till	  
positiva	  reaktioner,	  då	  kommer	  varje	  handling	  att	  ge	  massor	  
tillbaka	  till	  dig.	  	  

Det	  farliga	  är	  när	  du	  under	  en	  lång	  tid	  medvetet	  tillåter	  andra	  
människors	  paradigmer	  att	  bli	  till	  dina	  vanor.	  Du	  känner	  dig	  inte	  
bekväm	  men	  sakta	  förändrar	  det	  dig	  till	  en	  människa	  du	  
egentligen	  inte	  vill	  vara	  som	  utför	  handlingar	  du	  inte	  vill	  stå	  
bakom.	  	  

Varje	  gång	  du	  påverkas	  av	  andra	  människor	  präglar	  det	  dig	  som	  
person	  vilket	  i	  sin	  tur	  påverkar	  ditt	  beteende	  mot	  dig	  själv	  och	  

andra	  människor.	  
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Hur	  mycket	  präglar	  du	  andra?	  
Är	  du	  medveten	  hur	  mycket	  du	  präglar	  andra	  människor?	  Är	  du	  
medveten	  hur	  mycket	  du	  påverkar	  andra	  människor?	  När	  du	  är	  
glad,	  ledsen,	  sur	  eller	  arg?	  	  

Sanningen	  är	  att	  du	  präglar	  ALLA(!)	  människor	  du	  kommer	  i	  
kontakt	  med	  genom	  ditt	  beteende	  och	  din	  attityd.	  Genom	  ditt	  
sätt	  att	  vara,	  ditt	  kroppsspråk,	  hur	  du	  lyssnar	  och	  hur	  du	  pratar	  -‐	  i	  
alla	  situationer,	  i	  alla	  möten.	  Och	  hur	  du	  präglar	  andra	  människor	  
är	  ditt	  ansvar.	  	  	  

Prägling	  sker	  hela	  tiden	  i	  vårt	  samhälle.	  Från	  tidernas	  begynnelse	  
har	  människor	  påverkat	  andra	  människor.	  Människor	  kommer	  
alltid	  att	  prägla	  andra	  människor.	  Det	  är	  ingenting	  som	  är	  konstigt	  
eller	  onaturligt	  på	  något	  sätt.	  	  

Det	  finns	  positiv	  prägling	  som	  från	  exempelvis	  Socrates,	  Moder	  
Teresa	  och	  Nelson	  Mandela.	  Likaså	  finns	  det	  negativ	  prägling	  i	  vår	  
historia	  som	  från	  exempelvis	  Adolf	  Hitler.	  Vad	  jag	  kommit	  fram	  till	  
i	  mitt	  arbete	  är	  att	  en	  stor	  faktor	  av	  hur	  lyckliga	  vi	  är	  som	  
människor	  i	  vår	  vardag	  är	  en	  konsekvens	  av	  hur	  mycket	  vi	  låter	  
andra	  människor	  prägla	  oss.	  	  

Så	  ta	  till	  dig	  av	  den	  prägling	  som	  är	  positiv	  och	  leder	  till	  att	  du	  
utvecklas	  och	  till	  att	  du	  mår	  bra.	  För	  sedan	  gärna	  också	  vidare	  den	  
positiva	  präglingen	  till	  så	  många	  andra	  du	  kan	  och	  till	  så	  många	  du	  
hinner	  under	  din	  livstid	  så	  känner	  du	  att	  du	  aktivt	  bidrar	  till	  att	  
andra	  mår	  bra,	  denna	  generösa	  handling	  gör	  att	  du	  mår	  bra.	  	  
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Faktorn	  för	  framgång.	  	  
Vi	  vet	  att	  den	  viktigaste	  faktorn	  för	  framgång	  i	  alla	  lag,	  i	  alla	  
branscher	  och	  i	  alla	  verksamheter	  är	  människorna	  i	  laget.	  Att	  ha	  
rätt	  människor	  som	  alla	  delar	  samma	  vision	  och	  spelregler	  laget	  
gemensamt	  satt	  upp.	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  det	  är	  laget	  
hemma,	  om	  det	  är	  fotbollslaget	  eller	  handbollslaget	  eller	  
arbetslaget,	  eller	  vilken	  tjänst	  eller	  produkt	  ett	  företag	  säljer.	  Den	  
avgörande	  faktorn	  är	  alltid	  människorna	  i	  laget.	  	  

De	  bästa	  lagmedlemmarnas	  egenskaper.	  
Vad	  kännetecknar	  då	  det	  bästa	  laget	  med	  de	  bästa	  
lagmedlemmarna?	  Det	  avgörande	  är	  inte	  erfarenheter,	  
utbildningar	  och	  kunskaper.	  Sådana	  faktorer	  går	  att	  köpa.	  Det	  är	  
klart	  att	  vi	  vill	  ha	  dessa	  egenskaper	  hos	  de	  yrken	  där	  det	  är	  en	  
förutsättning	  som	  ex.	  läkare	  och	  flygkaptener.	  Men	  det	  som	  
kännetecknar	  de	  bästa	  lagmedlemmarna	  i	  alla	  yrken	  är	  att	  de	  har	  
rätt	  attityd	  och	  personlighet.	  	  
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Människor	  med	  rätt	  attityd	  och	  personlighet	  kan	  gå	  in	  i	  alla	  lag	  
på	  ett	  ödmjukt	  sätt.	  De	  lär	  sig	  snabbt	  och	  de	  presterar	  alltid	  
extremt	  bra	  i	  förhållande	  med	  sin	  kunskapsnivå!	  Människor	  med	  
dessa	  egenskaper	  går	  inte	  att	  ”tillverka”	  på	  en	  skola,	  via	  en	  kurs	  
eller	  en	  utbildning.	  Dessa	  egenskaper	  skapas	  av	  människans	  egna	  
fria	  vilja	  och	  går	  inte	  att	  köpa	  för	  alla	  pengar	  i	  världen.	  	  

I	  en	  undersökning	  på	  Carnegie	  Institute	  där	  de	  intervjuade	  10	  000	  
människor	  om	  faktorn	  till	  framgång	  var	  resultatet	  att	  15	  procent	  
hade	  grundat	  sin	  framgång	  på	  tekniska	  färdigheter	  som	  
erfarenheter,	  utbildningar	  och	  kunskaper.	  De	  resterande	  85	  
procenten	  hade	  grundat	  sin	  framgång	  på	  sin	  personlighet	  och	  då	  
främst	  genom	  sin	  attityd.	  

Det	  bästa	  laget	  i	  mina	  ögon	  består	  av	  människor	  som	  alltid:	  

P Vill	  hjälpa	  varandra.	  

P Söker	  efter	  lösningar.	  	  

P Tänker	  positivt	  och	  har	  en	  optimistisk	  syn	  på	  framtiden.	  

P Tar	  fullt	  ansvar	  för	  laget	  och	  nuet.	  

P Tar	  sitt	  fulla	  individuella	  ansvar	  för	  sitt	  arbete	  och	  sin	  
arbetstid.	  

P Tar	  sitt	  individuella	  ansvar	  för	  företagets,	  organisationens	  
eller	  föreningens	  vision,	  värderingar,	  mål,	  ambitioner	  och	  
värdegrund.	  	  

P Agerar	  som	  proffs	  och	  vill	  vara	  föredömen	  och	  förebilder.	  
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Den	  viktigaste	  insikten	  för	  dig	  (för	  varje	  medarbetare	  och	  
lagmedlem).	  Den	  allra	  viktigaste	  faktorn	  jag	  märkt	  i	  mitt	  arbete	  
på	  de	  människor	  som	  kommer	  långt	  inom	  yrkeslivet	  är	  att	  den	  
människan	  har	  insikten	  att	  den	  tjänst,	  position	  eller	  anställning	  
den	  kommer	  att	  ha	  om	  tre	  dagar,	  sex	  månader,	  fem	  år,	  tio	  år	  eller	  
om	  tjugofem	  år	  är	  ett	  direkt	  resultat	  och	  en	  direkt	  konsekvens	  av	  
värdet	  på	  vad	  den	  människan	  gör	  idag.	  	  

Varje	  dag,	  i	  varenda	  situation,	  i	  vartenda	  möte.	  Varje	  vaken	  tid	  på	  
dygnet.	  När	  människan	  får	  insikten	  och	  verkligen	  förstår	  denna	  
logiska	  faktor	  så	  kommer	  den	  människan	  att	  visa	  sin	  verkliga	  
potential.	  Den	  ger	  ett	  konkret	  värde	  varje	  dag	  för	  den	  vet	  att	  det	  
kommer	  att	  ge	  resultat.	  	  

En	  sådan	  människa	  går	  inte	  att	  undgå	  att	  se	  och	  lägga	  märke	  till!	  
En	  sådan	  människa	  blir	  headhuntad	  eller	  befordrad!	  De	  är	  ”doers”	  
och	  ”springare”.	  De	  är	  dem	  som	  snabbast	  blir	  självgående	  och	  de	  
är	  dem	  som	  blir	  oumbärliga	  för	  sina	  organisationer.	  	  

Bestäm	  och	  säkerställ	  att	  du	  arbetar	  som	  en	  av	  dem!	  

→ De	  är	  aktiva	  i	  sitt	  sätt,	  är	  ödmjuka	  och	  har	  koll	  på	  sin	  omgivning.	  

→ De	  har	  god	  självinsikt.	  

→ De	  vet	  vad	  de	  måste	  förbättra	  och	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  
detta.	  

→ De	  kan	  arbeta	  helt	  utan	  styrning	  uppifrån.	  

→ De	  ser	  vad	  som	  skall	  göras	  och	  de	  gör	  det.	  	  

→ De	  har	  ett	  extremt	  högt	  arbetstempo,	  de	  står	  aldrig	  still.	  	  

→ De	  visar	  alltid	  upp	  extremt	  mycket	  energi	  och	  engagemang.	  
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Du	  måste	  vilja	  vara	  en	  människa	  som	  vill	  mycket	  med	  ditt	  liv.	  
Detta	  kapitel	  kan	  vara	  den	  största	  utmaningen	  för	  dig.	  Alla	  kan	  
säga	  att	  de	  har	  en	  god	  integritet	  men	  hur	  människan	  väljer	  sina	  
ord	  och	  handlingar	  avgör	  sanningshalten	  direkt.	  Integritet	  innebär	  
enligt	  Bonniers	  att	  du	  är	  okränkbar	  och	  oberoende.	  Enligt	  
Nationalencyklopedin	  innebär	  integritet	  att	  du	  vet	  dina	  mål,	  att	  du	  
handlar	  efter	  din	  övertygelse	  och	  kan	  stå	  emot	  påtryckningar.	  
Psykologen	  och	  författarinnan	  Christina	  von	  Bergen	  har	  en	  
väldigt	  klok	  definition	  av	  integritet:	  ”Genom	  att	  handla	  med	  
integritet	  gör	  vi	  det	  svårt	  för	  den	  som	  vill	  kränka	  oss,	  det	  innebär	  
att	  vi	  föregår	  med	  gott	  exempel,	  sätter	  gränser	  och	  säger	  nej.”	  Att	  
ha	  en	  god	  integritet	  är	  enligt	  mig	  detsamma	  som	  att	  vara	  genuin	  
mot	  sig	  själv.	  Att	  vi	  aktivt,	  med	  självinsikt	  och	  kontinuerligt	  
arbetar	  med	  oss	  själva	  för	  att	  bli	  den	  vi	  vill	  vara,	  för	  att	  bli	  en	  
förebild	  och	  ett	  föredöme	  vi	  är	  stolta	  över	  att	  vara.	  	  
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Läs	  och	  begrunda	  nedanstående	  påståenden.	  Sätt	  sedan	  kryss	  i	  
de	  rutor	  där	  du	  känner	  att	  du	  måste	  öka	  din	  grad	  av	  integritet:	  

o Jag	  snackar	  bakom	  ryggen	  på	  andra	  människor.	  

o Jag	  är	  inte	  ärlig/uppriktig	  inför	  andra	  människor.	  

o Jag	  kritiserar	  vad	  andra	  gör	  eller	  inte	  gör	  –	  när	  de	  inte	  är	  
närvarande.	  

o Jag	  kritiserar	  vad	  andra	  säger,	  sagt	  eller	  inte	  sagt	  –	  när	  de	  
inte	  är	  närvarande.	  

Har	  du	  en	  hög	  grad	  av	  integritet	  tar	  du	  fullt	  ansvar	  för	  de	  val	  och	  
handlingar	  du	  gör.	  Gör	  du	  detta	  tar	  du,	  per	  automatik,	  själv	  bort	  
impulsen	  att	  skylla	  på	  otur.	  Du	  eliminerar	  själv	  impulsen	  att	  
komma	  med	  bortförklaringar	  och	  ursäkter.	  Du	  tar	  fullt	  ansvar	  över	  
ditt	  liv.	  	  	  

Genom	  att	  aldrig	  kritisera	  vad	  andra	  gör	  eller	  inte	  gör	  eller	  vad	  
andra	  människor	  säger	  eller	  inte	  säger	  visar	  du	  dig	  själv	  och	  andra	  
att	  du	  är	  ett	  föredöme.	  Du	  snackar	  inte	  skit	  om	  andra,	  du	  visar	  
vägen!	  	  	  

Att	  kritisera/snacka	  skit	  om	  andra	  människor	  tar	  alltid	  energi	  från	  
dig	  själv.	  När	  du	  låter	  bli	  ger	  du	  vid	  varje	  tillfälle	  energi	  till	  dig	  själv.	  

Vad	  andra	  människor	  gör	  är	  deras	  ansvar	  –	  inte	  ditt.	  
Det	  är	  andra	  människors	  frivilliga	  val	  att	  göra	  som	  de	  gör.	  Du	  har	  
ingen	  rätt	  att	  kritisera	  andra	  människor	  så	  länge	  de	  handlar	  etiskt	  
och	  enligt	  våra	  lagstadgar.	  Självklart	  skall	  du	  som	  människa	  säga	  
ifrån	  tydligt	  och	  klart	  om	  någon	  behandlar	  dig	  eller	  någon	  annan	  
människa	  illa	  eller	  om	  någon	  kränker	  dig	  eller	  någon	  annan	  
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människa.	  Du	  måste	  alltid	  värna	  om	  din	  personliga	  integritet	  som	  
människa	  annars	  mår	  du	  dåligt!	  Om	  vi	  väljer	  att	  inte	  agera	  ger	  vi	  
automatiskt	  av	  vår	  integritet	  till	  den	  som	  kränker/mobbar	  oss	  och	  
då	  mår	  dåligt	  själva.	  	  

Du	  kommer	  att	  gå	  på	  minor…	  	  
Det	  vet	  jag	  för	  detta	  är	  inget	  lätt	  steg.	  Att	  välja	  att	  ha	  en	  god	  
integritet	  kräver	  stenhårt	  arbete,	  fokus	  och	  koncentration.	  Men	  
framförallt	  kräver	  det	  vilja	  och	  att	  du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  från	  
och	  med	  nu	  håller	  du	  vad	  du	  lovar	  dig	  själv.	  Det	  krävs	  att	  du	  
sätter	  upp	  en	  nivå	  på	  ditt	  eget	  beteende.	  En	  nivå	  du	  inte	  går	  
under	  några	  som	  helst	  omständigheter!	  Du	  kan	  styra	  över	  det	  du	  
säger,	  ingen	  annan	  –	  således	  är	  det	  ditt	  enskilda	  ansvar.	  

Jag	  skrev	  i	  ”Konsten	  att	  dö	  unik”:	  Det	  är	  sändarens	  ansvar	  att	  
värdera	  sina	  ord	  samtidigt	  som	  det	  är	  mottagarens	  frihet	  att	  välja	  
hur	  den	  skall	  reagera	  samt	  frihet	  att	  försvara	  sig	  själv	  om	  budskapet	  
kränker	  dennes	  integritet.	  

Integritet	  kommer	  av	  karaktär.	  Jag	  skrev	  tidigare	  i	  boken	  om	  
vikten	  av	  att	  du	  är	  medveten	  om	  graden	  av	  din	  karaktär.	  	  

Att	  du	  har	  en	  god	  karaktär	  innebär	  att	  du	  är	  ärlig	  och	  lojal	  mot	  dig	  
själv	  och	  mot	  alla	  andra	  människor.	  Har	  du	  en	  god	  karaktär	  värnar	  
du,	  per	  automatik,	  starkt	  om	  din	  egen	  integritet.	  



259	  

”Vad	  skulle	  du	  gjort	  annorlunda	  om	  du	  fick	  leva	  om	  ditt	  liv?”	  
Denna	  fråga	  har	  ställts	  till	  äldre	  människor	  i	  flera	  undersökningar,	  
jag	  ger	  dig	  i	  detta	  kapitel	  svaren	  från	  två	  undersökningar.	  Svaren	  
de	  äldre	  ger	  är	  brutalt	  ärliga	  insikter	  och	  väldigt	  bra	  att	  ta	  med	  sig	  
i	  livet.	  Jag	  ser	  svaren	  som	  ett	  facit	  till	  hur	  vi	  skall	  leva	  vårt	  liv	  för	  
att	  må	  bra,	  hur	  vi	  skall	  leva	  våra	  liv	  för	  att	  finna	  ro	  och	  mening	  
samt	  känna	  lugn	  och	  frihet.	  Jag	  är	  ganska	  säker	  på	  att	  svaren	  ger	  
dig	  en	  insikt	  i	  någon	  form.	  Inte	  någon	  insikt	  för	  att	  de	  är	  
sensationella	  utan	  för	  att	  de	  är	  enkla	  och	  framförallt	  för	  att	  det	  är	  
sanningen.	  Efter	  att	  du	  läst	  svaren	  kanske	  du	  känner	  att	  du	  vill	  
föra	  detta	  vidare	  till	  dina	  barn	  eller	  någon	  annan?	  Du	  kanske	  vill	  
påbörja	  en	  förändring	  med	  dig	  själv?	  

När	  en	  insikt	  gör	  att	  du	  vill	  göra	  en	  förändring	  i	  ditt	  beteende	  vet	  
du	  att	  det	  handlar	  om	  någonting	  väldigt	  viktigt	  –	  det	  handlar	  om	  
ditt	  liv,	  det	  du	  kan	  påverka	  i	  ditt	  liv,	  den	  tid	  du	  har	  kvar	  och	  vad	  
du	  kan	  göra	  nu.	  	  



260	  

Följande	  tre	  svar	  hamnade	  i	  topp	  i	  den	  ena	  undersökningen.	  

1:3	   Jag	  skulle	  tagit	  mer	  chanser	  och	  risker	  i	  livet.	  	  
De	  skulle	  ha	  gjort	  och	  provat	  på	  flera	  saker	  utan	  att	  
bry	  sig	  om	  vad	  andra	  människor	  kanske	  skulle	  tänka	  
eller	  säga	  eller	  kritisera	  om	  det	  blev	  fel.	  

1:2	   Jag	  skulle	  oroat	  mig	  mindre	  i	  mitt	  liv.	  
De	  skulle	  levt	  sitt	  liv	  utan	  att	  oroa	  sig	  så	  mycket	  över	  
allting	  (framförallt	  småsakerna	  i	  livet).	  De	  flesta	  saker	  
löste	  sig	  eller	  var	  inte	  så	  allvarliga	  egentligen.	  	  

1:1	   Det	  jag	  ångrar	  mest	  är	  att	  jag	  tillät	  andra	  
människor	  att	  till	  största	  delen	  forma	  hur	  jag	  levde	  
mitt	  liv.	  	  
Insikten	  var	  att	  vad	  andra	  människor	  ville,	  förväntade	  
sig	  eller	  krävde,	  till	  största	  delen	  hade	  format	  hur	  de	  
levt	  sina	  liv.	  	  

Svar	  nummer	  1:1	  i	  denna	  undersökning	  ger	  mig	  den	  största	  
insikten:	  Du	  är	  på	  denna	  gröna	  planet	  en	  viss	  tid.	  Hur	  du	  lever	  ditt	  
liv	  är	  bara	  ditt	  ansvar.	  Se	  till	  att	  du	  lever	  ditt	  liv	  fullt	  ut	  med	  fokus	  
på	  dina	  egna	  värderingar,	  med	  din	  egen	  tro	  och	  fokus	  på	  vad	  du	  
själv	  vill!	  
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Här	  följer	  svaren	  från	  den	  andra	  undersökningen	  som	  
genomfördes	  med	  femtio	  människor	  som	  fyllt	  95år:	  

2:3	   Om	  jag	  fick	  leva	  om	  mitt	  liv	  skulle	  jag	  reflektera	  mer.	  

2:2	   Om	  jag	  fick	  leva	  om	  mitt	  liv	  skulle	  jag	  riskera	  mer.	  

2:1	   Om	  jag	  fick	  leva	  om	  mitt	  liv	  skulle	  jag	  göra	  mer	  saker	  
som	  skulle	  leva	  vidare	  efter	  att	  jag	  dött.	  

Titta	  igenom	  de	  sex	  svaren	  så	  ofta	  du	  behöver.	  Sträva	  efter	  att	  
finna	  rätt	  vägar	  i	  livet	  så	  att	  du	  har	  andra	  svar	  om	  du	  får	  samma	  
fråga	  när	  din	  resa	  närmar	  sig	  sitt	  slut.	  Lev	  inte	  någon	  annans	  liv.	  
Slösa	  inte	  din	  värdefulla	  tid	  på	  det.	  Lev	  det	  liv	  du	  vill	  leva!	  Skapa	  
det	  liv	  du	  vill	  leva	  genom	  att	  vara	  den	  människan	  du	  vill	  vara!	  	  

Hur	  blir	  du	  den	  människan..?	  Mitt	  svar	  är	  att	  när	  du	  värnar	  om	  din	  
integritet	  och	  dina	  värderingar	  –	  blir	  du	  den	  människa	  du	  vill	  
vara.	  Som	  min	  kloke	  vän	  Nils	  Erikson	  sagt:	  ”Till	  sist	  är	  det	  ingen	  
som	  tackar	  dig	  för	  att	  du	  var	  alla	  till	  lags.”.	  

I	  sin	  mycket	  läsvärda	  och	  kloka	  bok	  ”The	  five	  secrets	  you	  must	  
discover	  before	  you	  die”	  skrev	  John	  Izzo	  om	  tre	  frågor	  du	  
konsekvent	  och	  kontinuerligt	  behöver	  ställa	  dig	  själv.	  Tre	  frågor	  
som	  verkligen	  betyder	  någonting.	  Som	  direkt	  ger	  dig	  svaret	  om	  
du	  är	  sann	  mot	  dig	  själv,	  om	  du	  lever	  efter	  dina	  egna	  värderingar:	  

1. ”Följer	  jag	  mitt	  hjärta	  och	  är	  sann	  mot	  mig	  själv?”

2. ”Är	  mitt	  liv	  fokuserat	  på	  de	  saker	  som	  verkligen	  betyder
någonting	  för	  mig?”	  

3. ”Är	  jag	  den	  personen	  jag	  vill	  vara	  i	  världen?”
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En	  minut	  per	  dag	  förändrar	  ditt	  liv	  –	  på	  riktigt.	  
Mycket	  av	  det	  jag	  skriver	  om	  här	  i	  boken	  handlar	  om	  öka	  upp	  
din	  mentala	  tro	  på	  dig	  själv.	  Att	  du	  tror	  på	  dig	  själv	  och	  dina	  
förmågor	  samt	  att	  du	  har	  en	  optimistisk	  framtidssyn	  (att	  du	  
genuint	  tror	  på	  att	  du	  är	  värd	  att	  lyckas	  och	  kommer	  att	  lyckas,	  
vad	  du	  än	  tar	  dig	  för	  i	  livet)	  är	  grunden	  och	  en	  förutsättning	  till	  
att	  komma	  dit	  du	  vill.	  En	  av	  de	  viktigaste	  parametrarna	  till	  att	  
komma	  dit	  du	  vill	  är	  att	  fokusera.	  Jag	  säger	  inte	  fokusera	  på	  det	  
du	  vill	  ha	  utan	  fokusera	  på	  det	  viktigaste	  du	  behöver	  fokusera	  
på	  just	  nu	  för	  att	  komma	  till	  din	  långsiktiga	  ambition.	  	  

Ju	  mer	  du	  tror	  på	  dig	  själv	  desto	  mer	  litar	  du	  på	  dina	  förmågor.	  Ju	  
mer	  du	  litar	  på	  dina	  förmågor	  desto	  mer	  koncentrerad	  och	  
observant	  är	  du	  vilket	  gör	  att	  din	  självinsikt	  ökar.	  Desto	  mer	  din	  
självinsikt	  ökar	  desto	  mer	  fokuserar	  du	  på	  små,	  små	  detaljer.	  
Desto	  mer	  du	  fokuserar	  på	  små,	  små	  detaljer	  desto	  bättre	  blir	  du	  
på	  dessa	  små,	  små	  detaljer.	  När	  du	  är	  riktigt	  bra	  på	  dessa	  små,	  
små	  detaljer	  kommer	  resultatet	  av	  det	  du	  fokuserar	  på.	  



263	  

För	  att	  kunna	  skapa	  rätt	  fokus	  behöver	  du	  skapa	  en	  rutin	  som	  
passar	  dig.	  	  
Vi	  har	  alla	  olika	  förutsättningar	  vilket	  gör	  att	  vi	  alla	  behöver	  hitta	  
rutiner	  som	  passar	  våra	  unika	  förutsättningar.	  Du	  vet	  att	  för	  att	  
nå	  dina	  mål	  och	  ambitioner	  i	  livet	  behöver	  du	  fokusera.	  Ju	  
bättre	  du	  är	  på	  att	  fokusera	  desto	  fortare	  kommer	  resultaten.	  	  

De	  som	  når	  den	  absoluta	  toppen	  inom	  yrkeslivet	  vilken	  bransch	  
det	  än	  må	  vara,	  är	  experter	  på	  att	  fokusera.	  De	  vet	  exakt	  vad	  de	  
måste	  träna	  på	  och	  göra	  varje	  dag	  för	  att	  hålla	  sig	  på	  toppen.	  De	  
har	  ett	  visst	  tankesätt	  och	  det	  tankesättet	  kan	  du	  också	  ha.	  Du	  
behöver	  skapa	  rutinen	  att	  ha	  rätt	  fokus	  varje	  dag.	  

Min	  åsikt	  är	  att	  en	  minut	  på	  morgonen	  räcker.	  	  
Du	  behöver	  ensamhet,	  du	  behöver	  stillhet	  och	  tystnad	  omkring	  
dig,	  du	  behöver	  lugn	  och	  ro	  i	  en	  minut	  för	  att	  mentalt	  gå	  igenom	  
vad	  du	  behöver	  göra	  varje	  dag.	  Du	  behöver	  denna	  tid	  för	  att	  ditt	  
undermedvetna	  skall	  kunna	  verka	  för	  dig	  och	  dina	  ambitioner	  alla	  
24	  timmar	  om	  dygnet.	  Du	  vet	  ju	  exakt	  vad	  du	  behöver	  göra	  för	  att	  
nå	  dina	  ambitioner	  och	  för	  att	  leva	  det	  liv	  du	  vill	  leva	  –	  du	  behöver	  
träna	  på	  att	  fokusera	  på	  små,	  små	  detaljer	  för	  att	  bli	  lite	  bättre	  på	  
det	  du	  gör	  varje	  dag.	  Du	  behöver	  fundera	  ut	  var	  du	  skall	  få	  lugn	  
och	  stillhet	  omkring	  dig	  i	  en	  minut	  varje	  morgon.	  Jag	  som	  varit	  
småbarnsförälder	  i	  snart	  arton	  år	  vet	  vad	  stimmiga	  och	  stressiga	  
morgnar	  innebär.	  Så	  min	  minut	  av	  fokus	  är	  i	  duschen	  varje	  
morgon.	  När	  vattnet	  strilar	  och	  täpper	  till	  ljuden	  omkring	  mig	  
blundar	  jag	  och	  går	  in	  i	  min	  fokusbubbla.	  Under	  maximalt	  en	  
minut	  tänker	  jag	  på	  mitt	  viktigaste	  fokus	  just	  nu.	  Jag	  brukar	  ta	  
fram	  denna	  frågeställning	  inför	  varje	  arbetsdag:	  ”Vad	  är	  det	  
viktigaste	  jag	  behöver	  ha	  fokus	  när	  min	  arbetsdag	  börjar?”.	  
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Det	  kan	  vara	  att	  när	  jag	  sitter	  i	  bilen	  efter	  att	  ha	  lämnat	  Neo	  på	  
förskolan	  skall	  jag	  ringa	  till	  en	  viss	  person	  –	  Vad	  är	  då	  viktigt	  att	  
jag	  skall	  säga?	  Hur	  skall	  jag	  börja	  samtalet?	  Vad	  är	  viktigt	  för	  mig	  att	  
nämna	  i	  samtalet?	  	  

Det	  kan	  vara	  att	  jag	  skall	  ha	  ett	  telefonmöte	  när	  jag	  kommer	  till	  
jobbet	  –	  Vilka	  dokument	  skall	  jag	  ta	  fram	  innan	  mötet	  för	  att	  vara	  
så	  förberedd	  som	  möjligt?	  Vad	  är	  viktigt	  för	  min	  enhet	  att	  jag	  tar	  
upp?	  Vad	  vill	  jag	  förmedla	  till	  deltagarna	  på	  mötet?	  Vilka	  parametrar	  
skall	  jag	  fokusera	  på?	  

Det	  kan	  vara	  att	  jag	  skall	  hålla	  i	  ett	  personalmöte	  –	  Vilka	  faktorer	  
är	  det	  viktigt	  att	  jag	  trycker	  på?	  Jag	  påminner	  mig	  själv	  att	  dela	  ut	  
de	  dokument	  och	  anteckningar	  jag	  förberett	  innan	  mötet	  börjar.	  	  	  

Det	  kan	  vara	  att	  jag	  skall	  hålla	  en	  föreläsning	  –	  Hur	  skall	  jag	  börja	  
föreläsningen?	  Vilken	  publik	  väntar	  mig	  och	  hur	  skall	  jag	  spegla	  den	  
så	  bra	  som	  möjligt?	  Jag	  peppar	  mig	  själv	  att	  jag	  skall	  ge	  allt	  jag	  har	  
och	  få	  publiken	  att	  må	  bra.	  

Vad	  är	  viktigt	  för	  dig?	  
Vad	  är	  din	  ambition?	  Att	  få	  ett	  jobb	  du	  trivs	  med,	  att	  avancera	  inom	  
ditt	  företag,	  att	  byta	  bransch?	  Vad	  det	  än	  är	  du	  skall	  göra	  krävs	  
det	  att	  du	  fokuserar	  och	  agerar.	  Att	  fokusera	  i	  en	  minut	  varje	  dag	  
på	  det	  du	  vill	  uppnå	  eller	  åstadkomma,	  att	  se	  framför	  dig	  vad	  du	  
behöver	  göra,	  hur	  du	  måste	  agera,	  vilken	  självdisciplin	  du	  måste	  
ha	  och	  vad	  du	  måste	  prioritera	  gör	  att	  du	  per	  automatik	  skapar	  
rätt	  tankesätt.	  Prova	  att	  investera	  denna	  minut	  varje	  dag	  i	  en	  
vecka	  och	  börja	  nu!	  
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Jag	  skall	  berätta	  ett	  eget	  exempel	  på	  när	  jag	  själv	  såg	  min	  dåliga	  
självkänsla	  rakt	  upp	  i	  ansiktet.	  Jag	  hade	  en	  föreläsning	  på	  Malmö	  
Högskola	  för	  några	  år	  sedan	  där	  jag	  beskrev	  hur	  åhörarna	  skulle	  
tänka	  och	  agera	  för	  att	  bygga	  ”Det	  bästa	  laget!”.	  Jag	  skickade	  ut	  
en	  utvärdering	  efteråt	  till	  de	  160	  deltagarna.	  Jag	  fick	  inom	  kort	  96	  
kanonfina	  omdömen!	  Helt	  underbart!	  Sedan	  fick	  jag	  ett	  omdöme	  
som	  sågade	  mig,	  mitt	  material,	  mitt	  upplägg,	  min	  frisyr,	  mina	  skor,	  
mitt	  sätt	  att	  prata	  och	  min	  metodik	  totalt	  och	  fullständigt…	  
Samma	  dag	  kom	  ytterligare	  25	  kalasfina	  omdömen	  och	  de	  
närmsta	  dagarna	  fick	  ytterligare	  22	  jättefina	  omdömen	  och	  
positiva	  kommentarer.	  42	  personer	  beställde	  dessutom	  flera	  av	  
mina	  böcker.	  

Vilken	  utvärdering	  tror	  du	  jag	  hade	  fokus	  på	  hela	  den	  här	  
tidsperioden?	  Helt	  rätt,	  den	  mest	  negativa!	  Jag	  fick	  143	  superfina	  
omdömen	  och	  en	  sågning.	  Och	  den	  enda	  (!!!)	  jag	  kom	  ihåg	  och	  
gick	  och	  tänkte	  på	  var	  den	  negativa.	  Så	  denna	  dag	  fick	  jag	  en	  
viktig	  insikt.	  Jag	  behöver	  arbeta	  ännu	  mer	  på	  min	  självkänsla.	  Jag	  
behöver	  peppa	  mig	  själv	  ännu	  mer	  varje	  morgon,	  jag	  behöver	  gå	  
på	  fler	  seminarier	  och	  föreläsningar,	  jag	  behöver	  läsa	  mer	  böcker	  
om	  personlig	  utveckling.	  Jag	  är	  inte	  klar	  på	  långa	  vägar…	  
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Visst	  är	  insikter	  bra?	  J	  Insikten	  gav	  mig	  en	  möjlighet	  att	  utvecklas.	  
Jag	  vet	  att	  ingen	  människa	  någonsin	  blir	  helt	  klar	  men	  är	  vi	  
människor	  bara	  är	  medvetna	  om	  vikten	  av	  att	  underhålla	  vår	  
självkänsla	  så	  kommer	  det	  att	  ta	  oss	  framåt.	  	  
Då	  kommer	  vi	  lättare	  att	  se	  och	  förstå	  vårt	  eget	  beteende	  och	  hur	  
vi	  reagerar	  på	  det	  som	  händer	  i	  våra	  liv.	  Vi	  kommer	  att	  ha	  bättre	  
förståelse	  över	  andra	  människors	  beteende	  och	  hur	  de	  reagerar.	  

Tecken	  på	  god	  självkänsla.	  Din	  självkänsla-‐nivå	  hänger	  ihop	  med	  
hur	  högt	  du	  värderar	  dig	  själv.	  Människor	  med	  god	  självkänsla	  går	  
igenom	  samma	  svårigheter	  som	  alla	  andra	  i	  livet	  men	  de	  hanterar	  
för	  det	  mesta	  livets	  svårigheter	  bättre	  för	  att	  de	  tycker	  om	  sig	  
själva	  och	  respekterar	  sig	  själva	  mer	  än	  människor	  med	  låg	  
självkänsla.	  Några	  tecken	  på	  god	  självkänsla	  är	  att	  personen	  
känner	  sig	  trygg	  i	  livet	  och	  sig	  själv,	  känner	  sig	  betydelsefull,	  
generellt	  har	  en	  positiv	  attityd,	  har	  en	  optimistisk	  syn	  på	  livet	  i	  
allmänhet,	  har	  lätt	  för	  att	  kommunicera	  och	  har	  höga	  ambitioner.	  

Varningstecken.	  Tecken	  på	  låg	  självkänsla	  är	  att	  människor	  har	  ett	  
behov	  av	  att	  uttrycka	  sina	  prestationer	  offentligt,	  är	  rädda	  för	  att	  
bli	  avvisade,	  lyssnar	  mer	  på	  andras	  åsikter	  än	  tror	  på	  sina	  egna,	  
pratar	  negativt	  till	  sig	  själva	  och	  är	  materialistiska.	  Psykologen	  och	  
författaren	  Glenn	  R.	  Schiraldi	  kom	  tillsammans	  med	  Morris	  
Rosenberg,	  en	  professor	  University	  of	  Maryland	  School	  of	  Public	  
Health,	  fram	  till	  bl.a.	  följande	  kännetecken	  på	  en	  människa	  med	  
låg	  självkänsla:	  Känslig	  för	  kritik,	  överdriven	  upptagenhet	  med	  
personliga	  problem	  och	  fysiska	  symptom	  som	  trötthet,	  
sömnlöshet	  och	  huvudvärk.	  
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Hur	  är	  läget?	  
Positiva	  människor	  går	  fram	  till	  dig	  och	  ringer	  till	  dig	  för	  att	  få	  veta	  
hur	  bra	  det	  går	  för	  dig!	  Det	  är	  så	  de	  får	  energi	  och	  kraft.	  De	  vill	  
veta	  hur	  bra	  läget	  är.	  

Negativa	  människor	  går	  fram	  till	  dig	  och	  ringer	  dig	  för	  att	  få	  veta	  
hur	  dåligt	  det	  går	  för	  dig,	  det	  är	  så	  de	  får	  energi	  och	  kraft.	  De	  vill	  
veta	  hur	  dåligt	  läget	  är.	  	  

Låt	  inte	  negativa	  människor	  påverka	  din	  självkänsla!	  
Jag	  vill	  vara	  tydlig.	  Din	  självkänsla	  är	  din	  och	  ingen	  annans!	  Det	  är	  
därför	  det	  heter	  själv-‐känsla,	  för	  att	  det	  är	  vad	  du	  själv	  känner	  
inombords.	  Det	  är	  viktigt	  för	  ditt	  välmående	  att	  du	  gör	  dig	  
oberoende	  av	  andra	  människors	  negativa	  åsikter.	  Mår	  du	  inte	  bra	  
påverkar	  det	  allt	  i	  ditt	  beteende	  och	  varför	  skall	  andra	  människor	  
få	  bestämma	  hur	  du	  skall	  må	  och	  bete	  dig?	  Låt	  dem	  aldrig	  
påverka	  dem	  du	  vill	  vara	  eller	  bli	  eller	  vad	  du	  vill	  uppnå	  eller	  
åstadkomma!	  	  

På	  tal	  om	  svårigheter	  i	  livet	  tar	  Barna	  Research	  Group	  som	  
startades	  1984	  fram	  mängder	  av	  intressant	  statistik.	  En	  
undersökning	  de	  genomförde	  visar	  att	  fyra	  av	  fem	  vuxna	  går	  
igenom	  stora	  svårigheter	  i	  livet.	  De	  kom	  fram	  till	  följande	  sex	  
områden.	  Alla	  dessa	  svårigheter	  blir	  lättare	  att	  hantera	  med	  en	  
god	  självkänsla:	  

28	  procent	  -‐	   Ekonomi	  
19	  procent	  -‐	   Hälsan	  
16	  procent	  -‐	   Yrkeslivet	  
11	  procent	  -‐	   Problematik	  inom	  föräldraskapet	  
7	  procent	  -‐	   Familjerelationer	  
7	  procent	  -‐	   Att	  uppnå	  sina	  personliga	  mål	  i	  livet	  
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Det	  handlar	  om	  fokus	  och	  koncentration.	  	  
När	  du	  hör	  och	  läser	  om	  framgångsrika	  människor	  är	  vanliga	  
kännetecken	  att	  de	  är	  produktiva	  och	  effektiva.	  De	  får	  mycket	  
gjort,	  de	  åstadkommer	  mer	  än	  andra	  och	  för	  det	  får	  de	  höga	  
positioner	  och	  bra	  betalt.	  Detta	  går	  att	  utveckla	  genom	  din	  
förmåga	  att	  prioritera.	  Din	  förmåga	  att	  prioritera	  kan	  du	  mäta	  
genom	  hur	  bra	  du	  är	  på	  att	  avstå	  från	  fel	  aktiviteter,	  från	  
aktiviteter	  som	  inte	  tar	  dig	  framåt,	  från	  aktiviteter	  som	  inte	  
överensstämmer	  med	  det	  du	  vill	  uppnå	  och	  åstadkomma.	  	  

Många	  säger	  att	  de	  inte	  har	  tid	  att	  göra	  det	  de	  vill.	  Människor	  vill	  
träna,	  studera,	  läsa,	  ha	  egentid,	  osv.	  Arnold	  Schwarzenegger	  har	  
ställt	  en	  mycket	  klok	  motfråga:	  ”Vad	  gör	  du	  med	  dina	  18	  timmar	  
per	  dag?”	  Han	  menar	  att	  du	  behöver	  sova	  ca	  sex	  timmar	  per	  natt.	  
Om	  du	  arbetar	  åtta	  timmar	  effektiv	  tid	  innebär	  det	  att	  du	  har	  tio	  
timmar	  ”över”	  till	  annat.	  Vad	  gör	  du	  med	  din	  tid	  på	  mornarna	  och	  
kvällarna,	  på	  väg	  till	  eller	  från	  jobbet,	  på	  din	  lunchrast?	  

För	  att	  kunna	  göra	  något	  behöver	  du	  av	  logiska	  skäl	  avstå	  från	  
att	  göra	  något	  annat.	  Jag	  brukar	  ge	  tipset	  att	  lägga	  en	  timme	  per	  
dag,	  fem	  dagar	  i	  veckan,	  44	  veckor	  om	  året	  på	  att	  lyssna	  på	  
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ljudböcker,	  föreläsningar	  eller	  intervjuer	  som	  tar	  dig	  framåt.	  Du	  
kan	  välja	  att	  lyssna	  på	  det	  som	  tar	  dig	  framåt	  en	  timme	  om	  dagen	  
istället	  för	  att	  lyssna	  på	  musik	  eller	  se	  på	  TV.	  Du	  kan	  lyssna	  i	  
tvättstugan,	  när	  du	  tvättar	  bilen,	  när	  du	  klipper	  gräsmattan,	  när	  
du	  cyklar,	  när	  du	  kör	  bil,	  när	  du	  promenerar,	  på	  din	  lunchrast,	  på	  
väg	  till	  eller	  från	  jobbet,	  du	  kan	  välja	  att	  gå	  upp	  en	  timme	  tidigare	  
en	  morgon	  varje	  vardag	  44	  veckor	  om	  året.	  Detta	  är	  något	  du	  
väljer	  själv.	  Det	  är	  ingen	  som	  tvingar	  dig,	  alltså	  har	  du	  makten	  och	  
kontrollen.	  Att	  prioritera	  en	  timme	  per	  dag,	  fem	  dagar	  i	  veckan	  i	  
44	  veckor	  ger	  dig	  220	  timmar	  på	  ett	  år	  vilket	  motsvarar	  drygt	  27	  
arbetsdagar	  av	  försprång...	  	  

Fokusläckage.	  Jag	  ägnade	  en	  hel	  del	  sidor	  år	  att	  beskriva	  det	  jag	  
kallar	  för	  ”fokusläckage”	  i	  min	  första	  bok	  ”Du	  förtjänar	  
framgång!”.	  Jag	  läste	  i	  tidningen	  ”Chef.”	  att	  det	  i	  genomsnitt	  tar	  
elva	  minuter	  innan	  vi	  blir	  distraherade	  under	  ett	  arbetspass.	  
Sedan	  tar	  det	  25	  minuter	  innan	  vi	  kan	  hitta	  tillbaka	  till	  rätt	  fokus	  
och	  koncentration	  igen.	  Hur	  mycket	  tid	  lägger	  du	  varje	  arbetsdag	  
på	  saker	  du	  skall	  ha	  fokus	  på	  och	  hur	  mycket	  tid	  lägger	  du	  på	  annat?	  
Vad	  är	  värdet	  på	  din	  arbetsdag?	  	  

Omedveten	  uppkoppling	  innebär	  fokusläckage	  2.0	  	  
I	  dagens	  samhälle	  har	  vi	  möjligheten	  att	  vara	  konstant	  
uppkopplade	  i	  stort	  sätt	  var	  vi	  än	  befinner	  oss	  i	  världen.	  
Uppkopplingen	  kan	  gynna	  vår	  utveckling	  då	  vi	  kan	  se	  bl.a.	  kan	  se	  
föreläsningar,	  lyssna	  på	  ljudböcker	  och	  läsa	  fakta	  på	  internet.	  Men	  
det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  att	  uppkopplingen	  faktiskt	  kan	  vara	  
förödande	  för	  vår	  utveckling	  om	  vi	  inte	  är	  medvetna	  om	  dess	  
risker.	  Jag	  läste	  att	  forskare	  idag	  kommit	  fram	  till	  att	  när	  vi	  är	  
uppkopplade	  störs	  vi	  ca	  37	  gånger	  i	  timmen	  och	  att	  det	  tar	  ca	  tio	  
minuter	  för	  hjärnan	  att	  återfå	  samma	  koncentration	  som	  före	  
störningen.	  Detta	  innebär	  att	  vi	  störs	  drygt	  sex	  gånger	  inom	  var	  
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tionde	  minut.	  Jobbar	  vi	  åtta	  ”effektiva”	  timmar	  och	  är	  
uppkopplade	  innebär	  det	  att	  vi	  störs	  296	  gånger	  per	  arbetsdag.	  
Var	  gärna	  uppkopplad	  men	  vill	  du	  få	  saker	  gjort	  hemma,	  på	  
jobbet,	  på	  resan,	  på	  semestern	  så	  sätt	  telefonen,	  läsplattan	  eller	  
datorn	  på	  ”flygplansläge”	  så	  att	  du	  skapar	  den	  atmosfär	  du	  
behöver.	  Brian	  Tracy	  sade	  på	  en	  föreläsning	  att	  om	  du	  påbörjar	  
en	  uppgift	  och	  inte	  låter	  dig	  störas	  tills	  uppgiften	  är	  klar	  kan	  du	  
minska	  tiden	  det	  tar	  att	  slutföra	  uppgiften	  med	  upp	  till	  80	  
procent.	  Om	  du	  däremot	  blir	  störd	  och	  måste	  påbörja	  uppgiften	  
om	  och	  om	  igen	  kan	  tiden	  det	  tar	  att	  slutföra	  uppgiften	  öka	  med	  
upp	  till	  500	  procent.	  

År	  1920	  påbörjades	  en	  undersökning	  på	  Stanford	  University	  där	  
de	  följde	  1	  440	  studenter	  från	  detta	  år	  till	  att	  de	  gick	  i	  pension.	  Alla	  
var	  väldigt	  välutbildade	  och	  en	  stor	  del	  av	  studenterna	  lyckades	  
extremt	  bra	  inom	  yrkeslivet.	  Det	  som	  fastslogs	  vara	  den	  
avgörande	  faktorn	  till	  framgång	  var	  deras	  förmåga	  att	  fokusera	  
på	  en	  sak	  i	  taget.	  Alltså	  deras	  förmåga	  att	  prioritera.	  	  

Idag	  har	  jag	  tre	  personer	  i	  min	  ledarstab.	  Det	  blir	  ofta	  avbrutna	  
och	  deras	  telefoner	  ringer	  konstant	  under	  arbetsdagarna	  för	  att	  
medarbetare	  och	  kunder	  behöver	  komma	  i	  kontakt	  med	  dem.	  Jag	  
har	  sagt	  åt	  dem	  att	  ta	  fram	  de	  två	  viktigaste	  sakerna	  de	  skall	  
slutföra	  varje	  dag	  och	  sedan	  prioritera	  det	  viktigaste.	  	  

Vad	  andra	  människor	  kommer	  att	  se	  hos	  dig	  ser	  hos	  dig	  när	  du	  blir	  
en	  expert	  på	  att	  prioritera	  är	  en	  människa	  som	  är	  pålitlig	  eftersom	  
du	  är	  effektiv	  och	  produktiv.	  Vad	  företag	  som	  söker	  efter	  nya	  
medarbetare	  vilken	  tjänst	  det	  än	  är	  -‐	  är	  människor	  som	  är	  pålitliga.	  

De	  vill	  ha	  och	  betala	  för	  människor	  de	  kan	  lita	  på	  får	  jobbet	  gjort.	  
Människor	  som	  ger	  ett	  värde	  varje	  dag	  och	  bidrar	  till	  resultatet.	  
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Om	  du	  gnäller	  innebär	  det	  att	  du	  behöver	  träna	  på	  att	  vara	  
tacksam.	  Här	  kommer	  två	  frågor	  till	  dig:	  

1. Vad	  kan	  du	  gnälla	  över	  just	  nu	  som	  du	  inte	  själv	  orsakat	  eller
försatt	  dig	  i?

2. Vad	  kan	  du	  vara	  tacksam	  över	  just	  nu?

Jag	  lovar	  och	  svär	  att	  DU	  kan	  skriva	  upp	  över	  100	  saker	  du	  kan	  
(skall)	  vara	  tacksam	  över.	  Allt	  ifrån	  att	  du	  kan	  äta	  ett	  mål	  mat	  om	  
dagen,	  att	  du	  kan	  gå,	  att	  du	  kan	  tänka,	  att	  du	  har	  tak	  över	  
huvudet,	  att	  du	  lever	  i	  ett	  fritt	  land,	  att	  du	  kan	  läsa,	  att	  du	  
eventuellt	  har	  barn.	  Och	  även	  simpla	  saker	  som	  att	  du	  har	  en	  tv,	  
en	  spis,	  en	  telefon,	  en	  bil,	  osv.	  Det	  är	  de	  positiva	  sakerna	  du	  skall	  
ha	  fokus	  på.	  

När	  en	  människa	  är	  negativ,	  tar	  saker	  negativt	  eller	  lägger	  fokus	  
på	  det	  negativa	  lägger	  denna	  människa	  all	  sin	  själ	  och	  tankekraft	  
på	  att	  se	  problemen.	  Något	  märkligt	  händer	  när	  vi	  människor	  har	  
det	  negativa	  skynket	  framför	  ögonen,	  det	  är	  som	  om	  hjärnan	  
slutar	  fungera	  normalt,	  hjärnan	  slutar	  att	  tänka	  i	  lösningar.	  
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De	  som	  klagar	  högst	  är	  ofta	  de	  som	  har	  flest	  och	  bäst	  ursäkter	  för	  
att	  de	  misslyckats.	  Det	  är	  precis	  som	  om	  absolut	  inget	  är	  deras	  fel.	  
Det	  är	  fel	  på	  allt	  annat	  och	  alla	  andra.	  Men	  de	  ser	  inte	  (de	  saknar	  
självinsikten)	  att	  de	  själva	  orsakat	  situationen	  de	  klagar	  på.	  	  

När	  positiva	  människor	  känner	  tillförsikt	  inför	  händelser	  och	  
framtiden	  samt	  känner	  att	  ingenting	  är	  omöjligt	  känner	  negativa	  
människor	  misstänksamhet	  och	  fruktan	  samt	  förväntar	  sig	  redan	  
att	  allt	  kommer	  att	  gå	  åt	  skogen	  och	  då	  är	  det	  inte	  lönt	  (det	  är	  
helt	  omöjligt!)	  att	  ge	  100	  procent.	  

→ Hur	  mycket	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  människor	  
ditt	  beteende,	  din	  handlingskraft,	  ditt	  engagemang,	  din	  
energinivå,	  din	  glädjenivå	  och	  ditt	  fokus	  på	  vad	  som	  är	  viktigt?	  

→ Hur	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  människor	  ditt	  sätt	  
att	  bete	  dig	  mot	  dig	  själv	  och	  andra	  människor?	  

→ Hur	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  människor	  ditt	  sätt	  
att	  konkret	  arbeta	  mot	  dina	  mål	  och	  ambitioner?	  

→ Hur	  mycket	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  människor	  
dina	  tankar?	  

→ Hur	  mycket	  påverkar	  negativa	  saker	  och	  negativa	  människor	  
ditt	  liv?	  
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En	  quitter.	  
Den	  raka	  motsatsen	  till	  en	  förebild	  är	  i	  mina	  ögon	  en	  quitter.	  Om	  
jag	  översätter	  det	  engelska	  ordet	  rätt	  av	  blir	  det:	  ”en	  slutare”.	  En	  
människa	  som	  ger	  upp	  lätt.	  En	  människa	  inte	  slutför	  saker	  den	  har	  
sagt	  den	  skall	  göra	  eller	  tackat	  ja	  till.	  En	  människa	  som	  kommer	  
med	  ursäkter	  och	  bortförklaringar.	  Som	  skyller	  på	  
omständigheter,	  på	  andra	  människor	  och	  på	  allt	  annat	  den	  bara	  
kan	  komma	  på.	  	  

Andra	  människor	  litar	  inte	  på	  en	  quitter.	  De	  känner	  att	  människan	  
är	  illojal,	  att	  människan	  inte	  tar	  ansvar,	  att	  människan	  smiter	  
undan	  när	  någonting	  skall	  göras,	  att	  människan	  gör	  egna	  regler,	  
har	  egna	  agendor,	  att	  människan	  är	  en	  amatör.	  

En	  sådan	  människa	  får	  inte	  förtroende	  från	  andra	  människor,	  en	  
sådan	  människa	  blir	  inte	  omtyckt,	  en	  sådan	  människa	  blir	  inte	  
respekterad,	  en	  sådan	  människa	  får	  aldrig	  toppjobb.	  Men	  
framförallt	  är	  en	  ”quitter”	  inte	  stolt	  över	  den	  människa	  den	  är.	  	  

En	  quitter	  kan	  ha	  mål	  och	  ambitioner	  och	  verkligen	  brinna	  för	  att	  
göra	  saker!	  Men	  det	  kommer	  snart	  ursäkter,	  det	  blir	  jobbigt	  och	  
det	  känns	  bekvämare	  att	  klaga	  istället	  för	  att	  agera	  och	  till	  händer	  
absolut	  ingenting!	  I	  slutändan	  har	  quittern	  inget	  gjort	  åt	  sin	  
situation	  –	  och	  det	  är	  alla	  andras	  fel.	  
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Det	  är	  inte	  vad	  du	  säger	  som	  är	  avgörande,	  det	  är	  hur	  du	  säger	  
det	  du	  säger.	  Jag	  bara	  älskar	  citatet	  ovan	  av	  den	  franska	  
författarinnan	  och	  poeten	  Maya	  Angelou	  för	  det	  säger	  så	  otroligt	  
mycket.	  Citatet	  borde	  vara	  upphängt	  i	  en	  guldram	  i	  varje	  hem	  och	  
på	  varje	  arbetsplats.	  När	  jag	  håller	  föreläsningar	  och	  skall	  beskriva	  
vad	  ett	  gott	  värdskap	  och	  vad	  attityd	  är	  brukar	  jag	  nämna	  citatet.	  	  

Samma	  sak	  gäller	  när	  jag	  skall	  beskriva	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  
lyckas	  i	  försäljning	  på	  2010-‐talet:	  	  

• Vi	  kan	  lära	  oss	  precis	  allt	  om	  våra	  produkter	  eller	  tjänster
och	  vara	  experter	  på	  vårt	  område.

• Vi	  kan	  springa	  benen	  av	  oss	  för	  att	  tillgodose	  våra	  kunder.

Men	  det	  viktigaste	  för	  att	  få	  människor	  att	  komma	  tillbaka	  till	  oss	  
för	  att	  handla	  och	  dessutom	  berätta	  om	  oss	  på	  ett	  positivt	  sätt	  för	  
alla	  de	  känner,	  är	  att	  få	  våra	  kunder	  att	  må	  bra.	  	  
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I	  en	  undersökning	  jag	  läste	  i	  en	  bok	  av	  Victor	  Antonio	  kom	  
forskare	  fram	  att	  kroppsspråk	  till	  90	  procent	  var	  den	  avgörande	  
faktorn	  för	  att	  en	  affär	  skall	  bli	  av	  inom	  försäljning.	  	  

Lägg	  då	  till	  att	  det	  krävs	  51	  procent	  engagemang	  för	  att	  få	  till	  ett	  
avslut	  så	  kan	  du	  lätt	  se	  att	  om	  vi	  bara	  är	  aktiva,	  engagerade	  och	  
genuint	  intresserade	  av	  kunden	  framför	  oss	  är	  oddsen	  mycket	  
fördelaktigare	  för	  säljaren	  att	  få	  till	  ett	  avslut.	  	  

Den	  amerikanske	  professorn	  i	  psykologi	  Albert	  Mehrabian	  kom	  
på	  1960-‐talet	  fram	  till	  att	  7	  procent	  av	  hur	  vi	  kommunicerar	  är	  det	  
verbala	  (orden),	  38	  procent	  är	  tonfall,	  betoningar	  och	  andra	  ljud,	  
vilket	  gör	  att	  de	  återstående	  55	  procenten	  är	  det	  ickeverbala	  –	  
alltså	  kroppsspråk.	  	  

Alltså	  har	  dina	  ord	  minst	  betydelse	  för	  hur	  den	  du	  pratar	  till	  
mottar	  ditt	  budskap.	  

Så	  hur	  är	  ditt	  tonfall	  (dina	  38	  procent)	  när	  du	  pratar	  med	  din	  
respektive	  och	  med	  dina	  barn?	  Hur	  är	  ditt	  tonfall	  när	  du	  pratar	  
med	  dina	  kolleger	  och	  med	  din	  chef?	  Hur	  är	  ditt	  tonfall	  när	  du	  
pratar	  med	  kunder	  eller	  goda	  vänner?	  Hur	  är	  ditt	  tonfall	  när	  du	  är	  
stressad,	  när	  du	  är	  irriterad,	  när	  du	  står	  inför	  ett	  problem?	  	  

Jag	  har	  märkt	  att	  en	  människas	  tonfall	  ofta	  speglar	  människans	  
attityd.	  Gör	  ditt	  tonfall	  att	  andra	  människor	  mår	  bra?	  
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Hur	  är	  ditt	  kroppsspråk	  (dina	  55	  procent)?	  Det	  du	  tänker	  speglas	  
oftast	  i	  ditt	  kroppsspråk.	  Är	  du	  genuin	  och	  arbetar	  efter	  att	  vara	  
en	  förebild	  och	  ett	  föredöme	  med	  god	  karaktär	  är	  detta	  inget	  du	  
behöver	  reflektera	  så	  mycket	  över,	  för	  så	  länge	  du	  har	  en	  god	  
integritet	  är	  du	  ärlig	  och	  uppriktig	  inför	  dig	  själv	  och	  andra	  har	  du	  
ett	  kroppsspråk	  som	  kännetecknas	  av	  trygghet	  och	  	  
Gör	  ditt	  kroppsspråk	  att	  andra	  människor	  mår	  bra?	  

Hur	  mår	  människor	  när	  du	  lämnar	  dem	  (dina	  100	  procent)?	  
Var	  medveten	  om	  vad	  du	  delar	  med	  dig	  till	  andra	  människor.	  Var	  
medveten	  om	  din	  attityd,	  ditt	  beteende	  och	  ditt	  tonfall	  –	  sedan	  
kommer	  resten	  av	  sig	  självt.	  

Är	  du	  dömande	  eller	  medvetet	  observerande?	  
Jag	  fick	  tips	  av	  mina	  vänner	  Tina	  och	  Olle	  Hedberg	  om	  boken	  
”Being	  you,	  changing	  the	  world”	  av	  författaren	  och	  föreläsaren	  Dr.	  
Dain	  Heer.	  I	  boken	  berättar	  Dr.	  Heer	  att	  om	  du	  är	  dömande	  så	  
varar	  känslan,	  din	  uppfattning,	  i	  mer	  än	  tio	  sekunder.	  Då	  kommer	  
du	  ihåg	  din	  uppfattning	  om	  saken,	  händelsen	  eller	  personen.	  Är	  
det	  bara	  ett	  medvetet	  observerande	  så	  är	  det	  ingen	  energi	  
bakom.	  Då	  bara	  konstaterar	  du	  att	  något	  är	  som	  det	  är	  och	  då	  
varar	  det	  aldrig	  mer	  än	  i	  tio	  sekunder.	  	  

Viktigt	  också	  att	  ta	  till	  dig	  är	  att	  om	  du	  reflekterar	  över	  om	  du	  är	  
dömande	  så	  är	  du	  INTE	  det.	  
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Det	  är	  aldrig	  en	  slump	  att	  människor	  blir	  framgångsrika.	  Att	  vissa	  
lyckas	  i	  livet	  och	  blir	  framgångsrika	  och	  hyllade	  kändisar	  inom	  
sport,	  film,	  mode	  och	  tv	  kan	  absolut	  inte	  hänvisas	  till	  tur.	  	  

Ingemar	  Stenmark	  fick	  en	  fråga	  när	  han	  var	  aktiv:	  ”Nu	  har	  du	  
verkligen	  haft	  turen	  på	  din	  sida,	  eller	  hur?”.	  Ingemar	  svarade:	  
”Jovisst	  har	  jag	  haft	  tur	  och	  det	  konstiga	  är	  att	  ju	  mer	  jag	  tränar	  
desto	  mer	  tur	  har	  jag.”.	  

Beatles	  hade	  gjort	  över	  1200	  konserter(!)	  på	  nattklubbar	  i	  
Hamburg	  innan	  deras	  genombrott	  1964.	  Det	  gjorde	  att	  de	  var	  
oerhört	  duktiga	  och	  samspelta	  musiker	  som	  lärt	  sig	  hur	  de	  skulle	  
få	  ut	  maximalt	  utav	  sina	  röster,	  individuellt	  och	  tillsammans.	  Så	  
när	  väl	  chansen	  kom	  hade	  de	  alla	  förutsättningar	  som	  krävdes.	  	  

Det	  finns	  en	  härlig	  historia	  om	  den	  världsberömde	  pianisten	  Artur	  
Rubinstein	  som	  på	  en	  gata	  nära	  Carnegie	  Hall	  fick	  frågan:	  
”Ursäkta	  mig	  herrn,	  vet	  du	  hur	  jag	  kommer	  till	  Carnegie	  Hall?”.	  
Rubinstein	  svarar:	  ”Practice,	  practice,	  practice…”.	  	  
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Alla	  som	  tränar	  -‐	  blir	  bättre	  på	  det	  de	  tränar	  på!	  	  
Du	  kanske	  vill	  bli	  en	  mästare	  på	  ett	  språk,	  på	  ett	  instrument,	  på	  en	  
sport	  eller	  varför	  inte	  på	  ditt	  yrkesval	  eller	  det	  du	  vill	  arbeta	  med?	  
Det	  räcker	  inte	  med	  en	  medfödd	  talang	  för	  att	  nå	  framgång,	  det	  
krävs	  fokus	  på	  vad	  du	  vill	  uppnå,	  det	  krävs	  koncentration	  när	  du	  
gör	  det,	  det	  krävs	  hårt	  arbete	  och	  det	  krävs	  tid.	  	  

Du	  har	  säkert	  hört	  eller	  läst	  att	  det	  krävs	  10	  000	  timmar	  för	  att	  bli	  
riktigt	  bra	  på	  någonting.	  Det	  var	  den	  svenska	  psykologen	  Kjell	  
Anders	  Ericson	  som	  gjorde	  en	  berömd	  undersökning	  på	  Berlins	  
musikakademi	  som	  visade	  att	  det	  krävs	  just	  10	  000	  timmar	  av	  
koncentrerad	  övning	  på	  sitt	  instrument	  för	  att	  bli	  en	  framgångsrik	  
solist	  och	  detta	  går	  att	  applicera	  inom	  andra	  områden.	  

Bra	  att	  tänka	  på	  för	  att	  träna	  bättre	  och	  effektivare.	  
Har	  du	  tänkt	  på	  vad	  du	  lär	  dig	  lättast	  och	  snabbast?	  Det	  har	  berott	  
på	  en	  eller	  flera	  av	  följande	  fyra	  faktorer:	  Det	  har	  (1)	  var	  något	  du	  
verkligen	  velat	  lära	  dig,	  alltså	  vilja.	  Det	  har	  (2)	  varit	  någon	  kunskap	  
du	  kunnat	  använda	  dig	  av	  direkt,	  alltså	  har	  det	  varit	  applicerbart.	  
Du	  har	  (3)	  hört	  eller	  sett	  information	  från	  en	  pålitlig	  källa,	  alltså	  
har	  du	  haft	  en	  stark	  tro	  på	  det	  du	  skall	  göra.	  Du	  har	  (4)	  lärt	  dig	  
något	  du	  tyckt	  varit	  kul	  eller	  intressant,	  alltså	  har	  du	  tyckt	  det	  
varit	  roligt.	  	  

Viktigt	  att	  du	  tar	  till	  dig	  är	  också	  att	  du	  lär	  dig	  saker	  mycket	  fortare	  
och	  bättre	  när	  du	  är	  positiv	  och	  utvilad	  än	  när	  du	  är	  på	  dåligt	  
humör	  och	  trött.	  

Forbes	  och	  Fortune	  Magazine	  påvisar	  i	  undersökningar	  att	  många	  
människor	  som	  nått	  framgång	  haft	  stora	  problem	  i	  skolan,	  alltså	  
har	  de	  kommit	  dit	  de	  är	  genom	  träning.	  Ett	  bra	  exempel	  på	  en	  
person	  som	  tränat	  sig	  till	  framgång	  är	  IKEA:s	  grundare	  Ingvar	  
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Kamprad	  som	  i	  hela	  sitt	  liv	  lidit	  av	  dyslexi.	  Han	  har	  i	  intervjuer	  sagt	  
många	  kloka	  saker	  bl.a.	  ”Ditt	  jobb	  är	  att	  göra	  saker	  bättre	  genom	  
att	  bli	  bättre	  på	  ditt	  jobb.”	  &	  ”Du	  behöver	  inte	  en	  titel,	  du	  behöver	  
vara	  pålitlig.”.	  	  

Den	  amerikanske	  professorn,	  psykologen,	  föreläsaren,	  läraren	  
och	  poeten	  Oliver	  Wendell	  Holmes	  Sr.	  (1809-‐1894)	  kom	  fram	  till	  
att	  det	  finns	  tre	  typer	  av	  människor;	  fem	  procent	  som	  får	  saker	  
att	  hända,	  10-‐15	  procent	  som	  ser	  det	  hända	  och	  resten	  undrar	  vad	  
som	  hände.	  Se	  till	  att	  du	  tar	  reda	  på	  vad	  du	  behöver	  veta	  och	  
kunna	  på	  ditt	  arbete	  eller	  den	  tjänst	  du	  vill	  ha,	  träna	  sedan	  
kontinuerligt	  med	  ambitionen	  att	  du	  skall	  befinna	  dig	  bland	  de	  
fem	  procenten.	  	  

Träna	  på	  att	  träna.	  
Basketlegenden	  Michael	  Jordan	  fick	  en	  gång	  frågan:	  	  
”Hur	  känns	  det	  att	  ha	  fötts	  med	  en	  sådan	  talang?”	  	  
Han	  svarare:	  	  
”Alla	  kan	  födas	  med	  talang	  med	  det	  krävs	  åratal	  av	  hårt,	  hårt	  arbete	  
att	  utveckla	  sin	  förmåga.”.	  	  

Så	  gör	  det	  aktiva	  valet	  att	  fr.o.m.	  nu	  bli	  en	  expert	  på	  att	  
observera	  ditt	  eget	  och	  andras	  beteende	  för	  att	  utveckla	  dina	  
förmågor.	  	  

Observera	  på	  hur	  du	  känner	  i	  ditt	  inre	  på	  det	  du	  observerar	  utåt.	  	  
Se	  alla	  du	  träffar	  som	  lärare;	  observera	  det	  människor	  säger	  och	  
gör.	  Vad	  du	  känner	  inombords	  bestämmer	  i	  ett	  ögonblick	  det	  du	  
skall	  ta	  efter	  och	  det	  du	  utan,	  att	  döma	  andra	  människor,	  väljer	  att	  
inte	  ta	  efter.	  	  
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Anteckna	  mer	  än	  det	  du	  tror	  du	  behöver.	  
Vad	  jag	  alltid	  gör	  nu	  för	  tiden	  är	  antecknar.	  Tidigare	  har	  jag	  varit	  
helt	  värdelös	  på	  detta	  men	  nu	  har	  jag	  exempelvis	  alltid	  telefonen	  
med	  mig	  och	  där	  skriver	  jag	  och	  dikterar	  in	  det	  jag	  observerar	  och	  
tycker	  är	  viktigt.	  När	  jag	  sitter	  i	  offentliga	  sammanhang	  noterar	  
jag	  att	  jag	  ofta	  är	  en	  av	  få	  som	  har	  med	  mig	  ett	  eget	  
anteckningsblock	  (sedan	  har	  jag	  också	  med	  mig	  flera	  pennor	  om	  
någon	  skulle	  sluta	  att	  fungera	  =	  inga	  ursäkter).	  	  

Jag	  gör	  det	  av	  flera	  anledningar:	  Dels	  visar	  det	  respekt	  för	  den	  
som	  pratar,	  dels	  vill	  jag	  när	  jag	  arbetar	  som	  ledare	  visa	  mitt	  team	  
att	  jag	  tar	  det	  på	  allvar	  och	  tycker	  det	  är	  viktigt	  så	  att	  de	  självmant	  
vill	  ta	  efter	  mitt	  beteende,	  dels	  vet	  jag	  att	  jag	  kommer	  ihåg	  så	  
mycket	  mer.	  Som	  du	  kan	  läsa	  mer	  om	  i	  kapitel	  18	  tar	  vi	  människor	  
in	  information	  på	  tre	  sätt;	  via	  det	  vi	  ser,	  vi	  det	  vi	  hör	  eller	  att	  vi	  
själva	  är	  aktiva	  i	  lärandet.	  	  
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Från	  ditt	  ena	  öras	  hörselnerv	  (som	  inte	  är	  grövre	  än	  blyertsstiftet	  
i	  en	  penna)	  finns	  15	  000-‐20	  000	  sinnesceller	  som	  via	  ca	  30	  000	  (!)	  
nervtrådar	  för	  information	  till	  din	  hjärna	  som	  läser	  av	  signalerna	  
om	  tolkar	  dem	  till	  ljud.	  

Från	  dina	  ögons	  synnerver	  som	  innehåller	  mer	  än	  en	  miljon	  
nervtrådar	  förmedlas	  mer	  information	  till	  din	  hjärna	  än	  från	  något	  
annat	  sinnesorgan.	  Hjärnan	  kan	  bearbeta	  ca	  100	  miljoner	  (!)	  
informationssignaler	  från	  ögonen	  per	  sekund.	  Så	  det	  du	  ser	  är	  
mycket	  lättare	  att	  lära	  och	  komma	  ihåg	  än	  det	  du	  hör.	  	  

Om	  du	  hör	  någonting	  och	  vill	  lära	  dig	  det,	  behöver	  du	  då	  rent	  
hypotetiskt	  repetera	  det	  du	  hört	  för	  dig	  själv	  många,	  många	  
gånger	  för	  att	  uppnå	  samma	  fort	  av	  lärande.	  Det	  är	  alltså	  ingen	  
slump	  att	  befälen	  i	  militärväsendet	  skriker:	  ”repetera!!”	  efter	  
viktiga	  kommandon.	  	  

När	  du	  aktivt	  deltar	  i	  ditt	  lärande	  lär	  du	  dig	  allra	  mest.	  Det	  allra	  
bästa	  sättet	  att	  studera	  för	  att	  lära	  och	  komma	  ihåg	  är	  att	  aktivt	  
delta	  själv.	  Vill	  du	  lära	  dig	  saker,	  skriv	  ner	  det	  du	  vill	  lära	  dig	  för	  
hand	  med	  en	  penna	  på	  papper.	  Då	  använder	  du	  aktivt	  din	  kropp,	  
du	  ser	  vad	  du	  skriver	  och	  kan	  läsa	  upp	  det	  skrivit	  högt	  för	  sig	  själv.	  
På	  så	  sätt	  använder	  du	  dig	  av	  alla	  de	  tre	  sätten	  att	  ta	  in	  
information.	  Jag	  håller	  på	  att	  läsa	  italienska	  och	  har	  provat	  mig	  
fram	  tills	  jag	  fann	  det	  mest	  lämpliga	  sättet.	  Jag	  hittade	  sidan	  
www.babbel.com	  som	  använder	  sig	  av	  alla	  tre	  sätten	  till	  effektiv	  
inlärning	  och	  den	  passar	  mig	  perfekt.	  Mycket	  förenklat	  ser	  du	  
först	  tre	  bilder	  som	  beskriver	  olika	  ord,	  du	  ser	  hur	  orden	  stavas	  
och	  du	  hör	  en	  röst	  läsa	  upp	  orden.	  I	  nästa	  steg	  dyker	  samma	  ord	  
upp	  igen	  och	  du	  skall	  läsa	  upp	  ordet	  och	  får	  poäng	  på	  ditt	  uttal	  
samt	  att	  du	  skall	  para	  ihop	  rätt	  ord	  till	  rätt	  bild	  när	  rösten	  läser	  
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upp	  olika	  ord.	  I	  nästa	  steg	  dyker	  samma	  ord	  upp	  igen	  och	  då	  skall	  
du	  stava	  orden	  med	  hjälp	  av	  ledtrådar.	  I	  det	  sista	  steget	  dyker	  
orden	  upp	  igen	  fast	  de	  är	  då	  dolda	  i	  meningar	  och	  då	  skall	  du	  
kunna	  para	  ihop	  rätt	  ord	  i	  rätt	  mening.	  	  

Den	  amerikanske	  utbildaren	  och	  professorn	  på	  Ohio	  State	  
University	  Edgar	  Dale	  (1900-‐1985)	  tog	  1969	  fram	  det	  han	  kallade	  
”Cone	  of	  learning”,	  en	  kon	  som	  visar	  hur	  vi	  människor	  enklast	  lär	  
oss.	  Vad	  Dale	  kom	  fram	  till	  var	  att	  det	  vi	  hör	  och	  det	  vi	  ser	  är	  
passivt	  lärande	  medan	  vad	  vi	  deltar	  i	  och	  gör	  är	  aktivt	  lärande.	  	  

Vi	  lär	  oss	  verbalt	  och	  visuellt:	  	  
10%	  av	  vad	  vi	  läser,	  20%	  av	  vad	  vi	  hör,	  30%	  av	  vad	  vi	  ser,	  50%	  av	  vad	  vi	  
ser	  och	  hör.	  

Vi	  lär	  oss	  genom	  att	  delta	  och	  göra:	  	  
70%	  av	  vad	  vi	  säger,	  90%	  av	  vad	  vi	  säger	  och	  gör.	  

Här	  räknar	  jag	  upp	  faktorerna	  Edgar	  Dale	  beskriver.	  Först	  
kommer	  den	  faktor	  du	  lär	  dig	  minst	  på	  och	  sedan	  stegras	  din	  
inlärande	  fas	  mer	  och	  mer:	  

Läsa,	  höra	  ord,	  titta	  på	  bilder,	  
titta	  på	  film,	  titta	  på	  en	  utställning,	  

titta	  på	  en	  demonstration/föreläsning,	  
se	  hur	  saker	  görs	  på	  plats,	  delta	  i	  en	  diskussion,	  

tala	  inför	  människor,	  göra	  en	  dramatisk	  presentation,	  
simulera	  att	  göra	  det	  jag	  skall	  lära	  mig,	  aktivt	  göra	  det	  jag	  skall	  lära	  mig	  



283	  

När	  det	  gör	  ont	  har	  alla	  rätten	  att	  visa	  det.	  
Du	  har	  läst	  mycket	  i	  denna	  bok	  som	  är	  logiskt,	  självklart	  och	  sunt	  
förnuft.	  Du	  har	  läst	  att	  det	  jag	  tycker	  är	  viktigast	  är	  att	  vårda	  din	  
attityd	  och	  att	  bygga	  en	  stark	  personlighet	  med	  alla	  de	  
egenskaper	  du	  värderar	  högt	  och	  kan	  stå	  för	  inför	  dig	  själv	  och	  
alla	  andra.	  Det	  visade	  sig	  också	  i	  undersökningen,	  jag	  hänvisade	  
till	  tidigare,	  att	  personlighet	  och	  attityd	  till	  85	  procent	  är	  den	  
viktigaste	  faktorn	  i	  yrkeslivet.	  80	  procent	  av	  alla	  affärer	  som	  görs	  
och	  85	  procent	  av	  alla	  toppjobb	  som	  tillsätts	  är	  
rekommendationsbaserade.	  	  

Jag	  försöker	  lära	  mig	  så	  mycket	  jag	  kan	  varje	  ledig	  stund	  varje	  dag	  
för	  att	  kunna	  ge	  så	  mycket	  jag	  kan	  varje	  dag	  till	  andra.	  Under	  den	  
tiden	  jag	  jobbat	  riktigt,	  riktigt	  hårt	  med	  mig	  själv	  och	  kommit	  till	  
den	  dag	  där	  jag	  idag	  kan	  se	  mitt	  eget	  bambuträd	  stå	  starkt.	  	  
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Jag	  har	  blivit	  tydligare	  och	  tuffare	  under	  dessa	  år	  på	  gott	  och	  ont.	  
Jag	  har	  tackat	  nej	  till	  vissa	  nära	  relationer	  för	  att	  kunna	  bygga	  den	  
människa	  jag	  vill	  vara	  och	  vunnit	  likasinnade	  nära	  vänner	  på	  min	  
resa.	  Jag	  kan	  stå	  emot	  regn,	  snålblåst,	  småstenar	  mycket	  lättare	  än	  
förut	  i	  mitt	  liv.	  Detta	  är	  jag	  väldigt	  stolt	  över	  för	  detta	  är	  min	  egen	  
förtjänst,	  det	  finns	  ingen	  människa	  som	  hade	  kunnat	  göra	  jobbet	  åt	  
mig.	  När	  jag	  fick	  denna	  insikt	  blev	  jag	  stoltare	  över	  mig	  själv	  än	  över	  
någon	  annan	  prestation	  eller	  handling	  jag	  gjort	  för	  mig	  själv	  eller	  
någon	  annan	  i	  mitt	  liv.	  I	  detta	  fall	  har	  jag	  hjälpt	  mig	  själv	  och	  det	  är	  
det	  finaste	  jag	  gjort	  för	  det	  har	  gjort	  mitt	  liv	  tydligare,	  det	  har	  stått	  
klart	  för	  mig	  vad	  jag	  vill	  ägna	  min	  tid	  på	  jorden	  åt	  och	  därför	  har	  
livet	  varit	  lättare	  att	  leva	  och	  det	  är	  en	  form	  av	  lycka.	  Sakta,	  sakta,	  
sakta	  har	  jag	  lärt	  mig	  att	  acceptera	  och	  älska	  mig	  själv.	  	  

Nu	  när	  jag	  blivit	  den	  människa	  jag	  vill	  vara	  och	  mitt	  bambuträd	  står	  
starkare	  än	  någonsin	  kommer	  också	  insikten	  hur	  jag	  levt	  mitt	  liv.	  
Samtidigt	  som	  jag	  under	  min	  livstid	  funnit	  mitt	  kall,	  min	  mission,	  
min	  vision	  av	  hur	  jag	  skall	  leva	  för	  att	  må	  bra	  kommer	  det	  allt	  oftare	  
över	  mig	  vad	  jag	  kompromissat	  med	  i	  mitt	  liv.	  Jag	  har	  t.o.m.	  
funderat	  på	  ett	  verklighetsbaserat	  filmmanus,	  där	  filmens	  titel	  skall	  
vara	  ”Kompromissen”	  för	  jag	  tror	  att	  de	  allra,	  allra	  flesta	  av	  de	  
människor	  på	  denna	  jord	  som	  har	  den	  oerhört	  stora	  förmånen	  att	  
leva	  ett	  liv	  i	  frihet	  har	  också	  det	  stora	  ansvaret	  att	  själva	  göra	  sina	  
val.	  Det	  är	  just	  de	  stunder	  i	  livet	  när	  vi	  får	  insikt	  över	  att	  vi	  faktiskt	  
kan	  påverka/har	  kunnat	  påverka	  våra	  liv	  men	  inte	  gör	  det,	  vi	  mår	  
som	  sämst	  för	  då	  kompromissar	  vi	  med	  oss	  själva.	  	  

Visst	  är	  det	  högsta	  faktorn	  av	  ironi	  att	  vi	  mår	  som	  sämst	  är	  när	  vi	  
inser	  vår	  frihet	  för	  det	  är	  då	  vi	  förstår	  att	  vi	  haft	  ett	  val	  och	  vi	  har	  
valt	  att	  kompromissa?	  	  
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Människor	  som	  lever	  i	  fattigdom	  och	  förtryck	  har	  andra	  val	  men	  
många	  av	  dem	  avgör	  själva	  inte	  sitt	  öde.	  De	  avgör	  inte	  om	  de	  kan	  
äta	  just	  idag	  eller	  om	  de	  skall	  bli	  slagna,	  torterade	  eller	  spottade	  
på.	  Det	  är	  statistiskt	  sätt	  större	  chans	  att	  födas	  blind	  än	  att	  födas	  i	  
Sverige.	  Vi	  upplever	  själva	  en	  viss	  del	  av	  detta	  i	  våra	  liv	  om	  vi	  blivit	  
psykiskt	  eller	  fysiskt	  misshandlade	  i	  våra	  liv	  som	  lett	  till	  att	  vi	  mått	  
dåligt	  i	  våra	  liv.	  Skillnaden	  mellan	  oss	  som	  lever	  ett	  liv	  i	  frihet	  och	  
dem	  som	  inte	  gör	  det	  –	  är	  att	  vi	  kan	  se	  vad	  vi	  kan	  uppnå	  i	  våra	  liv	  
och	  den	  enda	  som	  står	  i	  vägen	  för	  detta	  är	  att	  vi	  själva	  väljer	  att	  
inte	  kompromissa	  med	  våra	  egna	  liv.	  Människor	  som	  lever	  i	  någon	  
form	  av	  förtryck	  kanske	  kan	  se	  vad	  de	  kan	  uppnå	  men	  det	  står	  
någon	  i	  vägen	  för	  dem.	  Där	  är	  vi	  oerhört	  priviligierade	  och	  det	  är	  
något	  vi	  egentligen	  skall	  vara	  djupt	  tacksamma	  för	  varje	  dag.	  	  

Det	  är	  just	  här	  vårt	  ansvar	  kommer	  in.	  Skall	  vi	  (som	  den	  gamla	  
Niclas	  gjorde)	  tycka	  synd	  om	  oss	  själva	  och	  klaga	  –	  eller	  skall	  vi	  
börja	  agera	  för	  att	  komma	  dit	  vi	  vill.	  Många	  människor,	  och	  det	  
kan	  vi	  läsa	  om	  i	  undersökningarna	  med	  100-‐åringarna,	  vet	  vad	  de	  
vill,	  skall	  och	  bör	  göra	  i	  sina	  liv	  –	  men	  de	  gör	  inte	  det.	  De	  inser	  på	  
slutet	  av	  sin	  resa	  att	  de	  har	  klagat	  istället	  för	  att	  agera	  vilket	  har	  
gjort	  att	  åren	  sprungit	  iväg.	  Livet	  har	  gått	  fortare	  och	  fortare	  och	  
till	  sist	  är	  de	  kvar	  med	  en	  massa	  vilja,	  energi	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  
förutsättningar	  men	  mycket,	  mycket	  mindre	  tid	  och	  mindre	  kraft.	  

Vad	  du	  behöver	  kämpa	  med	  i	  hela	  ditt	  vuxna	  liv	  är	  att	  göra	  val	  i	  
livet	  som	  inte	  innebär	  att	  du	  kompromissar	  med	  dig	  själv	  så	  att	  
du	  mår	  dåligt.	  Första	  steget	  är	  att	  arbeta	  med	  Ö-‐G-‐A-‐T,	  som	  du	  
läste	  om	  i	  kapitel	  34-‐37	  varje	  dag.	  När	  du	  är	  genuint	  ödmjuk,	  
generös,	  ansvarsfull	  och	  tacksam	  gör	  du	  per	  automatik	  de	  rätta	  
valen	  för	  dig	  själv	  och	  för	  andra.	  Det	  är	  när	  du	  kompromissar	  med	  
dessa	  val	  du	  mår	  som	  allra,	  allra	  sämst.	  	  
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Du	  måste	  lita	  på	  dig	  själv	  för	  att	  du	  skall	  uppleva	  känslan	  av	  flow.	  
Du	  får	  så	  mycket	  information	  från	  dina	  sinnen	  och	  hade	  vi	  
människor	  inte	  haft	  filter	  som	  via	  vårt	  undermedvetna	  sorterar	  
bort	  det	  allra	  mesta	  hade	  vi	  alla	  säkerligen	  gått	  runt	  som	  zombies.	  
Du	  blir	  endast	  medveten	  om	  ungefär	  en	  procent	  av	  alla	  
information	  som	  kontinuerligt	  strömmar	  från	  dina	  sinnen,	  resten	  
sorteras	  bort	  på	  vägen.	  Nervsystemet	  är	  som	  ett	  jättelikt	  
kommunikationssystem	  vars	  uppgift	  är	  att	  samordna	  olika	  
kroppsfunktioner	  med	  varandra	  och	  omvärlden.	  Nervsystemets	  
centrala	  enhet	  är	  hjärnan	  där	  hjärnbarken	  gallrar,	  sorterar,	  
organiserar,	  samordnar	  och	  presenterar	  informationen.	  
Hjärnbarken	  innehåller	  åtta	  miljarder	  (!)	  aktiva	  nervceller.	  

Så	  det	  är	  inte	  alls	  konstigt	  att	  det	  är	  så	  viktigt	  att	  du	  fokuserar	  på	  
det	  som	  är	  bra	  för	  dig,	  som	  gynnar	  dig,	  att	  du	  är	  positiv,	  att	  du	  
talar	  gott	  till	  dig	  själv,	  att	  du	  har	  höga	  mål	  och	  ambitioner	  samt	  
stora	  drömmar	  +	  att	  du	  har	  människor	  omkring	  dig	  som	  är	  
positiva,	  optimistiska,	  engagerade	  och	  har	  en	  ljus	  framtidssyn.	  



287	  

Jag	  brukar	  säga	  att	  det	  är	  ganska	  enkelt	  att	  få	  det	  liv	  du	  vill	  för	  
det	  handlar	  bara	  om	  att	  ge	  instruktioner	  till	  dig	  själv	  eftersom	  
hjärnan	  gör	  som	  du	  tänker.	  Nervsystemet	  indelas	  i	  tre	  anatomiska	  
delar:	  (1)	  Hjärnan,	  ryggmärgen	  och	  det	  perifera	  nervsystemet.	  (2)	  
Hjärnnerverna,	  ryggmärgs-‐nerverna	  och	  de	  autonoma	  nerverna.	  (3)	  
Det	  centrala	  nervsystemet,	  som	  innehåller	  ca	  hundra	  miljarder	  
nervceller/	  neuroner	  och	  tio	  gånger	  så	  många	  stödjande	  gliaceller.	  
Den	  delen	  av	  det	  centrala	  och	  perifera	  nervsystemet	  du	  medvetet	  
kan	  styra	  med	  din	  vilja	  kallas	  för	  det	  somatiska	  nervsystemet.	  Det	  
du	  inte	  medvetet	  kan	  styra	  är	  det	  autonoma	  nervsystemet.	  

Vad	  är	  flow?	  
Har	  du	  någon	  gång	  varit	  så	  engagerad	  att	  du	  glömt	  bort	  tiden?	  
Har	  du	  upplevt	  att	  du	  vid	  något	  tillfälle	  missat	  lunchen,	  missat	  att	  
du	  egentligen	  slutat	  för	  dagen,	  inte	  hört	  telefoner	  ringa	  eller	  
uppmärksammat	  människor	  som	  passerat	  dig?	  Har	  du	  upplevt	  att	  
du	  varit	  så	  engagerad	  i	  något	  du	  tycker	  om	  att	  göra	  att	  du	  inte	  
minns	  något	  annat	  som	  hänt	  under	  den	  tiden?	  All	  din	  
uppmärksamhet	  riktades	  helt	  och	  hållet	  på	  vad	  du	  gjorde.	  
Psykologer	  kallar	  detta	  "flow".	  När	  flow	  ”händer”	  går	  du	  på	  
instinkt	  och	  ägnar	  dig	  100	  procent	  åt	  uppgiften.	  Du	  har	  varit	  i	  ett	  
flow	  när	  du	  utfört	  en	  uppgift	  och	  upplevt	  det	  som	  att	  du	  inte	  
behövt	  anstränga	  dig,	  att	  det	  varit	  utmanande	  och	  givande	  på	  en	  
och	  samma	  gång.	  

Den	  ungerska	  professorn	  i	  psykologi	  Mihaly	  Csíkszentmihályi	  tog	  i	  
sin	  bok	  ”Flow:	  The	  Psychology	  of	  Optimal	  Experience.”	  fram	  ”flow-‐
modellen”.	  Kortfattat	  innebär	  modellen	  att	  om	  vi	  inte	  tycker	  en	  
uppgift	  är	  utmanande	  eller	  kräver	  mycket	  kunskap	  av	  oss	  är	  risken	  
stor	  att	  vi	  nästan	  blir	  apatiska.	  Men	  om	  vi	  står	  inför	  en	  utmanande	  
uppgift	  och	  vi	  känner	  att	  vi	  saknar	  de	  kunskaper	  som	  krävs	  är	  risken	  
stor	  att	  vi	  känner	  oss	  oroliga	  och	  drabbas	  av	  ångest.	  	  
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För	  att	  kunna	  finna	  balans	  och	  utföra	  en	  uppgift	  på	  vår	  högsta	  
nivå	  behöver	  vi	  en	  utmaning	  som	  är	  intressant	  och	  viktig,	  att	  vi	  
känner	  att	  vi	  har	  väl	  utvecklade	  kunskaper	  så	  att	  vi	  är	  säkra	  på	  
att	  vi	  kan	  klara	  utmaningen.	  Detta	  skapar	  en	  känsla	  av	  flow	  vilket	  
vi	  kanske	  oftast	  ser	  hos	  människor	  som	  totalt	  behärskar	  det	  de	  
gör.	  Det	  ser	  lätt	  ut	  och	  de	  är	  100	  procent	  engagerade	  i	  uppgiften.	  	  

Hur	  vet	  du	  att	  du	  är	  i	  flow?	  
Csíkszentmihályi	  identifierade	  10	  upplevelser:	  Att	  du:	  
	  

1. Har	  en	  klar	  uppfattning	  om	  vad	  du	  vill	  uppnå.
2. Kan	  koncentrera	  dig	  under	  en	  längre	  tid.
3. Förlorar	  känslan	  av	  medvetenhet	  i	  dig	  själv.
4. Konstaterar	  att	  tiden	  går	  fort.
5. Får	  direkt	  och	  omedelbar	  feedback.
6. Upplever	  en	  balans	  mellan	  dina	  förmågor	  och	  utmaningen.
7. Känner	  att	  du	  har	  kontroll	  över	  situationen.
8. Känner	  att	  uppgiften	  i	  sig	  är	  givande.
9. Saknar	  medvetenheten	  av	  kroppsliga	  behov.
10. Känner	  dig	  helt	  absorberad	  i	  själva	  -‐aktiviteten.

Hur	  skapar	  du	  flow?	  
Csíkszentmihályi	  identifierade	  också	  tre	  faktorer	  som	  måste	  
finnas	  om	  du	  skall	  uppnå	  flow:	  	  

(1)	  Ambitioner/mål:	  Skapar	  motivation	  och	  struktur	  vad	  du	  gör.	  Du	  
måste	  arbeta	  mot	  en	  ambition	  eller	  ett	  mål	  för	  att	  uppleva	  flow.	  	  

(2)	  Balans:	  Balans	  mellan	  det	  du	  upplever	  som	  din	  kunskapsnivå	  och	  
hur	  du	  upplever	  uppgiftens	  svårighet.	  

(3)	  Feedback:	  Du	  behöver	  tydlig,	  omedelbar	  feedback	  så	  att	  du	  kan	  
göra	  förändringar	  och	  förbättra	  din	  prestation/ditt	  resultat.	  
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När	  du	  kontinuerligt	  utvecklar	  en	  intelligens	  blir	  du	  en	  expert.	  	  
Alla	  är	  intelligenta	  men	  på	  olika	  sätt.	  Ett	  bra	  sätt	  att	  arbeta	  med	  
sin	  egen	  utveckling	  på	  ett	  konkret	  sätt	  är	  att	  utveckla	  alla	  dina	  
intelligenser.	  Den	  amerikanske	  professorn,	  pedagogen	  och	  
utvecklingspsykologen	  Howard	  Gardner	  har	  tagit	  fram	  det	  han	  
anser	  vara	  människans	  åtta	  intelligenser.	  Gardner	  definierar	  
intelligens	  som	  ”potential	  att	  lösa	  problem	  eller	  skapa	  produkter	  
som	  är	  värdefulla	  inom	  en	  kultur”	  (1999).	  Teorin	  som	  oftast	  
benämns	  som	  de	  multipla	  intelligenserna	  eller	  MI-‐teorin	  har	  
reformerat	  det	  amerikanska	  skolsystemet	  och	  används	  vid	  
anställningsintervjuer	  världen	  över.	  

Utvecklingspsykologi	  är	  vetenskapen	  om	  människans	  kognitiva	  
och	  sociala	  utveckling	  och	  behandlar	  i	  första	  hand	  människans	  
psykologiska	  utveckling	  under	  banddomen	  och	  ungdomsåren.	  
Sedan	  kopplas	  barnets	  utveckling	  och	  eventuella	  ”tidiga	  
störningar”	  med	  hur	  den	  vuxna	  individen	  mår.	  (När	  
utvecklingspsykologi	  inriktar	  sig	  på	  utvecklingen	  i	  hjärnan	  kallas	  
det	  neuropsykologi.)	  



290	  

Det	  viktiga	  är	  inte	  hur	  andra	  mäter	  dig,	  det	  viktiga	  är	  att	  du	  själv	  
vill	  utvecklas.	  Ser	  vi	  till	  skolan	  vill	  de	  kunna	  mäta	  resultaten	  och	  
därför	  riktar	  sig	  metodiken	  i	  huvudsak	  in	  på	  två	  av	  intelligenserna:	  
det	  språkliga	  och	  logiskt-‐matematiska.	  Här	  känner	  jag	  att	  det	  är	  
konstigt	  att	  det	  inte	  tas	  fram	  en	  metodik	  för	  att	  lyfta	  de	  barn	  och	  
ungdomar	  som	  kanske	  inte	  följer	  ”snittet”	  på	  de	  mätbara	  ämnena	  
men	  istället	  kanske	  har	  en	  oerhörd	  potential	  att	  bli	  en	  ledare	  eller	  
en	  människa	  som	  har	  en	  fantastisk	  talang	  eller	  gåva	  att	  dela	  med	  
sig	  av	  till	  andra.	  Vad	  händer	  egentligen	  med	  de	  andra	  sex	  
intelligenserna?	  Här	  är	  det	  som	  med	  allt	  annat	  i	  livet.	  Vi	  kan	  välja	  
mellan	  att	  klaga	  på	  och	  ta	  fram	  olika	  anledningar	  för	  varför	  skolan	  
valt	  denna	  väg.	  Men	  vi	  kan	  alla	  agera	  för	  vår	  egen	  skull,	  för	  våra	  
barn	  eller	  för	  någon	  annan.	  Det	  kan	  vara	  oerhört	  betydelsefullt	  att	  
vara	  medveten	  om	  de	  åtta	  intelligenserna	  för	  att	  se	  vad	  du	  har	  
fallenhet	  för	  och	  vad	  du	  kan	  utveckla.	  Det	  är	  självklart	  att	  vi	  alla	  
har	  mer	  eller	  mindre	  av	  de	  åtta	  intelligenserna	  och	  att	  vi	  kan	  
utveckla	  alla.	  	  
	  
Gardner	  lyfter	  även	  fram	  andra	  parametrar	  som	  har	  stor	  betydelse	  
för	  en	  människas	  framgång.	  Bland	  annat:	  originalitet,	  vishet,	  sunt	  
förnuft	  och	  motivation.	  	  
	  
Studera	  de	  åtta	  intelligenserna	  och	  fundera	  över	  vilka	  
intelligenser	  som	  du	  använder	  dig	  mycket	  av,	  tycker	  om	  att	  
använda	  dig	  av	  och	  vilka	  intelligenser	  som	  tagit	  dig	  dit	  du	  är	  idag.	  
Resonera	  dig	  fram	  till	  vilka	  intelligenser	  du	  kan	  utveckla	  lättast	  
och	  snabbast	  samt	  vilka	  som	  kan	  göra	  störst	  nytta	  för	  dig	  i	  den	  
yrkesroll	  du	  har	  eller	  vill	  ha.	  Här	  följer	  de	  åtta	  intelligenserna	  i	  
slumpvis	  ordning.	  
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Verbal-‐lingvistisk	  intelligens	  
Vårt	  språkbruk,	  uttrycka	  tankar,	  läsa,	  skriva	  och	  förmågan	  att	  
kunna	  använda	  språket	  som	  ett	  verktyg.	  
	  

Logisk-‐matematisk	  intelligens	  
Förmågan	  att	  logiskt	  analysera	  problem,	  tillämpa	  matematiska	  
beräkningar	  och	  göra	  vetenskapliga	  undersökningar.	  
	  

Musikalisk-‐rytmisk	  intelligens	  
Skicklighet	  att	  uppfatta,	  utföra,	  komponera	  och	  uppskatta	  musik.	  
	  

Visuell-‐spatial	  intelligens	  
Våra	  synintryck,	  förmågan	  att	  framkalla	  inre	  bilder	  (även	  blinda	  har	  
denna	  förmåga),	  rita,	  måla,	  skapa	  former	  och	  mönster.	  	  
	  

Den	  personliga	  intelligensen	  (a)	  Intrapersonell	  intelligens	  
Riktas	  mot	  oss	  själva.	  Vår	  egen	  utveckling,	  att	  kunna	  ta	  ett	  steg	  tillbaka	  
och	  betrakta	  oss	  själva	  utifrån.	  En	  själviakttagande	  intelligens.	  
	  

Den	  personliga	  intelligensen	  (b)	  Interpersonell	  intelligens	  
Riktas	  ut	  mot	  andra	  människor.	  Förmågan	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  andras	  
situation,	  förmågan	  att	  se	  och	  göra	  skillnad	  mellan	  andra	  individer.	  
	  

Kroppslig/taktil-‐kinestetisk	  intelligens.	  
Kroppens	  rörelser.	  Förmågan	  att	  bearbeta	  föremål	  för	  att	  lösa	  problem	  
och	  skapa	  produkter	  samt	  användning	  och	  tillverkning	  av	  redskap.	  
	  

Natur-‐intelligens	  
Förmågan	  att	  sköta	  om	  naturen	  och	  djur,	  tolka	  och	  dra	  paralleller	  
till	  naturen,	  djurriket,	  rymden	  och	  människokroppen.	  

	  
	  
	  

Läraren	  Gunilla	  Möller	  har	  skapat	  en	  lysande	  utvärdering	  av	  våra	  
åtta	  intelligenser.	  Du	  kan	  göra	  utvärderingen	  på	  de	  följande	  
sidorna.	  Svara	  på	  varje	  påstående	  genom	  att	  sätta	  ett	  kryss	  i	  rutan	  
bredvid	  under	  det	  alternativ	  som	  stämmer	  mest	  överens.	  
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VERBAL-‐LINGVISTISK	  INTELLIGENS	  

1	  

Stämmer	  
alltid	  in	  på	  

mig	  

Oftast	  
sant	  om	  
mig	  

Ibland	  
sant	  
om	  
mig	  

Sällan/	  
aldrig	  

sant	  om	  
mig	  

Jag	  läser	  mycket	  böcker.	   	   	   	   	  
Jag	  tycker	  om	  ordspel	  som	  alfapet,	  
wordfeud,	  Alias	  eller	  korsord.	  

	   	   	   	  

Jag	  får	  ut	  mer	  av	  att	  lyssna	  till	  radion	  
eller	  ljudböcker	  än	  jag	  gör	  från	  TV	  eller	  
filmer.	  

	   	   	   	  

När	  jag	  samtalar	  återkopplar	  jag	  ofta	  till	  
något	  jag	  läst	  eller	  hört.	  

	   	   	   	  

Jag	  besöker	  biblioteket	  eller	  bokhandeln	  
regelbundet	  för	  att	  införskaffa	  böcker	  till	  
mig.	  

	   	   	   	  

Jag	  är	  intresserad	  av	  andra	  språk.	   	   	   	   	  
Jag	  har	  lätt	  för	  att	  komma	  ihåg	  namn	  på	  
personer,	  gator	  och	  platser.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  skriva	  berättelser,	  
uppsatser/längre	  texter	  eller	  dikter.	  

	   	   	   	  

När	  jag	  lyssnar	  på	  en	  sång	  lyssnar	  jag	  mer	  
på	  texten	  än	  själva	  melodin.	  

	   	   	   	  

Jag	  upplever	  att	  jag	  har	  ett	  större	  
ordförråd	  än	  många	  i	  min	  ålder.	  

	   	   	   	  

	  
	  

Summering	  av	  verbal-‐lingvistisk	  intelligens.	  
Fyll	  nu	  i	  tabellen	  nedan	  med:	  

1) Antal	  kryss	  från	  kolumnerna	  ovan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  vänster.	  	  
2) Multiplicera	  med	  siffran	  som	  följer	  i	  kolumnen	  i	  mitten.	  
3) Skriv	  in	  summan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  höger.	  

	  

Hur	  du	  svarat:	   Antal	  kryss	   Multiplicera	  med	  	   =	  antal	  poäng	  

Stämmer	  alltid	  in	  på	  mig.	   	   4	   	  
Oftast	  sant	  om	  mig.	   	   3	   	  
Ibland	  sant	  om	  mig.	   	   2	   	  
Sällan	  eller	  aldrig	  sant	  om	  mig.	   	   1	   	  
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LOGISK-‐MATEMATISK	  INTELLIGENS	  

2	  

Stämmer	  
alltid	  in	  på	  

mig	  

Oftast	  
sant	  om	  
mig	  

Ibland	  
sant	  
om	  
mig	  

Sällan/	  
aldrig	  

sant	  om	  
mig	  

Jag	  är	  bra	  på	  huvudräkning.	   	   	   	   	  
Jag	  är	  intresserad	  av	  nya	  upptäckter	  
inom	  vetenskapen.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  spela	  spel	  som	  kräver	  
logiskt	  tänkande.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  och	  är	  duktig	  på	  att	  lösa	  
problem.	  

	   	   	   	  

Jag	  är	  intresserad	  av	  hur	  tekniska	  
apparater	  eller	  maskiner	  fungerar.	  

	   	   	   	  

Jag	  har	  ordning,	  städat	  och	  struktur	  i	  
mina	  lådor,	  skåp	  och	  garderober.	  

	   	   	   	  

Jag	  lägger	  ofta	  märke	  till	  siffror	  runt	  om,	  
t.ex.	  bilplåts-‐	  eller	  avståndsskyltar.	  

	   	   	   	  

Jag	  har	  lätt	  att	  lära	  mig	  telefonnummer,	  
koder	  eller	  sifferkombinationer	  utantill.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  lära	  mig	  steg	  för	  steg	  
och	  arbeta	  systematiskt.	  

	   	   	   	  

Att	  bokföra	  kvitton	  och	  hålla	  reda	  på	  min	  
privatekonomi	  är	  något	  jag	  gör	  utan	  
problem.	  

	   	   	   	  

	  

Summering	  av	  logisk-‐matematisk	  intelligens	  
Fyll	  nu	  i	  tabellen	  nedan	  med:	  

1) Antal	  kryss	  från	  kolumnerna	  ovan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  vänster.	  	  
2) Multiplicera	  med	  siffran	  som	  följer	  i	  kolumnen	  i	  mitten.	  
3) Skriv	  in	  summan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  höger.	  

	  

Hur	  du	  svarat:	   Antal	  kryss	   Multiplicera	  med	  	   =	  antal	  poäng	  

Stämmer	  alltid	  in	  på	  mig.	   	   4	   	  
Oftast	  sant	  om	  mig.	   	   3	   	  
Ibland	  sant	  om	  mig.	   	   2	   	  
Sällan	  eller	  aldrig	  sant	  om	  mig.	   	   1	   	  
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MUSIKALISK-‐RYTMISK	  INTELLIGENS	  

3	  

Stämmer	  
alltid	  in	  på	  

mig	  

Oftast	  
sant	  om	  
mig	  

Ibland	  
sant	  
om	  
mig	  

Sällan/	  
aldrig	  

sant	  om	  
mig	  

Jag	  har	  en	  behaglig	  sångröst.	   	   	   	   	  
Jag	  kan	  säga	  när	  en	  ton	  är	  falsk.	   	   	   	   	  
Jag	  lyssnar	  frekvent	  till	  musik	  på	  radio	  
eller	  annan	  musikspelare.	  

	   	   	   	  

Jag	  spelar	  ett	  musikinstrument.	   	   	   	   	  
Jag	  kommer	  ofta	  på	  mig	  själv	  med	  att	  ha	  
en	  melodi	  spelande	  i	  huvudet.	  

	   	   	   	  

Jag	  brukar	  ibland	  skriva	  egna	  låtar	  eller	  
raptexter.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  lära	  mig	  nya	  låtar.	   	   	   	   	  
Jag	  tycker	  om	  musikprogram	  på	  TV	  som	  
Idol	  eller	  Melodifestivalen.	  

	   	   	   	  

Det	  är	  lätt	  för	  mig	  att	  hålla	  takten	  till	  ett	  
musikstycke	  med	  något	  enkelt	  
rytminstrument.	  

	   	   	   	  

Om	  jag	  hör	  ett	  kortare	  musikstycke	  en	  
eller	  två	  gånger	  kan	  jag	  nynna	  melodin	  
nästan	  felfritt.	  

	   	   	   	  

	  
Summering	  av	  musikalisk-‐rytmisk	  intelligens	  
Fyll	  nu	  i	  tabellen	  nedan	  med:	  

1) Antal	  kryss	  från	  kolumnerna	  ovan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  vänster.	  	  
2) Multiplicera	  med	  siffran	  som	  följer	  i	  kolumnen	  i	  mitten.	  
3) Skriv	  in	  summan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  höger.	  

	  
Hur	  du	  svarat:	   Antal	  kryss	   Multiplicera	  med	  	   =	  antal	  poäng	  

Stämmer	  alltid	  in	  på	  mig.	   	   4	   	  
Oftast	  sant	  om	  mig.	   	   3	   	  
Ibland	  sant	  om	  mig.	   	   2	   	  
Sällan	  eller	  aldrig	  sant	  om	  mig.	   	   1	   	  
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VISUELL-‐SPATIAL	  INTELLIGENS	  

4	  

Stämmer	  
alltid	  in	  på	  

mig	  

Oftast	  
sant	  om	  
mig	  

Ibland	  
sant	  om	  
mig	  

Sällan/	  aldrig	  
sant	  om	  mig	  

Jag	  ser	  tydliga	  visuella	  bilder	  när	  jag	  
blundar.	  

	   	   	   	  

Färger	  på	  inredning	  och	  kläder	  är	  viktigt	  för	  
mig.	  

	   	   	   	  

Jag	  använder	  frekvent	  en	  kamera	  eller	  
videokamera	  för	  att	  spela	  in	  eller	  ta	  kort	  på	  
det	  jag	  ser	  runt	  omkring	  mig.	  

	   	   	   	  

Jag	  kan	  generellt	  hitta	  vägen	  i	  en	  okänd	  
miljö.	  

	   	   	   	  

Jag	  ritar	  och	  målar	  gärna	  om	  jag	  skulle	  få	  
tillfälle.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  pyssla	  med	  saker	  som	  
Scrapbooking,	  borddukning,	  julkort,	  etc.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  det	  är	  lättare	  att	  ta	  till	  mig	  
kunskap	  om	  jag	  får	  se	  det	  via	  bildspel,	  
Powerpoint	  eller	  film.	  

	   	   	   	  

Jag	  kan	  lätt	  rita	  enklare	  kartor	  eller	  
vägbeskrivningar	  ur	  minnet.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  TV-‐program	  som	  handlar	  om	  
konst	  eller	  inredning/design.	  

	   	   	   	  

Jag	  föredrar	  att	  läsa	  faktaböcker	  och	  foldrar	  
som	  är	  rikt	  illustrerade.	  

	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  

Summering	  av	  visuell-‐spatial	  intelligens	  
Fyll	  nu	  i	  tabellen	  nedan	  med:	  

1) Antal	  kryss	  från	  kolumnerna	  ovan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  vänster.	  	  
2) Multiplicera	  med	  siffran	  som	  följer	  i	  kolumnen	  i	  mitten.	  
3) Skriv	  in	  summan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  höger.	  

Hur	  du	  svarat:	   Antal	  kryss	   Multiplicera	  med	  	   =	  antal	  poäng	  

Stämmer	  alltid	  in	  på	  mig.	   	   4	   	  
Oftast	  sant	  om	  mig.	   	   3	   	  
Ibland	  sant	  om	  mig.	   	   2	   	  
Sällan	  eller	  aldrig	  sant	  om	  mig.	   	   1	   	  



296	  

DEN	  PERSONLIGA	  INTELLIGENSEN	  (a)	  
INTRAPERSONELL	  INTELLIGENS	  

5	  

Stämmer	  
alltid	  in	  på	  

mig	  

Oftast	  
sant	  om	  
mig	  

Ibland	  
sant	  om	  
mig	  

Sällan/	  	  
aldrig	  
sant	  
om	  
mig	  

För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  egentid.	  Att	  
bara	  få	  vara	  själv	  och	  göra	  det	  jag	  själv	  vill.	  

	   	   	   	  

Jag	  brukar	  tänka	  igenom	  saker	  noggrant.	  	   	   	   	   	  
Jag	  kan	  ofta	  möta	  motgångar	  med	  lugn,	  
utan	  att	  stressa.	  

	   	   	   	  

Jag	  har	  en	  speciell	  hobby	  eller	  intresse	  som	  
jag	  mest	  håller	  för	  mig	  själv.	  	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  lära	  mig	  mer	  om	  mig	  
själv.	  Om	  mina	  känslor,	  reaktioner	  på	  
händelser	  och	  uppväxt.	  

	   	   	   	  

Jag	  brukar	  regelbundet	  föra	  dagbok,	  
utvärdera	  eller	  blogga.	  

	   	   	   	  

Jag	  reflekterar	  ofta	  hur	  jag	  mår	  och	  hur	  jag	  
reagerar	  inför	  saker.	  

	   	   	   	  

Jag	  brukar	  sätta	  upp	  mål	  eller	  delmål	  för	  
mig	  själv	  som	  jag	  tänker	  på	  regelbundet.	  

	   	   	   	  

Jag	  känner	  mig	  själv	  bra	  och	  vet	  hur	  jag	  
reagerar	  i	  vissa	  situationer.	  

	   	   	   	  

Jag	  skulle	  hellre	  spendera	  ett	  veckoslut	  
ensam	  i	  en	  stuga	  någonstans	  än	  vid	  en	  
populär	  resort	  med	  många	  vänner.	  

	   	   	   	  

	  

Summering	  av	  intrapersonell	  intelligens	  
Fyll	  nu	  i	  tabellen	  nedan	  med:	  

1) Antal	  kryss	  från	  kolumnerna	  ovan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  vänster.	  	  
2) Multiplicera	  med	  siffran	  som	  följer	  i	  kolumnen	  i	  mitten.	  
3) Skriv	  in	  summan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  höger.	  

	  

Hur	  du	  svarat:	   Antal	  kryss	   Multiplicera	  med	  	   =	  antal	  poäng	  

Stämmer	  alltid	  in	  på	  mig.	   	   4	   	  
Oftast	  sant	  om	  mig.	   	   3	   	  
Ibland	  sant	  om	  mig.	   	   2	   	  
Sällan	  eller	  aldrig	  sant	  om	  mig.	   	   1	   	  
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DEN	  PERSONLIGA	  INTELLIGENSEN	  (b)	  
INTERPERSONELL	  INTELLIGENS	  

6	  

Stämmer	  
alltid	  in	  
på	  mig	  

Oftast	  
sant	  om	  
mig	  

Ibland	  
sant	  om	  
mig	  

Sällan/	  	  
aldrig	  
sant	  
om	  
mig	  

Jag	  är	  den	  typen	  av	  person	  människor	  
kommer	  för	  att	  få	  från	  eller	  konsultera	  
med.	  

	   	   	   	  

Jag	  föredrar	  lagsporter	  som	  badminton,	  
volleyboll	  eller	  fotboll	  framför	  
ensamidrotter	  som	  simning	  eller	  joggning.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  involvera	  mig	  i	  sociala	  
aktiviteter	  som	  rör	  mitt	  arbete,	  kyrkan	  eller	  
en	  förening.	  

	   	   	   	  

Jag	  diskuterar	  och	  debatterar	  gärna	  kring	  
ämnen	  som	  engagerar	  mig.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  träffa	  och	  lära	  känna	  nya	  
människor.	  

	   	   	   	  

Jag	  hjälper	  gärna	  medmänniskor	  med	  att	  
ge	  pengar,	  baka,	  bära,	  etc.	  

	   	   	   	  

Jag	  har	  ett	  stort	  behov	  av	  att	  dela	  mina	  
känslor	  och	  tankar	  med	  andra.	  

	   	   	   	  

Jag	  lär	  gärna	  en	  annan	  person	  något	  jag	  
kan.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  spela	  sällskapsspel.	   	   	   	   	  
Jag	  brukar	  ha	  lätt	  att	  läsa	  av	  hur	  människor	  
mår	  och	  känner	  inför	  saker.	  

	   	   	   	  

Summering	  av	  interpersonell	  intelligens	  
Fyll	  nu	  i	  tabellen	  nedan	  med:	  

1) Antal	  kryss	  från	  kolumnerna	  ovan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  vänster.	  	  
2) Multiplicera	  med	  siffran	  som	  följer	  i	  kolumnen	  i	  mitten.	  
3) Skriv	  in	  summan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  höger.	  

Hur	  du	  svarat:	   Antal	  kryss	   Multiplicera	  med	  	   =	  antal	  poäng	  

Stämmer	  alltid	  in	  på	  mig.	   	   4	   	  
Oftast	  sant	  om	  mig.	   	   3	   	  
Ibland	  sant	  om	  mig.	   	   2	   	  
Sällan	  eller	  aldrig	  sant	  om	  mig.	   	   1	   	  
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KROPPSLIG/TAKTIL-‐KINESTETISK	  
INTELLIGENS	  

7	  

Stämmer	  
alltid	  in	  
på	  mig	  

Oftast	  
sant	  om	  
mig	  

Ibland	  
sant	  om	  
mig	  

Sällan/	  
aldrig	  
sant	  
om	  
mig	  

Jag	  engagerar	  mig	  i	  en	  eller	  flera	  sporter	  
eller	  fysisk	  aktivitet	  regelbundet.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  det	  är	  svårt	  att	  sitta	  still	  för	  
långa	  perioder.	  Jag	  behöver	  pauser.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  arbeta	  med	  mina	  händer	  i	  
aktiviteter	  som	  att	  sy,	  väva,	  snickra,	  snida	  
eller	  bygga	  modeller.	  

	   	   	   	  

Mina	  bästa	  idéer	  kommer	  ofta	  till	  mig	  när	  
jag	  är	  ute	  på	  långpromenad	  eller	  
joggingtur,	  eller	  när	  jag	  sysslar	  med	  någon	  
annan	  fysisk	  aktivitet.	  

	   	   	   	  

Jag	  använder	  ofta	  gester	  med	  händerna	  
eller	  andra	  former	  av	  kroppsspråk	  när	  jag	  
pratar	  med	  någon.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  dansa.	   	   	   	   	  
Jag	  spelar	  gärna	  teater	  eller	  deltar	  i	  ett	  
rollspel	  om	  jag	  får	  tillfälle.	  

	   	   	   	  

Jag	  är	  nyfiken	  på	  hur	  saker	  känns	  och	  vill	  
gärna	  röra	  vid	  föremål.	  

	   	   	   	  

Jag	  uppskattar	  lekar	  eller	  övningar	  där	  jag	  
får	  röra	  på	  mig.	  

	   	   	   	  

Jag	  behöver	  praktisera	  en	  ny	  
uppgift/färdighet	  genom	  att	  utföra	  den,	  
istället	  för	  att	  läsa	  om	  eller	  se	  en	  video	  som	  
beskriver	  hur	  jag	  skall	  göra.	  

	   	   	   	  

Summering	  av	  kroppslig/taktil-‐kinestetisk	  intelligens	  
Fyll	  nu	  i	  tabellen	  nedan	  med:	  

1) Antal	  kryss	  från	  kolumnerna	  ovan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  vänster.	  	  
2) Multiplicera	  med	  siffran	  som	  följer	  i	  kolumnen	  i	  mitten.	  
3) Skriv	  in	  summan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  höger.	  

Hur	  du	  svarat:	   Antal	  kryss	   Multiplicera	  med	  	   =	  antal	  poäng	  

Stämmer	  alltid	  in	  på	  mig.	   	   4	   	  
Oftast	  sant	  om	  mig.	   	   3	   	  
Ibland	  sant	  om	  mig.	   	   2	   	  
Sällan	  eller	  aldrig	  sant	  om	  mig.	   	   1	   	  
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NATUR-‐INTELLIGENS	  

8	  

Stämmer	  
alltid	  in	  
på	  mig	  

Oftast	  
sant	  om	  
mig	  

Ibland	  
sant	  om	  
mig	  

Sällan/	  
aldrig	  
sant	  
om	  
mig	  

Jag	  tycker	  om	  att	  vandra	  med	  ryggsäck,	  
tälta	  eller	  bara	  gå	  i	  skogen.	  

	   	   	   	  

Jag	  är	  angelägen	  om	  att	  hjälpa	  till	  att	  rädda	  
naturen	  från	  vidare	  förstöring.	  

	   	   	   	  

Jag	  trivs	  med	  att	  ha	  djur	  i	  huset.	   	   	   	   	  
Jag	  håller	  på	  med	  en	  hobby	  som	  inkluderar	  
naturen	  på	  något	  sätt.	  

	   	   	   	  

Jag	  tycker	  om	  att	  skapa	  ordning	  hemma.	  
Allt	  skall	  ha	  en	  plats.	  Märkta	  lådor	  och	  
hyllor	  gör	  det	  lätt	  att	  sortera.	  

	   	   	   	  

Jag	  är	  intresserad	  av	  trädgårdsarbete	  och	  
växter,	  blommor,	  bär	  eller	  svampar.	  

	   	   	   	  

Jag	  njuter	  av	  att	  titta	  på	  naturen	  när	  jag	  
åker	  bil.	  

	   	   	   	  

Jag	  fascineras	  av	  rymden	  och	  läser	  gärna	  
om	  nya	  upptäckter	  och	  skådar	  upp	  mot	  
himlen	  för	  att	  se	  en	  komet	  eller	  planet.	  

	   	   	   	  

Jag	  tittar	  gärna	  på	  naturprogram	  eller	  
djurprogram	  på	  TV.	  

	   	   	   	  

Jag	  fascineras	  av	  och	  är	  intresserad	  av	  
människokroppens	  funktioner.	  

	   	   	   	  

Summering	  av	  natur	  intelligens	  
Fyll	  nu	  i	  tabellen	  nedan	  med:	  

1) Antal	  kryss	  från	  kolumnerna	  ovan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  vänster.	  	  
2) Multiplicera	  med	  siffran	  som	  följer	  i	  kolumnen	  i	  mitten.	  
3) Skriv	  in	  summan	  i	  kolumnen	  längst	  till	  höger.	  

	  

Hur	  du	  svarat:	   Antal	  kryss	   Multiplicera	  med	  	   =	  antal	  poäng	  

Stämmer	  alltid	  in	  på	  mig.	   	   4	   	  
Oftast	  sant	  om	  mig.	   	   3	   	  
Ibland	  sant	  om	  mig.	   	   2	   	  
Sällan	  eller	  aldrig	  sant	  om	  mig.	   	   1	   	  
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Nu	  är	  det	  dags	  att	  skriva	  in	  de	  poäng	  du	  summerat	  på	  respektive	  
intelligens.	  	  
	  
På	  nummer	  1	  (ordning)	  skriver	  du	  ner	  den	  intelligens	  du	  fått	  högst	  
resultat	  i	  och	  skriver	  in	  det	  summerade	  resultatet	  (antal	  poäng),	  
på	  nummer	  2	  skriver	  du	  ner	  den	  intelligens	  du	  fått	  nästhögst	  
resultat	  i	  och	  det	  summerade	  resultatet,	  osv.	  
	  

Ordning	   Antal	  poäng	   Intelligens	  

	  
1	  
	  

	   	  
Intelligens	  

	  
2	  
	  

	   	  
Intelligens	  

	  
3	  
	  

	   	  
Intelligens	  

	  
4	  
	  

	   	  
Intelligens	  

	  
5	  
	  

	   	  
Intelligens	  

	  
6	  
	  

	   	  
Intelligens	  

	  
7	  
	  

	   	  
Intelligens	  

	  
8	  
	  

	   	  
Intelligens	  
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Reflektera	  över	  det	  yrke,	  den	  roll,	  den	  tjänst,	  den	  befattning	  du	  
har	  idag	  eller	  vill	  ha.	  Stämmer	  ordningen	  överens	  med	  de	  
intelligenser	  som	  resulterade	  i	  mest	  poäng?	  Har	  du	  den	  typ	  av	  
tjänst	  som	  stämmer	  överens	  med	  dina	  intelligenser?	  	  
	  
Om	  du	  driver	  ett	  företag;	  stämmer	  dina	  intelligenser	  överens	  
med	  ditt	  företags	  inriktning,	  med	  ditt	  företags	  ambitioner,	  med	  
ditt	  företags	  mål,	  med	  ditt	  företags	  strategier,	  handlingsplaner,	  
värderingar,	  vision	  och	  värdegrund?	  	  	  
	  
Reflektera	  över	  de	  intelligenser	  du	  fått	  minst	  poäng	  i,	  vad	  kan	  du	  
göra	  här	  med	  små	  medel	  eller	  liten	  insats	  för	  att	  komma	  en	  liten	  
bit	  framåt	  per	  år?	  
	  
	  
I	  mallen	  på	  nästa	  sida	  kan	  du	  lägga	  in	  dina	  intelligenser	  för	  att	  
överskådligt	  se	  över	  dina	  åtta	  intelligenser.	  Dela	  dina	  resultat	  i	  
respektive	  intelligens	  med	  siffran	  100	  för	  att	  få	  fram	  
procentsatsen.	  Fyll	  sedan	  på	  pilen	  på	  respektive	  intelligens	  genom	  
att	  fylla	  i	  hur	  många	  procent	  du	  uppnår.	  Gör	  sedan	  om	  denna	  
utvärdering	  minst	  vartannat	  år	  och	  följ	  din	  utveckling.	  
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INTELLIGENSER	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

1	  
Verbal-‐

lingvistisk	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	  
Logisk-‐

matematisk	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	  
Musikalisk-‐
rytmisk	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4	  
Visuell-‐spatial	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5	  
Intrapersonell	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	  
Interpersonell	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7	  
Kroppslig/taktil-‐	  

kinestetisk	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

8	  
Natur	  
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Det	  räcker	  dessvärre	  inte	  att	  vara	  smart	  för	  att	  förändra	  en	  tro.	  	  	  
Viljan	  att	  förändra	  sitt	  liv	  räcker	  ibland	  inte	  till.	  När	  vi	  vill	  minska	  
ner	  eller	  sluta	  med	  någonting	  i	  våra	  liv	  som	  vi	  vet	  är	  fel	  för	  oss	  
eller	  t.o.m.	  skadligt	  för	  oss	  står	  vi	  inför	  ett	  dilemma.	  För	  trots	  att	  
vi	  vill	  är	  det	  väldigt	  många	  som	  inte	  gör	  förändringen.	  Det	  kan	  
vara	  att	  en	  människa	  vill	  sluta	  med	  ett	  missbruk	  eller	  sluta	  med	  
någon	  annan	  dålig	  vana.	  	  
	  
Hjärnan	  säger	  att	  det	  är	  självklart,	  logiken	  ställer	  det	  bortom	  allt	  
tvivel	  allt	  det	  är	  dumt	  och	  farligt	  att	  exempelvis	  missbruka	  
någonting	  eller	  göra	  olagliga	  saker.	  Men	  ändå	  sker	  ingen	  
förändring.	  
	  
Svaret	  till	  varför	  ingen	  förändring	  sker	  är	  för	  att	  logiken	  inte	  är	  
nog	  för	  att	  skapa	  en	  förändring.	  För	  att	  vi	  skall	  göra	  en	  större	  
förändring	  i	  våra	  liv	  krävs	  det	  att	  det	  känns	  i	  hjärtat.	  Det	  krävs	  att	  
det	  känns	  i	  vårt	  hjärta,	  att	  det	  gör	  lite	  ont.	  Jag	  har	  lagt	  upp	  detta	  i	  
tre	  steg	  som	  du	  kan	  läsa	  i	  citatet	  ovan	  och	  förtydligat	  här	  nedan:	  	  
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1) Steg	  1:	  Efter	  att	  du	  läst	  boken	  vet	  du	  att	  allt	  du	  tror	  på	  tror	  
du	  på	  för	  att	  någon	  har	  sagt	  att	  det	  är	  så.	  Det	  blir	  du	  din	  
sanning.	  Vid	  vissa	  faser	  i	  livet	  ifrågasätter	  du	  det	  du	  hör,	  du	  
tror	  helt	  enkelt	  inte	  på	  det	  och	  du	  vågar	  stå	  för	  det.	  Du	  tror	  
med	  det	  du	  har	  lärt	  dig	  och	  tagit	  till	  dig	  i	  ditt	  liv.	  	  
	  

2) Steg	  2	  uppenbarar	  sig	  ofta	  som	  en	  insikt	  och	  det	  kommer	  
som	  en	  smäll	  mitt	  i	  solarplexus.	  Du	  känner	  att	  det	  gör	  ont	  i	  
magen.	  Mina	  kära	  vänner	  och	  mentorer	  Lotta	  och	  Bengt	  
Wiström	  beskriver	  så	  bra	  att	  det	  är	  din	  självkänsla	  som	  talar	  
om	  för	  dig	  att	  detta	  är	  inte	  du!	  Att	  när	  du	  får	  ont	  i	  magen	  
betyder	  det	  att	  du	  har	  gjort	  eller	  sagt	  någonting	  du	  
egentligen	  inte	  vill	  stå	  för.	  

	  
3) Steg	  3	  är	  förändringen.	  Du	  vet	  logiskt	  och	  mentalt	  (hjärnan)	  

att	  du	  behöver	  göra	  en	  förändring.	  Du	  vet	  fysiskt	  (magen)	  
att	  du	  mår	  dåligt	  för	  att	  du	  inte	  gjort	  förändringen.	  När	  du	  
blir	  känslomässigt	  berörd	  på	  riktigt,	  när	  det	  gör	  ont	  i	  
hjärtat,	  gör	  du	  förändringen.	  	  

	  
Logik	  är	  en	  sund	  tro,	  men	  förändring	  sker	  bara	  i	  verkligheten.	  	  
Jag	  minns	  att	  jag	  läste	  en	  härlig	  historia	  av	  författaren	  och	  
föreläsaren	  Stephen	  Richards	  Covey	  (som	  tyvärr	  gick	  bort	  förra	  
året,	  2012),	  han	  beskriver	  just	  detta	  så	  bra.	  Jag	  skall	  försöka	  
återberätta	  historien	  så	  bra	  jag	  kan:	  
	  
”En	  man	  satt	  på	  ett	  tåg	  på	  väg	  hem	  efter	  en	  lång	  dag.	  Vid	  en	  station	  
steg	  en	  pappa	  på	  med	  sina	  tre	  barn.	  Han	  satte	  sig	  mittemot	  och	  
hans	  barn	  började	  direkt	  föra	  världens	  liv,	  de	  skrek,	  sprang	  upp	  och	  
ner,	  hoppade	  på	  sätena,	  stötte	  emot	  människor	  och	  var	  hur	  jobbiga	  
som	  helst.	  Mannen	  som	  satt	  på	  tåget	  först,	  observerade	  att	  pappan	  
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inte	  brydde	  sig	  om	  sina	  barns	  beteende	  alls	  och	  han	  blev	  mer	  och	  
mer	  irriterad	  att	  pappan	  inte	  gjorde	  någonting	  för	  att	  ta	  kontrollen	  
över	  sina	  barn.	  	  
	  
Mannen	  blev	  mer	  och	  mer	  förbannad	  inombords	  ju	  längre	  oljudet	  
höll	  på.	  Han	  höll	  sitt	  humör	  i	  schack	  så	  länge	  han	  bara	  kunde	  men	  till	  
sist	  fick	  han	  nog	  och	  skrek	  till	  pappan:	  ´Har	  du	  inte	  koll	  på	  dina	  
barn!	  Vilken	  sorts	  pappa	  är	  du	  egentligen!	  ´	  
	  
Pappan	  skakade	  på	  sitt	  huvud	  och	  tittade	  upp.	  Han	  sade:	  ´Åh,	  jag	  är	  
jätteledsen	  men	  jag	  kommer	  precis	  från	  sjukhuset	  där	  min	  fru	  dog.	  
Och	  jag	  vet	  verkligen	  inte	  vad	  jag	  och	  barnen	  skall	  ta	  oss	  till.	  ´.	  	  
	  
Mannen	  ändrade	  på	  ett	  ögonblick	  sitt	  beteende,	  sade	  förlåt,	  började	  
leka	  med	  barnen	  och	  frågade	  pappan	  om	  det	  var	  något	  han	  kunde	  
göra.”	  
	  
	  
Hur	  kunde	  det	  vara	  att	  mannen	  var	  så	  uppretad	  inombords	  att	  
han	  kokade	  av	  ilska	  och	  på	  ett	  ögonblick	  förändrades	  hans	  
känslor,	  attityd	  och	  beteende?	  Det	  beror	  på	  att	  han	  blev	  
känslomässigt	  berörd	  på	  riktigt.	  Han	  fick	  ont	  i	  hjärtat.	  	  
	  
Som	  min	  fantastiskt	  begåvade	  vän	  Amanda	  Gore	  sagt:	  ”Skall	  du	  
lyckas	  få	  människor	  att	  förändra	  sin	  tro	  behöver	  du	  beröra	  deras	  
hjärtan.”.	  	  
	  
Logiken	  kan	  aldrig	  förändra	  en	  människa	  lika	  mycket	  och	  snabbt	  
som	  människans	  känslor.	  
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Hur	  energigivare	  ger	  energi	  till	  varandra	  och	  andra.	  
Vilka	  människor	  är	  det	  som	  ger	  dig	  de	  uppriktiga	  goda	  råden?	  	  
Jo,	  människor	  som	  är	  trygga	  i	  sig	  själva	  och	  ger	  energi	  och	  glädje.	  	  
	  
De	  mår	  bra	  inombords	  och	  har	  inget	  behov	  av	  att	  suga	  kraft	  från	  
andra.	  De	  gläds	  med	  värme	  inombords	  över	  andra	  människors	  
framgångar.	  	  
	  
Dessa	  människor	  ger	  dig	  goda	  råd	  från	  hjärtat	  och	  inte	  från	  hjärnan,	  
de	  bryr	  sig	  om	  varje	  liten	  molekyl	  i	  dig.	  De	  vill	  att	  du	  skall	  lyckas	  och	  
de	  gör/vill	  göra	  vågen	  framför	  dig	  när	  du	  lyckats.	  De	  ser	  det	  positiva	  
och	  berättar	  för	  andra	  människor	  om	  dig,	  ditt	  beteende	  och	  dina	  
idéer	  till	  andra.	  De	  letar	  inte	  fel,	  de	  letar	  rätt!	  
	  
Hur	  energivampyrer	  suger	  energi	  från	  alla.	  
Dessvärre	  är	  det	  så	  att	  vi	  alla	  också	  har	  energitjuvar/	  
energivampyrer	  och	  egoister	  omkring	  oss.	  Du	  kan	  lätt	  se	  vem	  
dessa	  är	  i	  din	  omgivning.	  	  
	  
Dessa	  är	  de	  som	  klagar	  och	  kritiserar	  andra	  så	  fort	  de	  får	  tillfälle.	  De	  
kommenterar	  andra	  människor	  negativt,	  snackar	  illa	  om	  andra	  och	  
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sprider	  medvetet	  och	  omedvetet	  rykten	  om	  andra.	  Vad	  som	  också	  
är	  vanligt	  hos	  dessa	  är	  att	  de	  aldrig	  tycker	  de	  själva	  gör	  fel.	  Men	  
konstigt	  nog	  har	  de	  samtidigt	  förmågan	  att	  hitta	  och	  kommentera	  
fel	  hos	  andra	  konstant.	  Det	  är	  väldigt	  märkligt	  och	  tragiskt.	  
	  
Dessa	  människor	  behöver	  energi	  som	  alla	  andra	  och	  det	  får	  de	  tar	  
de	  genom	  att	  gödsla	  sina	  negativa	  kommentarer	  över	  alla	  som	  
kommer	  nära.	  Och	  ingen	  som	  kommer	  för	  nära	  slipper	  undan	  det	  
negativa.	  Tråkigt	  nog	  lyssnar	  de	  flesta	  på	  skitsnacket	  och	  håller	  
med	  istället	  för	  att	  säga	  emot	  eller	  gå	  därifrån.	  	  
	  
En	  energivampyr	  drar	  alltid	  energi	  ifrån	  dig.	  	  
När	  du	  är	  nära	  en	  vampyr	  kan	  du	  aldrig	  riktigt	  slappna	  av.	  Du	  vet	  
inte	  vem	  den	  skall	  se	  ner	  på	  eller	  kommentera	  negativt.	  	  
	  
En	  vampyr	  lyssnar	  inte	  på	  dig!	  Den	  lyssnar	  på	  vad	  du	  säger	  fel!	  	  
Då	  kan	  den	  briljera	  genom	  att	  rätta	  dig,	  skämtsamt	  och	  helt	  på	  din	  
bekostnad	  kommentera	  det	  den	  tycker	  är	  felaktigt,	  skratta	  och	  
skämta	  om	  det	  eller	  t.o.m.	  tillrättavisa	  dig.	  	  	  
	  
Dessa	  människor	  spiller	  din	  tid!	  Det	  enda	  du	  får	  när	  du	  är	  nära	  en	  
vampyr	  är	  magont	  och	  huvudvärk.	  Det	  enda	  det	  ger	  är	  att	  du	  
tappar	  värdefull	  tid	  av	  ditt	  liv	  och	  fokus	  från	  vad	  som	  är	  viktigt.	  
Gör	  allt	  du	  kan	  för	  att	  komma	  från	  dem!	  Du	  har	  bara	  ett	  liv,	  var	  
rädd	  om	  det	  och	  låt	  istället	  vampyrerna	  mysa	  med	  varandra.	  
	  
Var	  givaren	  i	  varje	  möte!!	  
Det	  är	  väldigt	  viktigt	  för	  ditt	  välmående	  och	  din	  framgång	  i	  privat-‐	  
och	  yrkeslivet	  att	  du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  vara	  givaren.	  Förlora	  
ingen	  dyrbar	  tid!	  När	  jag	  genuint	  och	  från	  hjärtat	  började	  vara	  



308	  

givaren	  förändrades	  verkligen	  allt	  men	  som	  jag	  skrev	  i	  ”Visa	  
Guldet!”	  -‐	  det	  händer	  inte	  över	  en	  natt!	  	  
	  
När	  jag	  började	  vara	  en	  optimist	  varje	  dag	  och	  en	  positiv	  människa	  
så	  ofta	  jag	  bara	  orkade	  -‐	  såg	  först	  ingen	  det	  på	  riktigt	  och	  det	  
förstår	  jag.	  Jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  de	  tänkte:	  ”Vad	  är	  det	  med	  
honom?”;	  ”Vad	  han	  har	  förändrats,	  har	  han	  gått	  en	  kurs	  eller..?”.	  
	  
Tänk	  på	  balansen	  	  
Du	  behöver	  ha	  översikt	  på	  balansen.	  Ingen	  orkar	  vara	  positiv	  alla	  
dagar	  i	  veckan,	  det	  går	  inte.	  Även	  positiva	  optimister	  har	  rätt	  att	  
må	  dåligt.	  Ingen	  orkar	  vara	  positiv	  hela	  tiden,	  däremot	  är	  jag	  
övertygad	  om	  att	  det	  går	  att	  vara	  en	  ständig	  optimist.	  Det	  går	  att	  
vara	  en	  optimist	  och	  det	  går	  att	  ha	  en	  positiv	  filosofi.	  	  
	  
Det	  går	  att	  ha	  ett	  positiv	  tro	  på	  dig	  själv	  och	  på	  det	  du	  gör.	  	  
Du	  vet	  att	  om	  du	  har	  en	  positiv	  tro	  till	  dig	  själv	  och	  till	  det	  du	  gör	  
så	  kommer	  det	  att	  skapa	  ett	  positivt	  resultat.	  Det	  kommer	  inte	  att	  
hända	  över	  en	  natt	  men	  för	  varje	  dag	  kommer	  du	  närmare	  dina	  
drömmar,	  mål	  och	  ambitioner.	  Det	  är	  det	  som	  gör	  livet	  lättare	  att	  
leva	  och	  svackorna	  i	  livet	  mer	  kortvariga.	  Så	  det	  gäller	  att	  vara	  
uthållig	  och	  tro	  på	  det	  du	  gör!	  Ge	  inte	  upp!	  Det	  är	  ditt	  liv	  och	  du	  
förtjänar	  det	  bästa!	  Till	  sist	  kommer	  människor	  att	  se	  storheten	  i	  
dig,	  att	  du	  vågar	  stå	  för	  det	  positiva	  när	  de	  flesta	  pratar	  om	  och	  
ser	  det	  negativa.	  	  
	  
Det	  härliga	  är	  att	  det	  är	  de	  positiva,	  likasinnade	  människorna	  som	  
lägger	  märke	  till	  dig,	  de	  kommer	  att	  dras	  till	  dig	  lika	  säkert	  som	  
solen	  går	  upp	  på	  morgonen.	  	  
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Det	  finns	  ord	  som	  tar	  dig	  längre	  från	  dina	  ambitioner	  i	  livet.	  
Jag	  skall	  i	  detta	  och	  nästa	  kapitel	  beskriva	  ord	  jag	  anser	  du	  
behöver	  reflektera	  över	  och	  efterhand	  försöka	  ta	  bort	  ur	  ditt	  
ordförråd	  eftersom	  dessa	  ord	  inte	  tar	  dig	  framåt.	  Detta	  kapitel	  
handlar	  om	  ordet	  ”man”.	  I	  min	  första	  bok	  ägnade	  jag	  många	  sidor	  
år	  att	  beskriva	  ”man-‐form”.	  Denna	  insikt	  fick	  jag	  från	  Bengt	  och	  
Lotta	  Wiström	  och	  jag	  har	  arbetat	  stenhårt	  med	  mig	  själv	  och	  
fördjupat	  mig	  i	  detta	  oansvariga	  ord	  ”man”.	  Det	  tog	  mig	  två	  år	  
innan	  jag	  slutade	  prata,	  skriva	  och	  tänka	  i	  man-‐form.	  	  
	  
Jag	  skall	  berätta	  om	  en	  händelse	  som	  är	  ett	  utmärkt	  exempel	  på	  
man-‐form.	  En	  vän	  till	  mig	  som	  var	  med	  i	  ett	  reportage	  där	  min	  vän	  
beskrev	  missförhållanden	  på	  förskolor.	  Jag	  skickade	  ett	  SMS	  där	  
jag	  skrev:	  ”Vilket	  bra	  reportage!	  Snyggt	  jobbat!”	  Jag	  fick	  nästan	  
direkt	  följande	  svar:	  ”Vad	  gör	  man	  inte	  för	  sina	  barn?”.	  	  
	  
Läs	  meningen	  högt	  och	  tydligt	  trots	  att	  du	  kanske	  inte	  ens	  har	  
barn.	  Nå,	  hände	  det	  något	  speciellt	  i	  din	  kropp	  när	  du	  läste	  denna	  
mening.	  Nej,	  det	  gör	  det	  inte.	  	  
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Prova	  nu	  att	  säga	  denna	  mening	  högt	  och	  tydligt	  för	  dig	  själv:	  
”Vad	  gör	  JAG	  inte	  för	  mina	  barn?”.	  	  
	  
Hur	  kändes	  det	  nu	  när	  du	  läste	  ordet	  JAG?	  Ja	  vet!	  Det	  gör	  ont	  i	  
magen	  och	  det	  blir	  en	  konstig	  känsla	  i	  hela	  kroppen!	  Jag	  lovar,	  du	  
kan	  läsa	  denna	  mening:	  ”Vad	  gör	  JAG	  inte	  för	  mina	  barn?”	  åtta	  
miljarder	  gånger	  och	  du	  kommer	  att	  få	  samma	  känsla	  i	  din	  kropp	  
varenda	  gång	  du	  läser	  ordet	  JAG.	  	  
	  
Varför	  blir	  det	  så	  här?	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  det	  blir	  så	  totalt	  olika	  
känslor	  när	  du	  läser	  nästan	  samma	  mening?	  Det	  är	  för	  att	  när	  du	  
skriver,	  tänker	  eller	  pratar	  i	  man-‐	  form	  har	  du	  inte	  modet	  att	  säga	  
”jag”	  eller	  ”du”	  eller	  vem	  eller	  vilka	  det	  nu	  avser	  och	  då	  är	  det	  
mycket	  lättare	  att	  slänga	  fram	  ett	  ”man”.	  
	  
Jag	  brukar	  beskriva	  ”man”	  som	  en	  person	  alla	  känner	  till.	  	  
Alla	  hör	  om	  denna	  person	  varje	  dag.	  Du	  kan	  läsa	  om	  denna	  person	  
i	  tidningar,	  i	  E-‐mail	  och	  böcker	  (t.o.m.	  i	  skolböcker!).	  Det	  pratas	  
om	  denna	  person	  på	  tv,	  i	  filmer	  och	  i	  reklam.	  När	  filmer	  översätts	  
till	  svenska	  från	  engelska	  på	  tv	  och	  på	  bio	  översätts	  ibland	  tydlig	  
adresserade	  fraser	  till	  man-‐form	  av	  översättarna.	  Kändisar,	  
idrottare,	  statsöverhuvuden.	  Alla	  pratar	  om	  denna	  person	  som	  
aldrig	  någonsin	  någon	  har	  sett.	  	  
	  
Är	  du	  tydlig	  när	  du	  pratar	  i	  man-‐form?	  Tar	  du	  ansvar	  när	  du	  pratar	  i	  
man-‐form?	  Förstår	  mindre	  barn	  vem	  du	  menar	  när	  du	  pratar	  i	  
man-‐form?	  Får	  du	  som	  säljare	  in	  alla	  potentiella	  avslut	  genom	  att	  
använda	  man-‐form?	  Svaret	  är	  nej	  på	  alla	  dessa	  frågor.	  	  
	  
Ett	  företag	  jag	  hjälpte	  inom	  försäljningsteknik	  hade	  72st	  ”man”	  i	  
sin	  muntliga	  25-‐minuts	  presentation	  plus	  dessutom	  två	  stycken	  
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Powerpoint-‐bilder	  med	  ”man”.	  När	  jag	  lyssnade	  till	  ett	  föredrag	  
om	  något	  så	  viktigt	  som	  säkerhet	  antecknade	  jag	  långt	  över	  200st	  
”man”	  på	  en	  timme.	  	  
	  
Börja	  förändringen	  idag.	  
Samma	  sekund	  du	  verkligen	  bestämmer	  dig	  för	  att	  ta	  tillvara	  på	  
detta	  enkla	  sätt	  till	  utveckling	  kommer	  du	  att	  få	  två	  gåvor	  helt	  
gratis.	  
	  
Gåva	  nummer	  1:	  	  
Du	  kommer	  att	  lyssna	  på	  människor	  annorlunda.	  Du	  kommer	  inte	  
bara	  att	  lyssna	  till	  vad	  de	  säger	  utan	  också	  hur	  de	  säger	  vad	  de	  
säger.	  När	  du	  medvetet	  lyssnar	  till	  hur	  de	  säger	  vad	  de	  säger	  och	  
vilka	  ord	  de	  använder	  kommer	  det	  att	  göra	  att	  de	  automatiskt	  får	  
mer	  förtroende	  för	  dig.	  Deras	  endorfiner	  dansar	  loss,	  de	  får	  ökad	  
självkänsla	  och	  de	  mår	  bra	  i	  din	  närhet.	  Vad	  kan	  det	  göra	  för	  dig	  i	  
dina	  relationer	  och	  i	  din	  yrkesroll?	  Hur	  mycket	  kan	  du	  utvecklas	  här?	  	  
	  
Gåva	  nummer	  2:	  	  
Innan	  du	  talar	  eller	  skriver	  kommer	  du	  att	  noggrant	  värdera	  de	  ord	  
du	  själv	  använder,	  vilket	  gör	  att	  du	  blir	  extremt	  mycket	  tydligare	  
och	  framstår	  som	  ett	  föredöme	  och	  en	  ledare.	  Om	  du	  arbetar	  inom	  
försäljning	  och	  implementerar	  detta	  i	  din	  säljmetodik	  kan	  jag	  bara	  
säga	  grattis!	  Du	  kommer	  garanterat	  att	  öka	  din	  försäljning.	  Tänk	  
också	  på	  detta	  när	  du	  skriver	  mail	  eller	  SMS	  för	  att	  undvika	  
missförstånd.	  
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Efter	  att	  jag	  börjat	  fördjupa	  mig	  i	  man-‐formens	  betydelse	  för	  vår	  
personliga	  utveckling	  började	  jag	  också	  studera	  vilka	  andra	  fraser	  
och	  ord	  som	  läggs	  till	  för	  att	  frånsäga	  sig	  det	  personliga	  ansvaret.	  
Ofta	  läggs	  ord	  till	  i	  slutet	  av	  meningar,	  ord	  som	  absolut	  inte	  
behövs.	  	  
	  
Budskapet	  har	  redan	  kommit	  fram	  –	  men	  så	  läggs	  ett	  ord	  till	  för	  
att	  göra	  det	  hela	  mjukare,	  vilket	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  allt	  
ansvarstagande	  tas	  bort	  på	  ett	  ögonblick.	  	  
	  
Allt	  detta	  grundar	  sig	  på	  dålig	  självkänsla.	  Ju	  bättre	  självkänsla,	  
desto	  lättare	  är	  det	  att	  vara	  tydlig	  och	  värna	  om	  sin	  integritet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



313	  

Man	  	  
Först	  ett	  exempel	  på	  vad	  jag	  menar	  när	  det	  gäller	  ”man-‐	  form”.	  
En	  människa	  säger	  till	  exempel:	  ”Ja,	  det	  kan	  man	  säga.”	  	  
	  
Detta	  är	  så	  vanligt.	  Människan	  har	  ju	  redan	  sagt	  ja!	  Det	  är	  
supertydligt!	  Men	  så	  läggs	  det	  till:	  ”det	  kan	  man	  säga”	  helt	  i	  
onödan	  för	  att	  det	  känns	  jobbigt	  och	  tufft	  att	  vara	  rak	  och	  tydlig.	  
	  
Kanske	  	  
Här	  ett	  exempel	  på	  ”kanske”.	  Kanske	  är	  ett	  ord	  som	  vissa	  lägger	  
till	  i	  slutet	  av	  meningar:	  ”Skall	  du	  ringa	  den	  där	  kunden	  –	  
kanske..?”.	  
	  
”Eller”	  är	  jättevanligt	  när	  människor	  har	  dålig	  självkänsla	  eller	  är	  
irriterade:	  ”Skulle	  inte	  du	  städa	  garaget	  –	  eller..?”;	  ”Har	  du	  ringt	  
det	  där	  samtalet	  –	  eller..?	  
	  
”Så	  att	  säga”	  är	  ett	  annat	  fenomen	  som	  dyker	  upp	  i	  slutet	  av	  
meningar.	  Oftast	  har	  jag	  reflekterat	  på	  detta	  när	  människor	  skall	  
rapportera	  saker	  på	  möten.	  Då	  kommer	  ”så	  att	  säga”	  efter	  en	  
dålig	  bortförklaring	  eller	  ursäkt.	  ”Det	  har	  ju	  varit	  dåligt	  väder	  –	  så	  
att	  säga…”;	  ”Vi	  hade	  lite	  kunder	  igår	  –	  så	  att	  säga...”	  
	  
Tur	  &	  Otur	  
Ord	  jag	  vill	  be	  dig	  att	  allvarligt	  fundera	  på	  att	  ta	  bort	  ur	  din	  
vokabulär	  framförallt	  inom	  yrkeslivet	  är	  ”tur”	  och	  ”otur”.	  Min	  
åsikt	  är	  att	  det	  inte	  finns	  tur	  eller	  otur	  inom	  yrkeslivet.	  	  
	  
Säger	  du	  att	  du	  haft	  tur	  när	  du	  gjort	  någonting	  bra	  beror	  det	  
antagligen	  på	  dålig	  självkänsla,	  annars	  hade	  du	  kanske	  sagt:	  ”Ja,	  
det	  gjorde	  jag	  bra.”.	  Säger	  du	  att	  du	  haft	  otur	  är	  det	  bara	  att	  
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komma	  med	  ursäkter	  och	  bortförklaringar	  istället	  för	  att	  agera	  
som	  ett	  proffs	  och	  ta	  ansvar	  för	  resultatet.	  	  
	  
Oftast	  är	  orsaken	  till	  dåliga	  resultat	  dåliga	  förberedelser	  medan	  
bra	  förberedelser	  är	  grunden	  till	  bra	  resultat.	  Jag	  brukar	  säga:	  
”Är	  du	  förberedd	  ”får”	  du	  tur.	  Är	  du	  inte	  förberedd	  har	  du	  ett	  
ypperligt	  tillfälle	  att	  skylla	  på	  otur.”.	  
	  
Föreläsaren	  och	  författaren	  Emma	  Pihl	  har	  beskrivit	  sju	  ord	  hon	  
anser	  att	  vi	  människor	  behöver	  vara	  uppmärksamma	  med:	  
	  

1) Inte	  

2) Men	  

3) Man	  

4) Aldrig/alltid	  

5) Kanske	  	  

6) Måste	  	  

7) Försöka	  
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Många	  pratar	  om	  att	  nå	  sin	  fulla	  potential.	  
För	  att	  nå	  din	  potential	  behöver	  du	  mäta	  din	  potential.	  Jag	  brukar	  
beskriva	  potential	  med	  att	  prata	  lite	  golf.	  Jag	  har	  pratat	  en	  hel	  del	  
med	  elitgrupper	  i	  golf	  och	  enskilda	  golfspelare	  i	  rollen	  som	  mental	  
tränare.	  I	  dess	  samtal	  har	  jag	  kommit	  på	  den	  faktor	  som	  gör	  att	  
spelaren	  inte	  når	  sin	  fulla	  potential:	  För	  att	  du	  skall	  bli	  duktig	  i	  
golf,	  för	  att	  du	  snabbt	  skall	  nå	  bra	  resultat	  och	  för	  att	  du	  skall	  
överträffa	  dina	  egna	  mål	  och	  förväntningar	  behöver	  du	  ”tänka	  
bort	  ditt	  handicap”.	  
	  
Handicap	  i	  golf	  är	  en	  faktor	  som	  är	  tänkt	  att	  vara	  positiv,	  
utformningen	  är	  enbart	  positivt	  ämnad.	  En	  skicklig	  och	  en	  mindre	  
skicklig	  spelare	  skall	  kunna	  träna	  och	  tävla	  mot	  varandra	  på	  lika	  
villkor.	  Ju	  skickligare	  spelare,	  desto	  lägre	  handicap.	  
Ditt	  ”handicap”	  i	  golf	  motsvarar	  hur	  bra	  du	  är	  på	  att	  spela	  golf,	  
det	  motsvarar	  hårt	  och	  konkret	  din	  verklighet,	  det	  är	  en	  sanning.	  
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Alla	  i	  golf	  pratar	  av	  förklarliga	  skäl	  i	  handicap-‐termer.	  På	  detta	  sätt	  
kan	  alla	  mätas	  i	  hur	  bra	  de	  är.	  Alla	  vill	  få	  ner	  sitt	  handicap	  för	  sin	  
egen	  skull	  (eller	  för	  andras	  skull).	  
	  
Men	  problemet	  med	  handicap	  i	  golf	  är	  att	  det	  blir	  din	  sanning.	  Ditt	  
handicap	  talar	  om	  hur	  bra	  du	  skall	  vara/förväntas	  vara.	  Alla	  golfare	  
kan	  berätta	  att	  de	  någon	  gång	  spelat	  några	  hål	  på	  långt	  under	  sitt	  
handicap	  men	  att	  det	  ändå	  blivit	  en	  runda	  på	  ungefär	  deras	  
handicap	  eller	  sämre	  när	  de	  spelat	  klart.	  Varför?	  För	  att	  de	  så	  fort	  
de	  börjar	  tänka	  på	  att	  de	  spelar	  ”för	  bra”	  för	  sitt	  handicap	  börjar	  
de	  spela	  sämre.	  Detta	  är	  vad	  jag	  kallar	  det	  mentala	  handicapet.	  	  
Det	  är	  inte	  motståndarna,	  vädret	  eller	  någon	  annan	  faktor	  som	  
är	  hindret	  till	  framgång	  i	  golf.	  Allt	  sitter	  i	  huvudet!	  Det	  första	  jag	  
säger	  på	  föreläsningar	  på	  idrottsklubbar	  och	  när	  jag	  coachar	  
golfspelare	  är:	  GLÖM	  DITT	  HANDICAP!	  
	  
När	  du	  tar	  bort	  den	  faktorn	  kan	  du	  se	  hur	  bra	  du	  egentligen	  kan	  
bli!	  Då	  kan	  du	  se	  din	  egentliga	  potential.	  Istället	  för	  att	  tänka	  på	  
handicap,	  scorekort,	  hur	  du	  presterat	  innan	  och	  vad	  
motståndarna	  presterar	  är	  mitt	  tips	  att	  endast	  tänka	  på	  att	  det	  
slag	  du	  precis	  skall	  slå	  –	  skall	  vara	  ett	  bra	  slag...	  	  
	  
Tänk	  att	  det	  är	  en	  form	  av	  meditation.	  Så	  fort	  du	  tänker	  på	  
någonting	  annat	  än	  nästa	  slag	  är	  du	  på	  fel	  väg.	  	  
	  
Nu	  tog	  jag	  golf	  som	  ett	  exempel	  på	  det	  mentala	  handicapet	  men	  
tänk	  tanken	  att	  det	  mentala	  handicapet	  existerar	  i	  allt	  det	  du	  
gör…	  	  
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Du	  själv	  bestämmer	  till	  största	  delen	  ditt	  mentala	  handicap	  i	  allt	  
du	  gör.	  Från	  hur	  bra	  du	  är	  på	  att	  gå	  upp	  direkt	  ur	  sängen	  när	  
alarmet	  ringer	  till	  hur	  bra	  du	  är	  på	  att	  komma	  i	  tid	  till	  jobbet.	  Från	  
hur	  bra	  du	  är	  på	  ditt	  yrke	  till	  hur	  bra	  du	  är	  på	  att	  hantera	  stress	  
och	  problem.	  Från	  hur	  bra	  du	  är	  på	  att	  parkera	  till	  hur	  bra	  du	  är	  på	  
att	  mysa	  i	  sängen	  med	  din	  käresta.	  	  
	  

Om	  du	  funderar	  själv	  på	  det	  du	  är	  riktigt	  bra	  på	  -‐	  alla	  de	  sakerna	  
funderar	  du	  inte	  ens	  på	  att	  du	  är	  det	  minsta	  dålig	  på.	  Det	  kan	  vara	  
ex.	  laga	  mat,	  cykla,	  köra	  bil,	  kyssas,	  etc.	  Det	  kan	  vara	  vad	  som	  
helst,	  allt	  du	  är	  bra	  på	  tvivlar	  du	  inte	  på	  dig	  själv	  i.	  	  
	  

I	  mina	  samtal	  med	  människor	  i	  medelåldern	  har	  jag	  upptäckt	  att	  

majoriteten	  lever	  sitt	  privat- 	  och	  yrkesliv	  efter	  de	  förväntningar	  
andra	  människor	  har.	  Alltså	  sätter	  andra	  människor	  graden	  av	  
deras	  mentala	  handicap	  som	  också	  är	  deras	  högstanivå.	  
	  

Vem	  har	  satt	  din	  högstanivå	  i	  ditt	  privatliv?	  	  
Är	  det	  du	  själv	  eller	  andra	  människor?	  	  
	  

Vad	  visar	  du	  på	  din	  arbetsplats	  eller	  i	  skolan;	  din	  egen	  unika	  
högstanivå	  eller	  ditt	  mentala	  handicap?	  	  
Vem	  har	  bestämt	  hur	  mycket	  du	  skall	  tro	  på	  dig	  själv?	  
	  

Föreläsaren	  Les	  Brown	  har	  så	  klokt	  sagt	  att	  ”de	  som	  är	  bäst	  på	  att	  
snacka	  oss	  ut	  ur	  saker	  och	  ting	  är	  vi	  själva.”	  
	  

Visa	  din	  fulla	  potential!	  	  
Bestäm	  ditt	  tempo	  och	  håll	  det	  tempot	  varenda	  dag.	  Bestäm	  din	  
högstanivå	  och	  bibehåll	  den	  nivån.	  Bestäm	  vad	  du	  vill	  
uppnå/åstadkomma	  och	  agera	  för	  att	  nå	  dit!	  Gör	  det	  för	  din	  egen	  
skull	  och	  inte	  för	  andra.	  
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Hur	  du	  kommunicerar	  påverkar	  människor	  positivt	  eller	  negativt	  
så	  var	  aktsam,	  varsam	  och	  respektfull	  med	  hur	  du	  väljer	  dina	  ord	  
för	  de	  kan	  bli	  någons	  sanning.	  Hur	  påverkas	  du	  och	  vad	  känner	  du	  
när	  någon	  står	  nära	  intill	  dig	  och	  säger	  något	  av	  följande:	  
	  

§ Jag	  måste	  kräkas…	  

§ Jag	  och	  hela	  min	  familj	  har	  fått	  löss	  och	  det	  kliar	  som…	  

§ Jag	  är	  genomförkyld,	  näsan	  rinner	  hela	  tiden…	  

§ Jag	  tror	  jag	  har	  fått	  influensan…	  
	  

Antagligen	  börjar	  du	  känna	  efter	  hur	  du	  mår.	  Du	  kanske	  känner	  
att	  det	  rör	  runt	  i	  magen	  när	  någon	  känner	  att	  de	  känner	  att	  de	  
måste	  kräkas	  och	  att	  det	  börjar	  klia	  i	  din	  hårbotten	  när	  någon	  
nämner	  löss?	  Detta	  är	  ingen	  ovanligt	  eller	  konstigt.	  Du	  har	  blivit	  
påverkad	  och	  detta	  kan	  kopplas	  till	  vad	  som	  kallas	  ”nocebo-‐
effekten”.	  En	  nocebo-‐effekt	  orsakar	  symptom	  på	  ohälsa	  som	  
orsakas	  av	  förslag	  eller	  övertygelse	  av	  att	  något	  är	  skadligt.	  	  
	  

Termen	  ”nocebo”	  kommer	  av	  det	  latinska	  ”jag	  vill	  skada”.	  	  
Här	  följer	  några	  exempel:	  	  
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Gardiner,	  Morse	  skrev	  1999	  om	  ett	  test	  där	  japanska	  forskare	  
testade	  57	  skolungdomar	  (alla	  pojkar)	  för	  deras	  allergikänslighet	  
mot	  växter	  som	  kan	  orsaka	  kliande	  utslag.	  De	  som	  hade	  
dokumenterat	  svåra	  besvär	  fick	  ta	  på	  sig	  en	  ögonbindel.	  
Forskarna	  borstade	  den	  ena	  armen	  med	  den	  giftiga	  växten	  men	  
sade	  att	  det	  var	  ett	  ofarligt	  kastanjeblad.	  De	  flesta	  pojkarna	  fick	  
ingen	  allergisk	  reaktion	  alls.	  På	  den	  andra	  armen	  borstade	  
forskarna	  med	  den	  ofarliga	  växten	  men	  sade	  att	  det	  var	  den	  växt	  
de	  var	  som	  mest	  allergiska	  mot.	  Inom	  några	  minuter	  fick	  pojkarna	  
rodnader	  och	  utslag	  på	  armarna.	  	  	  	  
	  

I	  ett	  experiment	  fick	  astmapatienter	  först	  andas	  in	  en	  ånga	  som	  
forskarna	  sade	  var	  kemiskt	  irriterande	  eller	  allergen.	  Nästan	  
hälften	  av	  patienterna	  upplevde	  andningsproblem	  och	  ett	  tolv	  
fick	  fullt	  utvecklade	  attacker.	  De	  ”behandlades”	  då	  mot	  
problemen	  och	  attackerna	  med	  en	  substans	  forskarna	  sade	  var	  
astmamedicin	  och	  alla	  tillfrisknade	  omedelbart.	  I	  själva	  verket	  var	  
både	  ”orsaken”	  (ångan)	  och	  ”astmamedicinen	  en	  lösning	  med	  
saltvatten.	  	  
	  

Jag	  läste	  i	  New	  York	  Times	  om	  ett	  italienskt	  experiment	  där	  
människor	  som	  både	  var	  och	  inte	  var	  diagnostiserade	  som	  
laktosintoleranta	  intog	  vad	  de	  trodde	  var	  laktos.	  I	  själva	  verket	  
intog	  de	  glukos	  som	  var	  helt	  ofarligt	  för	  dem.	  44	  procent	  av	  de	  
som	  var	  laktosintoleranta	  och	  26	  procent	  av	  de	  som	  inte	  var	  det	  
klagade	  och	  uppvisade	  besvär	  samt	  symptom	  i	  mage	  och	  tarmar.	  
	  

I	  en	  studie	  gav	  forskare	  i	  Tyskland	  människor	  som	  led	  av	  
fibromyalgi	  falsk	  medicin	  hoppade	  11	  procent	  av	  studien	  enbart	  
för	  att	  de	  blev	  illamående	  och	  yra	  av	  ”medicinen”	  som	  egentligen	  
inte	  var	  någon	  medicin.	  
	  



320	  

Så	  om	  jag	  bara	  leker	  med	  tanken	  och	  frågar	  dig	  varför	  du	  t.ex.	  blir	  
förkyld?	  	  
	  

Är	  det	  för	  att	  du	  blir	  förkyld	  eller	  för	  någon	  annan	  säger	  att	  den	  är	  
förkyld..?	  	  
	  

De	  två	  tyska	  professorerna	  i	  psykologi	  Paul	  Enck	  och	  Winfried	  
Häuser	  menar	  att	  våra	  ord	  har	  så	  betydelse	  för	  människors	  
hälsotillstånd	  att	  doktorer	  och	  sköterskor	  borde	  få	  utbildning	  i	  
hur	  de	  kommunicerar	  med	  patienter.	  	  
	  	  	  
Termen	  placebo	  kommer	  också	  från	  latin	  och	  står	  för	  det	  
motsatta,	  nämligen	  ”jag	  vill	  behaga”.	  	  
	  

Med	  placebo	  menas	  att	  den	  verkan	  behandlingen	  ger	  inte	  beror	  
på	  de	  faktiskt	  verkande	  beståndsdelarna,	  såsom	  läkemedel.	  Utan	  
istället	  uppnås	  en	  positiv	  verkan	  genom	  patientens	  egna	  
förväntningar	  på	  att	  medicinen	  och	  behandlingen	  skall	  hjälpa	  
denne	  att	  tillfriskna.	  	  	  	  
	  

Den	  medicinska	  termen	  placebo	  dök	  upp	  1955	  när	  H.K.	  Beecher	  
presenterade	  fakta	  från	  femton	  olika	  kliniska	  tester	  (The	  Powerful	  
Placebo)	  där	  35	  procent	  av	  1	  082	  patienter	  blev	  befriade	  från	  sina	  
besvär	  enbart	  med	  hjälp	  av	  placebo.	  Dr.	  Walter	  A	  Brown	  från	  
Brown	  University	  menar	  att	  det	  finns	  data	  som	  visar	  att	  bara	  att	  
befinna	  sig	  i	  en	  läkande	  situation	  åstadkommer	  någonting.	  
Deprimerade	  patienter	  som	  bara	  står	  på	  en	  väntelista	  för	  att	  få	  
behandling	  mår	  sämre	  än	  de	  som	  har	  ”fått”	  en	  placebo.	  	  
	  

Trots	  att	  placebo	  och	  nocebo	  ibland	  kan	  vara	  svåra	  att	  bevisa	  vill	  jag	  
med	  detta	  kapitel	  visa	  dig	  att	  vi	  påverkas	  av	  ord	  hela	  tiden.	  	  
Så	  hur	  mycket	  och	  på	  vilka	  sätt	  präglas	  du	  av	  andra	  och	  hur	  
mycket	  och	  på	  vilka	  sätt	  präglar	  du	  andra?	  
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Vad	  är	  ett	  problem?	  
En	  av	  mina	  allra	  bästa	  vänner	  Markus	  Senften	  och	  jag	  diskuterade	  
att	  människor	  lägger	  så	  mycket	  tid,	  energi,	  engagemang	  och	  kraft	  
på	  småproblem	  och	  småbekymmer.	  	  
	  
Som	  du	  läst	  tidigare	  i	  boken	  är	  det	  en	  av	  de	  saker	  människor	  
önskar	  ogjort	  när	  de	  närmar	  sig	  slutet	  på	  sin	  resa	  här	  på	  jorden.	  
Alla	  har	  olika	  sätt	  att	  se	  på	  problem	  och	  det	  intressanta	  är	  att	  hur	  
vi	  ser	  på	  ett	  problem	  är	  ofta	  detsamma	  som	  hur	  vi	  tar	  oss	  an	  
problemet.	  	  
	  
Vissa	  ser	  på	  problem	  som	  en	  svårighet,	  vissa	  som	  en	  möjlighet	  och	  
vissa	  ser	  det	  som	  en	  utmaning.	  	  
	  
Det	  är	  intressant	  att	  titta	  närmare	  på	  betydelsen	  av	  ordet	  
problem	  för	  att	  ta	  reda	  på	  definitionen	  eller	  som	  kapitlet	  heter	  
”Vad	  är	  problemet?”	  	  
	  
Ordet	  problem	  kommer	  från	  det	  grekiska	  ordet	  ”problema”,	  detta	  
ord	  kan	  översättas	  med	  ”det	  förelagda”	  eller	  ”uppgift”.	  Så	  går	  vi	  
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tillbaka	  till	  ordets	  ursprungliga	  betydelse	  är	  ett	  problem	  alltså	  en	  
uppgift.	  Så	  om	  jag	  raljerar	  en	  smula	  kan	  det	  ha	  varit	  så	  att	  när	  
människor	  för	  länge	  sedan	  fick	  ett	  bekymmer	  (och	  de	  hade	  helt	  
andra	  bekymmer	  än	  vi	  i	  det	  moderna	  samhället)	  sade	  de	  kanske:	  	  
	  

”Aha!	  Vi	  har	  en	  uppgift	  att	  lösa!”.	  
	  
	  
Det	  är	  en	  värdefull	  insikt	  att	  det	  är	  lättare	  för	  dig	  och	  mig	  och	  alla	  
andra	  människor	  att	  inte	  tappa	  fokus,	  energi,	  engagemang	  och	  
värdefull	  tid	  i	  våra	  liv	  om	  vi	  direkt	  ser	  småproblem	  och	  
småbekymmer	  som	  uppgifter	  att	  lösa	  istället	  för	  att	  ha	  fokus	  på	  att	  
problemet	  existerar.	  
	  
Alltså	  är	  ett	  problem	  inget	  problem	  -‐	  ett	  problem	  är	  det	  som	  
infaller	  före	  en	  lösning.	  En	  annan	  mycket	  viktig	  insikt	  är	  att	  
problem	  endast	  existerar	  under	  en	  period.	  	  
	  
Tragedier	  och	  sjukdomar	  kan	  dessvärre	  vara	  för	  evigt	  men	  ett	  
problem	  är	  tillfälligt,	  ett	  problem	  är	  temporärt.	  	  
	  
Ett	  problem	  är	  något	  som	  kan	  ta	  lite	  eller	  mycket	  fokus,	  tid,	  energi	  
och	  engagemang	  i	  ditt	  liv.	  Ju	  bättre	  du	  blir	  på	  att	  hantera	  
småproblem	  och	  småbekymmer	  när	  de	  dyker	  upp,	  desto	  mer	  
fokus,	  tid,	  energi	  och	  engagemang	  kan	  du	  direkt	  lägga	  på	  saker	  
som	  tar	  dig	  framåt.	  
	  
Ju	  mer	  fokus	  vi	  har	  på	  problemet	  desto	  längre	  från	  lösningen	  
kommer	  vi.	  Ju	  mer	  fokus	  vi	  har	  på	  att	  hitta	  lösningen	  desto	  
fortare	  kommer	  vi	  ifrån	  problemet.	  	  
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Ett	  problem	  är	  skillnaden	  mellan	  det	  existerande	  tillståndet	  och	  
det	  önskade	  tillståndet.	  När	  något	  händer	  i	  våra	  liv	  som	  vi	  inte	  kan	  
lösa	  direkt	  eller	  att	  lösningen	  inte	  är	  uppenbar	  eller	  tillgänglig	  har	  
vi	  två	  val.	  Vi	  kan	  säga	  att	  vi	  har	  ett	  problem	  och	  göra	  något	  åt	  det	  
eller	  säga	  att	  vi	  har	  ett	  problem	  och	  inte	  agera.	  	  
	  
Om	  du	  aktivt	  väljer	  att	  ignorera	  problemet,	  skjuta	  på	  det	  eller	  låtsas	  
att	  det	  inte	  existerar	  kommer	  du	  inte	  att	  se	  någon	  lösning	  förrän	  du	  
fokuserar	  på	  lösningen.	  	  
	  
Alltså	  är	  din	  uppgift	  att	  (1)	  ha	  fokus	  på	  lösningen	  och	  sedan	  (2)	  
agera	  efter	  de	  strategier	  du	  sätter	  upp	  i	  ditt	  inre	  eller	  skriver	  ner	  för	  
att	  komma	  till	  det	  önskade	  tillståndet	  -‐	  detta	  är	  ett	  aktivt	  och	  
frivilligt	  val	  du	  gör.	  Har	  du	  inte	  fokus	  på	  lösningen	  löser	  du	  inte	  
problemet.	  Agerar	  du	  inte	  händer	  absolut	  ingenting	  alls.	  
	  
Var	  inte	  en	  problemsökare.	  
Många	  människor	  faller	  dessvärre	  i	  fallgropar	  när	  det	  uppkommer	  
omständigheter	  i	  livet	  som	  är	  svåra	  att	  hantera.	  Det	  är	  vid	  dessa	  
tillfällen	  det	  är	  så	  lätt	  att	  börja	  fokusera,	  prata	  och	  älta	  om	  
problem	  för	  att	  orken	  inte	  finns	  att	  ta	  tag	  i	  lösningen.	  Fall	  inte	  i	  
dessa	  fallgropar,	  använd	  tipsen	  i	  boken	  så	  att	  du	  har	  styrkan,	  
kraften	  och	  energin	  att	  komma	  framåt	  istället	  för	  att	  snubbla	  och	  
falla	  i	  fallgroparna.	  
	  
Ställ	  dig	  följande	  tre	  frågor	  varje	  gång	  ett	  problem	  en	  uppgift	  
uppkommer:	  

	  

1. Ser	  du	  problem	  som	  inte	  är	  ett	  problem?	  	  
2. Ser	  du	  problem	  som	  inte	  behöver	  bli	  ett	  problem?	  
3. Ältar	  du	  om	  problem	  som	  är	  andras	  problem?	  
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Du	  behöver	  känna	  passionen	  inom	  dig	  för	  att	  veta	  din	  uppgift.	  
Zig	  Ziglar	  har	  varit	  en	  stor	  inspiratör	  för	  mig	  i	  min	  utveckling.	  Han	  
menar	  att	  det	  inte	  räcker	  att	  gilla	  sitt	  jobb	  för	  att	  komma	  långt	  på	  
sin	  arbetsplats.	  Du	  måste	  älska	  ditt	  jobb.	  Alltså	  måste	  du	  älska	  ditt	  
jobb	  för	  att	  de	  betalar	  dig	  lön,	  älska	  ditt	  jobb	  för	  att	  det	  gör	  att	  du	  
kan	  leva	  det	  liv	  du	  gör,	  älska	  ditt	  jobb	  för	  det	  gör	  att	  du	  kan	  betala	  
dina	  räkningar,	  älska	  ditt	  jobb	  för	  det	  gör	  att	  du	  kan	  betala	  dina	  
lån	  på	  ditt	  hus	  eller	  din	  bil,	  älska	  ditt	  jobb	  för	  det	  gör	  att	  du	  kan	  
göra	  saker	  som	  att	  åka	  på	  semester,	  ha	  mat	  på	  bordet,	  njuta	  av	  en	  
konsert	  eller	  en	  biofilm,	  bjuda	  din	  käresta	  på	  en	  fin	  middag	  eller	  
köpa	  julklappar	  till	  dina	  barn,	  osv,	  osv.	  
	  

Passion	  skapar	  viljan	  att	  medvetet	  göra	  mer	  än	  det	  som	  
förväntas	  av	  dig.	  Detta	  handlar	  om	  pengar	  som	  gör	  att	  du	  kan	  ha	  
det	  liv	  du	  vill	  ha	  i	  form	  av	  materiella	  ting	  och	  köpa	  upplevelser	  du	  
vill	  ha.	  Men	  hur	  vet	  vi	  att	  vi	  har	  passion	  för	  det	  vi	  gör?	  Vad	  jobbar	  
du	  för?	  Vad	  vill	  du	  jobba	  för?	  Vilka	  är	  dina	  ambitioner?	  Vill	  du	  göra	  
det	  andra	  gör	  (vilket	  är	  helt	  ok!)	  eller	  vill	  du	  göra	  något	  extra,	  vill	  
du	  uppnå	  och	  åstadkomma	  något	  de	  flesta	  andra	  inte	  gör?	  Det	  
kan	  du	  bara	  göra	  om	  du	  är	  passionerad	  för	  det	  du	  gör	  varenda	  
dag,	  och	  i	  varenda	  möte	  och	  situation.	  Zig	  Ziglar	  har	  berättat	  en	  
underbar	  och	  mycket	  tänkvärd	  historia	  som	  visar	  på	  skillnaden	  på	  
passion	  och	  pengar:	  	  
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”En	  fuktig,	  varm	  sommardag	  på	  1950-‐talet	  höll	  en	  grupp	  arbetare	  
på	  att	  reparera	  ett	  järnvägsspår	  någonstans	  i	  USA.	  Ett	  tåg	  
stannade	  på	  ett	  sidospår,	  ett	  fönster	  öppnades	  och	  en	  röst	  
ropade	  högt	  ut:	  ´Dave!	  Dave	  Anderson,	  är	  det	  du?´.	  Och	  det	  var	  det,	  
faktum	  var	  att	  Dave	  Anderson	  var	  arbetsledaren	  och	  han	  ropade	  
tillbaka:	  ´Yeah	  Jim,	  det	  är	  jag!´.	  	  
	  

Mannen	  på	  tåget	  hette	  Jim	  Murphy	  och	  han	  ropade	  ´Men,	  kom	  hit	  
så	  vi	  kan	  snacka	  en	  stund.´.	  Så	  Dave	  gick	  ifrån	  och	  stannade	  i	  Jim	  
Murphys	  privata	  järnvägsvagn	  med	  aircondition	  (som	  inte	  var	  
vanligt	  på	  1950-‐talet)	  i	  över	  en	  timme,	  tveklöst	  var	  han	  glad	  att	  
slippa	  ifrån	  den	  stekande	  solen	  för	  en	  stund.	  	  
När	  konversationen	  var	  slut	  gick	  Dave	  tillbaka	  till	  sitt	  team.	  
Teamet	  stog	  tysta	  med	  öppna	  munnar	  nästan	  som	  i	  chock	  och	  
någon	  sade:	  ´Det	  där	  var	  Jim	  Murphy,	  VD:n	  för	  hela	  
järnvägsbolaget…´.	  ´Japp,	  svarade	  Dave.	  Det	  var	  det´.	  
Alla	  samlade	  runt	  Dave	  och	  ville	  upphetsat	  veta	  hur	  Dave	  kunde	  
känna	  VD:n	  för	  järnvägsbolaget	  och	  hur	  det	  kunde	  vara	  att	  det	  
verkade	  som	  att	  de	  var	  bästa	  kompisar	  och	  framförallt	  hur	  Dave	  
kunde	  tilltala	  VD.ns	  med	  hans	  förnamn.	  
	  

´Ja,	  det	  är	  rätt	  enkelt	  –	  när	  jag	  började	  på	  bolaget	  för	  över	  20	  år	  
sedan	  började	  Jim	  samtidigt	  och	  från	  den	  dagen	  är	  vi	  bästa	  
kompisar´.	  Gruppen	  var	  uppspelta	  men	  också	  förvirrade	  och	  
någon	  frågade:	  ´Jag	  vill	  inte	  verka	  respektlös	  men	  hur	  kan	  det	  vara	  
att	  ni	  började	  samtidigt	  för	  över	  20	  år	  sedan.	  Och	  nu	  är	  Jim	  Murphy	  
VD	  för	  hela	  bolaget	  medan	  du	  fortfarande	  jobbar	  här	  med	  oss.	  Hur	  
gick	  det	  till?´.	  	  	  	  	  
	  

Dave	  tittade	  upp	  mot	  himlen	  och	  sade:	  ´För	  20	  år	  sedan	  började	  
Jim	  Murphy	  och	  jag	  att	  arbeta	  för	  detta	  järnvägsbolaget;	  jag	  gick	  till	  
jobbet	  för	  1,75	  dollar	  i	  timmen	  och	  Jim	  gick	  till	  jobbet	  för	  att	  han	  var	  
passionerad	  för	  jobbet.´”	  
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I	  samma	  ögonblick	  du	  med	  dina	  tankar	  gör	  ditt	  val	  inombords,	  
bestämmer	  du	  det	  du	  uppvisar	  utåt.	  Ditt	  beteende,	  din	  attityd,	  din	  
lojalitet,	  dina	  handlingar,	  din	  effektivitet,	  din	  produktivitet,	  din	  
punktlighet,	  hur	  du	  reagerar/agerar	  inför	  utmaningar	  på	  jobbet,	  hur	  
snabbt	  du	  lär	  dig	  och	  utvecklas	  på	  jobbet,	  hur	  du	  prioriterar,	  hur	  du	  
pratar	  om	  ditt	  jobb	  inför	  andra	  och	  hur	  du	  tar	  hand	  om	  dina	  kolleger	  
är	  alla	  exempel	  på	  vad	  din	  passion	  skapar.	  Kort	  och	  gott:	  Allt	  du	  visar	  
upp	  inför	  dig	  själv	  och	  andra	  är	  ett	  resultat	  av	  var	  du	  tänker	  om	  ditt	  
arbete.	  Självklart	  kanske	  du	  idag	  inte	  är	  på	  ett	  arbete	  som	  är	  din	  
högsta	  dröm,	  din	  tjänst	  kanske	  inte	  stämmer	  överens	  med	  din	  högsta	  
ambition	  men	  visar	  du	  inte	  upp	  passion	  för	  det	  du	  gör	  är	  chansen	  
liten	  att	  du	  kommer	  att	  avancera	  inom	  företaget	  eller	  nå	  dit	  du	  vill	  i	  
ditt	  yrkesliv.	  Finns	  däremot	  passionen	  inom	  dig	  kan	  du	  uppnå	  och	  
åstadkomma	  precis	  det	  du	  vill	  oberoende	  av	  din	  bakgrund,	  din	  
ålder,	  dina	  resurser	  eller	  dina	  förutsättningar.	  
	  
En	  passionerad	  människa	  skapar	  följeslagare.	  Detta	  har	  jag	  sett	  
gång	  på	  gång.	  Passionerade	  människor	  skapar	  engagemang	  i	  allt	  de	  
gör	  vilket	  gör	  att	  fler	  i	  den	  människans	  omgivning	  blir	  passionerade.	  	  
	  

En	  passionerad	  människa	  har	  utvecklat	  split-‐vision.	  Ytterligare	  en	  
intressant	  upptäckt	  jag	  gjort	  är	  att	  passionerade	  människor	  har	  split-‐
vision.	  De	  ser	  och	  observerar	  mer	  än	  andra.	  De	  agerar	  oftare	  än	  
andra	  och	  tar	  fler	  risker	  än	  andra.	  De	  lämnar	  trygghetszonen	  oftare	  
än	  andra	  eftersom	  de	  de	  agerar	  instinktivt.	  En	  passionerad	  
medarbetare	  ser	  vad	  människor	  gör	  och	  hur	  människor	  agerar	  och	  de	  
tvekar	  inte	  att	  ge	  beröm.	  Samma	  sak	  sker	  i	  hemmet.	  En	  passionerad	  
människa	  i	  hemmet	  har	  fokus	  på	  det	  som	  görs	  bra,	  på	  att	  människor	  
skall	  må	  bra	  och	  har	  ett	  långsiktigt	  perspektiv.	  En	  människa	  som	  har	  
en	  passion	  i	  den	  situation	  den	  befinner	  sig	  i	  gör	  medvetet	  och	  
omedvetet	  det	  lilla	  extra	  i	  allt	  den	  gör.	  Frågan	  du	  behöver	  ställa	  dig	  
är:	  Är	  du	  på	  jobbet	  för	  passionen	  eller	  för	  pengarna..?	  
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Ge	  100	  procent	  i	  allt	  det	  du	  gör	  tills	  du	  finner	  det	  som	  motiverar	  
och	  inspirera	  dig!	  Jag	  läste	  i	  en	  undersökning	  att	  72	  procent	  av	  
alla	  vuxna	  kompromissar	  med	  sina	  arbeten.	  De	  går	  till	  ett	  jobb	  de	  
inte	  riktigt	  trivs	  med	  eller	  tycker	  om.	  	  
	  
Varför?	  Är	  det	  tryggheten	  att	  ha	  ett	  arbete?	  Är	  det	  rädslan	  att	  
kasta	  sig	  ut	  i	  någonting	  nytt?	  Är	  det	  en	  ekonomisk	  fråga?	  Är	  det	  
kanske	  någon	  annan	  som	  påverkar	  valet?	  	  
	  
Det	  finns	  säkert	  tusen	  olika	  svar	  men	  jag	  anser	  att	  det	  finns	  en	  
faktor	  som	  inte	  går	  att	  komma	  ifrån:	  Ju	  bättre	  ditt	  rykte	  är	  desto	  
mer	  kan	  du	  påverka	  det	  du	  gör,	  hur	  du	  gör	  det,	  när	  du	  gör	  det	  
och	  hur	  mycket	  betalt	  du	  får	  för	  att	  göra	  det.	  	  
	  
Är	  ditt	  rykte	  riktigt	  bra	  kan	  du	  välja	  mellan	  flera	  olika	  
jobberbjudanden	  varje	  år	  och	  du	  kan	  även	  till	  viss	  del	  välja	  dina	  
arbetsuppgifter	  och	  när	  du	  skall	  göra	  dem.	  Är	  ditt	  rykte	  lågt	  ringer	  
inte	  din	  telefon	  lika	  ofta	  och	  antagligen	  kan	  du	  inte	  inverka	  eller	  
styra	  dina	  arbetsuppgifter	  lika	  mycket.	  
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För	  att	  komma	  dit	  du	  vill	  i	  ditt	  yrkesliv	  är	  det	  enklaste	  och	  
snabbaste	  sättet	  att	  alltid	  ge	  100	  procent	  även	  i	  de	  jobb	  du	  
kanske	  inte	  trivs	  med.	  	  
	  
Ger	  du	  inte	  100	  procent	  är	  du	  en	  i	  mängden	  som	  följer	  strömmen.	  	  
Ger	  du	  100	  procent	  syns	  du,	  tänk	  på	  följande!	  
	  

1. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  varje	  dag.	  
2. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  i	  varje	  situation.	  
3. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  med	  hur	  du	  hanterar	  problem.	  
4. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  i	  hur	  du	  kommunicerar	  med	  andra	  

människor.	  I	  varje	  samtal	  med	  en	  annan	  människa	  (fysiska	  
samtal,	  telefon,	  mail,	  SMS).	  

5. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  med	  hur	  effektiv	  du	  är.	  
6. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  med	  hur	  stark	  integritet	  du	  har.	  
7. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  med	  hur	  du	  får	  människor	  att	  må.	  
8. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  med	  hur	  rättvis	  du	  är.	  
9. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  med	  vilket	  föredöme	  du	  är.	  
10. Du	  bygger	  ditt	  rykte	  med	  vilken	  förebild	  du	  är.	  

	  
Hur	  du	  hanterar	  dessa	  tio	  faktorer	  är	  vart	  och	  ett	  avgörande	  steg	  
på	  din	  resa.	  Observera	  att	  dessa	  tio	  faktorer	  endast	  handlar	  om	  
att	  bygga	  ditt	  personliga	  rykte.	  	  
	  

ü De	  har	  ingenting	  att	  göra	  med	  vilket	  yrke	  du	  har	  eller	  om	  
du	  är	  arbetslös.	  
	  

ü De	  har	  ingenting	  att	  göra	  med	  din	  bakgrund	  eller	  dina	  
förutsättningar.	  	  
	  

ü Dessa	  tio	  faktorer	  är	  alla	  gratis,	  frivilliga,	  aktiva	  val.	  
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Ställ	  dig	  själv	  ärligt	  och	  insiktsfullt	  följande	  frågor	  utefter	  de	  tio	  
faktorer	  på	  föregående	  sida:	  	  
	  

§ Vilken	  faktor	  ger	  du	  dig	  själv	  högst	  betyg	  på?	  
Hur	  har	  du	  gjort	  för	  att	  ta	  dig	  dit?	  Vilka	  ansträngningar	  har	  
du	  gjort?	  
	  

§ Vilken/vilka	  faktorer	  kan	  du	  öka	  mest	  med	  minsta	  möjliga	  
ansträngning?	  
	  

§ Vilken/vilka	  faktorer	  kräver	  mest	  insats	  av	  dig?	  
Hur	  skall	  du	  aktivt	  arbeta	  med	  detta?	  Vad	  är	  din	  plan?	  När	  
skall	  du	  vara	  på	  den	  nivå	  du	  önskar?	  
	  

§ Vad	  behöver	  du	  omprioritera	  i	  ditt	  liv	  för	  att	  komma	  
framåt?	  
	  

§ Vilka	  resurser	  behöver	  du	  för	  att	  komma	  framåt?	  
	  

§ Vilka	  relationer	  tar	  dig	  framåt?	  
	  

§ Vilka	  relationer	  tar	  dig	  bakåt?	  
	  

§ Vilket	  är	  ditt	  snittbetyg	  i	  procent	  om	  du	  graderar	  1-‐10	  på	  
varje	  faktor	  och	  sedan	  dividerar	  med	  tio?	  
	  
	  

µ Vilken	  nivå	  vill	  du	  vara	  på?	  	  
µ Hur	  skall	  du	  agera	  varje	  dag	  i	  varenda	  situation	  för	  att	  

komma	  dit?	  	  
µ När	  skall	  du	  börja?	  	  
µ När	  skall	  du	  vara	  där?	  	  
µ Har	  du	  bestämt	  dig?	  
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Ge	  kontinuerligt	  ett	  stort	  värde	  så	  är	  din	  framtid	  säkrad.	  
Efter	  att	  ha	  läst	  det	  föregående	  kapitlet	  vet	  du	  om	  att	  din	  
viktigaste	  tillgång	  i	  yrkeslivet	  är	  ditt	  rykte.	  Om	  du	  utmärker	  dig	  
positivt	  på	  din	  arbetsplats,	  vilket	  yrke	  du	  än	  har,	  så	  kommer	  det	  
inte	  att	  gå	  obemärkt	  förbi.	  Det	  är	  helt	  omöjligt!	  	  
	  
När	  jag	  är	  ute	  och	  föreläser	  kallar	  jag	  detta	  för	  ”Marknadens	  
tillgångs-‐princip”.	  Om	  du	  anammar	  de	  100	  strategier	  du	  läser	  om	  i	  
denna	  bok,	  om	  du	  kontinuerligt	  och	  långsiktigt	  arbetar	  efter	  att	  
uppnå	  dina	  ambitioner	  och	  är	  effektiv,	  positiv,	  trevlig,	  duktig	  med	  
att	  bygga	  relationer	  med	  kunder,	  leverantörer	  och	  kolleger	  –	  så	  
kommer	  du	  att	  bli	  befordrad	  eller	  få	  förfrågningar	  om	  att	  börja	  
jobba	  hos	  någon	  annan.	  Är	  du	  en	  tillgång	  kommer	  det	  att	  
utkomma	  en	  positiv	  konsekvens.	  Marknaden	  älskar,	  söker	  efter	  
och	  behöver	  människor	  som	  ger	  ett	  stort	  värde.	  Arbetar	  du	  efter	  
de	  100	  strategierna	  så	  missa	  inte	  det	  många	  gör;	  se	  ditt	  eget	  
beteende,	  vårda	  din	  attityd,	  prioritera	  och	  fokusera	  på	  det	  som	  är	  
viktigt	  och	  tar	  dig	  framåt.	  
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Vad	  är	  ditt	  värde?	  
Ju	  bättre	  rykte	  du	  har	  desto	  högre	  befattningar	  blir	  du	  erbjuden,	  
desto	  högre	  lön	  kan	  du	  begära,	  desto	  fler	  förmåner	  får	  du.	  När	  du	  
bestämmer	  dig	  för	  att	  du	  vill	  klättra	  snabbt	  på	  din	  karriärstege	  
eller	  lönestege	  behöver	  du	  fokusera	  på	  saker	  som	  positivt	  
påverkar	  ditt	  rykte.	  Du	  bygger	  ditt	  rykte	  genom	  att	  höja	  ditt	  
värde.	  Frågan	  är	  om	  du	  har	  insikt	  över	  ditt	  rykte,	  hur	  starkt	  är	  ditt	  
rykte?	  Vad	  berättar	  tidigare	  chefer,	  kolleger,	  kunder,	  leverantörer	  
och	  andra	  om	  just	  dig?	  
	  
Gradera,	  spontant	  och	  utan	  att	  tänka	  för	  länge,	  följande	  fem	  
faktorer	  från	  1	  till	  100:	  
	  

1) Hur	  mycket	  är	  du	  värd?	  	  
→ Det	  är	  vilket	  värde	  du	  ger	  till	  din	  organisation/ditt	  företag	  

och	  de	  människor	  sin	  arbetar	  och	  besöker	  verksamheten	  
	  

2) Hur	  pratar	  människor	  om	  dig	  när	  du	  inte	  är	  där?	  	  
→ Ju	  bättre	  du	  är	  på	  jobbet	  i	  alla	  aspekter	  (resultat,	  

lagkompis,	  etc.)	  desto	  fler	  berättar	  positivt	  om	  dig	  till	  alla	  
de	  träffar.	  Om	  du	  inte	  levererar	  i	  någon	  aspekt	  på	  jobbet	  är	  
dessvärre	  redan	  det	  ryktet	  ”ute	  på	  stan”	  och	  det	  är	  bara	  
upp	  till	  dig	  att	  förändra	  den	  bilden.	  
	  

3) Hur	  mycket	  ger	  du	  till	  din	  stad/kommun/	  i	  ditt	  län/	  i	  
landet/världen?	  

→ När	  någon	  genuint	  ger	  tillbaka	  till	  samhället	  i	  någon	  form	  
utan	  att	  skryta	  om	  det	  får	  alltid	  rätt	  människor	  reda	  på	  det.	  
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4) Hur	  bra	  är	  du	  på	  att	  nätverka?	  
→ Som	  jag	  skrivit	  tidigare	  i	  boken	  är	  din	  vilja	  att	  närvara	  och	  

ge	  till	  andra	  på	  olika	  typer	  av	  nätverk	  en	  framgångsfaktor	  
som	  bara	  kommer	  att	  öka.	  
	  

5) Hur	  stark	  är	  din	  självinsikt?	  
→ Detta	  har	  du	  också	  läst	  och	  jag	  vill	  så	  här	  på	  slutet	  påminna	  

dig	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  du	  har	  fullständig	  insikt	  över	  
din	  självinsikt.	  Ju	  större	  insikt	  du	  har	  -‐	  desto	  bättre	  fokus	  
och	  närvaro	  har	  du	  -‐	  desto	  fortare	  når	  du	  målet.	  

	  
Addera	  de	  fem	  resultaten	  och	  dividera	  med	  fem.	  Du	  får	  då	  fram	  
ditt	  värde	  i	  procent	  just	  nu.	  	  	  
	  
Resultat:	  ____________________	  
	  
	  
Du	  kan	  ALLTID	  förändra	  din	  situation	  
Du	  kanske	  inte	  tycker	  om	  ditt	  nuvarande	  arbete?	  Du	  kan	  faktiskt	  
alltid	  förändra	  din	  situation.	  Den	  dagen	  du	  aktivt	  och	  långsiktigt	  
arbetar	  för	  att	  förbättra	  din	  situation	  eller	  komma	  vidare	  har	  du	  
redan	  tagit	  ett	  stort	  steg.	  Många	  människor	  klagar	  och	  kritiserar	  
men	  agerar	  inte	  vi	  människor	  händer	  absolut	  ingenting	  alls…	  
	  
Att	  klaga	  är	  ett	  aktivt	  val.	  Att	  kritisera	  är	  ett	  aktivt	  val.	  Att	  agera	  
är	  ett	  aktivt	  val.	  Varje	  gång	  du	  klagar	  eller	  kritiserar	  kommer	  du	  
längre	  från	  den	  person	  du	  vill	  vara	  och	  den	  yrkesroll,	  befattning	  
eller	  tjänst	  du	  vill	  ha/uppnå.	  Bestäm	  dig	  för	  att	  vara	  den	  som	  
agerar.	  Bestäm	  din	  nivå	  och	  visa	  vägen!	  
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Jag	  har	  kommit	  fram	  till	  min	  uppgift	  i	  livet.	  Det	  är	  att	  få	  
människor	  att	  utvecklas,	  att	  tro	  mer	  på	  sig	  själva	  och	  därigenom	  
vilja	  utveckla	  sina	  medmänniskor	  och	  själv	  må	  bättre.	  Har	  du	  
bestämt	  din	  uppgift	  i	  livet?	  
	  
Under	  vår	  korta	  resa	  på	  denna	  fantastiska	  planet	  har	  vi	  alla	  
möjligheten	  att	  påverka	  vår	  omgivning	  genom	  våra	  val	  och	  
handlingar	  -‐	  det	  är	  ett	  stort	  ansvar	  vi	  alla	  har.	  Jag	  har	  kommit	  
fram	  till	  tio	  olika	  uppgifter	  för	  oss	  människor.	  Du	  kommer	  
kanske	  på	  fler?	  	  	  
	  

I. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  få	  människor	  att	  må	  bättre,	  veta	  mer	  och	  prestera	  
bättre.	  Det	  kan	  du	  göra	  genom	  att	  utbilda	  dig	  till	  läkare,	  
lärare,	  psykolog,	  coach,	  mm.	  
	  

II. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  underhålla	  människor	  genom	  någon	  sport,	  sång	  eller	  
annan	  talang?	  
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III. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  bidra	  till	  andra	  människors	  utveckling,	  till	  att	  
människor	  mår	  bättre.	  
	  

IV. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  tjäna	  pengar.	  Att	  bli	  rik	  är	  en	  stor	  möjlighet	  att	  hjälpa	  
andra	  människor.	  Tjänar	  du	  mycket	  pengar	  betalar	  du	  
antagligen	  mycket	  pengar	  i	  skatt.	  Du	  kanske	  strävar	  
efter	  att	  bli	  en	  filantrop	  såsom	  Bill	  Gates.	  	  
Du	  kanske	  vill	  starta	  upp	  stiftelser	  och	  skolor	  runt	  om	  i	  
världen.	  Du	  kanske	  vill	  hänge	  ditt	  liv	  åt	  att	  hjälpa	  fattiga	  
människor.	  Bestäm	  hur	  du	  vill	  bidra	  när	  du	  är	  rik.	  Arbetar	  
du	  efter	  din	  ambition	  kommer	  att	  göra	  en	  stor	  skillnad	  
på	  vår	  jord	  för	  många	  människor.	  
	  

V. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  kämpa	  för	  att	  vår	  jord,	  att	  djur	  och	  växter	  bevaras	  
till	  framtida	  generationer.	  
	  

VI. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  sprida	  rättvisa	  och	  jämställdhet	  genom	  att	  äntra	  den	  
politiska	  scenen.	  
	  

VII. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  vårda	  och	  utveckla	  din	  kreativa	  ådra	  för	  att	  på	  det	  
sättet	  kunna	  till	  andra.	  Du	  kanske	  skapar	  musik	  eller	  
poesi.	  Du	  kanske	  målar,	  utformar	  recept,	  skriver	  böcker,	  
är	  arkitekt	  eller	  skapar	  andra	  verk	  av	  något	  slag.	  	  
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VIII. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  utforska	  så	  mycket	  du	  bara	  hinner	  med.	  Du	  kanske	  
utforskar	  människokroppen,	  universum	  eller	  oupptäckta	  
platser	  på	  jorden	  och	  inom	  djurriket.	  	  
	  

IX. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  uppfinna	  nya	  saker	  och	  att	  finna	  nya	  teorier.	  Du	  
kanske	  gör	  det	  liksom	  Galileo	  Galilei	  (1564-‐1642),	  genom	  
att	  utmana	  historien.	  (Galilei	  uppfann	  inte	  bara	  kikaren	  
efter	  att	  optikern	  och	  linstillverkaren	  Hans	  Lippershey	  
(1570-‐1619)	  lagt	  grunden	  genom	  att	  1608	  få	  patent	  på	  
refraktorteleskopet.)	  	  

	  
Galilei	  hade	  andra	  tankar	  än	  Aristoteles	  som	  ca	  2000	  år	  
tidigare	  hade	  fastslagit	  att	  släpper	  du	  en	  vikt	  på	  ett	  kg	  och	  
en	  vikt	  på	  tio	  kg	  faller	  den	  tyngre	  tio	  gånger	  fortare.	  Ingen	  
hade	  aktivt	  ifrågasatt	  detta	  men	  Galilei	  klagade	  inte	  utan	  
agerade	  istället	  genom	  att	  ca	  år	  1590	  kalla	  samman	  
människor	  att	  bevittna	  när	  han	  skulle	  motbevisa	  den	  store	  
Aristoteles	  genom	  att	  släppa	  ner	  just	  dessa	  vikter	  från	  det	  
lutande	  tornet	  i	  Pisa.	  Han	  släppte	  vikterna	  precis	  samtidigt	  
och	  historien	  förtäljer	  att	  de	  tog	  mark	  exakt	  samtidigt.	  
Utmana	  genom	  att	  agera	  utmärker	  ett	  föredöme.	  
	  

X. Du	  ser	  det	  som	  din	  uppgift	  under	  din	  tid	  här	  på	  jorden	  
att	  bli	  en	  expert.	  Världen	  har	  alltid	  plats	  för	  experter	  
inom	  alla	  möjliga	  områden.	  Det	  är	  kanske	  här	  ditt	  bidrag	  
till	  mänskligheten	  och	  jorden	  kan	  bli	  som	  störst.	  
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När	  sker	  förändringen?	  
Jag	  har	  ofta,	  de	  senaste	  fem-‐sex	  åren,	  funderat	  på	  vad	  det	  är	  som	  
utlöser	  förändringen.	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  skillnaden,	  vad	  skapar	  
utväxlingen,	  vad	  skapar	  genombrottet?	  Som	  du	  läst	  tidigare	  i	  
boken	  räcker	  det	  inte	  att	  förstå	  det	  logiska	  och	  självklara	  för	  att	  
göra	  förändringen.	  Det	  räcker	  inte	  att	  förstå.	  För	  att	  aktivt	  göra	  
förändringen,	  vad	  det	  än	  är	  krävs	  det	  att	  DU	  agerar.	  
	  

Men	  att	  DU	  agerar	  –	  räcker	  inte…	  
Så	  jag	  funderade	  vidare…	  Vad	  krävs	  för	  att	  skapa	  drivkraften	  som	  
behövs,	  vad	  krävs	  för	  att	  skapa	  nog	  energi,	  för	  att	  samla	  nog	  med	  
mod,	  för	  att	  orka	  göra	  förändringen	  trots	  de	  människor	  i	  vår	  
närhet	  som	  skrattar	  åt	  dig,	  som	  hånar	  dig,	  som	  ironiserar	  över	  dig,	  
som	  säger	  att	  det	  inte	  går,	  att	  du	  inte	  kan,	  att	  det	  är	  lönlöst,	  vars	  
blickar,	  tonfall	  och	  kroppsspråk	  gör	  dig	  liten	  och	  svag?	  
	  

Sedan	  kom	  jag	  på	  det.	  Det	  krävs	  en	  kombination,	  en	  naturlig	  och	  
inte	  påtvingad	  symbios	  av	  engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  När	  
DU	  har	  skapat	  nog	  med	  engagemang	  inombords	  (så	  det	  bubblar	  
ur	  öronen)	  och	  DU	  sedan	  agerar	  sker	  förändringen	  vad	  det	  än	  är	  
DU	  vill	  göra,	  förändra	  eller	  förbättra	  i	  ditt	  privat-‐	  eller	  yrkesliv.	  Du	  
kan	  bara	  förändra	  någonting	  med	  rätt	  fokus.	  
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Du	  kan	  glömma	  allt	  det	  du	  tidigare	  läst	  i	  boken.	  
Det	  låter	  hårt	  men	  det	  är	  en	  sanning.	  Absolut	  ingenting	  kommer	  
att	  hända	  förrän	  du	  känner	  engagemanget	  inombords	  och	  att	  
du	  agerar.	  	  
	  

Äkta	  engagemang	  kommer	  inifrån,	  det	  kommer	  ifrån	  dina	  
känslor.	  Engagemang	  betyder	  på	  engelska	  ”commitment”	  vilket	  
kan	  översättas	  med	  ”åtagande”.	  Commitment	  kommer	  från	  det	  
latinska	  ordet	  ”committere”	  som	  kan	  översättas	  med	  ”ansluta,	  
anförtro”.	  Så	  –	  när	  dina	  ord	  blir	  till	  ett	  åtagande	  visar	  du	  
engagemang	  och	  när	  dina	  handlingar	  uppfyller	  
förväntningarna	  på	  ditt	  åtagande	  är	  du	  engagerad.	  	  
	  

Att	  agera	  är	  ett	  frivilligt,	  aktivt	  val	  som	  kräver	  självdisciplin.	  Ju	  
mer	  engagemang	  du	  känner	  desto	  mer	  disciplinerad	  blir	  du.	  Alla	  
människor	  som	  har	  haft	  ”tur”	  (blivit	  framgångsrika	  på	  något	  
sätt)	  har	  känt	  engagemang	  inombords	  och	  sedan	  agerat	  
oberoende	  av	  vad	  andra	  människor	  och	  media	  sagt.	  Detta	  kan	  
också	  du.	  Jag	  tror	  på	  dig	  men	  du	  måste	  tro	  på	  att	  du	  kan!	  
	  
Här	  kommer	  några	  exempel:	  
	  

§ Om	  du	  vill	  förändra	  en	  situation	  du	  inte	  trivs	  med	  –	  krävs	  
engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  nå	  ett	  mål	  eller	  ambition	  –	  krävs	  engagemang	  
och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  skriva	  musik,	  böcker	  eller	  poem	  –	  krävs	  
engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  skapa	  konst	  eller	  uppfinna	  någonting	  –	  krävs	  
engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  bli	  en	  av	  de	  mest	  respekterade	  och	  
framgångsrika	  säljarna	  i	  din	  bransch	  –	  krävs	  engagemang	  
och	  att	  du	  agerar.	  
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§ Om	  du	  vill	  sluta	  röka,	  dricka	  eller	  sluta	  med	  någon	  annan	  
drog	  –	  krävs	  engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  är	  ledare	  och	  genom	  din	  person	  vill	  skapa	  
motiverade	  och	  inspirerade	  medarbetare	  –	  krävs	  
engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  är	  förälder	  och	  vill	  skapa	  bästa	  möjliga	  
förutsättningar	  för	  dina	  barn	  (inte	  pengar)	  –	  krävs	  
engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  är	  tränare	  eller	  coach	  och	  vill	  få	  ut	  det	  allra	  yttersta	  
av	  din	  atlet	  eller	  ditt	  lag	  –	  krävs	  engagemang	  och	  att	  du	  
agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  gå	  ner	  i	  vikt	  –	  krävs	  engagemang	  och	  att	  du	  
agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  ha	  bättre	  kondition	  eller	  bygga	  upp	  din	  fysik	  –	  
krävs	  engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  bli	  befordrad,	  ha	  en	  högre	  lön,	  en	  annan	  tjänst	  
eller	  ett	  annat	  jobb	  –	  krävs	  engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  det	  du	  prioriterar	  skall	  bli	  slutfört	  –	  krävs	  engagemang	  
och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  en	  av	  de	  bästa	  i	  den	  sport	  du	  utövar	  –	  krävs	  
engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  utvecklas	  mentalt	  –	  krävs	  engagemang	  och	  att	  
du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  bli	  en	  bra	  föreläsare	  eller	  utbildare	  –	  krävs	  
engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  bli	  finansiellt	  oberoende	  –	  krävs	  engagemang	  
och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  flytta	  till	  en	  annan	  stad	  eller	  ett	  annat	  land	  –	  
krävs	  engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  vill	  ha	  bättre	  relationer	  –	  krävs	  engagemang	  och	  att	  
du	  agerar.	  	  	  

§ Om	  du	  har	  en	  bra	  plan	  eller	  bra	  strategier	  och	  vill	  få	  dem	  
till	  din	  verklighet	  –	  krävs	  engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  

§ Om	  du	  har	  drömmar	  och	  vill	  förverkliga	  dem	  –	  krävs	  
engagemang	  och	  att	  du	  agerar.	  
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Det	  kommer	  att	  göra	  ont.	  
Du	  skall	  vara	  mycket	  stolt	  över	  dig	  själv	  som	  läst	  denna	  bok.	  Det	  
hårt	  arbete	  för	  att	  nå	  precis	  dit	  du	  vill	  i	  ditt	  liv	  men	  du	  är	  på	  väg!	  
Kapitlets	  titel	  har	  jag	  lånat	  från	  NASA,	  det	  är	  deras	  motto	  och	  
betyder	  ”Genom	  svårigheter	  mot	  stjärnorna”.	  
	  
För	  att	  nå	  stjärnorna	  krävs	  svårigheter.	  För	  att	  nå	  lycka	  krävs	  
svårigheter.	  För	  att	  nå	  framgång	  krävs	  svårigheter.	  För	  att	  du	  skall	  
må	  bra	  inombords	  och	  inte	  känns	  skuld	  över	  saker	  som	  skett	  i	  det	  
förflutna	  och	  inte	  känna	  oro	  över	  det	  som	  kanske	  inträffar	  i	  
framtiden	  kommer	  det	  alltid	  att	  krävas	  svårigheter	  av	  dig.	  
	  
Jag	  delar	  in	  dessa	  naturliga	  svårigheter	  i	  tre	  områden:	  
	  

1) Svårigheterna	  kommer	  som	  hårda	  insikter	  som	  känns	  i	  
hela	  din	  kropp.	  
	  

2) Svårigheterna	  kommer	  som	  tvivel	  i	  ditt	  inre,	  i	  dina	  tankar.	  
Exempelvis:	  ”Gör	  jag	  verkligen	  rätt	  nu?”;	  ”Skall	  jag	  orka?”.	  
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3) Svårigheterna	  kan	  också	  yttra	  sig	  i	  att	  de	  människor	  du	  
har	  närmast	  relation	  till	  inte	  känner	  igen	  dig	  längre.	  De	  
kommer	  att	  fråga	  dig	  varför	  du	  säger	  som	  du	  säger	  och	  
undra	  varför	  du	  gör	  som	  du	  gör.	  Det	  enda	  du	  skall	  svara	  är	  
sanningen,	  t.ex.	  ”Jag	  har	  bestämt	  mig	  för	  att	  komma	  till	  
nästa	  nivå	  i	  livet,	  jag	  hoppas	  du	  vill	  stötta	  mig	  i	  den	  
förändringen.”.	  	  

	  
När	  du	  på	  allvar	  börjar	  din	  egna,	  högst	  personliga	  resa	  för	  att	  bli	  
den	  människa	  du	  verkligen	  vill	  vara	  kommer	  du	  successivt	  att	  
lägga	  märka	  till	  ditt	  eget	  beteende	  mer	  och	  mer	  samtidigt	  som	  du	  
mer	  och	  mer	  observerar	  andra	  människors	  beteende.	  Du	  kommer	  
att	  värdera	  de	  situationer	  som	  uppkommer	  i	  livet	  noggrannare	  
(bättre).	  Du	  kommer	  att	  läsa	  mer.	  Du	  kommer	  att	  prioritera	  
annorlunda.	  Du	  kommer	  att	  ha	  fokus	  på	  andra	  saker	  än	  du	  haft	  
tidigare,	  osv.	  
	  
Efter	  att	  du	  läst	  denna	  bok	  vill	  jag	  ha	  gett	  dig	  modet	  och	  
verktygen	  att	  känna	  trygghet	  och	  få	  kraften	  att	  agera	  så	  att	  du	  
övervinner	  dessa	  svårigheter.	  	  
	  
De	  människor	  som	  med	  energi	  och	  engagemang	  tar	  sig	  an	  
svårigheter	  är	  samma	  människor	  som	  ser	  motstånd	  som	  
nödvändiga	  utmaningar.	  
	  
Framgång	  =	  livskvalitet!	  
Att	  jag	  kan	  vara	  den	  människan	  jag	  vill	  vara	  i	  alla	  situationer	  är	  
livskvalitet.	  När	  jag	  inte	  är	  den	  jag	  vill	  vara	  mår	  jag	  dåligt,	  alltså	  
sjunker	  min	  livskvalitet.	  	  
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Så	  i	  min	  värld	  är	  din	  livskvalitet	  en	  väldigt	  kännbar	  gradering	  i	  ditt	  
inre	  hur	  väl	  du	  lever	  upp	  mot	  din	  största	  uppgift	  i	  livet.	  Att	  vara	  dig	  
själv.	  Livskvalitet	  heter	  på	  latin	  ”Vitam	  spiritam”.	  Livskvalitet	  
förklaras	  i	  lexikon	  med	  hälsa,	  välbefinnande	  och	  välmående.	  
	  
Framgång	  betyder	  på	  latin	  ”Gå	  framåt”	  och	  läser	  du	  böcker	  om	  
personlig	  utveckling	  kommer	  de	  flesta	  av	  dem	  att	  ge	  dig	  ett	  
liktydigt	  svar	  på	  vad	  framgång	  är:	  Att	  framgång	  inte	  är	  ett	  slutmål.	  
Det	  är	  din	  personliga	  resa	  mot	  dina	  personliga	  mål	  och	  
ambitioner.	  När	  du	  är	  delaktig	  i	  ett	  lag,	  vilket	  lag	  det	  än	  är,	  så	  är	  
framgång	  er	  gemensamma	  resa	  mot	  er	  vision.	  Det	  effektivaste	  
sättet	  att	  nå	  framgång	  är	  att	  genuint	  sträva	  och	  verka	  för	  att	  göra	  
andra	  människor	  bättre.	  
	  
För	  att	  du	  skall	  uppnå	  lycka	  och	  framgång	  i	  ditt	  liv	  är	  inte	  det	  
viktiga	  dina	  erfarenheter,	  kunskaper	  eller	  hur	  lite	  eller	  mycket	  
pengar	  på	  banken	  du	  har.	  Det	  som	  skapar	  lycka	  och	  framgång	  är	  
att	  du	  är	  konstant	  medveten	  om	  vikten	  av	  ditt	  beteende,	  att	  du	  
tänker	  positivt,	  att	  du	  värderar	  det	  du	  gör	  varenda	  dag	  i	  varenda	  
situation,	  att	  du	  vårdar	  din	  personlighet	  och	  attityd,	  att	  du	  har	  
fokus	  på	  nuet	  och	  prioriterar	  rätt	  relationer	  (de	  människor	  som	  
ger	  dig	  positiv	  energi)!	  	  
	  
Är	  du	  medvetet	  generös	  i	  ord	  och	  handling	  gör	  det	  att	  din	  
självkänsla	  stärks,	  att	  din	  självbild	  stärks,	  det	  gör	  att	  du	  mår	  bra	  
för	  du	  vet	  att	  du	  är	  den	  människa	  du	  vill	  vara.	  Och	  en	  människa	  
som	  agerar	  utefter	  de	  värderingar	  den	  vill	  stå	  brinner	  inombords	  
av	  engagemang,	  känner	  energi	  och	  upplever	  i	  de	  stunderna	  lycka.	  
	  
Ta	  med	  dig	  en	  viktig	  sak	  till:	  Du	  kan	  aldrig	  bli	  lycklig,	  vilka	  relationer	  
eller	  resurser	  du	  än	  har,	  förrän	  du	  lever	  ett	  liv	  i	  tacksamhet.	  	  
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Nu	  när	  du	  nu	  gått	  igenom	  de	  100	  kapitlen	  vill	  jag	  ta	  tillfället	  i	  akt	  att	  
kort	  belysa	  vissa	  faktorer	  till,	  för	  att	  du	  skall	  få	  en	  extra	  energiknuff	  
så	  här	  i	  slutet	  av	  boken.	  	  	  	  
	  
	  
	  

Har	  du	  en	  tydlig	  vision?	  

	  
Helen	  Kellers	  citat	  du	  kan	  läsa	  här	  ovan	  säger	  så	  mycket	  för	  har	  vi	  
ingen	  tydlig	  vision	  om	  vad	  vi	  vill	  åstadkomma	  spelar	  det	  mindre	  
roll	  att	  vi	  kan	  se	  vad	  vi	  vill	  göra.	  Är	  din	  vision	  tydlig	  påverkar	  den	  
alltid	  hur	  du	  agerar.	  En	  vision	  skapar	  en	  trygghetskänsla	  inom	  dig	  
som	  gör	  att	  du	  känner	  kontroll	  och	  får	  styrkan	  att	  agera	  istället	  
för	  att	  reagera.	  Har	  du	  en	  tydlig	  vision	  har	  du	  alltid	  din	  åtanke	  med	  
dig,	  du	  tänker	  på	  din	  vision	  när	  du	  tar	  beslut	  och	  din	  vision	  
påverkar	  din	  attityd	  och	  ditt	  beteende.	  Din	  hela	  personlighet	  
speglas	  av	  din	  vision	  och	  hur	  mycket	  du	  brinner	  för	  din	  vision.	  	  
	  
Så	  frågan	  är;	  har	  du	  en	  tydlig	  vision?	  Vad	  är	  det	  du	  verkligen	  vill	  
uppnå	  i	  livet?	  Vad	  är	  det	  du	  gladeligen	  kan	  offra	  tid,	  energi	  och	  
kraft	  för	  att	  åstadkomma?	  	  
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Vad	  du	  vill	  uppnå	  (dina	  kortsiktiga	  mål)	  och	  vad	  du	  vill	  
åstadkomma	  (dina	  långsiktiga	  ambitioner)	  är	  en	  handlingsplan	  
som	  kommer	  utav	  din	  vision.	  	  
	  
General	  Dwight	  Eisenhower	  har	  sagt:	  “The	  plan	  was	  nothing,	  but	  
the	  planning	  was	  everything.“.	  Så	  sant,	  din	  vision	  kommer	  inte	  att	  
bli	  till	  din	  verklighet	  utan	  att	  du	  först	  tydligt	  planerar	  inombords	  
för	  att	  förverkliga	  din	  vision.	  
	  
	  
	  

Vilka	  är	  dina	  dominerande	  tankar?	  

	  
Som	  du	  läst	  i	  boken	  visar	  studier	  inom	  psykologin	  att:	  “Varje	  
människa	  är	  i	  ständig	  förändring	  eller	  utveckling	  och	  växer	  i	  
samma	  riktning	  som	  hans	  eller	  hennes	  dominerande	  tankar".	  Det	  
finns	  en	  oerhörd	  vinst	  i	  att	  förstå	  denna	  princip,	  den	  kan	  förändra	  
ditt	  liv	  i	  precis	  den	  riktning	  du	  vill.	  Där	  du	  är	  idag	  är	  du	  pga.	  dina	  
dominerande	  tankar.	  Var	  du	  kommer	  att	  vara	  om	  fem,	  tio,	  eller	  
trettio	  år	  –	  blir	  ett	  resultat	  av	  dina	  dominerande	  tankar.	  	  
	  
Livet	  är	  fantastiskt	  för	  du	  kan	  börja	  tänka	  annorlunda	  när	  du	  vill.	  
Vi	  människor	  kan	  bara	  tänka	  en	  tanke	  i	  taget,	  alltså	  kan	  vi	  välja	  
tanke.	  Vi	  kan	  välja	  vilken	  dominerande	  tanke	  vi	  vill.	  Väljer	  vi	  att	  
tänka	  att	  vi	  kommer	  att	  misslyckas	  med	  det	  vi	  tänker	  på	  –	  
kommer	  vi	  antagligen	  att	  misslyckas.	  Väljer	  vi	  att	  tro	  på	  vår	  
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förmåga	  och	  lita	  på	  att	  vi	  kommer	  att	  lyckas	  är	  chanserna	  mycket,	  
mycket	  större	  att	  vi	  kommer	  att	  lyckas.	  	  
	  
Vad	  tänker	  du	  mest	  på	  under	  en	  vanlig	  dag?	  	  
Se	  det	  som	  ditt	  dagliga	  uppdrag	  att	  fr.o.m.	  nu	  bli	  medveten	  om	  
dina	  tankar.	  Vad	  tänker	  du	  på,	  vad	  fokuserar	  du	  på	  och	  hur	  
påverkar	  dessa	  tankar	  dig?	  	  	  
	  
	  

	  

Slår	  du	  vakt	  om	  dina	  värderingar?	  
	  

	  
Dina	  värderingar	  styr	  dina	  tankar!	  	  
Värderingar	  är	  våra	  principer	  och	  övertygelser	  -‐	  och	  det	  är	  dessa	  
som	  avgör	  hur	  du	  lever	  ditt	  liv	  och	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  du	  
mår	  och	  vad	  du	  åstadkommer	  under	  din	  livstid.	  En	  viktig	  sak	  att	  
förstå	  är	  att	  de	  värderingar	  du	  hade	  igår	  inte	  behöver	  vara	  de	  
värderingar	  du	  står	  för	  imorgon.	  Det	  är	  en	  av	  de	  bästa	  sakerna	  
med	  livet.	  Att	  du	  har	  kontrollen,	  du	  kan	  välja	  och	  ditt	  val	  är	  ditt	  
ansvar.	  	  
	  
25	  års	  studier	  inom	  företagsamhet	  visar	  att	  företag	  med	  tydliga	  och	  
nedskrivna	  värderingar	  som	  alla	  i	  företaget	  skrivit	  under	  -‐	  i	  
genomsnitt	  har	  700	  procent	  mer	  lönsamhet	  än	  företag	  utan	  
värderingar.	  Det	  är	  ingen	  slump	  att	  jag	  pratar	  och	  tar	  fram	  
människornas	  och	  organisationens	  värderingar	  när	  jag	  är	  ute	  på	  
uppdrag.	  
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	  Tränar	  du	  på	  att	  ”ta	  bort”	  man-‐formen?	  
	  

	  
En	  av	  de	  mest	  omedvetna	  meningarna	  som	  gör	  att	  vi	  människor	  
inte	  tar	  fullt	  ansvar	  fast	  vi	  tror	  att	  vi	  gör	  det	  är:	  ”Man	  måste	  leva	  
som	  man	  lär.”.	  För	  använder	  vi	  man-‐form	  i	  saker	  som	  har	  stor	  
betydelse	  i	  våra	  liv	  agerar	  vi	  inte	  grundat	  på	  vad	  vi	  känner	  
inombords	  utan	  på	  vad	  vi	  tycker	  är	  logiskt	  (bambuträdet).	  	  
	  
Känslor	  betyder	  alltid	  mer	  för	  oss	  människor	  än	  logik	  när	  det	  
gäller	  saker	  som	  betyder	  väldigt	  mycket	  för	  oss.	  Agerar	  vi	  inte	  
känslomässigt	  undviker	  vi	  omedvetet	  och	  ofrivilligt	  att	  ta	  fullt	  
ansvar	  och	  då	  kommer	  vi	  inte	  att	  vara	  lika	  aktiva,	  vi	  kommer	  inte	  
att	  agera	  lika	  mycket	  som	  om	  vi	  använt	  jag-‐form	  vilket	  innebär	  att	  
vi	  egentligen	  inte	  vet	  vad	  vi	  kan	  uppnå	  och	  åstadkomma	  i	  den	  
specifika	  situationen,	  faktorn	  eller	  parametern	  som	  är	  så	  viktigt	  
för	  oss.	  	  
	  

• Sätt	  dig	  framför	  Tv:n	  en	  kväll	  och	  titta	  på	  nyheterna	  eller	  
sporten	  när	  människor	  intervjuas	  och	  gör	  det	  till	  en	  tävling	  
att	  räkna	  hur	  många	  ”man”	  du	  hör.	  Du	  kommer	  att	  bli	  
överraskad…	  	  
	  

• Nästa	  gång	  du	  läser	  en	  dags-‐	  eller	  kvällstidning,	  stryk	  
under	  alla	  ”man”.	  Jag	  lovar	  att	  du	  kommer	  att	  bli	  
överraskad…	  	  
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• Nästa	  gång	  du	  sitter	  på	  ett	  kafé,	  en	  buss,	  restaurang	  eller	  
på	  någon	  annan	  offentlig	  plats;	  lyssna	  på	  hur	  många	  
”man”	  du	  hör.	  Du	  kommer	  absolut	  att	  bli	  överraskad…	  

	  
Träna	  på	  att	  ”plocka	  bort”	  man-‐formen	  ur	  din	  vokabulär	  genom	  
att	  lyssna	  på	  när	  andra	  pratar,	  träna	  när	  du	  talar	  till	  din	  
respektive,	  dina	  barn,	  dina	  kolleger,	  dina	  medarbetare,	  dina	  
kompisar,	  etc.	  	  
	  
Det	  kommer	  att	  vara	  jobbigt	  och	  du	  kommer	  att	  bita	  dig	  i	  tungan	  
många	  gånger	  tills	  du	  slutar	  tala	  i	  man-‐form.	  Men	  jag	  lovar	  dig	  att	  
du	  kommer	  att	  känna	  att	  det	  kommer	  att	  vara	  lönt	  allt	  arbete	  och	  
du	  kommer	  att	  ha	  mycket	  roligt	  på	  vägen.	  
	  
	  
	  

Är	  du	  tacksam	  när	  du	  	  
var/är	  i	  trotsåldern?	  

	  

Vem	  har	  bestämt	  vem	  du	  är,	  vad	  du	  tror	  på	  och	  hur	  du	  beter	  
dig?	  Vi	  har	  en	  begränsad	  tid	  på	  denna	  underbara	  gröna	  planet.	  
Den	  verkliga	  insikten	  av	  att	  vi	  människor	  har	  en	  begränsad	  tid	  
här	  på	  jorden	  kommer	  för	  de	  flesta	  vid	  ca	  40	  års-‐åldern.	  När	  jag	  
pratat	  om	  detta	  med	  20	  människor	  i	  40-‐årsåldern	  svarade	  95	  
procent	  att	  detta	  upptar	  mycket	  tid	  av	  deras	  tankar.	  	  
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De	  börjar	  tänka	  på	  hur	  stor	  jorden	  är	  och	  hur	  mycket	  det	  finns	  
kvar	  att	  se.	  De	  börjar	  fundera	  om	  vad	  de	  gjort	  för	  sina	  barn,	  om	  de	  
kunnat	  göra	  mer.	  De	  börjar	  fundera	  på	  sina	  relationer	  och	  ställer	  
sig	  frågorna;	  trivs	  jag,	  utvecklas	  jag,	  älskar	  jag?	  De	  börjar	  fundera	  
på	  döden;	  hur	  mycket	  tid	  har	  jag	  kvar?	  
	  
Många	  kallar	  det	  för	  40-‐års	  kris	  eftersom	  det	  är	  då	  många	  väljer	  
andra	  vägar	  i	  sitt	  liv.	  Men	  jag	  ser	  det	  på	  ett	  annat	  sätt;	  jag	  ser	  
det	  som	  människans	  andra	  tonårsperiod.	  När	  vi	  kommer	  i	  vår	  
första	  tonårsperiod	  i	  livet	  börjar	  vi	  för	  första	  gången	  ifrågasätta	  
vårt	  inlärda	  beteende.	  Vårt	  inlärda	  beteende	  är	  det	  som	  
framförallt	  våra	  föräldrar	  lärt	  oss	  att	  tro	  på	  genom	  sitt	  sätt	  att	  
agera.	  Vad	  föräldrar	  känner	  i	  denna	  period	  är	  att	  tonårsbarnet	  
ifrågasätter	  och	  sätter	  sig	  emot.	  Resultatet	  blir	  ofta	  
diskussioner	  och	  bråk	  och	  beteendet	  tonårsbarnet	  visar	  upp	  är	  
ett	  förväntat	  beteende.	  
	  
Som	  jag	  ser	  det	  ifrågasätter	  vi	  vårt	  inlärda	  beteende	  för	  andra	  
gången	  i	  livet	  när	  vi	  är	  ca	  40	  år	  gamla.	  Vårt	  inlärda	  beteende	  är	  
nu	  allt	  vi	  samlat	  på	  under	  livets	  gång	  av	  kunskap,	  erfarenheter,	  
prägling	  och	  påverkan.	  Varför	  människor	  kallar	  denna	  fas	  i	  livet	  
kris	  gissar	  jag	  är	  för	  att	  människan	  nu	  har	  möjligheten	  att	  själv	  
bestämma	  sina	  val	  i	  livet.	  	  
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Pengar	  är	  något	  du	  skapar.	  
	  

	  
Jag	  skrev	  tidigare	  i	  boken	  att	  det	  är	  avgörande	  att	  du	  har	  passion	  i	  
det	  du	  gör	  i	  livet	  för	  att	  må	  bra:	  ”Pengar	  kan	  avgöra	  vad	  du	  gör	  
men	  din	  passion	  avgör	  hur	  du	  gör	  det.”.	  Däremot	  ger	  pengar	  dig	  
frihet	  att	  göra	  det	  du	  vill	  vilket	  ger	  ditt	  liv	  flera	  valmöjligheter.	  Har	  
du	  flera	  valmöjligheter	  kan	  du	  bidra	  mer	  till	  samhället.	  Samuel	  
Goldwyn	  har	  sagt:	  ”Ju	  hårdare	  jag	  arbetar,	  desto	  mer	  tur	  får	  jag.”	  	  
	  
I	  en	  studie	  av	  Yale	  University	  mellan	  1953-‐1973	  fastställdes	  
följande	  fråga	  till	  den	  klass	  som	  tog	  examen	  det	  året:	  ”Hur	  många	  
har	  nedskrivna	  mål	  och	  har	  planer	  på	  hur	  ni	  skall	  nå	  dessa	  mål	  när	  ni	  
lämnat	  universitetet?”.	  Svaren	  visade	  att	  tre	  procent	  hade	  
nedskrivna	  mål,	  tretton	  procent	  hade	  mål	  de	  inte	  hade	  skrivit	  ner	  
och	  84	  procent	  hade	  inga	  mål	  alls.	  När	  de	  tog	  reda	  på	  hur	  det	  
hade	  gått	  för	  avgångsklassen	  20	  år	  senare	  kom	  det	  fram	  att	  de	  
tre	  procenten	  hade	  mer	  tillgångar	  än	  de	  övriga	  97	  procenten	  
hade	  tillsammans.	  Detta	  hade	  ingen	  koppling	  till	  deras	  
studieresultat,	  till	  vilken	  bransch	  de	  arbetade	  inom	  eller	  var	  de	  
bosatt	  sig	  efter	  sina	  studier.	  	  
	  
1997	  gjordes	  samma	  studie	  om	  igen	  fast	  då	  på	  Harvard	  University	  
och	  de	  fick	  fram	  exakt	  samma	  procentsatser	  när	  de	  ställde	  exakt	  
samma	  fråga	  till	  studenterna.	  Vad	  de	  också	  kom	  fram	  till	  på	  
Harvard	  var	  att	  den	  gruppen	  som	  hade	  mål	  som	  inte	  var	  
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nedskrivna	  (tretton	  procent)	  i	  genomsnitt	  tjänade	  dubbelt	  så	  
mycket	  som	  de	  som	  inte	  hade	  några	  mål	  alls	  (84	  procent).	  	  
De	  kom	  också	  fram	  till	  att	  de	  som	  hade	  nedskrivna	  mål	  i	  
genomsnitt	  hade	  tio	  (!)	  gånger	  mer	  i	  inkomst	  än	  de	  övriga	  97	  
procenten.	  Har	  du	  skrivit	  ner	  dina	  mål?	  Har	  du	  gjort	  upp	  planer	  
på	  vad	  du	  vill	  uppnå?	  Har	  du	  skrivit	  ner	  det	  du	  vill	  åstadkomma?	  	  
	  

Hur	  högt	  värderar	  du	  tiden?	  
	  

Din	  tid	  är	  det	  mest	  värdefulla	  du	  har	  efter	  dina	  allra	  närmaste	  
relationer.	  Hur	  du	  värderar	  din	  tid	  är	  det	  som	  faktiskt	  skapar	  ditt	  
liv.	  Hur	  du	  prioriterar,	  hur	  effektiv	  och	  produktiv	  du	  är	  och	  hur	  
mycket	  du	  utvecklar	  dig	  själv	  är	  alla	  avgörande	  faktorer	  till	  vilken	  
tjänst	  du	  har	  och	  vilken	  lön	  du	  har.	  
	  
Wall	  Street	  Journal	  gick	  igenom	  de	  500	  mest	  framgångsrika	  
företagen	  i	  USA	  och	  valde	  ut	  de	  som	  gått	  hela	  vägen	  ”från	  
golvet”	  till	  VD-‐tjänsten,	  den	  högsta	  positionen	  på	  företaget.	  De	  
tjänade	  nu	  överlägset	  mest	  pengar	  på	  företaget	  och	  var	  bland	  de	  
människor	  i	  USA	  som	  tjänade	  allra	  mest	  i	  sin	  yrkesroll.	  	  
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De	  följde	  med	  dessa	  personer	  för	  att	  se	  hur	  de	  arbetade	  och	  kom	  
fram	  till	  att	  de	  gjorde	  framförallt	  två	  saker	  likadant:	  	  
	  

1.	  	  	  De	  ägnade	  mycket	  tid	  åt	  att	  fundera	  på	  hur	  de	  använde	  sin	  tid,	  
de	  prioriterade	  i	  allt	  de	  gjorde	  för	  att	  få	  ut	  högsta	  möjliga	  värde	  av	  
sin	  tid.	  
	  	  
2.	  	  	  De	  delade	  in	  sina	  dagar	  små	  block	  på	  ca	  femton	  minuter.	  Varje	  
femtonminutsblock	  hade	  ett	  konkret	  syfte.	  (Denna	  blockprincip	  
beskriver	  även	  Ingvar	  Kamprad	  att	  han	  arbetat	  efter.)	  	  
	  
De	  som	  började	  ”på	  golvet”	  och	  nådde	  hela	  vägen	  förstod	  och	  
arbetade	  efter	  att	  allt	  får	  en	  konsekvens	  och	  den	  konsekvensen	  
kommer	  utav	  hur	  jag	  använder	  mig	  av	  min	  tid,	  hur	  högt	  jag	  
värderar	  min	  tid.	  	  
	  
Fundera	  på	  hur	  du	  använder	  din	  tid	  och	  prioritera	  fram	  vad	  som	  är	  
viktigast	  att	  göra	  just	  nu.	  Träna	  på	  detta	  tills	  du	  blir	  en	  expert.	  Vad	  
människor	  kommer	  att	  se	  i	  dig	  är	  en	  människa	  som	  tar	  extremt	  
mycket	  ansvar	  vilken	  tjänst	  du	  än	  innehar.	  Och	  människor	  som	  tar	  
extremt	  mycket	  ansvar	  för	  det	  de	  gör	  och	  är	  lojala	  till	  
organisationen	  och	  sin	  arbetstid	  kommer	  alltid	  längre	  än	  de	  som	  
inte	  gör	  det.	  
	  
Fundera	  också	  över	  din	  privatsituation;	  Bestäm	  dig	  för	  att	  inte	  lägga	  
din	  värdefulla	  tid	  på	  människor	  som	  tar	  kraft	  och	  energi	  från	  dig.	  	  
Bestäm	  dig	  för	  att	  inte	  ägna	  din	  värdefulla	  tid	  på	  människor	  som	  
snackar	  skit	  om	  andra.	  Bestäm	  dig	  för	  att	  inte	  lägga	  din	  värdefulla	  
tid	  på	  människor	  som	  sätter	  sig	  själva	  i	  fokus	  istället	  för	  laget.	  	  
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Konsten	  att	  bli	  en	  långsiktig	  miljonär.	  
	  

	  
	  

Det	  finns	  en	  lag	  som	  säger	  att	  hur	  lite	  eller	  mycket	  du	  än	  tjänar	  så	  
kommer	  du	  att	  klara	  dig.	  Du	  anpassar	  helt	  enkelt	  din	  livsstil	  efter	  
din	  inkomst.	  Om	  din	  inkomst	  under	  årens	  lopp	  ökar	  -‐	  ökar	  också	  
dina	  utgifter	  och	  kostnader	  -‐	  för	  du	  har	  råd	  med	  det.	  Du	  spenderar	  
mer	  och	  oftare.	  Det	  blir	  kanske	  ett	  större	  eller	  nyare	  hus,	  ny	  bil	  
oftare,	  en	  sommarstuga	  eller	  båt,	  fler	  semesterresor,	  etc.	  	  
	  
Om	  din	  inkomst	  under	  årens	  lopp	  minskar	  pga.	  arbetslöshet,	  
sjukdom	  eller	  andra	  orsaker	  minskar	  du	  dina	  kostnader	  -‐	  för	  att	  du	  
måste!	  Du	  spenderar	  mindre	  och	  mer	  sällan.	  Du	  kanske	  får	  flytta	  
till	  ett	  mindre/billigare	  boende,	  sälja	  bilen	  och	  dra	  in	  på	  
semesterresorna,	  etc.	  
	  
Kort	  och	  gott:	  Du	  anpassar	  din	  levnadsstil,	  ditt	  leverne	  och	  dina	  
utgifter	  efter	  din	  inkomst.	  Många	  spelar	  på	  olika	  spel;	  ex.	  lotto,	  
tipset,	  hästarna	  och	  poker	  för	  att	  bli	  miljonärer.	  Men	  det	  enklaste	  
och	  säkraste	  sättet	  att	  bli	  miljonär	  är	  att	  utnyttja	  sparräntan.	  Om	  
du	  undvarar	  en	  viss	  summa	  pengar	  varje	  månad	  gör	  det	  dig	  till	  en	  
miljonär.	  Jag	  önskar	  att	  detta	  lärdes	  ut	  i	  gymnasieskolorna.	  
	  
Idag	  (2013)	  går	  det	  att	  erhålla	  en	  sparränta	  på	  upp	  till	  fem	  procent	  
om	  du	  förhandlar	  väl.	  Du	  bör,	  utan	  problem,	  idag	  kunna	  förhandla	  
dig	  till	  en	  sparränta	  på	  minst	  fyra	  procent	  på	  din	  egen	  bank.	  Men	  
för	  att	  göra	  ett	  långsiktigt	  realistiskt	  exempel	  sätter	  jag	  
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sparräntan	  på	  tre	  procent	  (Var	  noga	  med	  att	  välja	  en	  bank	  som	  inte	  
har	  ett	  max	  sparbelopp).	  
	  
Om	  du	  sätter	  in	  1000kr	  på	  ditt	  sparkonto	  den	  första	  månaden	  och	  
därefter	  sätter	  in	  1	  350kr	  i	  månaden	  i	  40	  år	  är	  du	  en	  miljonär.	  	  
	  

→ Efter	  40	  år	  har	  du	  sparat	  nästan	  650	  000kr.	  
→ Du	  har	  också	  erhållit	  en	  sparränta	  från	  din	  bank	  på	  nästan	  

600	  000kr.	  	  
→ Du	  har	  under	  årens	  lopp	  också	  betalt	  in	  skatt	  till	  svenska	  

staten	  på	  ränteintäkterna	  (30	  procent)	  som	  uppgått	  till	  
drygt	  230	  000kr.	  

	  
(Om	  du	  kan	  förhandla	  dig	  till	  en	  sparränta	  på	  5	  procent	  kommer	  du	  
att	  ha	  nästan	  1	  400	  000	  kronor	  när	  de	  40	  åren	  passerat.)	  
	  
”Men	  jag	  har	  ju	  inte	  råd	  med	  att	  undvara	  1	  350	  spänn	  i	  månaden!”	  	  
Jag	  är	  uppvuxen	  under	  fattiga	  förhållanden.	  Vår	  vardag	  var	  att	  ha	  
ont	  om	  pengar	  så	  jag	  har	  en	  väldigt	  stor	  respekt	  för	  människors	  
livssituationer	  och	  plånböcker.	  Men	  tänk	  om	  det	  är	  möjligt?	  1350	  
kronor	  in	  månaden	  är	  338	  kronor	  i	  veckan.	  Vad	  kan	  du	  spara	  in	  på	  
eller	  välja	  att	  göra	  annorlunda	  för	  att	  kunna	  lägga	  undan	  338	  
kronor	  i	  veckan	  eller	  45	  kronor	  om	  dagen?	  
	  
I	  mallen	  på	  nästa	  sida	  kan	  du	  själv	  fylla	  i	  och	  se	  hur	  ditt	  sparkonto	  
utvecklar	  sig	  från	  idag	  och	  40	  år	  framåt.	  Fyll	  i	  din	  ålder	  idag	  på	  
ruta	  ”1”.	  Fortsätt	  sedan	  att	  fylla	  på	  din	  ålder	  i	  rutorna	  som	  följer	  
40	  år	  framåt	  (eller	  fyll	  i	  tjugo	  år	  framåt	  om	  du	  har	  möjlighet).	  Är	  
du	  exempelvis	  39år,	  skriver	  du	  39	  i	  ruta	  ”1”,	  sedan	  fyller	  du	  i	  ”40”	  i	  
rutan	  under,	  ”41”	  i	  rutan	  under	  den,	  osv.	  	  
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	   År	  1-‐20	   	   	   År	  21-‐40	   	  

Min	  ålder	   Insättning	   Ackumulerat	   Min	  ålder	   Insättning	   Ackumulerat	  
	  

	  år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   	  år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   	  år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
	  

år	   kr	   kr	   år	   kr	   kr	  
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Lever	  jag?	  
	  

	  
Bambuträdet	  igen…	  
Allt	  det	  du	  läst	  i	  denna	  bok	  är	  väldigt	  enkelt	  att	  ta	  till	  sig,	  det	  är	  
väldigt	  logiskt,	  det	  är	  rent	  av	  sunt	  förnuft.	  Men	  för	  att	  du	  skall	  ha	  
någon	  nytta	  av	  det	  du	  läst	  räcker	  det	  inte	  att	  du	  förstår	  och	  är	  
medveten,	  du	  behöver	  leva	  efter	  det	  du	  läst	  varje	  dag,	  i	  varje	  
möte	  och	  i	  varje	  situation.	  Om	  du	  vill	  kan	  du	  lägga	  boken	  åt	  sidan	  
och	  istället	  ställa	  dig	  frågan	  jag	  skriver	  i	  mitt	  citat	  här	  ovan:	  	  
”Lever	  jag?”.	  
	  
Lever	  du	  det	  liv	  du	  vill	  göra?	  
Om	  du	  inte	  lever	  det	  liv	  du	  vill	  leva	  behöver	  du	  göra	  en	  förändring	  
i	  din	  vardag.	  Jag	  brukar	  säga	  att	  det	  aldrig	  kan	  ske	  utveckling	  utan	  
förändring.	  Är	  du	  inte	  villig	  att	  göra	  en	  förändring	  eller	  att	  prova	  
något	  nytt	  kommer	  det	  inte	  heller	  att	  ske	  någon	  utveckling.	  	  
	  
Vill	  du	  ha	  en	  förändring	  finns	  det	  bara	  en	  människa	  som	  står	  
ivägen	  för	  den	  förändringen	  och	  det	  är	  du	  själv.	  Oberoende	  av	  din	  
nuvarande	  situation,	  din	  bakgrund,	  dina	  relationer	  och	  dina	  
förutsättningar	  finns	  det	  ingen	  annan	  som	  har	  kontroll	  över	  ditt	  
liv	  utom	  du	  själv.	  	  
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Vi	  människor	  är	  oftast	  alldeles	  för	  lata	  för	  vårt	  eget	  bästa.	  
Det	  kommer	  inte	  att	  flyga	  ner	  någon	  ängel	  från	  skyn	  med	  
”lyckopulver”	  ämnat	  för	  dig	  så	  att	  du	  kan	  uppfylla	  dina	  drömmar	  
eller	  göra	  så	  att	  du	  når	  dina	  mål	  och	  ambitioner.	  Så	  vad	  du	  än	  gör	  
–	  vänta	  inte!!	  Vänta	  inte	  med	  att	  göra	  det	  du	  vet	  du	  måste	  göra.	  	  
	  
Jag	  har	  en	  teori,	  att	  alla	  människor	  som	  mår	  dåligt	  av	  någon	  
orsak	  (pengar,	  relationer,	  hälsa,	  droger)	  exakt	  vet	  vad	  de	  måste	  
göra	  för	  att	  ta	  sig	  ur	  den	  situation	  de	  befinner	  sig	  i.	  Varför	  det	  är	  
svårt	  att	  ta	  sig	  ur	  situationen	  har	  jag	  gett	  exempel	  på	  tidigare	  i	  
boken	  samtidigt	  som	  jag	  gett	  flera	  recept	  på	  hur	  människan	  skall	  
tänka	  och	  agera	  för	  att	  ta	  sig	  ur	  situationen.	  
	  
Min	  summering	  av	  teorin	  är	  när	  människor	  blir	  satta	  i	  en	  situation	  
av	  någon	  annan	  människa	  kämpar	  de	  för	  livet	  för	  att	  komma	  
tillrätta	  med	  situationen	  och	  börja	  leva.	  När	  människor	  själva	  satt	  
sig	  i	  en	  situation	  de	  inte	  vill	  befinna	  sig	  i	  blir	  människan	  (oftast)	  lat.	  
(Soldater	  som	  stridit	  i	  krig	  fick	  frågan	  ”vad	  gjorde	  att	  ni	  var	  villiga	  
att	  offra	  livet,	  vem	  kämpade	  ni	  för?”,	  	  svaret	  var	  inte	  ”mitt	  land”,	  
”äran”	  eller	  ”spänningen”.	  Svaret	  var:	  ”Jag	  slogs	  för	  sina	  kamrater	  
bredvid	  mig”.)	  
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Är	  du	  medveten	  om	  PERMA?	  
	  

	  
Vad	  behöver	  du	  för	  att	  må	  bra?	  
Pengar	  har	  självklart	  betydelse	  för	  oss	  och	  lycka	  är	  vad	  vi	  alla	  
söker	  efter	  under	  vår	  livstid.	  Vad	  lycka	  är	  kan	  vara	  svårt	  att	  
definiera	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  konkretisera	  hur	  vi	  skall	  göra	  och	  
tänka	  för	  att	  bli	  lyckliga.	  I	  Martin	  Seligmans	  bok	  ”Flourish”	  (kan	  
översättas	  till	  svenska	  som	  ”blomma	  ut”)	  från	  2011	  finns	  en	  
konkret	  formel	  för	  vad	  vi	  människor	  skall	  fokusera	  på	  för	  att	  bli	  –	  
lyckliga.	  Martin	  Seligman	  är	  psykolog,	  författare,	  föreläsare,	  
grundaren	  till	  positiv	  psykologi,	  en	  gren	  inom	  psykologin	  som	  
fokuserar	  på	  studier	  av	  positiva	  känslor.	  Han	  kallar	  formeln	  för	  
PERMA-‐modellen.	  Modellen	  består	  av	  fem	  nödvändiga	  faktorer	  
för	  att	  uppnå	  välmående/lycka	  och	  ett	  meningsfullt	  liv:	  
	  

Positiva	  känslor	  –	  Positive	  emotion	  	   	   –	  P	  	  
För	  att	  du	  skall	  uppnå	  välmående	  behöver	  du	  positiva	  känslor	  i	  ditt	  
liv.	  Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  bejaka	  dessa	  känslor	  i	  nuet	  	  

	  
Engagemang	  –	  Engagement	  	   	   –	  E	  	  

När	  du	  är	  riktigt	  engagerad	  i	  något	  går	  du	  in	  i	  ett	  flow-‐stadie	  då	  är	  
djupt	  koncentrerad	  i	  nuet.	  Ju	  oftare	  du	  upplever	  denna	  sort	  av	  
engagemang	  ökar	  sannolikheten	  att	  du	  uppnår	  välmående.	  
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Relationer	  –	  positive	  Relationships	  	   	   –	  R	  	  
Goda	  relationer	  är	  kärnan	  i	  vårt	  välmående.	  Människor	  som	  har	  
positiva	  meningsfulla	  relationer	  med	  andra	  är	  mer	  lyckliga	  än	  
människor	  som	  inte	  upplever	  dessa	  relationer.	  
	  

Mening	  –	  Meaning	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  –	  M	  	  
Vi	  behöver	  alla	  känna	  en	  mening	  i	  våra	  liv	  för	  att	  uppleva	  en	  känsla	  
av	  välmående.	  Vi	  får	  denna	  känsla	  när	  vi	  gör	  något	  som	  är	  större	  än	  
oss	  själva	  med	  en	  genuin	  känsla	  att	  vi	  gör	  handlingen	  för	  att	  bidra	  
till	  exempelvis	  mänskligheten,	  vårt	  samhälle,	  för	  jordens	  skull,	  etc.	  
	  

Bedrift/Utförande	  –	  Accomplishment/Achievement	  	   –	  A	  
Att	  utföra	  en	  bedrift,	  att	  fullborda	  och	  avsluta	  ett	  mål	  eller	  att	  
känna	  att	  vi	  utvecklar	  vår	  förmåga	  inom	  något	  område	  är	  också	  
något	  som	  ger	  oss	  välmående.	  
	  
	  
	  

Hur	  får	  du	  andra	  att	  må?	  

	  
Det	  fantastiska	  och	  tänkvärda	  citatet	  ovan	  av	  Les	  Brown	  
påminner	  en	  del	  om	  Maya	  Angelous	  citat:	  ”Människor	  kommer	  att	  
glömma	  det	  du	  sagt.	  Människor	  kommer	  att	  glömma	  det	  du	  gjort.	  
Men	  människor	  kommer	  aldrig	  att	  glömma	  hur	  du	  fick	  dem	  att	  må.”	  
Les	  Browns	  citat	  ser	  jag	  som	  en	  viktig	  nyckel	  att	  få	  vår	  nästa	  
generation	  att	  må	  bra,	  bli	  trygga	  i	  sig	  själva	  och	  ödmjukt	  tro	  på	  sig	  
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själva.	  Mayas	  citat	  påvisar	  att	  det	  viktigaste	  inte	  är	  hur	  bra	  vi	  är	  på	  
att	  förklara	  saker	  eller	  hur	  fort	  vi	  springer	  för	  andras	  skull.	  Det	  
viktigaste	  är	  hur	  människor	  mår	  när	  de	  lämnar	  oss.	  Moder	  Teresa	  
uttryckte	  det	  så	  bra	  när	  hon	  sade:	  ”Låt	  ingen	  någonsin	  komma	  till	  
dig	  utan	  att	  gå	  vidare	  bättre	  och	  lyckligare.”.	  	  
	  
Som	  du	  läst	  tidigare	  i	  boken	  är	  din	  interpersonella	  intelligens	  (din	  
sociala	  kompetens,	  hur	  bra	  du	  kommer	  överens	  med	  andra	  
människor)	  den	  viktigaste	  intelligensen	  att	  utveckla	  för	  att	  komma	  
framåt	  i	  yrkeslivet.	  	  	  
	  
Arbetar	  du	  som	  ledare	  är	  din	  interpersonella	  förmåga	  
fundamentalt	  viktig.	  Litar	  dina	  medarbetare	  på	  dig,	  har	  de	  
respekt	  för	  dig,	  tycker	  de	  om	  dig,	  känner	  dina	  medarbetare	  att	  du	  
utvecklar	  dem	  som	  människor	  och	  i	  sin	  yrkesroll?	  	  
	  
Din	  viktigaste	  tillgång	  för	  att	  komma	  framåt	  i	  yrkeslivet	  är	  ditt	  
rykte.	  Vad	  säger	  andra	  människor	  om	  dig	  när	  de	  talar	  om	  din	  
yrkesskicklighet?	  Vad	  berättar	  kunden	  om	  dig	  till	  en	  person	  som	  
vill	  handla	  det	  du	  säljer?	  Vad	  säger	  dina	  chefer	  om	  dig	  när	  de	  
diskutera	  vem	  de	  skall	  befordra?	  
	  
Utvärdera	  dig	  själv	  i	  din	  yrkesroll:	  Hur	  produktiv	  är	  du,	  hur	  effektiv	  
är	  du,	  vilken	  attityd	  visar	  du	  upp,	  hur	  trevlig	  är	  du,	  hur	  ordningssam	  
är	  du,	  vilket	  beteende	  visar	  du	  upp	  inför	  dina	  kolleger,	  är	  du	  
omtyckt	  av	  	  dina	  kolleger,	  av	  kunderoch	  av	  leverantörer,	  är	  du	  
positivt	  inställd	  till	  arbetet,	  hur	  är	  din	  arbetsmoral,	  hur	  mycket	  
glädje	  sprider	  du	  runt	  omkring	  dig,	  är	  du	  kreativ,	  är	  du	  
lösningsorienterad,	  hur	  punktlig	  är	  du,	  tar	  du	  mycket	  initiativ,	  är	  du	  
ansvarsfull,är	  du	  ett	  föredöme	  och	  en	  förebild	  för	  nyanställda,	  
respekterar	  du	  uppsatta	  regler,	  policys	  och	  värderingar?	  
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Som	  du	  läst	  i	  kapitel	  99	  är	  det	  nu	  din	  tur.	  Jag	  har	  gett	  dig	  
verktygen,	  tipsen	  och	  konkreta	  fakta	  för	  hur	  du	  kan	  nå	  dina	  
drömmar,	  mål	  och	  ambitioner.	  	  
	  
Jag	  hoppas	  att	  du	  känner	  motivation	  och	  inspiration.	  Jag	  hoppas	  du	  
känner	  värme	  och	  styrka	  inombords.	  Jag	  hoppas	  du	  känner	  mod	  och	  
drivkraft.	  Jag	  hoppas	  du	  känner	  att	  du	  fått	  konkreta	  verktyg	  
blandat	  med	  tuffa	  insikter.	  Allt	  detta	  är	  vad	  jag	  velat	  ge	  till	  just	  dig	  
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som	  läser	  denna	  bok.	  Varför	  är	  för	  att	  jag	  älskar	  att	  bidra	  till	  
människor,	  för	  att	  jag	  älskar	  att	  se	  människor	  vilja	  komma	  till	  nästa	  
nivå	  –	  för	  att	  jag	  verkligen	  älskar	  att	  se	  människor	  växa	  och	  våga.	  
	  
Jag	  har	  haft	  tre	  ambitioner	  när	  jag	  skrev	  denna	  bok.	  	  
	  

1) Att	  boken	  skall	  passa	  så	  många	  olika	  människor	  som	  
möjligt,	  att	  boken	  skall	  göra	  dig	  som	  läser	  medveten	  att	  du	  
kan	  påverka	  din	  vardag,	  du	  kan	  påverka	  ditt	  liv.	  Alla	  kapitel	  
kan	  inte	  passa	  alla	  men	  något	  ord	  men	  någon	  rad	  eller	  
mening	  kan	  göra	  skillnaden	  på	  vägen	  för	  någon.	  	  

	  
2) Att	  du	  nu	  känner	  ett	  så	  stort	  engagemang	  inombords	  att	  du	  

brinner	  av	  energi	  vilket	  gör	  att	  du	  är	  villig	  att	  agera,	  att	  göra	  
det	  hårda	  jobbet.	  	  
Jag	  kan	  bara	  ge	  dig	  verktygen,	  sedan	  är	  det	  upp	  till	  dig	  att	  
förvalta	  ditt	  liv	  i	  den	  riktning	  du	  önskar.	  Det	  finns	  ingen	  
annan	  än	  dig	  som	  kan	  göra	  jobbet.	  När	  du	  lyckas	  skall	  du	  
bara	  tacka	  en	  person,	  dig	  själv!	  	  

	  
3) Att	  du	  känner	  dig	  mer	  trygg	  i	  dig	  själv,	  att	  du	  känner	  mod	  

och	  styrka	  och	  framförallt;	  att	  du	  tror	  på	  dig	  själv.	  Tro	  på	  
dig	  själv	  och	  beröm	  ofta,	  ofta,	  ofta,	  ofta,	  ofta	  dig	  själv!	  Du	  
förtjänar	  det	  bästa!	  

	  
Du	  har	  ett	  val	  att	  göra.	  
Det	  finns	  absolut	  ingen	  anledning	  till	  att	  du	  inte	  skall	  lyckas	  inom	  
yrkeslivet.	  Klart	  du	  kan	  lyckas!	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  vilka	  
förutsättningar	  du	  har	  eller	  vilken	  bakgrund	  du	  har.	  	  
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Allt	  du	  gjort	  i	  ditt	  vuxna	  liv	  och	  allt	  du	  kommer	  att	  göra	  i	  ditt	  
vuxna	  liv	  är	  val	  du	  gjort.	  Dit	  du	  kommit	  i	  ditt	  yrkesliv	  idag	  och	  
kommer	  att	  nå	  i	  framtiden	  är	  den	  sammanlagda	  konsekvensen	  av	  
de	  val	  du	  gjort	  och	  kommer	  att	  göra.	  Livet	  handlar	  om	  massor	  av	  
små	  och	  stora	  val.	  
	  
Vilka	  val	  gör	  du	  varje	  dag?	  	  
Alla	  dina	  små	  och	  stora	  val	  ger	  konskevenser.	  Så	  –	  vilka	  
konsekvenser	  vill	  du	  ha?	  Välj	  att	  framförallt	  ta	  med	  dig	  
nedanstående	  fem	  faktorer	  i	  ditt	  liv,	  då	  lovar	  jag	  dig	  att	  dina	  val	  
varje	  dag	  kommer	  att	  ge	  dig	  positiva	  konsekvenser	  och	  att	  du	  
kommer	  att	  utvecklas	  i	  den	  riktning	  du	  vill:	  
	  

' Attityd	  	  	  
' Fokus	  
' Effektivitet	  
' Ansvar	  
' Engagemang	  

	  
	  
Jag	  tror	  på	  dig	  och	  vill	  se	  dig	  lyckas.	  Gå	  nu	  ut	  och	  knäck	  koden!!	  
Varma	  hälsningar,	  Niclas	  
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Att	  sträva	  och	  kämpa	  för	  framgång	  har	  till	  stor	  del	  varit	  ett	  mål	  i	  
mitt	  liv,	  men	  jag	  märkte	  efter	  ett	  tag	  att	  det	  inte	  gick	  som	  jag	  ville.	  
För	  strävan	  och	  kampen	  låg	  egentligen	  i	  något	  annat	  som	  hade	  
mer	  med	  prestation	  att	  göra.	  	  

	  
Jag	  ville	  visa	  världen	  att	  jag	  var	  bra,	  att	  jag	  var	  värd	  något	  på	  
grund	  av	  det	  jag	  gjorde	  istället	  för	  den	  jag	  var.	  Att	  prestera	  på	  det	  
sättet	  är	  aldrig	  sunt.	  	  

	  
Jag	  vill	  känna	  att	  jag	  duger	  precis	  som	  jag	  är	  och	  inte	  bry	  mig	  så	  
mycket	  om	  vad	  andra	  tycker	  och	  tänker,	  vara	  helt	  klart	  med	  vad	  
jag	  själv	  tror	  blir	  bäst	  för	  mig	  oavsett	  vad	  omgivningen	  har	  för	  
åsikter	  eller	  förväntningar.	  Jag	  står	  för	  den	  jag	  är.	  Genom	  att	  vara	  
kärleksfull	  mot	  mig	  själv	  och	  känna	  in	  vad	  som	  var	  bra	  för	  just	  mig	  
hittade	  jag	  nycklarna	  till	  mitt	  liv.	  

	  
Ju	  mer	  sann	  jag	  blev	  mot	  mig	  själv	  och	  ju	  mer	  gränser	  jag	  satte	  
mot	  omvärlden	  desto	  mer	  släppte	  jag	  taget.	  Jag	  kände	  att	  jag	  inte	  
behövde	  kontrollera	  allt,	  mig	  själv,	  min	  omvärld.	  När	  jag	  väl	  
släppte	  taget	  flöt	  framgångarna	  in.	  	  
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Andra	  människor	  ville	  ta	  del	  i	  hur	  jag	  levde,	  både	  i	  
vänskapsrelationer	  och	  i	  arbetssituationer.	  Jag	  kunde	  sitta	  och	  
dagdrömma	  om	  att	  saker	  skulle	  hända	  och	  allt	  jag	  tänkte	  på	  
flödade	  in.	  Det	  var	  som	  om	  jag	  var	  en	  stor	  magnet	  och	  med	  
tankens	  kraft	  kunde	  göra	  beställningar.	  	  

	  
När	  jag	  är	  här	  och	  nu,	  då	  har	  jag	  också	  möjlighet	  att	  fånga	  
ögonblicket.	  Då	  får	  jag	  så	  många	  fina	  erbjudanden	  från	  andra	  
människor,	  precis	  just	  nu,	  för	  tiden	  är	  mogen,	  för	  ögonblicket	  är	  
nu	  och	  nu.	  Det	  finns	  ingen	  bättre	  plats	  än	  här	  och	  nu,	  inte	  i	  det	  
förflutna,	  inte	  i	  tiden	  som	  kommer.	  	  

	  
Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  lyssna,	  på	  vad	  jag	  vill	  i	  livet,	  på	  att	  ingen	  annan	  
säger	  till	  mig	  vad	  som	  skall	  göras	  eller	  inte	  göras.	  Det	  är	  då	  jag	  
trivs	  jag	  som	  bäst.	  Det	  är	  mitt	  eget	  val,	  vi	  har	  alltid	  val.	  Det	  är	  vi	  
som	  bestämmer	  och	  har	  ansvar	  om	  oss	  själva.	  	  

	  
Att	  vara	  fri,	  att	  göra	  det	  jag	  själv	  vill,	  utan	  att	  begränsa	  mig.	  Det	  
ger	  en	  stark	  övertygelse	  att	  jag	  kan	  göra	  allt,	  för	  ingen	  annan	  kan	  
begränsa	  mig.	  När	  jag	  började	  tro	  på	  riktigt,	  tro	  på	  mig	  själv,	  så	  
fanns	  helt	  plötsligt	  inget	  som	  begränsade	  mig.	  Jag	  var	  fri,	  jag	  blev	  
mer	  kärleksfull	  mot	  mig	  själv	  och	  andra,	  och	  jag	  blev	  framförallt	  
tacksam.	  	  

	  
Tacksamhet	  är	  ett	  stort	  inslag	  i	  mitt	  liv.	  Utan	  tacksamhet	  skulle	  jag	  
känna	  mig	  som	  en	  halv	  människa.	  Jag	  tackar	  för	  allt.	  Mina	  
motgångar	  och	  utmaningar,	  men	  också	  för	  all	  min	  glädje	  och	  för	  
allt	  jag	  får.	  	  
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Vi	  lever	  i	  en	  tid	  där	  vi	  har	  det	  väldigt	  bekvämt.	  Dom	  flesta	  familjer	  
idag	  har	  bil,	  mer	  än	  en	  TV-‐apparat,	  datorer	  och	  telefoner.	  Det	  är	  
lätt	  att	  bli	  bekväm	  och	  tappa	  drivkraften.	  De	  flesta	  i	  ens	  
omgivning	  nöjer	  sig	  med	  det	  också.	  	  
	  
Men	  vi	  lever	  också	  i	  en	  tid	  där	  det	  aldrig	  har	  varit	  en	  bättre	  tid	  för	  
"drömmaren".	  Mycket	  tack	  vare	  internet	  bland	  annat	  så	  är	  där	  
många	  som	  suttit	  hemma	  i	  en	  morgonrock	  och	  byggt	  upp	  något	  
riktigt	  stort.	  Ta	  Mark	  Zuckerberg	  som	  exempel,	  han	  satte	  i	  sin	  lilla	  
studentbostad	  och	  skapade	  Facebook	  som	  har	  gjort	  honom	  
otroligt	  förmögen.	  
	  
Det	  gäller	  att	  våga	  vara	  annorlunda	  och	  att	  våga	  ta	  chanser.	  	  
Ta	  Facebook	  som	  exempel	  igen.	  Mark	  Zuckerberg	  bjöd	  hem	  fem	  
vänner	  för	  sin	  idé	  och	  tre	  av	  dem	  ville	  inte	  ens	  lyssna.	  Två	  kom	  och	  
de	  två	  personerna	  är	  värda	  några	  miljarder	  vardera.	  Så	  tack	  vare	  
att	  dem	  hade	  ett	  öppet	  sinne	  och	  var	  villiga	  att	  jobba	  för	  något	  
som	  dem	  trodde	  på	  trots	  att	  andra	  tyckte	  att	  det	  var	  slöseri	  med	  
tid.	  
	  
Det	  kan	  stå	  oss	  väldigt	  dyrt	  att	  ha	  ett	  stängt	  sinne.	  
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Du	  kanske	  inte	  vill	  skapa	  ett	  nytt	  Facebook.	  Men	  oavsett	  om	  du	  
vill	  bli	  en	  idrottsstjärna,	  artist	  eller	  din	  dröm	  är	  att	  ha	  ett	  
hunddagis	  så	  är	  det	  din	  dröm	  så	  ta	  reda	  på	  vad	  du	  behöver	  göra	  
för	  att	  realisera	  den	  och	  HANDLA.	  
	  
Det	  är	  bättre	  att	  ha	  satsat	  och	  misslyckas	  än	  att	  sitta	  hemma	  i	  
soffan	  och	  döma	  ut	  alla	  som	  gör	  vad	  dem	  brinner	  för.	  
Bara	  genom	  att	  ha	  gett	  något	  en	  chans	  gör	  att	  du	  slipper	  sitta	  
med	  ångern	  över	  att	  du	  var	  för	  feg	  i	  framtiden.	  
	  
Kom	  ihåg	  att	  vad	  du	  än	  tror	  på	  så	  kommer	  du	  att	  stöta	  på	  
personer	  som	  inte	  tror	  på	  det.	  Som	  exempel	  tror	  vissa	  på	  att	  ”big	  
bang”	  skapade	  jorden	  och	  vissa	  gör	  inte	  det,	  vissa	  hatar	  solen	  och	  
vissa	  älskar	  den.	  Jag	  har	  alltid	  varit	  en	  fotbolls	  fantast	  och	  varit	  i	  
många	  diskussioner	  där	  man	  hånat	  mitt	  favoritlag.	  Jag	  har	  aldrig	  
tagit	  det	  personligt	  eller	  blivit	  ledsen	  för	  att	  en	  vän	  inte	  tycker	  om	  
vad	  jag	  tycker	  om.	  
	  
Acceptera	  att	  alla	  är	  olika	  och	  var	  stolt	  över	  att	  du	  inte	  vill	  vara	  
som	  alla	  andra.	  Var	  istället	  stolt	  över	  det	  du	  tror	  på.	  
	  
Vad	  du	  än	  väljer	  att	  satsa	  på	  så	  kommer	  vissa	  i	  din	  omgivning	  inte	  
att	  tro	  på	  det.	  Självklart	  kan	  det	  vara	  sårande	  när	  ens	  nära	  och	  
kära	  inte	  stöttar	  en.	  Lyssnar	  man	  på	  många	  av	  de	  mest	  
framgångsrika	  inom	  alla	  områden	  så	  har	  i	  stort	  sett	  alla	  stött	  på	  
motgångar	  och	  motstånd.	  När	  jag	  valde	  att	  starta	  min	  egen	  
verksamhet	  och	  valde	  att	  satsa	  på	  det	  istället	  för	  min	  anställning	  
så	  var	  det	  många	  av	  mina	  vänner	  som	  ställde	  frågor	  som;	  tänk	  om	  
du	  misslyckas,	  vad	  ska	  du	  göra	  om	  det	  inte	  fungerar.	  Vissa	  sade	  
även	  att	  det	  aldrig	  kommer	  att	  fungera.	  Min	  egen	  Pappa	  sade	  att	  
jag	  borde	  sluta	  drömma	  och	  vara	  nöjd	  över	  att	  ha	  ett	  jobb.	  
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Även	  om	  risken	  att	  det	  inte	  skulle	  fungera	  fanns	  så	  var	  jag	  redo	  att	  
satsa.	  Hellre	  satsa	  och	  inte	  lyckas	  än	  att	  gå	  kvar	  på	  ett	  jobb	  som	  
jag	  inte	  trivdes	  på	  och	  drömma	  och	  fundera	  över	  hur	  det	  skulle	  
kunna	  vara.	  
Nu	  fyra	  år	  senare	  är	  jag	  väldigt	  glad	  över	  att	  jag	  valde	  att	  satsa.	  De	  
första	  månaderna	  var	  tuffa,	  det	  finns	  inget	  område	  man	  kan	  
bemästra	  på	  tre	  månader.	  Men	  om	  man	  har	  en	  plan	  för	  hur	  man	  
ska	  realisera	  sina	  drömmar	  och	  är	  villig	  att	  jobba	  hårt	  och	  stanna	  
till	  och	  se	  vad	  som	  fungerar	  och	  inte	  fungerar.	  Om	  man	  inte	  får	  de	  
resultaten	  som	  man	  är	  ute	  efter	  så	  kan	  man	  alltid	  ändra	  strategi.	  
Man	  kan	  t.ex.	  ta	  hjälp	  av	  någon	  som	  har	  bra	  resultat	  inom	  det	  
område	  man	  önskar	  att	  lyckas	  inom.	  
	  
Det	  var	  tre	  frågor	  som	  jag	  ställde	  mig	  själv	  när	  jag	  skulle	  ta	  klivet	  
ur	  min	  trygghet	  för	  att	  skapa	  det	  livet	  jag	  drömde	  om.	  Jag	  
drömde	  om	  att	  ha	  pengar	  till	  att	  köpa	  ett	  stort	  hus,	  en	  fin	  sportbil	  
och	  ändå	  ha	  tidsfriheten	  att	  jobba	  när	  jag	  vill,	  vart	  jag	  vill	  och	  med	  
vem	  jag	  vill.	  
	  
De	  tre	  frågorna	  för	  att	  hitta	  min	  drivkraft	  och	  vägen	  till	  att	  skapa	  
det	  var:	  
	  

P Hur	  vill	  jag	  att	  mitt	  liv	  ska	  se	  ut	  (inom	  alla	  områden)?	  
P Varför	  betyder	  just	  det	  något	  för	  mig	  (för	  att	  precisera	  

och	  stärka	  drivkraften)?	  
P Hur	  kan	  jag	  ta	  mig	  dit	  (vilket	  verktyg	  och	  vilken	  plan)?	  

	  
Innan	  man	  har	  skrivit	  ner	  sina	  drömmar	  och	  har	  en	  plan	  för	  att	  
realisera	  dem	  så	  är	  det	  bara	  en	  önskan.	  
	  
	  



371	  



372	  

 
 
När	  jag	  var	  barn	  så	  levde	  jag	  med	  en	  stark	  känsla	  som	  gav	  mig	  en	  övertygelse	  om	  
att	  det	  finns	  någonting	  med	  livet	  som	  är	  stort	  och	  fantastiskt,	  dyrbart	  och	  
värdefullt.	  Det	  här	  var	  helt	  och	  hållet	  en	  intuitiv	  känsla	  som	  kom	  från	  mitt	  hjärta	  
kan	  man	  säga.	  Ingen	  berättade	  eller	  sa	  det	  till	  mig.	  Jag	  bara	  visste	  att	  det	  var	  
så.	  Jag	  visste	  att	  det	  var	  fullt	  möjligt	  för	  alla	  att	  leva	  i	  fullkomlig	  harmoni,	  evig	  
kärlek	  och	  frid	  som	  kraftfulla	  och	  välmående	  människor.	  I	  min	  uppväxt	  på	  vägen	  
genom	  livet	  suddades	  denna	  starka	  känsla	  och	  övertygelsen	  gradvis	  bort.	  Jag	  
började	  mer	  och	  mer	  leva	  efter	  olika	  föreställningar	  och	  värderingar	  som	  jag	  
lärde	  mig	  under	  min	  livsresa.	  Efter	  många	  år	  så	  har	  jag	  åter	  uppenbarats	  för	  
insikten	  att	  det	  jag	  som	  barn	  förstod	  är	  helt	  och	  hållet	  sant	  och	  jag	  är	  så	  tacksam	  
för	  det!	  Livet	  bär	  egentligen	  med	  sig	  en	  stor	  och	  härlig	  enkelhet	  och	  jag	  tror,	  att	  
det	  är	  den,	  vi	  behöver	  återförenas	  med.	  Det	  verkar	  som	  vi	  människor	  gör	  livet	  
och	  dess	  innehåll	  mer	  komplicerat	  än	  vad	  det	  är.	  
	  
Av	  många	  olika	  anledningar	  försöker	  de	  flesta	  människor	  att	  bli	  någon	  eller	  
något,	  vilket	  är	  helt	  absurt	  efter	  som	  när	  vi	  föds	  är	  vi	  redan	  helt	  perfekta	  precis	  
som	  vi	  är.	  Och	  det	  som	  redan	  är	  perfekt	  behöver	  vi	  inte	  göra	  något	  åt.	  Man	  kan	  
säga	  att	  om	  vi	  anstränger	  oss	  för	  att	  bli	  perfekta	  har	  vi	  kommit	  ur	  kurs.	  Att	  inse	  
denna	  sanning	  är	  helt	  avgörande	  för	  vårt	  eget	  välbefinnande	  och	  för	  vår	  
förmåga	  att	  agera	  i	  livet	  och	  världen	  på	  ett	  vilsamt,	  kraftfullt	  och	  glädjande	  sätt,	  
välgörande	  sätt	  och	  konstruktivt	  sätt.	  För	  dom	  flesta	  är	  det	  så	  att	  vi	  uppfostras	  
att	  leva	  efter	  andras	  sanningar	  och	  föreställningar	  om	  hur	  vi	  ska	  vara,	  vad	  vi	  ska	  
göra,	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel,	  bra	  och	  dåligt.	  Och	  med	  tiden	  har	  vi	  skaffat	  oss	  en	  
slags	  mall,	  som	  vi	  tror	  vi	  är,	  och	  agerar	  utifrån.	  Allt	  det	  här	  kan	  vi	  kalla	  för	  
värderingar.	  Det	  här	  har	  alla	  människor	  med	  sig	  och	  vi	  lever	  och	  agerar	  utifrån	  
dessa	  uppfattningar.	  Det	  gör	  vi	  många	  gånger	  trots	  att	  vi	  VET	  att	  det	  inte	  är	  bra	  
för	  oss.	  Vår	  magkänsla	  och	  intuitiva	  sida	  påminner	  oss,	  men	  har	  oftast	  ett	  ringa	  
förtroende	  och	  liten	  kraft	  jämfört	  med	  de	  grundmurade	  värderingarna.	  	  
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Att	  veta	  är	  en	  sak,	  att	  förstå	  och	  hjälpa	  sig	  själv	  att	  agera	  annorlunda	  är	  en	  helt	  
annan	  sak.	  Under	  10	  års	  tid	  har	  jag	  arbetat	  utifrån	  en	  modell	  där	  jag	  främst	  och	  i	  
huvudsak	  fokuserat	  på	  att	  hjälpa	  människor	  som	  vill,	  att	  ändra	  sitt	  beteende	  och	  
sluta	  använda	  nikotin,	  sluta	  röka	  och	  snusa.	  I	  princip	  alla	  som	  använder	  nikotin	  
VET	  att	  det	  inte	  är	  bra	  utan	  mycket	  skadligt.	  Många	  vill	  sluta	  och	  gör	  tappra	  
försök,	  men	  faller	  ofta	  för	  allehanda	  ursäkter	  för	  att	  gå	  tillbaka	  i	  det	  gamla	  
beteendet.	  Så	  trots	  att	  jag	  vill	  och	  dessutom	  vet	  att	  det	  är	  skadligt,	  så	  får	  jag	  inte	  
mig	  själv	  att	  göra,	  det	  som	  jag	  vet	  är	  betydligt	  sundare	  för	  mig	  själv.	  VARFÖR?	  	  
	  
Det	  intressanta	  här	  är	  kunskapen	  om	  hur	  vår	  hjärna	  fungerar.	  Det	  är	  en	  av	  
nycklarna	  till	  att	  göra	  bestående	  beteendeförändringar,	  oavsett	  vilket	  område	  
det	  handlar	  om.	  I	  dag	  vet	  man	  genom	  den	  senaste	  hjärnforskningen	  att	  vi	  
använder	  hela	  vår	  hjärna,	  men	  inte	  dess	  fulla	  kapacitet.	  En	  möjlig	  förklaring	  till	  
hjärnans	  oanvända	  kapacitet,	  är	  att	  vi	  helt	  enkelt	  har	  hållit	  fast	  vid	  den	  lilla	  delen	  
av	  sinnet,	  vår	  medvetna	  del,	  som	  vi	  känner	  till.	  Samt	  att	  vi	  är	  omedvetna	  om	  vår	  
medfödda	  förmåga	  att	  utforska	  det	  undermedvetnas	  ofantliga	  potential	  som	  vi	  
alla	  har	  inom	  oss.	  	  
	  
Hjärnans	  två	  delar	  har	  helt	  olika	  funktioner	  som	  också	  utvecklas	  oberoende	  av	  
varandra.	  Allt	  vårt	  agerande,	  våra	  handlingar,	  hur	  vi	  GÖR	  styrs	  utifrån	  våra	  
känslor	  och	  värderingar	  i	  det	  undermedvetna.	  Allt	  vi	  studerar	  och	  samlar	  
intellektuell	  information	  kring	  finns	  i	  vår	  medvetna	  del	  som	  håller	  informationen	  
om	  det	  vi	  VET.	  	  
	  
Ska	  vi	  bryta	  ett	  oönskat	  beteende	  för	  alltid	  behöver	  vi	  alltså	  ändra	  på	  
värderingen	  kring	  det.	  Hur	  ska	  man	  göra	  då?	  En	  stor	  fördel	  när	  vi	  ger	  oss	  in	  i	  en	  
förändringsprocess	  är	  förståelsen	  kring	  att	  förändringar	  är	  obekväma.	  Vi	  kan	  
uppleva	  rädsla,	  nervositet,	  oro	  och	  andra	  känslor	  som	  vi	  oftast	  värderar	  som	  
obehagliga.	  Känslorna	  är	  skapade	  ur	  de	  berättelser	  som	  våra	  tankar	  formar.	  Då	  
är	  det	  viktigt	  att	  komma	  ihåg,	  att	  känslor	  är	  just	  bara	  känslor	  någonting	  vi	  
upplever.	  De	  går	  över	  när	  vi	  bygger	  upp	  ett	  betraktande	  förhållningssätt,	  då	  
slutar	  vi	  successivt	  vara	  rädda.	  Det	  är	  just	  så	  vi	  tränar	  upp	  vår	  ”modmuskel”	  och	  
blir	  modigare!	  När	  vi	  vågar	  uppleva	  känslan,	  betrakta	  den	  som	  någonting	  som	  
händer,	  låta	  den	  finnas,	  då	  klingar	  den	  av.	  Den	  har	  inget	  grepp	  om	  oss,	  vi	  är	  inte	  
känslan.	  
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Några	  avgörande	  nycklar	  till	  en	  lyckad	  beteendeförändring.	  
(1)	  Du	  behöver	  veta	  varför	  förändringen	  ska	  göras.	  Skriv	  ner	  minst	  3	  fördelar.	  	  
	  

(2)	  Du	  behöver	  tro	  att	  du	  förtjänar	  fördelarna	  som	  kommer	  ur	  förändringen.	  	  
	  

(3)	  Du	  behöver	  förstå	  att	  du	  är	  den	  som	  skapar	  ditt	  liv,	  och	  ta	  ansvar	  för	  det.	  	  
	  

(4)	  Du	  behöver	  vara	  helt	  klar	  över	  när	  du	  ska	  börja	  och	  identifiera	  eventuella	  
hinder.	  	  
	  

(5)	  Du	  behöver	  vara	  beredd	  på	  att	  samla	  mod	  och	  våga	  utmana	  dina	  rädslor.	  	  
	  

(6)	  Du	  behöver	  förstå	  hjärnans	  två	  delar	  och	  deras	  olika	  funktioner.	  	  
	  

(7)	  Du	  behöver	  både	  tänka	  nytt	  på	  nytt	  sätt	  och	  göra	  på	  nytt	  sätt.	  	  
	  

(8)	  Du	  behöver	  peppa	  dig	  själv,	  tro	  på	  dig	  själv	  och	  gärna	  ha	  andra	  som	  gör	  det	  
också.	  
	  
	  
När	  vi	  på	  ett	  ödmjukt	  och	  öppet	  sätt	  närmar	  oss	  sinnet	  och	  börjar	  betrakta	  oss	  
själva,	  vilka	  tankar	  och	  känslor	  vi	  har	  och	  hur	  vi	  väljer	  att	  agera.	  Kan	  vi	  ganska	  
snart	  upptäcka	  att	  mycket	  är	  inövat	  och	  repeteras	  om	  och	  om	  igen,	  vi	  kallar	  det	  
för	  vanans	  makt.	  Det	  är	  också	  utifrån	  det	  perspektivet	  vi	  kan	  börja	  göra	  
medvetna	  val,	  där	  vi	  på	  ett	  mer	  naturligt	  och	  otvunget	  sätt	  uttrycker	  oss	  själva	  
och	  det	  vi	  vill,	  än	  att	  vara	  fast	  i	  ett	  upprepande	  maskineri.	  Vi	  behöver	  skapa	  
förtroende	  för	  den	  medvetenhet	  och	  de	  resurser	  som	  finns	  i	  vårt	  
undermedvetna.	  När	  vi	  agerar	  från	  denna	  vår	  inneboende	  medvetenhet	  frigör	  
det	  enorm	  energi	  och	  kraft.	  	  
	  
Det	  jag	  brinner	  för	  och	  vill	  förmedla,	  är	  möjligheten	  för	  alla	  att	  finna	  vägen	  till	  
en	  större	  medvetenhet.	  Den	  medvetenhet	  och	  visdom	  som	  är	  din	  födslorätt	  och	  
naturliga	  tillstånd,	  som	  allting	  är	  skapat	  ur.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  du	  väckt	  din	  
nyfikenhet	  för	  personlig	  utveckling	  och	  möjligheten	  att	  leva	  ditt	  liv	  mer	  utifrån	  
den	  du	  är,	  den	  du	  föddes	  till	  att	  vara.	  Du	  är	  redan	  perfekt	  designad	  från	  första	  
början	  och	  precis	  så	  vill	  världen	  ha	  dig!	  
	  
	  
Med	  glädje	  och	  värme	  från	  mitt	  hjärta.	  
Tina	  Hedberg	  
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Det	  finns	  inget	  bättre	  än	  att	  hjälpa	  andra	  och	  få	  dem	  att	  må	  bra	  för	  
när	  du	  gör	  det	  mår	  du	  själv	  bäst.	  Förhoppningsvis	  kan	  jag	  hjälpa	  dig	  
som	  läser	  att	  inse	  detta	  och	  våga	  prova	  på	  det.	  	  
	  
När	  jag	  växte	  upp	  fanns	  det	  inte	  på	  kartan	  att	  jag	  skulle	  hjälpa	  andra.	  
Mitt	  tankesätt	  och	  de	  jag	  umgicks	  med	  var	  att	  endast	  bry	  dig	  om	  dig	  
själv	  och	  skit	  i	  andra.	  Ju	  mer	  vi	  kunde	  döma	  andra	  desto	  bättre	  mådde	  
vi	  själva.	  Skadeglädje	  fick	  också	  oss	  att	  må	  bra.	  Att	  reta	  andra	  för	  hur	  
de	  såg	  ut,	  klädde	  sig	  eller	  vad	  de	  sa	  var	  ännu	  ett	  sätt	  att	  få	  till	  ett	  
skratt.	  Inget	  av	  det	  jag	  gjorde	  fick	  andra	  att	  må	  bra.	  Ju	  sämre	  andra	  var	  
i	  mina	  ögon	  desto	  bättre	  kände	  jag	  mig	  själv.	  Naturligtvis	  gjorde	  jag	  
bra	  saker	  också	  för	  mina	  vänner	  och	  familj	  men	  det	  grämer	  mig	  än	  idag	  
hur	  illa	  jag	  kunde	  bete	  mig	  mot	  andra	  människor	  genom	  att	  se	  ner	  på	  
dem.	  Jag	  var	  inte	  fysiskt	  elak	  mot	  dem	  men	  i	  mina	  tankar	  var	  jag	  det	  
och	  även	  ibland	  verbalt.	  Innerst	  inne	  var	  det	  inget	  som	  gjorde	  mig	  glad	  
eller	  lycklig.	  Avundsjuka	  var	  också	  en	  känsla	  som	  jag	  kunde	  få	  när	  jag	  
såg	  hur	  andra	  hade	  finare	  saker	  än	  jag.	  Det	  var	  orättvist	  tyckte	  jag	  och	  
gjorde	  att	  jag	  inte	  tyckte	  speciellt	  bra	  om	  dem	  i	  heller.	  	  
	  
Jag	  blev	  själv	  utsatt	  för	  att	  bli	  retad	  för	  diverse	  saker	  så	  jag	  vet	  hur	  det	  
känns.	  Kanske	  det	  var	  därför	  det	  kändes	  helt	  OK	  att	  reta	  andra?	  I	  vilket	  
fall	  som	  helst	  så	  vet	  jag	  att	  det	  var	  ingenting	  som	  har	  hjälpt	  mig	  att	  nå	  
mina	  mål	  och	  drömmar	  utan	  tvärtom	  faktiskt.	  Att	  göra	  andra	  illa	  eller	  
tänka	  illa	  om	  andra	  får	  dig	  att	  må	  sämre	  innerst	  inne	  och	  ingen	  kan	  bli	  
riktigt	  lycklig	  om	  de	  mår	  dåligt	  inombords.	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  hur	  
mycket	  pengar	  du	  har	  eller	  hur	  fint	  hus	  du	  bor	  i.	  Verklig	  lycka	  kommer	  
från	  att	  må	  riktigt	  bra	  på	  insidan.	  	  
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Förstå	  mig	  rätt,	  det	  är	  inget	  fel	  med	  att	  ha	  massor	  med	  pengar,	  fint	  
hus	  och	  häftiga	  bilar.	  Det	  enda	  jag	  säger	  är	  att	  dessa	  saker	  är	  mycket	  
lättare	  att	  få	  när	  du	  mår	  som	  bäst	  och	  det	  gör	  du	  när	  du	  får	  andra	  att	  
må	  bra.	  Men	  du	  måste	  göra	  det	  utan	  att	  förvänta	  dig	  något	  tillbaka.	  	  
	  
Tänk	  istället	  att	  varje	  gång	  du	  får	  någon	  att	  må	  bra,	  gör	  du	  en	  
insättning	  på	  en	  bank	  och	  ju	  mer	  du	  har	  på	  banken	  ju	  mer	  får	  du	  
tillbaka.	  Du	  kan	  naturligtvis	  inte	  få	  ut	  några	  pengar	  men	  istället	  
kommer	  du	  att	  uppleva	  och	  upptäcka	  många	  möjligheter	  som	  tar	  dig	  
mot	  dina	  stora	  mål	  och	  drömmar.	  Låter	  kanske	  lite	  ”hokus	  pokus”	  
men	  jag	  lovar	  dig	  att	  du	  blir	  mer	  öppen	  för	  att	  se	  olika	  möjligheter	  när	  
du	  mår	  som	  bäst.	  
	  	  	  	  	  
Det	  handlar	  om	  att	  skapa	  WOW!	  upplevelser	  för	  människor!	  
En	  WOW!	  upplevelse	  är	  när	  du	  gör	  något	  positivt	  för	  någon	  annan	  som	  
de	  inte	  förväntar	  sig.	  	  Detta	  gör	  du	  naturligtvis	  av	  glädje	  (utan	  att	  
förvänta	  dig	  något	  tillbaka)	  annars	  fungerar	  inte	  ”bankkontot”.	  Tänk	  
dig	  att	  du	  ska	  på	  en	  intervju	  till	  ett	  jobb	  som	  du	  verkligen	  vill	  ha.	  Hur	  
ska	  du	  få	  jobbet?	  Ge	  dem	  en	  WOW!	  upplevelse	  som	  de	  inte	  förväntar	  
sig!	  Du	  kan	  kanske	  fråga	  någon	  som	  jobbar	  i	  en	  liknande	  bransch	  vad	  
som	  krävs	  för	  att	  få	  jobbet	  och	  vad	  du	  skulle	  kunna	  göra	  för	  att	  stå	  ut	  i	  
mängden.	  Eller	  kanske	  skulle	  du	  skicka	  en	  video	  med	  ansökan	  för	  att	  
vara	  säker	  på	  att	  du	  får	  en	  intervju.	  Var	  kreativ!	  
	  
Vill	  du	  bli	  populär	  på	  jobbet?	  Få	  dina	  medarbetare	  och	  chef	  att	  må	  bra.	  
Ge	  dem	  WOW!	  upplevelser!	  Erbjud	  dig	  att	  hjälpa	  dem.	  Ge	  dem	  genuina	  
komplimanger.	  Håll	  dig	  borta	  från	  negativa	  personer	  som	  sitter	  i	  
gnällhörnan	  och	  klagar.	  Det	  har	  aldrig	  gett	  någon	  ett	  bättre	  jobb	  eller	  
referens!	  
	  
Detsamma	  gäller	  för	  partners,	  vänner	  och	  familj.	  WOW!	  upplevelser	  
fungerar	  alltid	  och	  du	  kommer	  att	  må	  riktigt	  bra,	  till	  och	  med	  bättre	  än	  
de	  du	  hjälper.	  
	  



378	  

Jag	  vill	  avsluta	  med	  något	  som	  jag	  upptäckte	  för	  några	  månader	  
sedan.	  Mitt	  företag	  hade	  en	  månad	  där	  försäljningen	  var	  lite	  mindre	  än	  
året	  innan	  och	  jag	  vill	  att	  försäljningen	  ska	  öka	  varje	  år	  månad	  för	  
månad.	  I	  mitt	  jobb	  som	  föreläsare	  bokas	  jag	  med	  minst	  en	  månads	  
framförhållning	  så	  jag	  vet	  hur	  bra	  månaden	  kommer	  att	  bli	  redan	  
första	  veckan.	  Alltså,	  när	  jag	  upptäckte	  att	  månaden	  skulle	  bli	  sämre	  
än	  förra	  året	  var	  det	  redan	  försent	  att	  göra	  något	  åt	  det,	  trodde	  jag.	  
	  
Veckan	  efter	  min	  upptäckt	  firade	  jag	  och	  några	  vänner	  ”Thanksgiving”	  
hemma	  hos	  mig	  och	  jag	  hade	  bestämt	  mig	  för	  att	  vi	  skulle	  börja	  
sammankomsten	  med	  att	  göra	  några	  goda	  gärningar	  innan	  vi	  satte	  oss	  
till	  bords.	  Jag	  hade	  varit	  iväg	  och	  köpt	  16	  matkassar	  som	  vi	  skulle	  dela	  
ut	  på	  Kvinnojouren	  och	  till	  familjer	  som	  fick	  hjälp	  av	  Svenska	  Kyrkan.	  
Mottagandet	  vi	  fick	  från	  familjerna	  var	  rörande.	  De	  var	  så	  tacksamma	  
och	  glada	  men	  vi	  var	  ännu	  gladare	  för	  att	  vi	  gjort	  det.	  Det	  blev	  en	  
fantastisk	  middag	  med	  mycket	  diskussioner	  om	  hur	  denna	  erfarenhet	  
hade	  värmt	  våra	  hjärtan	  rejält.	  
	  	  	  	  	  
Veckan	  därpå	  bokade	  jag	  in	  2	  heldagars	  workshops	  och	  2	  föreläsningar	  
i	  samma	  månad	  vilket	  gjorde	  att	  min	  månad	  nu	  fick	  högre	  försäljning	  
än	  förra	  året.	  Många	  säger	  att	  det	  var	  en	  ren	  tillfällighet	  men	  jag	  är	  
säker	  på	  att	  det	  inte	  var	  det.	  Men	  låt	  oss	  säga	  att	  det	  var	  en	  
tillfällighet,	  skulle	  du	  ha	  något	  emot	  tillfälligheter	  som	  tar	  dig	  mot	  dina	  
mål	  och	  drömmar?	  Efter	  den	  här	  händelsen	  har	  det	  hänt	  fler	  gånger	  så	  
jag	  vet	  att	  det	  fungerar.	  	  Prova	  så	  får	  du	  se	  själv!	  
	  
Om	  du	  är	  OK	  mot	  andra	  människor	  får	  du	  ett	  OK	  liv	  men	  om	  du	  ger	  
WOW!	  upplevelser	  till	  andra	  får	  du	  ett	  WOW!	  liv.	  
	  
Lycka	  till!	  
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Ibland	  får	  jag	  frågan	  om	  det	  går	  att	  gå	  en	  snabbvariant	  av	  min	  
utbildning	  i	  att	  träna	  självkänslan	  dvs.	  personligt	  ledarskap.	  
Personligt	  ledarskap	  handlar	  om	  konsten	  att	  leda	  sig	  själv.	  För	  
oavsett	  om	  du	  arbetar	  som	  egen	  företagare	  eller	  anställd	  är	  du	  
alltid	  styrelseordförande	  i	  det	  företag	  som	  är	  du.	  I	  denna	  position	  
tar	  du	  dagligen	  beslut	  och	  utför	  handlingar	  som	  påverkar	  hur	  du	  
utvecklar	  och	  förvaltar	  dig	  själv.	  	  
	  
Självkänsla	  är	  själens	  kondition	  och	  som	  med	  all	  annan	  
konditionsträning	  så	  finns	  det	  inga	  genvägar.	  Man	  måste	  ta	  sig	  till	  
ett	  gym	  och	  träna	  med	  de	  verktyg	  man	  får	  till	  sig	  och	  inte	  bara	  
sitta	  och	  läsa	  självhjälpsböcker	  utan	  att	  göra	  något.	  Hur	  många	  
tror	  ni	  det	  är	  som	  läser	  en	  bok	  om	  styrketräning	  och	  tror	  att	  man	  
får	  större	  muskler	  av	  det?	  Oavsett	  om	  man	  går	  min	  utbildning	  eller	  
någon	  annans	  så	  är	  det	  hårt	  arbete	  som	  gäller.	  Annars	  kommer	  
man	  sitta	  kvar	  och	  ha	  synpunkter	  som:	  Det	  är	  lättare	  sagt	  än	  gjort	  
eller	  t.o.m.	  det	  är	  inte	  lönt.	  
	  
För	  mig	  har	  det	  blivit	  lika	  uppenbart	  att	  träna	  själens	  kondition	  
som	  kroppens	  kondition.	  Tankens	  kraft	  och	  mental	  träning	  har	  
anammats	  på	  olika	  sätt	  men	  för	  mig	  handlar	  det	  om	  att	  precis	  
som	  den	  fysiska	  konditionen	  så	  måste	  vi	  träna	  själens	  kondition.	  
Många	  tränar	  fysiskt	  för	  att	  bli	  bra	  på	  självförsvar	  medan	  andra	  
tränar	  själens	  kondition	  för	  att	  bli	  bättre	  på	  själförsvar.	  	  
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Vi	  lever	  alla	  i	  direktsändning	  och	  en	  sak	  är	  säker	  nämligen	  att	  livet	  
drabbar	  oss	  alla	  då	  och	  då.	  Ifall	  själens	  kondition	  då	  inte	  är	  i	  form	  
så	  kommer	  vi	  att	  påverkas	  mycket	  hårdare	  än	  om	  vi	  hade	  haft	  ett	  
gott	  själförsvar.	  
	  
Att	  träna	  själens	  kondition	  är	  för	  mig	  som	  sagt	  att	  träna	  min	  
självkänsla.	  Först	  och	  främst	  att	  bli	  medveten	  om	  min	  befintliga	  
självkänsla	  och	  sedan	  utifrån	  det	  träna	  upp	  den	  ytterligare.	  Efter	  
att	  ha	  gjort	  det	  på	  olika	  sätt	  och	  med	  olika	  verktyg	  under	  flera	  år,	  
så	  är	  jag	  idag	  fullt	  övertygad	  om	  att	  det	  för	  mig	  har	  inneburit	  
minst	  lika	  många	  fördelar	  som	  att	  träna	  min	  fysiska	  kondition.	  	  
	  
Tidigare	  gick	  jag	  ständigt	  omkring	  och	  gjorde	  saker	  för	  att	  andra	  
skulle	  kunna	  bekräfta	  mig.	  Idag	  är	  jag	  fortfarande	  glad	  för	  andras	  
bekräftelse,	  men	  den	  stora	  skillnaden	  är	  att	  jag	  numera	  är	  bra	  på	  
att	  bekräfta	  mig	  själv,	  vilket	  är	  en	  bra	  egenskap	  att	  ha	  med	  sig.	  Vi	  
tolkar	  in	  så	  mycket	  onödigt	  i	  andras	  beteende,	  som	  oftast	  inte	  
stämmer	  ändå.	  

	  

	  
	  
Jag	  har	  även	  insett	  att	  jag	  duger	  precis	  som	  jag	  är	  med	  alla	  mina	  
styrkor	  och	  tillkortakommande.	  Jag	  är	  tryggare	  i	  mig	  själv	  och	  det	  
speglas	  i	  sin	  tur	  på	  min	  omgivning	  såsom	  familj,	  vänner	  och	  
arbetskollegor.	  På	  80-‐talet	  trodde	  jag	  att	  det	  skulle	  bli	  krig	  i	  
Sverige	  och	  valde	  att	  under	  tio	  års	  tid	  arbeta	  som	  yrkesofficer.	  	  



382	  

I	  början	  var	  jag	  inte	  mycket	  äldre	  än	  de	  värnpliktiga	  som	  jag	  skulle	  
leda	  och	  utbilda.	  Mina	  överordnade	  gav	  mig	  då	  ett	  tips	  som	  jag	  
trodde	  var	  bra	  och	  följde	  i	  många	  år	  nämligen:	  En	  säker	  attityd	  
döljer	  oceaner	  av	  osäkerhet.	  
	  
Jag	  levde	  med	  den	  devisen	  i	  många	  år,	  även	  långt	  efter	  det	  att	  jag	  
hade	  slutat	  från	  försvaret.	  Det	  var	  först	  när	  jag	  började	  träna	  min	  
självkänsla	  som	  jag	  förstod	  vad	  tipset	  betydde,	  nämligen	  att	  om	  
du	  har	  ett	  säkert	  självförtroende	  så	  döljer	  du	  oceaner	  av	  låg	  
självkänsla.	  Idag	  när	  jag	  har	  tränat	  upp	  min	  självkänsla,	  vilket	  jag	  
för	  övrigt	  gör	  varje	  dag	  för	  att	  upprätthålla	  den,	  så	  behöver	  jag	  
inte	  längre	  ett	  konstlat	  självförtroende.	  För	  när	  självkänslan	  är	  bra	  
så	  blir	  den	  också	  mitt	  självförtroende	  och	  då	  har	  vi	  ett	  starkare	  
personligt	  ledarskap.	  
	  
När	  vi	  har	  en	  god	  självkänsla	  så	  har	  vi	  inte	  längre	  lika	  stort	  behov	  
av	  att	  jämföra	  oss	  med	  andra.	  De	  andra	  är	  dessutom	  väldigt	  
många.	  Vi	  kan	  alla	  göra	  fel	  men	  vi	  är	  aldrig	  fel.	  Vi	  duger	  precis	  som	  
den	  vi	  är.	  Du	  med.	  
	  
Lev	  för	  allt	  vad	  du	  är	  värd.	  
Torkild	  Sköld	  
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Om	  Niclas	  
	  

Jag	  har	  ingen	  formell	  utbildning	  förutom	  tre	  år	  i	  gymnasiet	  där	  
jag	  var	  en	  elev	  med	  nådde	  resultat	  lite	  under	  medel.	  Däremot	  
började	  jag	  medvetet	  utbilda	  mig	  själv	  i	  små,	  små	  steg	  från	  
2006.	  Jag	  har	  läst	  i	  snitt	  två	  böcker	  i	  månaden	  och	  lyssnat	  på	  
ljudböcker	  och	  föreläsningar	  i	  ca	  1½	  timme	  per	  vecka.	  Om	  en	  
bok	  är	  i	  genomsnitt	  är	  på	  180	  sidor	  har	  jag	  läst	  ca	  tolv	  sidor	  per	  
dag	  och	  lyssnat	  på	  ljudböcker/föreläsningar	  i	  13	  minuter	  per	  dag.	  	  
	  
Det	  är	  inte	  särskilt	  mycket	  per	  dag	  eller	  per	  vecka	  och	  det	  har	  
inte	  krävts	  någon	  speciellt	  stor	  insats	  av	  mig.	  Men	  dessa	  små,	  
små	  steg	  har	  inneburit	  att	  jag	  idag	  sju	  år	  senare	  läst	  minst	  30	  
240	  sidor/168	  böcker	  och	  utbildats	  i	  hela	  504	  timmar	  av	  
experter,	  forskare	  och	  många	  av	  de	  allra	  bästa	  inom	  sina	  
områden;	  föreläsare,	  doktorer,	  psykologer,	  visionärer,	  
entreprenörer	  och	  professorer.	  	  
	  
Jag	  har	  medvetet	  utbildat	  mig	  i	  sju	  år	  inom	  psykologi,	  ledarskap,	  
försäljning,	  värdskap,	  hur	  jag	  bygger	  starka	  lag,	  fysiologi,	  
beteendevetenskap	  och	  personlig	  utveckling	  –	  och	  det	  har	  i	  stort	  
sätt	  inte	  kostat	  mig	  en	  enda	  krona.	  Vad	  det	  har	  kostat	  är	  valet	  att	  
ex.	  läsa	  i	  en	  bok	  istället	  för	  att	  titta	  på	  en	  dokusåpa.	  Valet	  att	  
lyssna	  på	  en	  ljudbok	  när	  jag	  vikt	  tvätt,	  kört	  bil	  eller	  klippt	  
gräsmattan	  istället	  för	  att	  lyssna	  på	  någon	  radiokanal	  som	  spelar	  
samma	  musik	  i	  stort	  sätt	  hela	  tiden.	  Valet	  att	  lyssna	  på	  en	  podcast	  
eller	  TED	  talks	  när	  jag	  är	  ute	  på	  promenad.	  	  
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Vägen	  till	  sann	  lycka	  går	  endast	  via	  tacksamhet	  
Min	  pappa	  dog	  när	  jag	  var	  sju	  och	  jag	  växte	  upp	  tillsammans	  
med	  min	  mamma	  och	  två	  bröder.	  Idag	  är	  jag	  ytterst	  tacksam	  för	  
min	  barndom	  för	  den	  har	  lärt	  mig	  att	  som	  vuxen	  uppskatta	  små	  
saker	  och	  vara	  tacksam	  för	  det	  lilla.	  Vi	  hade	  inte	  så	  mycket	  
pengar,	  jag	  minns	  att	  jag	  alltid	  var	  ”sjuk”	  när	  det	  var	  skolresor,	  
att	  jag	  spelade	  fotboll	  i	  division	  tre	  med	  fotbollskor	  som	  hölls	  
ihop	  av	  silvertejp.	  Jag	  minns	  att	  jag	  som	  ung	  grabb	  önskade	  mig	  
en	  officiell	  EM-‐fotboll	  och	  visste	  att	  en	  äkta	  sådan	  var	  väldigt	  dyr.	  
Två	  år	  senare	  hittade	  min	  mamma	  precis	  en	  sådan	  här	  fotboll	  och	  
jag	  fick	  till	  sist	  min	  boll.	  Jag	  minns	  än	  idag	  att	  jag	  grät	  av	  lycka.	  Jag	  
spelade	  i	  timmar	  varje	  dag,	  i	  sol	  och	  ösregn.	  Jag	  tog	  in	  bollen	  efter	  
varje	  tillfälle	  och	  putsade	  av	  den.	  Den	  hade	  den	  bästa	  platsen	  i	  
mitt	  pojkrum.	  Bollen	  höll	  i	  två	  år	  men	  till	  sist	  gick	  den	  sönder.	  Jag	  
minns	  än	  idag	  hur	  ont	  det	  gjorde.	  Hur	  mycket	  jag	  grät.	  Så	  lärde	  jag	  
mig	  tacksamhet.	  
	  
Jag	  har	  gått	  från	  att	  vara	  blyg	  och	  tystlåten	  tonårskille	  till	  en	  ung	  
man	  som	  varit	  självmordsbenägen	  till	  att	  vara	  den	  människa	  jag	  är	  
idag	  40	  år	  gammal.	  Trygg	  i	  mig	  själv	  och	  ödmjuk,	  generös,	  
ansvarsfull	  och	  tacksam.	  Det	  har	  varit	  en	  lång	  resa	  och	  det	  har	  
varit	  värt	  vartenda	  andetag,	  motgång	  och	  misslyckande.	  Idag	  är	  
jag	  tacksam	  för	  att	  leva	  och	  vill	  hinna	  med	  så	  mycket	  jag	  bara	  kan	  
innan	  min	  tid	  är	  över.	  Under	  den	  tid	  jag	  har	  kvar	  vill	  jag	  bidra	  till	  så	  
många	  människor	  som	  möjligt,	  jag	  ser	  det	  som	  mitt	  uppdrag	  och	  
syfte	  i	  livet.	  Så	  mitt	  privatliv	  har	  varit	  som	  de	  flesta	  andras;	  tufft,	  
roligt,	  outhärdligt,	  härligt	  och	  väldigt	  spännande.	  Under	  mina	  år	  
i	  yrkeslivet	  har	  jag	  lärt	  mig	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  lyckas	  den	  
hårda	  vägen.	  Jag	  har	  jobbat	  ”på	  golvet”	  och	  som	  ledare	  i	  över	  
22	  år	  och	  har	  sett	  arbetslivet	  från	  de	  båda	  perspektiven	  vilket	  
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gör	  att	  jag	  känner	  mig	  tryggare	  än	  någonsin	  och	  samtidigt	  
otåligare	  än	  någonsin	  att	  lära	  mig	  mer.	  
	  
I	  framtiden	  kommer	  jag	  att	  ha	  ett	  boende	  i	  Italien,	  det	  är	  en	  
ambition	  jag	  satte	  upp	  när	  jag	  skrev	  ”VISA	  GULDET!”	  eftersom	  jag	  
vill	  leva	  som	  jag	  lär.	  Jag	  uppskattar	  inte	  kyla	  och	  då	  har	  jag	  två	  val;	  
(1)	  att	  klaga	  eller	  (2)	  att	  agera.	  Så	  jag	  väljer	  att	  agera	  och	  jag	  kan	  
se	  mig	  själv	  sittande	  och	  skriva	  böcker	  och	  musik	  med	  en	  stillsam,	  
ljum	  bris	  som	  slår	  emot	  mig.	  Vilken	  är	  din	  egen	  högsta	  ambition?	  
Vi	  kanske	  ses	  i	  Italien	  eller	  någon	  annanstans,	  då	  får	  du	  berätta!	  	  	  
	  
Föreläsningar	  och	  utbildningar	  
Jag	  arbetar	  inom	  sex	  områden:	  Ledarskap,	  värdskap,	  försäljning,	  
lagbygge,	  personlig	  utveckling	  och	  ett	  område	  jag	  kallar	  för	  
”butikskonceptet”.	  Jag	  lyssnar	  till	  det	  specifika	  företagets/	  
organisationens	  unika	  behov	  och	  förutsättningar	  och	  
anpassar/optimerar	  därefter	  materialet	  och	  ev.	  övningar	  och	  
workshops	  för	  att	  min	  kund	  skall	  få	  ut	  maximalt	  värde	  av	  sin	  tid	  
och	  investering.	  Jag	  erbjuder	  även	  uppföljningar	  på	  plats	  eller	  via	  
inspirationsmail	  varje	  vecka	  med	  text	  och	  övningar.	  
Butikskonceptet	  har	  jag	  tagit	  fram	  speciellt	  för	  retail	  där	  jag	  går	  in	  
som	  konsult	  och	  arbetar	  operativt,	  strategiskt,	  förbättrar	  system	  
och	  rutiner	  samt	  utvecklar	  och	  coachar	  människorna.	  	  
	  
Jag	  har	  även	  ett	  projekt	  tillsammans	  med	  Tina	  Thörner	  då	  vi	  
tillsammans	  arbetar	  mot	  företag/organisationer	  inom	  ledarskap	  
och	  att	  bygga	  starka	  lag.	  
	  
Besök	  gärna	  min	  hemsida:	  www.youep.com/sv	  för	  mer	  
information,	  maila	  på	  info@youep.com	  eller	  sök	  upp	  mig	  på	  
facebook.	  
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DU	  FÖRTJÄNAR	  FRAMGÅNG! 	  
	  

	  
	  
Release:	   2009-‐10-‐12	   	   Antal	  sidor:	   268st.	  
	  
Huvudämne:	  Försäljning	  inom	  retail.	  
Boken	  blandar	  försäljning,	  ledarskap,	  lagbygge	  och	  personlig	  
utveckling	  med	  starka	  insikter	  och	  konkreta	  försäljningsverktyg.	  	  
	  

”Ett	  lags	  framgång	  eller	  motgång	  är	  ett	  direkt	  resultat	  av	  
varje	  individs	  beteende	  mot	  sig	  själv	  och	  sina	  lagmedlemmar.”	  
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LYCKOALMANACKAN	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
Release:	   2010-‐01-‐04	   	   Antal	  sidor:	   120st.	  

	  
Huvudämne:	  Personlig	  utveckling	  
Lyckoalmanackan	  är	  upplagd	  som	  en	  gammaldags	  almanacka	  
men	  det	  unika	  är	  att	  den	  ger	  dig	  friheten	  att	  bestämma	  när	  du	  vill	  
börja	  använda	  den.	  Du	  bestämmer	  dag,	  månad	  och	  t.o.m.	  vilket	  år	  
du	  vill	  börja.	  	  
	  
	  

”Om	  du	  väntar	  med	  att	  göra	  det	  du	  skall	  göra	  så	  kommer	  	  
det	  att	  göra	  att	  det	  du	  ville	  göra	  inte	  blir	  riktigt	  gjort.”	  
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VISA	  GULDET! 	  

	  
Release:	   2010-‐12-‐20	   	   Antal	  sidor:	   313st.	  
	  
Huvudämne:	  Personlig	  utveckling,	  ledarskap	  
Denna	  bok	  berättar	  inte	  bara	  vad	  du	  behöver	  göra	  utan	  beskriver	  
även	  hur	  du	  skall	  tänka	  och	  agera	  varje	  dag	  för	  att	  leva	  det	  liv	  du	  
vill	  leva.	  Du	  får	  djupa	  insikter,	  konkreta	  verktyg	  och	  modet	  att	  
göra	  din	  förändring	  idag!	  	  
	  

"Först	  när	  vi	  människor	  förstår	  vikten	  av	  vårt	  beteende	  
är	  vi	  villiga	  att	  ta	  ansvar	  för	  det."	  
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KONSTEN	  ATT	  DÖ	  UNIK	  

	  
Release:	   2011-‐12-‐12	   	   Antal	  sidor:	   370st	  
	  
Huvudämne:	  Personlig	  utveckling	  
”Konsten	  att	  dö	  unik”	  handlar	  om	  de	  faktorer	  du	  kan	  påverka	  
idag!	  Exempelvis:	  Hur	  du	  behandlar	  dig	  själv	  och	  andra	  människor,	  
ditt	  unika	  sätt	  att	  tänka,	  ditt	  beteende,	  din	  kreativitet,	  din	  
förmåga	  att	  lyssna,	  vilka	  ord	  du	  väljer	  när	  du	  pratar,	  på	  vilket	  sätt	  
du	  säger	  vad	  du	  säger,	  din	  självinsikt,	  ditt	  kroppsspråk,	  ditt	  mod,	  
din	  karaktär,	  din	  förmåga	  att	  prioritera,	  mm.	  Dessa	  är	  faktorer	  du	  
kan	  förändra	  nu	  -‐	  och	  denna	  bok	  är	  ditt	  verktyg.	  Niclas	  fjärde	  bok	  
ger	  dig	  möjligheten	  att	  först	  bli	  medveten	  om	  vad	  som	  gör	  dig	  
unik,	  för	  det	  andra	  vad	  ditt	  personliga	  ansvar	  är	  samt	  vad	  du	  kan	  
påverka	  och	  för	  det	  tredje	  vad	  du	  dagligen	  kan	  träna	  på	  att	  bevara	  
och	  utveckla	  i	  det	  som	  gör	  dig	  unik.	  	  

	  

”Din	  största	  och	  viktigaste	  uppgift	  i	  livet	  	  
är	  att	  se	  och	  inse	  storheten	  i	  dig	  själv!”	  
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100%	  LEDARE	  

	  

	  
Release:	   2013	   Antal	  sidor:	   xst	  
	  
Huvudämne:	  Ledarskap	  
”100%	  LEDARE!!	  är	  för	  dig	  som	  vill	  bli	  en	  ledare	  alla	  ser	  upp	  till	  och	  
talar	  gott	  om.	  Niclas	  tar	  dig	  genom	  sju	  huvudkapitel	  fulla	  av	  
inspiration,	  spännande	  fakta,	  djupa	  insikter	  och	  forskningsrön.	  	  
	  
Niclas	  ger	  dig	  konkreta	  verktyg	  i	  ditt	  ledarskap	  och	  tips	  för	  hur	  du	  
utvecklar	  människorna	  omkring	  dig	  till	  stora	  ledare.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



392	  

þ 

	  
Arbeta	  för	  att	  varje	  påstående	  skall	  bli	  din	  vardag.	  

På	  följande	  sidor	  sätter	  du	  ett:	  ✗	  i	  rutorna	  efter	  att	  du	  ärligt	  och	  

med	  stor	  självinsikt	  anser	  att	  du	  har	  full	  förståelse	  och	  till	  fullo	  
bemästrar	  varje	  kapitel.	  Varje	  kapitel	  är	  värt	  1	  procent.	  När	  du	  
markerat	  alla	  100	  rutor	  har	  du	  således	  uppnått	  100	  procent.	  	  
	  

Tänk	  på	  att	  det	  kommer	  att	  ta	  mellan	  två	  till	  sju	  år	  innan	  du	  kan	  

skriva	  ett	  ✗efter	  samtliga	  kapitel.	  Det	  krävs	  mycket	  jobb.	  Det	  är	  

sannerligen	  ingen	  enkel	  resa.	  Men	  det	  är	  värt	  all	  tid	  och	  allt	  slit.	  
	  

Det	  är	  möjligt!	  	  
När	  du	  känner	  att	  du	  bemästrar	  dessa	  100	  kapitel	  och	  
kontinuerligt	  arbetar	  och	  lever	  efter	  dessa	  kommer	  du	  att	  känna	  
dig	  som	  en	  helt	  annan	  person	  –	  det	  lovar	  jag	  dig.	  Du	  kommer	  att	  
må	  bra	  inombords	  och	  aldrig	  vara	  utan	  arbete.	  När	  du	  
bemästrar	  och	  till	  fullo	  lever	  efter	  dessa	  100	  kapitel	  kommer	  
människor	  att	  se	  upp	  till	  dig,	  de	  kommer	  att	  tala	  gott	  om	  dig	  
och	  de	  kommer	  att	  känna	  stor	  tillit	  och	  respekt	  för	  dig.	  	  	  
	  

(Det	  fina	  är	  att	  du	  inte	  behöver	  alla	  100	  stegen	  för	  att	  alltid	  ha	  
arbete,	  vilket	  du	  ser	  i	  sammanställningen	  efter	  utvärderingen.)	  	  
	  

Stort,	  stort	  lycka	  till	  i	  livet	  och	  arbetslivet!	  
Niclas	  
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1	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  jag	  är	  värdefull,	  viktig	  och	  
betydelsefull.	  Mitt	  liv	  har	  en	  mening,	  jag	  kan	  bidra	  och	  
min	  uppgift	  är	  att	  hitta	  det	  jag	  är	  ämnad	  för.	  Jag	  är	  
också	  medveten	  om	  den	  kraft	  jag	  besitter	  som	  alltid	  
påverkar	  alla	  andra	  människor	  jag	  träffar	  på.	  	  

 
 

� 	  
2	   Jag	  är	  medveten	  om	  min	  kreativa	  förmåga,	  vad	  den	  

skapat	  i	  mitt	  liv	  och	  vilken	  tillgång	  det	  är.	  Jag	  tränar	  
kontinuerligt	  på	  att	  utveckla	  min	  kreativa	  förmåga.	   � 	  

3	   Jag	  är	  medveten	  om	  vad	  det	  negativa	  skynket	  innebär	  
för	  min	  personliga	  utveckling,	  jag	  tränar	  aktivt,	  vid	  varje	  
tillfälle	  som	  uppkommer,	  på	  att	  hitta	  lösningar.	  

 
� 	  

4	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  jag	  inte	  kommer	  framåt	  i	  
snabbt	  takt	  genom	  att	  kompromissa.	  Jag	  behöver	  finna	  
det	  jag	  per	  automatik	  brinner	  för,	  älskar	  att	  göra	  och	  tar	  
ansvar	  för.	  	  

 
� 	  

5	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  jag	  kommer	  framåt	  i	  snabb	  takt	  
i	  mitt	  yrkesliv	  varje	  gång	  jag	  agerar	  och	  tar	  det	  första	  
aktiva	  steget.	   � 	  

6	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  attityd	  är	  ett	  frivilligt	  val.	  Jag	  
kan	  välja	  form	  av	  attityd	  lika	  mycket	  som	  jag	  väljer	  
tandkräm	  eller	  kläder.	   � 	  

7	   Jag	  ger	  kontinuerligt	  av	  mig	  själv	  till	  andra	  människor	  i	  
ord	  och	  handling	  för	  jag	  vet	  att	  det	  även	  gynnar	  mig	  
själv	  i	  slutändan.	  Jag	  vågar	  släppa	  prestigen	  och	  bryr	  mig	  
inte	  om	  hur	  andra	  människor	  kanske	  reagerar.	   � 	  

8	   När	  ett	  problem	  uppkommer	  lägger	  jag	  direkt	  allt	  mitt	  
fokus	  på	  att	  hitta	  en	  lösning.	  Det	  är	  det	  jag	  tänker	  på,	  
det	  är	  det	  jag	  pratar	  om	  och	  det	  är	  lösningen	  jag	  
förmedlar	  till	  andra	  människor.	   � 	  
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9	   Jag	  är	  medveten	  om	  hur	  otroligt	  mycket	  min	  attityd,	  
mitt	  humör	  och	  min	  sömn	  påverkar	  mitt	  immunförsvar	  
och	  hälsotillstånd.	   � 	  

10	   Jag	  är	  väl	  förberedd	  när	  en	  småsten	  kommer	  flygande.	  
Vad	  det	  än	  är	  kan	  jag	  hantera	  det	  och	  jag	  tillåter	  inte	  
småstenen	  påverka	  andra.	   � 	  

11	   Jag	  känner	  lugn,	  harmoni	  och	  kontroll.	  	   �  
12	   Jag	  är	  medveten	  om	  vad	  självbild	  är	  och	  den	  självbild	  jag	  

har	  idag	  är	  något	  jag	  själv	  och	  ingen	  annan	  har	  skapat.	   �  
13	   Jag	  slutför	  saker	  jag	  sagt	  jag	  skall	  göra	  och	  tackat	  ja	  till.	  

För	  jag	  vet	  att	  då	  mår	  jag	  bra.	  Samtidigt	  har	  jag	  modet	  
att	  säga	  nej	  eller	  be	  om	  en	  extra	  tidsfrist	  om	  jag	  känner	  
att	  det	  är	  övermäktigt.	  	   �  

14	   Jag	  är	  medveten	  om	  min	  självkänsla	  och	  att	  den	  är	  en	  
måttstock	  av	  hur	  trygg	  jag	  är	  i	  mig	  själv	  och	  hur	  mycket	  
jag	  älskar	  mig	  själv.	  Jag	  väljer	  därför	  att	  vara	  lycklig	  
istället	  för	  att	  jag	  måste	  ha	  rätt.	   �  

15	   Jag	  har	  insikt	  över	  vilka	  värderingar	  jag	  har,	  jag	  väljer	  
dem	  som	  tar	  mig	  framåt	  och	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  vara	  
ett	  föredöme	  för	  andra.	   �  

16	   Jag	  vet	  vilka	  olika	  typer	  av	  lyssning	  som	  finns	  och	  vet	  hur	  
jag	  skall	  lyssna	  för	  att	  göra	  att	  människor	  aldrig	  kommer	  
att	  glömma	  mig	  på	  ett	  positivt	  sätt.	   �  

17	   Jag	  tror	  på	  mig	  och	  mina	  förmågor.	  Jag	  är	  stolt	  över	  att	  
visa	  upp	  min	  personlighet	  för	  världen.	   �  
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18	   Jag	  är	  väl	  medveten	  på	  vilka	  olika	  sätt	  människor	  tar	  in	  
information.	  Jag	  använder	  aktivt	  detta	  verktyg	  i	  mitt	  
privat-‐	  och	  yrkesliv.	   �  

19	   Jag	  är	  förberedd	  på	  att	  människor	  i	  min	  närhet	  kommer	  
att	  säga	  saker	  som	  gör	  mig	  ledsen,	  arg	  eller	  irriterad.	  Jag	  
är	  medveten	  om	  att	  receptet	  mot	  detta	  är	  att	  bygga	  på	  
min	  självkänsla	  och	  självbild.	   �  

20	   Jag	  vet	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  knäcka	  koderna	  i	  
arbetslivet.	  Jag	  är	  medveten	  om	  hur	  viktigt	  de	  är	  att	  bli	  
självgående	  så	  fort	  som	  möjligt	  vilket	  arbete	  jag	  än	  har.	  	   �  

21	   Jag	  är	  införstådd	  med	  vikten	  av	  att	  vara	  extremt	  
resultatorienterad	  eftersom	  det	  är	  med	  den	  faktorn	  
marknaden	  mäter	  arbetstagare.	  Jag	  prioriterar	  det	  jag	  
väljer	  att	  göra	  med	  fokus	  på	  resultatet.	  Jag	  visar	  aktivt,	  
varje	  dag,	  i	  varje	  situation	  och	  möte	  i	  mina	  handlingar	  
och	  i	  min	  attityd	  varför	  företag	  skall	  köpa	  över	  just	  mig.	   �  

22	   Jag	  vet	  receptet	  till	  hur	  jag	  får	  ut	  mer	  av	  livet	  och	  jag	  
använder	  mig	  av	  denna	  princip	  så	  ofta	  jag	  kan.	  	   �  

23	   Jag	  vet	  vad	  ”att	  känna	  värmen”	  innebär	  och	  jag	  är	  väl	  
införstådd	  på	  skillnaden	  mellan	  ”vill”	  eller	  ”till”.	  Jag	  
arbetar	  med	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  till	  att	  hitta	  den	  
arbetsplats	  eller	  egna	  firma	  där	  jag	  känner	  värmen	  och	  
går	  ”vill”	  jobbet.	   �  

24	   Jag	  är	  medveten	  om	  90/10-‐regeln.	  Jag	  tillåter	  inte	  
negativa	  känslor	  påverka	  eller	  prägla	  mig	  långsiktigt.	  Jag	  
känner	  att	  jag	  har	  kontroll.	   �  
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25	   Jag	  har	  kommit	  långt	  i	  min	  personliga	  utveckling.	  Jag	  är	  
ett	  föredöme	  som	  inte	  kommer	  med	  ursäkter	  eller	  
bortförklaringar	  eller	  skyller	  på	  omständigheter	  eller	  
andra	  människor.	  Jag	  sprider	  positiva	  signaler	  genom	  
att	  berömma	  andra	  människor.	   �  

26	   Jag	  är	  väl	  införstådd	  med	  faran	  att	  ha	  en	  negativ	  
referensgrupp	  och	  jag	  arbetar	  för	  att	  ha	  så	  många	  
positiva	  människor	  som	  möjligt	  nära	  mig.	  Jag	  ger	  
positivt	  till	  andra	  för	  att	  bygga	  mitt	  positiva	  nätverk.	  	  	   � 	  

27	   Jag	  berättar	  för	  människor	  hur	  jag	  vill	  må	  istället	  för	  att	  
be	  om	  konstgjord	  andning.	  	   � 	  

28	   Jag	  tar	  100	  procent	  ansvar,	  jag	  lyssnar	  på	  ledarna,	  på	  
mina	  kolleger	  och	  jag	  antecknar	  allt	  som	  är	  bra,	  det	  jag	  
tycker	  är	  viktigt	  och	  det	  jag	  vill	  ta	  med	  mig	  i	  mina	  
framtida	  yrken	  eller	  som	  ledare.	   � 	  

29	   Jag	  har	  en	  tydlig	  färdriktning	  och	  jag	  vet	  hur	  jag	  skall	  ta	  
mig	  dit.	   � 	  

30	   Jag	  arbetar	  varje	  dag	  med	  att	  göra	  mig	  oberoende	  av	  
vad	  människor	  säger	  och	  av	  deras	  åsikter.	  Jag	  repeterar	  
mina	  positiva	  tankar	  oftare	  än	  de	  negativa	  eftersom	  jag	  
är	  väl	  medveten	  om	  att	  psykologin	  kommit	  fram	  till	  att:	  
”Varje	  människa	  är	  i	  ständig	  förändring	  eller	  utveckling	  
och	  växer	  i	  samma	  riktning	  som	  hans	  eller	  hennes	  
dominerande	  tankar.”.	   � 	  

31	   Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  fokusera,	  koncentrera	  och	  prioritera	  
mitt	  inre	  kontrollfokus.	  	   � 	  
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32	   Jag	  arbetar	  efter	  vad	  som	  krävs	  av	  mig	  för	  att	  bli	  en	  
bättre	  säljare	  eller	  bättre	  ledare.	  Jag	  arbetar	  efter	  att	  
bygga	  på	  mitt	  personliga	  varumärke.	   � 	  

33	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  det	  viktiga	  inte	  är	  vad	  jag	  ser	  
eller	  hör.	  Jag	  låter	  aldrig	  andra	  människor	  påverka,	  
bestämma	  eller	  förändra	  bilden	  jag	  vill	  ha	  av	  mig	  själv.	   � 	  

34	   Jag	  är	  en	  ödmjuk	  människa.	   � 	  
35	   Jag	  är	  en	  generös	  människa	  i	  ord	  och	  handling.	   � 	  
36	   Jag	  är	  en	  ansvarsfull	  människa.	   �  
37	   Jag	  är	  en	  tacksam	  människa.	  Varje	  dag	  ser	  jag	  saker,	  

människor	  eller	  förutsättningar	  är	  jag	  väldigt	  tacksam	  
över	  att	  de	  finns	  i	  mitt	  liv.	   �  

38	   Jag	  gör	  saker	  till	  perfektion	  för	  min	  egen	  skull.	   �  
39	   Jag	  vet	  att	  jag	  påverkar	  hur	  jag	  mår	  inombords	  varje	  

dag.	  Jag	  för	  inte	  vidare	  rykten	  eller	  skitsnack.	   �  
40	   Jag	  för	  inte	  vidare	  dåliga	  attityder	  och	  vägrar	  låta	  mig	  

präglas	  av	  andras.	  Det	  beteendet	  jag	  bär	  på	  är	  mitt	  eget.	   �  
41	   Jag	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  mig	  själv	  för	  att	  vara	  

exakt	  den	  människa	  jag	  vill	  vara	  i	  alla	  möten	  och	  
situationer	  oberoende	  av	  yttre	  påverkan.	  	   �  

42	   Jag	  har	  god	  självinsikt.	   �  
43	   Jag	  vet	  hur	  jag	  aktiverar	  mitt	  undermedvetna	  och	  jag	  

vet	  hur	  jag	  får	  det	  att	  verka	  för	  mig.	  Jag	  använder	  mig	  
av	  denna	  metodik	  minst	  två	  gånger	  i	  veckan.	   �  
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44	   Jag	  ”lyfter	  inte	  över”	  mitt	  personliga	  ansvar	  till	  andra	  
människor.	  Jag	  är	  mycket	  väl	  medveten	  om	  att	  jag	  själv	  
påverkar	  mitt	  öde	  i	  varje	  litet	  val	  jag	  gör	  varje	  dag.	  Allt	  
jag	  gör	  ackumuleras	  och	  resultatet	  blir	  mitt	  liv.	  	   �  

45	   Jag	  är	  medveten	  om	  kraften	  i	  att	  visualisera.	  Jag	  
fokuserar	  därför	  på	  det	  jag	  vill	  få	  ut	  av	  specifika	  
situationer	  när	  de	  uppkommer	  för	  att	  kunna	  påverka	  
och	  skapa	  det	  resultat	  jag	  önskar.	  	   �  

46	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  stress	  kommer	  utan	  den	  mest	  
onödiga	  känslan	  av	  alla	  –	  oro.	  Jag	  vet	  att	  källan	  och	  
orsaken	  till	  oro	  alltid	  kan	  kopplas	  till	  våra	  tankar	  och	  hur	  
vi	  pratar	  till	  oss	  själva.	  Ju	  starkare	  jag	  är	  inombords	  
desto	  mindre	  oro	  känner	  jag,	  	   �  

47	   I	  mitt	  liv	  är	  mitt	  syfte	  viktigare	  än	  mitt	  skal.	   �  
48	   Det	  är	  viktigt	  för	  mig	  att	  jag	  visar	  omtanke	  och	  får	  andra	  

människor	  att	  tro	  på	  sig	  själva.	   �  
49	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  jag	  har	  full	  kontroll	  och	  styr	  

över	  mitt	  beteende,	  mitt	  fokus	  på	  nuet	  och	  mina	  tankar.	   �  
50	   Jag	  har	  skrivit	  ner	  min	  livsfilosofi.	   �  
51	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  fokus	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  

faktorerna	  till	  framgång	  inom	  yrkeslivet	  därför	  lägger	  
jag	  varje	  arbetsdag	  mest	  fokus	  och	  mest	  tid	  på	  de	  
uppgifter	  som	  är	  viktigast	  att	  göra,	  hantera	  eller	  
slutföra.	   � 	  

52	   Jag	  lever	  efter	  mina	  personliga	  värderingar.	   � 	  
53	   Jag	  blir	  känslosam	  när	  jag	  tänker	  och	  pratar	  om	  mina	  

personliga	  värderingar.	   � 	  
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54	   Jag	  vet	  vad	  ”action	  bias”	  innebär	  och	  om	  en	  situation	  
uppkommer	  förstår	  jag	  varför	  jag	  agerar	  eller	  väljer	  att	  
inte	  agera.	   � 	  

55	   Jag	  är	  bra	  på	  att	  handskas	  med	  mina	  egna	  och	  andras	  
känslor.	  Jag	  utvecklar	  denna	  förmåga	  kontinuerligt.	   � 	  

56	   Jag	  har	  gjort	  utvärderingen	  av	  Harvard	  Business	  School	  i	  
kapitel	  56	  och	  arbetar	  nu	  efter	  att	  utveckla	  dessa	  fem	  
steg.	   � 	  

57	   Jag	  är	  engagerad	  i	  mina	  relationer,	  på	  mitt	  jobb	  och	  i	  
mitt	  liv.	  Samtidigt	  är	  jag	  aldrig	  rädd	  för	  att	  göra	  fel.	   � 	  

58	   När	  jag	  blir	  rädd	  blundar	  jag	  inte,	  jag	  använder	  istället	  
min	  kreativitet	  för	  att	  finna	  den	  väg	  jag	  behöver	  för	  att	  
övervinna	  rädslan.	   � 	  

59	   Jag	  har	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  av	  det	  jag	  vill	  ha,	  
uppnå	  och	  åstadkomma.	   � 	  

60	   Jag	  behöver	  inte	  ha	  rätt,	  jag	  behöver	  inte	  ha	  bekräftelse,	  
jag	  känner	  mig	  trygg,	  jag	  gillar	  förändringar	  och	  jag	  
måste	  inte	  ha	  kontroll.	   � 	  

61	   Jag	  är	  medveten	  om	  teorin	  kring	  griffeltavlan	  och	  jag	  
har	  fyllt	  i	  min	  egen.	   �  

62	   Jag	  är	  införstådd	  med	  logoterapin,	  att	  jag	  alltid	  reagerar	  
efter	  hur	  jag	  känner	  inombords	  och	  att	  jag	  själv	  sedan	  
väljer	  hur	  jag	  skall	  agera	  utefter	  det	  jag	  reagerat	  på.	   �  

63	   Jag	  arbetar	  efter	  att	  göra	  som	  de	  yngre	  barnen	  som	  
struntar	  i	  reklamen,	  känner	  sig	  trygga,	  tar	  ansvar	  och	  
känner	  tillit.	   �  
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64	   Jag	  är	  en	  motivator	  för	  andra	  människor.	  Jag	  är	  
införstådd	  i	  vad	  behovshierarkin	  och	  humanistisk	  
psykologi	  innebär.	   �  

65	   Jag	  är	  engagerad,	  skapar	  en	  känsla	  av	  trygghet	  samt	  
pratar	  och	  agerar	  passionerat	  i	  det	  jag	  gör.	   �  

66	   En	  viktig	  del	  i	  min	  personliga	  utveckling	  är	  att	  ju	  bättre	  
jag	  blir	  desto	  mer	  kan	  jag	  utveckla	  och	  motiverar	  andra.	   �  

67	   Jag	  observerar	  kontinuerligt	  det	  jag	  tycker	  är	  riktigt	  kul	  
att	  göra.	  För	  det	  kan	  jag	  medvetet	  och	  omedvetet	  
träna	  upp	  och	  bli	  bättre	  på	  vilket	  gör	  att	  jag	  känner	  mig	  
stark.	   �  

68	   Jag	  utvecklar	  min	  interpersonella	  förmåga	  varje	  dag.	   �  
69	   Jag	  kan	  se	  mig	  själv	  lyckas.	   �  
70	   Mitt	  beteende	  är	  synonymt	  med	  det	  som	  kännetecknar	  

människor	  som	  bestämt	  sig	  för	  att	  nå	  en	  högre	  nivå.	  
Jag	  är	  införstådd	  i	  ”The	  cashflow	  quadrant”.	   �  

71	   Jag	  är	  en	  ”doer”	  och	  en	  ”springare”.	   �  
72	   Jag	  har	  skrivit	  ner	  en	  långsiktig	  ambitionsplan	  i	  mitt	  

privat-‐	  och	  yrkesliv	  och	  jag	  har	  påbörjat	  mitt	  
förändringsarbete.	   �  

73	   Jag	  är	  medveten	  om	  den	  programmering	  jag	  bär	  på.	  
Jag	  förstår	  vikten	  av	  att	  ändra	  det	  som	  är	  nödvändigt	  
för	  att	  styra	  mitt	  liv	  i	  den	  riktning	  jag	  önskar.	  Jag	  är	  
väldigt	  medveten	  om	  att	  det	  inte	  hjälper	  mycket	  att	  
förstå	  det	  som	  är	  logiskt,	  jag	  vet	  att	  jag	  behöver	  arbeta	  
aktivt	  med	  mig	  själv	  för	  att	  kunna	  bli	  stark	  nog	  att	  välja	  
en	  positiv	  attityd	  och	  förändra	  min	  personlighet	  tills	  jag	  
lever	  som	  den	  människa	  jag	  vill	  vara.	   �  
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74	   Jag	  är	  väl	  medveten	  om	  vad	  paradigm	  är,	  när	  jag	  
präglar	  människor	  jag	  träffar	  på	  präglar	  jag	  medvetet	  
dem	  positivt.	   �  

75	   Jag	  arbetar	  efter	  den	  viktigaste	  insikten	  i	  mitt	  yrkesliv	  –	  
varje	  dag,	  i	  varje	  möte,	  i	  varje	  situation	  –	  för	  jag	  vet	  att	  
ju	  mer	  jag	  ger,	  desto	  mer	  kan	  jag	  skörda	  och	  njuta	  av	  
längre	  fram	  i	  mitt	  yrkesliv.	   �  

76	   Jag	  har	  en	  hög	  grad	  av	  integritet.	   � 	  
77	   Jag	  arbetar	  kontinuerligt	  för	  att	  finna	  sätt	  att	  leva	  det	  

liv	  jag	  vill	  leva	  och	  jag	  är	  medveten	  om	  att	  förändringen	  
börjar	  inom	  mig	  själv.	   � 	  

78	   Jag	  förstår	  hur	  rätt	  fokus	  skapas	  och	  idag	  har	  jag	  lärt	  
mig	  att	  fokusera	  på	  ett	  konstruktivt	  sätt.	   � 	  

79	   Jag	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  att	  öka	  min	  självkänsla.	  
Jag	  är	  medveten	  om	  kopplingen	  mellan	  hur	  jag	  mår	  
inombords	  hänger	  ihop	  med	  graden	  av	  min	  självkänsla.	   � 	  

80	   Jag	  är	  en	  expert	  på	  att	  prioritera.	   � 	  
81	   Jag	  gnäller	  inte	  över	  småsaker,	  jag	  är	  tacksam	  för	  det	  

jag	  har	  och	  jag	  är	  ingen	  quitter.	   � 	  
82	   Jag	  observerar	  mig	  själv	  från	  ett	  yttre	  perspektiv	  och	  är	  

väl	  medveten	  hur	  mycket	  och	  på	  vilket	  sätt	  jag	  
påverkar	  mina	  medmänniskor	  genom	  mina	  ord,	  mitt	  
tonfall	  och	  mitt	  kroppsspråk.	   � 	  

83	   Jag	  är	  väl	  medveten	  om	  att	  tur	  inte	  existerar	  utan	  
handling	  och	  att	  handlingens	  kraft	  är	  beroende	  av	  hur	  
mycket	  jag	  tränar.	   � 	  
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84	   Jag	  tränar	  medvetet	  och	  aktivt	  på	  det	  jag	  vill	  och	  
behöver	  bli	  bättre	  på.	  Fungerar	  inte	  en	  typ	  av	  träning	  
provar	  jag	  någonting	  annat	  tills	  jag	  når	  det	  resultat	  jag	  
önskar.	   � 	  

85	   Jag	  har	  lagt	  av	  att	  kompromissa	  med	  mig	  själv.	   � 	  
86	   Jag	  vet	  hur	  jag	  skapar	  flow	  och	  jag	  känner	  till	  de	  

signaler	  som	  påvisar	  att	  jag	  befinner	  mig	  i	  flow.	   �  
87	   Jag	  har	  genomfört	  utvärderingen	  av	  mina	  åtta	  

intelligenser.	  Jag	  vet	  vad	  jag	  är	  bra	  på,	  vad	  jag	  kan	  
utveckla	  och	  jag	  har	  nu	  påbörjat	  min	  utveckling	  i	  någon	  
form	  (läst	  en	  bok,	  gått	  på	  en	  föreläsning,	  pratat	  med	  
människor	  om	  just	  de	  saker	  jag	  vill	  utveckla).	   �  

88	   Jag	  är	  medveten	  om	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  skapa	  en	  
förändring	  och	  jag	  använder	  mig	  medvetet	  av	  denna	  
metod	  i	  mitt	  liv.	   �  

89	   Jag	  har	  översikt	  över	  balansen	  och	  jag	  väljer	  att	  vara	  en	  
aktiv	  energigivare.	  Jag	  är	  medveten	  om	  hur	  
energivampyrer	  agerar.	   �  

90	   Jag	  pratar	  inte	  i	  man-‐form	  och	  jag	  skriver	  inte	  i	  man-‐
form.	   �  

91	   Jag	  arbetar	  konsekvent	  med	  att	  utesluta	  ”eller”,	  
”kanske”,	  ”tur”,	  ”otur”	  och	  ”så	  att	  säga”	  ur	  mitt	  
ordförråd.	   �  

92	   Jag	  är	  medveten	  om	  att	  det	  mentala	  handicapet	  
existerar	  i	  ALLT	  jag	  gör	  och	  ju	  mer	  jag	  kan	  ta	  bort	  denna	  
faktor	  desto	  närmare	  kommer	  jag	  min	  potential.	  Jag	  
bestämmer	  min	  högstanivå,	  mitt	  tempo,	  vad	  jag	  vill	  
uppnå	  och	  åstadkomma.	  Det	  gör	  jag	  och	  ingen	  annan!	  	   �  
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93	   Jag	  ödslar	  placebo	  över	  andra	  och	  utsätter	  ingen	  för	  
nocebo.	   �  

94	   Jag	  ser	  varje	  problem	  som	  uppstår	  som	  en	  uppgift	  jag	  
behöver	  lösa.	  Jag	  vet	  att	  detta	  tankesätt	  gynnar	  mig	  i	  
alla	  aspekter	  i	  livet.	   �  

95	   Jag	  skapar	  engagemang	  i	  människor,	  har	  utvecklat	  
split-‐vision	  och	  gör	  medvetet	  det	  lilla	  extra	  i	  allt	  jag	  gör	  
i	  yrkeslivet.	  	   �  

96	   Jag	  bygger	  medvetet	  mitt	  rykte	  varje	  dag	  i	  allt	  jag	  gör.	  
Jag	  vet	  att	  detta	  är	  min	  överlägset	  viktigaste	  tillgång	  i	  
arbetslivet.	   �  

97	   Jag	  vet	  att	  mitt	  rykte	  byggs	  av	  det	  värde	  jag	  ger	  varje	  
dag.	  Att	  ett	  värde	  finns	  i	  allt	  jag	  gör	  och	  värdet	  jag	  ger	  
är	  mitt	  val;	  jag	  kan	  ge	  ett	  lågt	  värde,	  ett	  värde	  
människor	  förväntar	  sig	  och	  jag	  kan	  överträffa	  
människors	  förväntningar.	  Jag	  ger	  kontinuerligt	  och	  
långsiktigt	  ett	  högt	  värde	  varje	  dag	  för	  jag	  vet	  att	  det	  
kommer	  att	  gynna	  mig.	   �  

98	   Jag	  vet	  min	  uppgift	  i	  livet.	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  
detta	  kan	  förändras	  under	  livets	  gång	  vilket	  är	  helt	  
naturligt	  eftersom	  det	  är	  i	  symbios	  med	  min	  utveckling.	  	   �  

99	   Jag	  går	  medvetet	  in	  i	  allt	  jag	  gör	  med	  100	  procent	  
engagemang	  för	  då	  vet	  jag	  att	  jag	  agerar	  vilket	  gör	  att	  
jag	  utvecklas	  fortare.	  	   �  

100	   Jag	  är	  förberedd	  på	  vilka	  svårigheter	  som	  väntar	  mig	  på	  
min	  resa	  mot	  stjärnorna	  och	  jag	  är	  medveten	  om	  vad	  
som	  skapar	  lycka.	   �  
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Här	  kan	  du	  följa	  din	  möjliga	  utveckling	  	  
efterhand	  att	  du	  fyller	  i	  utvärderingen	  

	  
96	  –	  100	  procent	   	  

ü Du	  känner	  dig	  uppskattad,	  behövd,	  sedd	  och	  
respekterad	  på	  din	  arbetsplats.	  Du	  vet	  att	  människor	  
har	  stort	  förtroende	  för	  dig.	  

ü Du	  har	  alltid	  ett	  jobberbjudande	  att	  ta	  ställning	  till	  
och	  får	  minst	  en	  konkret	  förfrågan	  om	  arbete	  varje	  
kvartal.	  

ü Arbetsgivaren	  frågar	  vad	  du	  begär	  i	  lön	  och	  kommer	  
att	  ge	  dig	  det	  du	  begär	  om	  det	  är	  rimligt	  för	  
företaget/organisationen.	  

ü Du	  är	  aldrig	  orolig	  över	  att	  vara	  utan	  arbete.	  
ü Du	  är	  aktiv	  i	  företagsnätverk	  och/eller	  i	  

styrelser/näringslivet.	  
ü Du	  studerar	  personlig	  utveckling,	  psykologi,	  

beteenden,	  ledarskap,	  lagbygge	  och	  ev.	  försäljning	  i	  
snitt	  minst	  en	  timme	  varje	  dag.	  

	  
	  

80	  –	  95	  procent	   	  
ü Du	  kommer	  aldrig	  att	  vara	  utan	  jobb.	  	  
ü Arbetsgivaren	  sätter	  med	  stor	  sannolikhet	  din	  lön.	  	  	  
ü Du	  är	  med	  i	  företagsnätverk	  och	  i	  näringslivet.	  
ü Du	  studerar	  personlig	  utveckling	  och	  viktiga	  

parametrar	  i	  din	  bransch.	  	  
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46	  –	  79	  procent	   	  
ü Du	  har	  arbete	  nästan	  hela	  tiden	  men	  har	  känslan	  att	  

företag	  och	  människor	  inte	  uppskattar	  dig	  och	  tar	  
vara	  på	  din	  kompetens.	  

	  
	  

21	  –	  45	  procent	  
ü Du	  arbetar	  sannolikt	  sporadiskt	  men	  lyckas	  inte	  få	  

det	  arbete	  eller	  den	  tjänst	  du	  drömmer	  om.	  	  	  
	  
	  

1	  -‐	  20	  procent	  
ü Du	  har	  antagligen	  inget	  arbete.	  	  
ü Du	  har	  låg	  självkänsla	  och	  dåligt	  självförtroende.	  
ü Du	  misstror	  arbetsgivare,	  politiker	  och	  samhället.	  

	  
	  
	  
	  

Observera	  att	  denna	  utvärdering	  är	  framtagen	  efter	  intervjuer,	  
samtal	  samt	  egna	  erfarenheter.	  Utvärderingen	  är	  tänkt	  som	  ett	  
hjälpmedel	  och	  ett	  personligt,	  långsiktigt	  coachningsverktyg.	  	  
	  
Resultatet	  är	  inte	  en	  exakt	  måttstock	  på	  just	  din	  nuvarande	  
specifika	  situation	  eller	  något	  betyg	  eller	  omdöme	  på	  din	  person.	  
Du	  är	  viktig	  och	  värdefull	  precis	  som	  du	  är.	  Du	  är	  den	  som	  själv	  
bestämmer	  din	  utveckling,	  ingen	  annan.	  
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Till	  sist…	  
	  
När	  jag	  tillägnade	  min	  tredje	  bok	  ”VISA	  GULDET!”	  till	  mina	  barn	  
skrev	  jag	  dessa	  rader	  i	  inledningen	  av	  boken	  med	  tillägget	  ”Ni	  är	  
underbara	  och	  jag	  älskar	  er!”	  
	  

Jag	  vill	  gärna	  förmedla	  samma	  ord	  till	  dig.	  Tvivla	  aldrig	  någonsin	  
på	  att	  du	  är	  viktig,	  värdefull	  och	  att	  du	  kan	  bidra!	  	  
	  
Fortsätt	  alltid	  att	  ge	  glädje	  och	  energi!	  
	  

Var	  aldrig	  rädda	  för	  förändring!	  
	  

Sluta	  aldrig	  att	  vara	  nyfikna!	  
	  

Var	  alltid	  ödmjuka!	  
	  

Ha	  alltid	  modet	  att	  göra	  det	  ni	  vill!	  
	  

Lägg	  fokus	  på	  det	  som	  ger	  er	  kraft!	  
	  

Se	  inte	  livet	  som	  begränsningar!	  Se	  livet	  som	  möjligheter!	  
	  

Döm	  aldrig	  andra	  människor!	  
	  

Inspirera	  och	  motivera	  andra	  och	  ni	  får	  tillbaka	  tusenfalt.	  
	  

Se	  era	  möjligheter.	  
	  

Utveckla	  era	  färdigheter.	  
	  

Visa	  omvärlden	  era	  kompetenser.	  
	  

Var	  stolta	  över	  den	  ni	  är.	  
	  

Låt	  aldrig	  andra	  människor	  sätta	  era	  gränser.	  
	  

Allt	  är	  möjligt	  om	  ni	  tänker	  att	  det	  är	  möjligt!	  
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