
Nå	  dina	  mål	  -‐	  vecka	  6	  

	   	  

Verktyg	  3	  –	  Långsiktig	  handlingsplan	  
	  
Att	  göra	  en	  långsiktig	  handlingsplan	  stödjer	  dig	  att	  överkomma	  hinder,	  säkerställa	  att	  
värderingarna	  är	  med	  på	  hela	  resan	  samtidigt	  som	  du	  skapar	  en	  konkret	  plan	  med	  
konkreta	  handlingar	  som	  är	  tidsatta.	  

Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  övningen	  steg	  för	  steg:	  

– Formulera	  ett	  långsiktigt	  mål,	  minst	  tio	  år.	  Övningen	  kan	  även	  göras	  på	  kortsiktiga	  
mål,	  men	  kraftfullast	  blir	  upplevelsen	  då	  du	  får	  utforska	  dina	  långsiktiga	  mål.	  
	  

– Skriv	  ner	  målet	  på	  ett	  papper.	  Tidsätta	  målet.	  
	  
– Koppla	  samman	  målet	  med	  värderingar	  och	  skriv	  ner	  värderingarna	  på	  samma	  

papper.	  
	  

– Ställ	  dig	  nu	  upp	  och	  se	  över	  rummet.	  Se	  ut	  en	  plats	  i	  rummet	  som	  representerar	  
tidpunkten	  för	  när	  du	  har	  nått	  målet.	  Gå	  till	  den	  plats	  i	  rummet	  som	  du	  valt.	  
	  

– Lägg	  ner	  pappret	  på	  den	  platsen.	  
	  

– Ställ	  dig	  på	  pappret	  och	  vända	  huvudet	  framåt	  mot	  ”framtiden”.	  
	  

– Associera	  kring	  hur	  livet	  är	  när	  du	  har	  nått	  målet.	  
	  

– När	  du	  upplever	  att	  du	  har	  en	  god	  bild	  av	  målet	  och	  ”besöker”	  dig	  själv	  i	  den	  
framtida	  situationen	  frågar	  du	  dig	  själv:	  ”Vad	  gjorde	  jag	  innan	  för	  att	  detta	  skulle	  
hända”.	  Det	  är	  viktigt	  att	  fråga	  efter	  en	  konkret	  handling	  då	  detta	  är	  en	  
handlingsplan.	  
	  

– När	  du	  beskrivit	  din	  handling	  frågar	  du:	  ”När	  var	  detta?”	  
	  

– Skriv	  nu	  ner	  handlingen	  och	  datumet	  på	  ett	  nytt	  papper	  och	  lägg	  ner	  det	  bakom	  dig.	  
	  
– Ta	  ett	  steg	  tillbaka	  på	  det	  pappret	  du	  just	  lade	  ner.	  

	  
– Associera	  kring	  hur	  livet	  är	  när	  du	  har	  genomfört	  handlingen	  som	  står	  på	  pappret	  

under	  dina	  fötter.	  
	  

– När	  du	  upplever	  att	  du	  har	  en	  god	  bild	  av	  situationen	  och	  ”besöker”	  dig	  själv	  i	  den	  
framtida	  situationen	  frågar	  du:	  ”Vad	  gjorde	  jag	  innan	  detta	  för	  att	  detta	  skulle	  
hända”.	  Det	  är	  viktigt	  att	  fråga	  efter	  en	  konkret	  handling	  då	  detta	  är	  en	  
handlingsplan.	  

	  
– När	  du	  beskrivit	  din	  handling	  frågar	  du:	  ”När	  var	  detta?”	  
	  
– Skriv	  nu	  ner	  handlingen	  och	  datumet	  på	  ett	  nytt	  papper	  och	  lägg	  ner	  det	  bakom	  dig.	  

	  
– Ta	  ett	  steg	  tillbaka	  på	  det	  pappret	  du	  just	  lade	  ner.	  
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– Upprepa	  dessa	  steg	  tills	  du	  befinner	  dig	  på	  dagens	  datum	  

	  
– Kliv	  ur	  den	  tidlinje	  du	  nu	  har	  skapat.	  

	  
– Gå	  igenom	  de	  steg	  som	  nu	  är	  beskrivna	  på	  lappar	  som	  ligger	  på	  golvet.	  

	  
– Om	  du	  vill	  kan	  du	  flytta	  på	  några	  lappar,	  ta	  bort	  eller	  lägga	  till	  nya	  lappar.	  
	  
– Gå	  igenom	  alla	  stegen	  och	  säkerställ	  att	  dina	  värderingar	  är	  med	  i	  alla	  steg.	  
	  
Samla	  ihop	  dina	  papper.	  Nu	  har	  du	  en	  handlingsplan!	  

	  

	  


