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Coacha dig själv till framgång 

1. MOTIVERA DIG  

Chansen att uppnå ditt mål är större om du verkligen är motiverad. Skriv ner så många anledningar som möjligt till 

varför du vill uppnå målet. 

 

2. ANVÄND SMART-REGELN 

Det mål du sätter upp ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt.  

 Specifikt: Ditt mål måste vara tydligt och väldefinierat. Undvik luddiga formuleringar som »träna så 

ofta som möjligt«, »lyckas på jobbet« eller »gå ner i vikt«. 

 Mätbart: För att kunna veta både att och när du uppnått ditt mål måste målet vara mätbart. Till 

exempel, träna två gånger i veckan i tre månader, gå ner fem kilo till påsk. Kom ihåg att du själv 

måste kunna påverka resultatet. 

 Accepterat: Först och främst måste du själv vara övertygad om att du kan nå ditt mål. Ofta kan det 

också vara bra att ta hjälp av din familj och dina närmaste vänner. För att få deras stöd är det viktigt 

att du involverar dem. 

 Realistiskt: Det mål du sätter måste vara realistiskt. 

 Tidsatt: Ett mål måste alltid ha en deadline. Ange exakt datum då ditt mål senast ska vara uppnått. 

 

3. SKRIV NED DITT MÅL 

Undersökningar visar att det är mycket större chans att lyckas om du skriver ner dina mål. Din målsättning blir då 

en medveten handling och ett kontrakt med dig själv. Använd formuleringar som »jag kommer att…« i stället för 

»jag skulle vilja«. Sätt upp papperet med ditt mål så att det är väl synligt för dig varje dag. 

 

4. GÖR EN HANDLINGSPLAN 

Bestäm dig för hur du ska gå till väga och bryt gärna ner ditt mål i delmål. En plan när det till exempel gäller 

träning kan vara att du bestämmer att springa på tisdagar och styrketräna på torsdagar. Ett delmål kan vara att 

inom en månad röka 25 procent mindre än i dag eller att gå ner ett kilo per månad i fem månader. 

 

5. BELÖNA DIG SJÄLV 

Glöm inte att fira när du når de olika delmålen. Det är du värd! 
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