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I augusti fick medlemmarna välja mellan tre områden 
att arbeta med. Alla områden handlade om planering 
utifrån olika fokus.
 
De områden de hade att välja mellan var:
 
1. Mål & Delmål
2. Planera Rimligt
3. Rutiner & Vanor
 
Det är viktigt att arbeta med ett område i taget så att 
det verkligen blir ordentligt gjort. Väljer du att arbeta 
med alla samtidigt kan det lätt bli rörigt.

Uppgifter under vecka 1

Då sätter vi väl igång då. Jag vet att du redan har skrivit 
vad du ska fokusera på den här månaden men jag vill 
att du även skriver ner det där du kommer att göra 
dina anteckningar under månadens gång.
 
Välj ditt fokusområde och beskriv varför det är viktigt 
för dig.
 
 Mål & Delmål

1. Du önskar att bli bättre på att sätta mål. För att du 
ska kunna sätta bra mål behöver du veta vad det är du 
vill göra, förändra, förbättra eller inom vad du önskar 
sätta in en högre växel.

Mål & Delmål



Skriv ner inom vilka områden du behöver sätta mål.
 
2. Beskriv varje område. Vad handlar det om? Vad vill 
du uppnå? Varför vill du detta? Vilka resurser har du? 
Vad saknar du idag? Vem ber du om hjälp om det 
behövs?

Planera Rimligt

1. På vilket sätt upplever du idag att din plan inte går 
ihop? Vad händer och varför? 
 
2. Hur önskar du att det var istället? Beskriv. Glöm inte 
beskriva vilken känsla du vill ha.

Rutiner & Vanor

1.Vilka rutiner och vanor har du idag? Vilka vill du ha 
kvar och vilka vill du lägga till?
 
2. Vad i det du redan gör fungerar och vad fungerar 
inte? Varför?
 
3. Vilka av dessa vanor och rutiner vill du arbeta med 
under den kommande månaden?



Mål & Delmål

1. Detta gjorde du förra veckan men jag vill att du tar 
det en vända till. Förklarar vad du vill uppnå med varje 
område. Vad händer när du är i mål och vilken skillnad 
kommer det göra i ditt liv. Ditt varför måste vara 
glasklart. Det är nyckeln till att nå målet.
 
2. Det är dags att formulera målen. Skriv ner den där 
meningen som verkligen förklarar vad det är du vill 
uppnå inom varje område - det är ditt mål. Det ska 
vara enkelt skrivet, rimligt, lätt att förstå och helst även 
mätbart. 
 
Läs det här blogginlägget där jag förklarar mer noga 
hur du gör (klicka).
 
3. Nu när du har ditt varför och målen är formulerade 
så är det dags att börja tänka på delmålen. Delmålen 
hjälper dig att hålla dig på banan. De är vägen fram. 
Kartan. För att få delmål som verkligen är till hjälp så 
vill jag att du bryter ner varje mål i beståndsdelar. Vilka 
moment ingår i varje mål? Vad ska göras? I vilken 
ordning?

Uppgifter under vecka 2

https://dorro.se/det-har-med-att-satta-mal/


1. Du har nu en beskrivning över hur du önskar att din 
dag ska se ut. Nu vill jag att du gör en lista över de 
saker du gör under en vecka. Allt återkommande.
 
Lägg sedan till det du önskar att du hade tid med. 
Kanske har du redan skrivit något om det när du skrev 
din drömdag.
 
2. Nu har du en lista. Sortera den nu i 
prioriteringsordning. Viktigast först.
 
När du har listan klar - titta på den - är det verkligen så 
att allt är nödvändigt? Är det något som står med för 
att du alltid har gjort så men egentligen skulle du 
kunna ta bort det.

Planera Rimligt

Rutiner & Vanor

1. Du har nu koll på dina rutiner och vanor. Nu är det 
dags att du sätter mål för dem.
 
Läs det här blogginlägget där jag förklarar mer noga 
hur du gör (klicka).
 
2. Beskriv vad som ingår i varje rutin. Vad gör du 
egentligen? Varför? Vad gör det för nytta?
 
Skriv ner och se över vad du har skrivit. Vill du göra allt 
det här eller behöver något justeras?
 
 

https://dorro.se/det-har-med-att-satta-mal/


Då är det dags för vecka tre. Denna veckan är den en 
uppgift som gäller oavsett vilket område du har valt.
 
Resultatet i den här uppgiften är relevant för alla. Den 
handlar om hur du använder din tid. Det går inte att 
planera rimligt utan att veta hur det ligger till med 
tiden och inte heller att sätta mål om du inte vet hur 
mycket tid du har att lägga på själva utförandet. 
Samma är det med vanorna. Om du vill förändra dina 
vanor behöver du ha koll på hur mycket tid du har till 
det.
 
Se filme på YouTube och svara sedan på frågorna 
nedan:
 
https://www.youtube.com/watch?v=x5s3pJ6Sv-c

Uppgifter under vecka 3

1. Jag vill att du ser över din tid.
 
Vad är det du gör varje vecka och hur    mycket tid tar 
det?
 
2. Svara på de här frågorna:
 
Ser det ut som du trodde?
Fick du "över"?
Vad får det dig att känna nu när du vet hur det faktiskt 
ser ut? Vad vill du använda tiden till?
På vilket sätt kommer detta att påverka din planering 
framöver?

https://www.youtube.com/watch?v=x5s3pJ6Sv-c


3. I filmen pratar jag om hur din attityd till din tid 
påverkar dig.
 
Hur känner du kring det?
Vilken attityd har du till din tid idag?
Säger du ja eller nej mycket?
På vilket sätt tror du din relation till din tid kommer 
påverkas om du ändrar hur du pratar om den?

Uppgifter under vecka 4

Då är det dags för vecka fyra. 
 
Det är dags att ta ner det du har kommit fram till 
hittills till en -vecko - och daglig nivå. Det räcker inte 
att ha skrivit mål och skapat listor kring vilken vana du 
vill ha eller vilket innehåll du har i din vecka. Du 
behöver agera också. 
 
Det är nu det börjar!

Mål & Delmål

Du uppnår dina mål genom att påminna dig själv vad 
det är du vill ofta och genom att planera in att göra 
något som tar dig mot ditt mål varje vecka eller varje 
dag. Jag vill att du:
 
1. Skriver ett mantra eller skriver ner ditt mål på ett 
papper som du sätter någonstans där du ser det ofta. 
Du kan göra det till din skärmsläckare på mobilen eller 
datorn också om du vill.



2. Börja planera in aktiviteter kopplade till din mål 
varje vecka eller varje dag. Det du skriver in i 
kalendern blir gjort.
 
3. Skaffa dig gärna en vän som har koll på vad du har 
för mål som peppar och påminner dig. Boka ett möte 
med den personen en gång i veckan i 15 minuter. Då 
blir allt på riktigt.

Planera Rimligt

1. Nu när du har en lista över vad du gör under en 
vecka är det dags att du skapar dig
en prioriteringsmetod som fungerar för dig. Att 
planera rimligt handlar om att placera ut det som ska 
göras där det bäst finns utrymme för det. Om du har 
en uppgift som tar en timme att göra så behöver du 
ha en lucka på en timme. Annars går det inte.
 
När du pioriterar kan du utgå ifrån att välja tre viktiga 
uppgifter/aktiviter du behöver göra. Tre varje vecka 
och tre varje dag. Det du väljer som vecko-
prioriteringar blir som veckans fokus kan man säga. 
När du planerar din dag utgår du ifrån dessa tre och 
tar ner det till en lagom nivå för den specifika dagen. 
På så sätt vet du vad som är viktigast.



Om du väljer göra det viktigaste först på dagen, den 
tiden du har mest energi eller sist på dagen spelar 
egentligen ingen roll. Det viktiga är att det blir gjort.
 
Att du vet hur lång tid en uppgift tar och att den är 
inplanerad är nyckeln till rimlig planering.

Rutiner & Vanor

Nu är dags att börja planera in det du ska göra för att 
skapa din nya vana/rutin.
 
1. När ska du göra det? Boka in i din kalender.
 
2. Hur ofta? Vissa ska göras varje dag och andra 
kanske en gång i veckan. Du behöver veta vad som 
gäller för dig.
 
3. Vad ska du göra när det börjar kännas jobbigt? Det 
kommer dagar när det känns jobbigt. Hur ska du 
agera då? Om du förbereder så blir det lättare när det 
händer.
 
3. Sätt även ett tidsspann på när du vill att din vana 
verkligen ska sitta. Alltså när det går av sig självt.



Jag heter Dorotea Pettersson. 
 

Denna workbook ingår i medlemsprogrammet Be 
Your Power som jag driver. 

 
Om du vill ta del av fler workbooks så är det bara att 

kika inne på min hemsida så hittar du vägen till 
medlemsprogrammet.

 
www.dorro.se


