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Kvartalsplanering
Visst går tiden fort ändå? Det är dags igen! Dags att kika tillbaka och se på målen 
och planen du satte i början av året. Det är så viktigt att utvärdera och omvärdera 

för att kunna ta sig framåt på rätt sätt.
 

Livet är inte statiskt så de mål du satte för tre månader kanske inte längre är 
aktuellt på samma sätt som då. Det gäller att se över, känna efter och 

korrigera planen.
 

Det handlar sällan om att ändra målen helt utan om att styra om en smula. Det du 
tänkte är säkert helt fantastiskt bra men det gäller att passa in det rätt i vardagen. 

Det är den biten som är det trixiga.
 

Tanken med denna workbook är att du ska göra en återblick, utvärdera och känna 
efter vad du behöver göra nu.



Börja med att utvärdera januari till mars.
 
För att du ska kunna veta hur du ska gå vidare behöver du veta hur det har gått. 
Kom ihåg att det inte alltid är säkert att du hunnit göra allt du har tänkt. I början av 
ett år är vi ofta väldigt peppade på att sätta igång nytt och det är lätt att vara 
överambitiös och tänka orimligt.
 
Som jag brukar säga: var snäll mot dig själv men var ärlig.
 
Utvärderingsfrågor
 
1. Hur har det gått?
2. Vad har jag fått gjort?
3. Vad har gått mindre bra? 
4. Vad behöver jag  korrigera?
5. Hur långt har jag kommit med varje specifikt mål jag satte upp i början av året? 
6. Vad är anledningen till att något inte blivit gjort?
7. Vad fick mig att utföra och nå ett mål?
8. Är jag nöjd? Om ja, varför och om nej, varför.
9. Har jag firat mina framgångar?
 



Fira dina framgångar 
 
När du har svarat på frågorna så vill jag att du lägger ditt fokus på det som blev gjort. 
Hur stort eller litet det än är.  Skriv en lista med dina framgångar eller markera dem 
på något sätt i din utvärdering.
 
När du har förtydligat vilka dina framgångar är så vill jag att du berättar för någon vad 
du har åstadkommit under det senaste kvartalet. Berätta för din partner, ett syskon 
eller en god vän. Var stolt över vad du har gjort.
 
När du har gjort det vill jag att du firar framgångarna.. Hur du vill göra väljer du själv. 
Jag brukar träffa vänner eller så tar jag ett glas vin tillsammans med min man.



Se framåt
 
Nu när du har din utvärdering klar vill jag att du ser framåt på de kommande tre 
månaderna. 
 
Kika på din utvärdering och korrigera de mål som du kände behövde korrigering 
och när du har gjort det vill jag att du skriver ner vad du ska göra kring varje mål 
under den kommande tiden. Vilka steg framåt ska du ta?
 
Skriv också hur du ska gå tillväga för att det ska hända. Det kan vara att du bokar 
in det i kalendern eller tar fram det material som behövs för att utföra uppgiften. 
Det kan handla om att ordna med det som krävs för att det ska kännas 
motiverande att utföra.
 
Kom ihåg att lägga till dina känslomål. När du lägger till vad målet ska få dig att 
känna så är det lättare att motivera sig när det är dags att utföra.




