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Att göra en plan och börja från slutet … 

 
 
Att planera kan ibland tydliggöra hur mycket man har kvar innan man är framme vid 
det önskade målet. Steg läggs till steg och det blir övermäktigt. Ett kreativt sätt 
komma förbi det hindret är att vända på perspektivet och börja från slutet. Saker ser 
mycket mindre ut i backspegeln än när vi har dem framför oss. 
 
 
Steg 1: Visionen: 
Ta en stund och tänk över, vad är det jag vill på sikt? Dagdröm rejält!  
Vart vill jag komma, hur vill jag ha det? När? Formulera din vision tydligt för dig själv. 
 
Om en månad/ett år/tre år. Välj en tidsrymd som ger dig ett långt perspektiv.  
 
Steg 2: Målet: 
Tänk dig att din tydliga bild från steg 1 är målet. 
När ska du var framme vid målet och Hur är det då? 
 
Stanna i känslan. 
Fundera sedan över – vilka delar har gjort att det blev så? Skriv ned dem efterhand 
som du ser dem. Vad har du gjort? Vad har du låtit bli att göra? Hur är du då? Vad 
gjorde att du blev sådan? 
 
Steg för steg skriver du ner de olika delarna och så småningom har du en plan i 
omvänd kronologisk ordning. (från målet och bakåt) 
 
Renskrivningen: 
Sätt nu delarna i ”rätt” ordning. Dvs. första steget först och så vidare fram till det 
önskade målet. Placera in några tidsmarkörer – när ska du vara klar med det eller det 
för att hinna till målet på den planerade tiden? 
 
Och där har du en egenkomponerad checklista. Dags att sätta igång med de första 
punkterna, bocka av efterhand och se hur du närmar dig ditt mål.  
(Är lista lång och känns tung så plockar du ut några delar i taget på ett annat papper 
och gör en mindre checklista att arbeta med, bocka sedan av på den längre och 
plocka ut nya delar.) 
 
 

Lycka till! 
 

 

 


