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DIN PERSONLIGA STYRKA 

Hur du finner och bevarar starka sidor och kompetenser  
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VARMT LYCKA TILL OCH GOD LÄSNING! 

 

 

 

 

NATALIE MORADI & CLAUDIA RUZBARSKY ROHANOVA 

Mindful AB 

Hur jobbar du med att finna din styrka? 

Varför är din personliga styrka viktig i 

byggandet av din karriär? 

Vet du hur du ska arbeta med att behålla 

den? 

 

Personlig styrka är att bestämma vad du är 

bra på, hur du agerar och hanterar dina val 

och därtill hur du vill må – du är stark nog att 

veta vad och hur du vill skapa din framtid, för 

att sedan sträva efter att kontinuerligt uppnå 

det! 

 

Att vara trygg med och uppleva att du hittat 

din personliga styrka är viktigt för att skapa 

sig ett gott självförtroende, en god motivation 

och därtill även en positiv strävan att 

utvecklas framåt. 

 

Men hur gör vi detta på ett roligt och effektivt 

sätt? Och hur bevarar vi känslan av personlig 

styrka genom framgångar och utmaningar. 

 

I Mindfuls handbok ”Din Personliga Styrka” 

finner du tips, modeller och övningar för hur 

du arbetar med att finna samt bevara din 

personliga styrka – detta i fyra delar! 
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Del 1 – Afformationsmetoden 

 

För att skapa styrka kan du lära dig att arbeta med så kallade AFFORMATIONSMETODEN   

– ett verktyg som hjälper dig att sätta ord på handlingar och sanningar om dig och din 

profil! 

 

Afformationsmetoden baseras på teorin som går under namnet ”Law of attraction” (direkt översatt 

”lagen om attraktion”) som menar på att positiva känslor väcker positiva handlingar, samt att 

negativa tankar väcker negativa handlingar: vi agerar helt enkelt utifrån den positiva eller negativa 

attityd som vi upplever inom oss gällande oss och vår situation 

 

Utifrån denna teori har Afformationsmetoden utvecklats, och denna går i arbetet med ditt stärkande 

av din kompetens och styrka att arbeta med på följande vis:  

 

➢ Ställ upp dina negativa sägelser eller tankar du har gällande dig själv – skriftligt 

o Ex: ”Jag är inte rik”, ”Jag är inte känd”, ”Jag är inte kärleksfull” 

➢ Vid sidan om dessa omformulerar du dina sägelser/tankar till motsatta, frågor 

o Ex: ”Vad är jag rik på?”, ”Vad är jag känd för bland vänner/familj”, ”Vad gör mig till 

kärleksfull?” 

➢ Dina frågor ska nu besvaras med faktiska positiva handlingar eller sägelser som speglar det 

du faktiskt besitter, äger och har i ditt liv – i positiva ordalag 

o Ex: ”Jag är rik på kunskap inom mitt yrkesområde”, ”Jag är känd för att få vänner och 

familj att le”, ”Mitt sätt att lyssna på de som behöver gör mig till en kärleksfull 

person” 

 

Med hjälp av Afformationsmetoden lär du dig att arbeta med att lyfta dina styrkor och kompetenser i 

alla lägen – även de där du känner dig tveksam till dig och din profil, bakgrund och/eller möjligheter. 

 

Vilka blir dina afformationer?  

Arbeta med modellen för att skapa dig en starkare självkänsla för vem du är och vad du 

besitter! 
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Del 2 – Personlig Positiv Feedback 

 

Hur mår en person som ständigt utsätts för negativ eller kritiserande feedback? Och vad bidrar det 

med för positivt till möjligheten att stärka sig själv och uppleva utveckling? 

Många gånger är vi själva vår värsta kritiker, och behandlar oss i linje med detta: vi påminner oss om sådant 

som vi inte har avklarat, sådant som vi anser oss inte ha gjort, uppnått eller utvecklat som vi önskat – kritik och 

press i stora mängder, även från oss själva, bidrar till en minskad styrka och vilja till att lite på oss själva.  

 

Hur kan vi vända på detta och arbeta med positiv feedback för att möjliggöra inspiration och motivation till 

det fantastiska kompetenser vi besitter och med det så nya frön för önskan om utveckling? 

Vår lösning är dessa två övningar: Känslobarometern och Positiva Planeraren! 

 

1) Känslobarometern: Din start på Veckan 

Ge dig själv en kvart i början av veckan till att reflektera kring vad din känslobarometer för veckan säger: hur mår du i 

denna vecka och vad behöver du för att motivera dig själv till att vara ditt bästa jag? 

Sätt dig ner på en lugn plats och ställ dig själv följande frågor: 

• Vilka är dina behov? 

• Vad längtar du i ditt hjärta efter? 

• Vad kan du göra denna vecka för att tillfredsställa dina känslor? 

• Är det någon du vill träffa? 

• Vill du simma, äta god mat, vila, röra på kroppen? 

• Är du arg eller upprörd? Och vad gör dig då glad i dessa lägen? 

• Är du kärleksfull? Och hur kan du bli det? 

 

Vad säger din känslobarometer och vilka frågor behöver du jobba med veckovis? 

Håll dig själv uppdaterad och kommunicera med dig själv med ovanstående frågor veckovis – det kommer bidra till 

att du skapar en god kommunikation med dig själv! 

 

 

2) Positiva Planeraren: Att förgylla din vecka 

Positiv feedback till dig själv behöver även upplevas i sin fysiska form – detta som aktiviteter med vilka du visar dig 

själv uppskattning för den du är och det du åstadkommit under veckan som passerar.  

Se till att se över under vilka tider och dagar som du behöver ge dig själv positiv feedback med hjälp av din Positiva 

Planerare. Fyll i nedanstående i din Positiva Planering: 

 

 Morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll (vad förgyller en viss tidpunkt - ger energi?) 

 Måndag - Söndag (vilka dagar vill du tillför extra energi) 

 Möten/träffar (vilka möten/träffar lyfter dig?) 

 Aktiviteter (vad skapar motivation hos dig?) 
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Del 3 – Målsättning 

 

Mål är inte enbart viktiga för att utvecklas framåt, utan även för att skapa en god grund för sin 

kompetens - vi klarar mer än vad vi tror! 

 

Nedan finner du två olika mallar, som kommer att hjälpa oss definiera de målen som vi har:  

 

1) S.M.A.R.T. – mål 

Med modellen SMART kan vi tydligt definiera och uttrycka våra mål, för att bättre kunna arbeta mot 

dem – men även se att vi faktiskt är på väg att nå dem! 

SMART står för fem punkter, som du i ditt arbete med mål ska definiera:  

S – Specifikt: specificera och avgränsa dina mål tydligt →  hur och på vilket sätt ska de se ut? 

M – Mätbart: mät ut hur du kommer kunna se att målet är uppnått → när är jag klar? 

A – Accepterat: att acceptera dina mål och sätta de själv är viktigt → är jag ok med målen? 

R – Realistiskt: stäm av att målen är realistiska → är jag rimlig i mina bestämmelser? 

T – Tidsbundet: tydliggör när dina mål ska vara uppfyllda → vilken är min deadline? 

 

Dina SMARTA mål kommer ge dig möjlighet att finna en styrka i vart du är på väg och hur du ska 

styra för att få dina mål igenom – arbeta med SMART-målen och låt de stärka din profil! 

 

2) Beteende – mål 

Det är viktigt att därtill i arbetet med att finna sin personliga styrka arbeta med att utveckla rätt 

beteende – för rätt motivation och inspiration inifrån ut! 

Detta kan vi arbeta med, med hjälp av beteende-målen. Genom att hantera och jobba med rätt 

beteende samt attityd ger vi oss en möjlighet att på egen hand bestämma vad som får påverka oss 

och hur vi ställer oss till väntade samt oväntade situationer i livet. 

Testa att jobba med följande uppgifter för att skapa din beteende-mål:  

➔ Inventera tre beteenden hos dig själv som du önskar att utveckla 

➔ Se över vad du vill ska utvecklas i dina tre beteenden  

➔ Sätt en tid för när dina respektive beteenden ska börja utvecklas – sätt inte alla på samma datum! 
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Del 4 – Hjärnstark 

 

Att även träna på att vara hjärnstark är viktigt för att vi ska kunna styra vår tanke till att tänka 

positivt om vår egen styrka och existerande kompetens! 

 

Men hur kan vi träna denna för att den ska jobba med oss i tider som kan kännas utmanande eller 

där vi från oss själv behöver en extra positiv push och feedback? 

 

Nedan kommer övningar och tips för hur du kan träna dig i att bli hjärnstark – träna och inkludera 

dem i din vardag:  

1) Gör det du är BÄST på 

Vad känner du dig bäst på? Och hur bra känns det inte när du kan få glänsa med just din 

expertis? Jobba med att inkludera mer av de aktiviteter och uppgifter som just du är bäst på. 

När vi fokuserar på våra styrkor blir vi både mer produktiva och mer motiverade.   

Var ligger dina styrkor och hur kan du använda dem ännu mer? 

2) Trigga belöningssystemet 

Vi brukar prata mycket om att trigga belöningssystemet och värdet av att använda sig av 

detta knep – för det fungerar! 

När hjärnans belöningssystem går igång frigörs bland annat dopamin som ger oss en 

energikick och gör att vi mår bra (t.ex. dela upp att-göra-listan i flera mindre punkter med 

delmål och belöningar).  

Hur kan du lägga upp ditt arbete för att få lite fler dopaminkickar? 

3) Tävla med dig själv 

Att utmana dig själv ger dig den största belöning – du övertygar dig själv om just Din styrka! 

Hitta nya sätt att tävla mot dig själv! Särskilt bra för enkla rutinuppgifter. Sätt upp 

utmaningar, dags-mål och milstolpar. Låt det vara lättsamt och kul! 

4) Skapa en ny vana – skapa en belöning! 

Är det något du skulle vilja göra annorlunda? En vana eller rutin du skulle vilja förändra, börja 

med, sluta med eller byta ut? Att planera för och genomföra en förbättring sätter igång 

belöningssystemet i hjärnan, stärker känslan av att gå framåt och ger ny energi. 

5) Få utlopp för din kreativitet 

Vad om inte kreativitet får oss att inse vår styrka! Att få använda kreativitet i arbetet ökar 

motivationen, arbetsglädjen och engagemanget.  

Kan du hitta smarta sätt att rationalisera bort de där tråkiga eller stressande 

arbetsuppgifterna? Eller åtminstone göra dem roligare? 

6) Sätt igång cirkulationen och din styrke-fys! 

Sätt igång cirkulationen med valfri träningsform! Ju bättre hjärnan fungerar desto roligare 

kan den ha, eftersom det finns energi över till förbättringar, utveckling och kreativitet. 

 


