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En ledare kan inte göra allt. Alla individer är viktiga! 
Min erfarenhet är att för att nå gruppens gemensamma 
framgång behöver individen bli medveten, bidra och 

påverka i rätt riktning. Utvecklas individen kommer på sikt 
också gruppen att utvecklas. En ledare kan leda och påverka 
gruppen och individen, därtill är det individen som är delak-
tig och utvecklas samt tar kontroll över sitt agerande. 

En viktig grund att ha med sig för att leda sig själv framåt 
är att förstå att ”Jag är viktig”. I en grupp finns olika roller 
och alla behövs för att nå framgång. I exempelvis ett hand-
bollslag kan det finnas en som fyller vattenflaskor, en som 
dundrar in hårda skott i krysset, en som är taktisk, en som 
ger energi och en som stoppar skotten när de trillar igenom 
försvaret. Hur kan du leda dig och din roll framåt? 

Genom modellen Framgångshjulet (The Wheel of Excel-
lence av Terry Orlick) finns ett verktyg till att leda dig själv. 
Modellen är utvecklad för att ge framgång till individer och 
grupper och jag har själv använt mig av den, både i min fram-
gångsrika karriär inom handboll, och därefter i privat- och 
arbetslivet. Jag delar här med mig av ett par begrepp från 
Framgångshjulet med fokus på att leda sig själv.

För att bli bättre på något behöver vi träna och när vi blir 
bättre skapas glädje. För att få nya vanor måste vi medvetet 
träna på det. Axiologin tyder på att 95 procent av de beslut 
som tas varje dag, tas av ren vana utan reflektion. De flesta 
av oss är vanemänniskor, med mer eller mindre bra och då-
liga vanor. Vidare säger axiologin att 5 procent av de beslut 
som tas varje dag görs av ett eget medvetet val. Dessa beslut 
vill vi leda i rätt riktning. 

Framgångshjulet hjälper dig att ta kontroll och bli medve-
ten kring besluten som tas och kan på så vis påverka till en 
positiv spiral där du kan leda dig mot framgång, även om det 
uppkommer problem. Dessa kan hanteras på olika sätt. En 
del fastnar i problem medan andra istället letar lösningar. Det 
sägs att vi tänker cirka 3.500 nya tankar varje dag, dessa kan 
bygga upp oss eller bryta ner oss. Vägen mot framgången går 
inte spikrakt, det kommer toppar och dalar. Mål och dröm-
mar kan ge motivation även i tunga stunder och att då med-
vetet ha tränat och fått verktyg, hjälper på vägen.

Framgångshjulet består av ett nav som är den stomme 
som ekrarna fäster i. Navet består av drivkraft och tro. Runt 

navet rör sig ekrarna som består av fokus, positiva bilder, 
mental beredskap, störningskontroll och utvärdering. Vi 
vill få igång processen – få hjulet i rullning och hålla det 
rullande.

Drivkraft
Drivkraften handlar om viljan att nå sin fulla potential, ge-
nom att sätta mål och vilja uppnå målen och därtill vara 
envis och tålmodig på vägen om det uppstår hinder.

Många har hört talas om yttre och inre drivkrafter. Det 
är skillnad mellan dessa för att upprätthålla motivationen. 
De yttre drivkrafterna kan vara en bonus, tjänstebil, beröm 
och belöningar, dock är motivatorn kortsiktig. Den inre 
drivkraften är däremot en långsiktig motivator. För att hit-
ta den inre drivkraften kan du ställa dig frågan ”Varför?” 
Symboliskt kan den gula löken skalas, genom att ta bort 
lager för lager och för varje lager som tas bort ställs frågan 
”Varför?”. Till slut nås kärnan, det som känns i kroppen. 
Tänk efter, vad är din inre drivkraft som skapar motivation 
till att leda dig framåt? 

  modell för att leda dig själv
Framgång föder framgång sägs det. Men är det möjligt att skapa en positiv 
framgångsspiral? Ja, det menar Therese Wallter, tidigare elithandbollsspelare 
och numera processledare, föreläsare, workshopledare och coach. I denna artikel 
presenterar hon Framgångshjulet och bjuder på några goda råd.
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Fem tips på hur du skapar och bibehåller motivation:
1. Jobba med mål för utveckling.
2. Träna för att skapa ett FLOW, där målsättning, fokus 

och känsla möts. 
3. För in målen i det vardagliga arbetet.
4. Fira! Låt dopaminet flöda!
5. Ha fokus på prestation istället för resultat. 

I arbetet med målsättningar är det viktigt att göra målen 
specifika, att tratta ner dem från det stora övergripande må-
let till det vardagliga arbetet. Målet behöver göras mätbart. 
Motivationen ökar när du ser att du rör dig mot ditt mål. 
Då kickar belöningssystemet igång och dopaminet flödar. 
Motivationen ökar även när det är du själv som satt målen, 
och inte enbart din chef som sagt åt dig vad du ska göra. 
Det gäller att målet är realistiskt och att du sätter en tidsram 
för när du ska följa upp det. Gör du inte det är det lätt att 
säga: ”Det gör jag sedan”. När är ”sedan”? Min erfarenhet 
är att sedan är aldrig.

I din drivkraft kan finnas en rädsla som hindrar dig. Du 
tycker att du har ett driv, men du kommer ändå inte fram-
åt. Då blir rädslan din begränsning. Om du exempelvis be-
höver hålla ett tal när du når ett visst mål – men får obe-
hagskänslor av det – kan rädslan begränsa dig genom att 
du hittar på ursäkter för att inte nå ditt mål. Du kan då 
träna på att hålla tal och på så vis träna bort det som be-
gränsar dig. Har du någon rädsla som begränsar dig? 

Vad menar jag med att ha fokus på prestation istället för 
resultat? Jag har lärt mig att ta fram de tre viktigaste parame-
trarna i mitt agerande för att komma närmare och nå resultat. 
Fundera på vilken känsla du vill ha när du arbetar med ditt 
mål. Med detta har du de tre delarna för att skapa ett FLOW.

Tro
Känsla av kompetens och förberedelser skapar tro. Det finns 
olika sätt att förbereda sig på inför ett kundmöte, möte 
med chefen eller inför veckans arbete. Det kan löna sig 
att ta några minuter måndag morgon för att blicka framåt. 
Winston Churchill sa ”Det tar tre veckor att förbereda ett 
spontant tal.”

Genom att vi funderar kring våra styrkor, stärker vi vår 
tro. När vi gör det ska vi inte vara för kritiska mot oss själ-
va. När vi på arbetsplatsen berättar för varandra om våra 
styrkor, förstärks de och vi öppnar upp och vi lär känna 
varandra bättre. För att komma djupare på styrkan, och 
förstå hur de bör användas, kan ni även berätta vilken nyt-
ta er styrka har när ni använder den. 

Det sägs att det produceras mindre stresshormoner när 
vi sträcker på oss. Det finns olika sätt att agera exempelvis 
när vi ska ta det viktiga telefonsamtalet. Vi kan sitta ner på 
stolen, hänga över skrivbordet, stå upp eller gå runt i rum-
met. Enligt ovan är det sistnämnda det bästa alternativet, 
då stärks tron.

Ett annat sätt att stärka tron är att ha och ta kontroll. I 
kontrollcirkeln finns tre ringar.  

- Den innersta ringen: här har du som individ kontroll. 
Att ha kontroll behöver inte vara lätt, men det är enbart du 
och ingen annan som kan kontrollera dina tankar och hand-
lingar.

- Nästa ring handlar om vad du kan påverka. Du kan 
påverka kollegor, chef, familj och vänner, men i slutändan 
är det den andra personen som tar beslutet.

- Den yttersta ringen är utanför vår kontroll och påver-
kan, exempelvis väder, ekonomi, politik och trafikkaos. Du 
kan inte påverka om det regnar, men du kan ta kontroll över 
din attityd till att det regnar och att du tar på dig ”kläder 
efter väder”. Många situationer utanför kontroll och påver-
kan handlar om att ”gilla läget” och acceptera det.

Jag har hört medarbetare säga ”om bara chefen gör så”, 
eller ”om bara mina kollegor gör så, då blir det bra”. I vilken 
cirkel lägger den personen sin energi? Vill du flytta energin 
till en annan cirkel?

Fullt fokus
Utanför navet är första delen fullt fokus. Det är ett aktivt val 
att ha fokus och på så vis är det ett aktivt val att låta sig 
bli störd. Det kan låta som en klyscha, men ofta är det roli-
gare att ha fokus på det positiva och möjligheterna, istället 
för det negativa och problemen. Problem ska så klart inte 
sopas under mattan, men fundera på hur du kan lösa dem 

Målsättning

KänslaFokus Kss

Utanför kontroll/påverkan
”Acceptans”

Påverka
”DU”

Kontroll
”JAG”
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– med ett fokus på HUR. En annan del kring fokus är att 
jag ofta hör ”vi har inte tid”. Sluta att multitaska, det äter 
nämligen tid! Varje gång vi byter fokus mellan olika upp-
gifter tar det tid att ställa om. Hjärnan kan bara fokusera 
på en sak åt gången.

Vi kommer att tappa fokus, vi kan bli medvetna om att 
tanken fladdrar iväg och hämta hem den igen.

Störningar som finns kan vara mobiltelefonen, stress, 
osäkerhet, prestationsångest, prioriteringssvårigheter. Det 
kan även vara konflikter, att vi pratar om varandra istället 
för med varandra, att vi har en dålig möteskultur, otydliga 
roller, fel kommunikationskanaler etc. Det finns verktyg i 
delen ”Störningskontroll” för att hantera dessa och hitta 
rätt fokus.

Hur håller du fokus, hur prioriterar du och hur planerar 
du din dag? Ett tips är att dela in dina uppgifter i sten och 
grus: Föreställ dig att din dag är som en hink. Om hinken 
är din dag, är stenarna dina planerade uppgifter och gruset 
dina oplanerade uppgifter. Det bästa är att först fylla hin-
ken med sten. Om du först fyller den med grus, då kanske 
stenarna inte får plats. Men fyller du den först med sten, då 
trillar gruset ner mellan stenarna.

Självklart har vi olika mycket sten och grus i våra hinkar. 
En akutläkares fördelning kan vara 90 procent grus och 10 
procent sten. En stor del av arbetet handlar om att man be-
höver rycka ut direkt. En person som arbetar som administ-
ratör kanske har 90 procent sten och 10 procent grus i sin 
hink. Träna på att hitta fokus så att inte hinken blir över-
fylld. Du kan boka in tid med dig själv – gör om grus till 
en sten: se till att din egentid blir planerad. Detta gör att 
brandkårsutryckningarna ändå får plats och att hinken inte 
blir överfull.

Utvärdering
Vid en utvärdering har du möjlighet att skapa positiva bilder, 
stärka dig själv och låta dopaminet flöda. Genom utvärde-
ringen ser vi att saker händer, om vi är på väg i rätt riktning 
mot våra mål eller om vi behöver ändra något.

Många vill utvärdera en gång i månaden, en gång i kvar-
talet eller helårsvis. Jag vill få in utvärderingen i vardagen 
för att summera vad du har gjort i dag, så att fokus inte 
hamnar på vad du inte fått gjort. Som barn gjorde vi stora 
framsteg, från att krypa till att gå, från att bli matade till 
att äta själv. Vuxna gör också framsteg även om de inte all-
tid är lika påtagliga. Se dina framsteg och kom ihåg att ge 
dig själv beröm.

Feedback är en del som ingår i utvärdering. För att få 
andra att växa bör feedback vara på beteende och handling, 
på samma sätt bör feedbacken vara till dig själv. Inte på 
vem du är, utan på vad du gör. När vi ger feedback på ett 
agerande är det betydligt lättare att förändra sig, än när vi 
ger feedback på person. Det är vanligt förekommande att 
när vi tar emot feedback och beröm säger vi ”äsch” och tit-
tar ner, istället för att säga ett genuint ”Tack”. Tänk efter 
vilket mottagande som stärker dig. Sträck på dig och led 
dig själv till att växa med feedbacken du tar emot.

Genom att ta fram, arbeta med och utvärdera tre fokus 
utifrån modellen FLOW, kan du följa din utveckling och 
förflytta dig mot målet. Efter en arbetsdag eller aktivitet 

kan du sätta figurer bakom dina fokuspunkter. Du kan sät-
ta en glad figur, en med rak mun eller en med ledsen mun. 
Nästa arbetsdag eller aktivitet har du samma fokuspunkter 
och du kommer säkerligen sätta fler glada figurer och på 
så vis stärker du dig själv. Se inte saker som misslyckande, 
utan betrakta det som att du håller på att lära dig. Ett bra 
sätt att tänka är ”Jag behöver träna mer”. 

Lyft dina delmål, fira framgång på vägen!  

Frågor du kan ställa dig vid utvärdering:
Vad var bra? Vad kan jag förbättra? Hur kan jag förbättra 
det? Vad var roligt i dag? Vad har jag lärt mig?

Hur vill du att din kommande vecka ska vara? Vad vill 
du börja med, vad vill du sluta med?

Få snurr på ditt Framgångshjul
Som jag nämnde inledningsvis, är Du viktig. Våga få snurr 
på ditt hjul och se effekterna av det.

Använd parametrarna i framgångshjulet för att leda dig 
själv och skapa den positiva spiralen. Det är du som har 
kontroll och påverkar ditt tillstånd som i sin tur påverkar 
ditt agerande, som därefter påverkar andras tillstånd. Till-
stånd smittar. Har du en positiv utveckling, kan också 
gruppen få en positiv utveckling. Du kan träna och få hju-
let att rulla, där du hittar nya vanor som leder i rätt riktning. 
Med verktyg för att förändra, påverka och utvecklas kan 
du medvetet bygga upp dig själv med de 3.500 nya tankar 
du har varje dag.

Vad är skillnaden som gör skillnaden? Som påverkar dig, 
men även gruppen?  

THERESE WALLTER
Processledare, föreläsare, workshopledare och coach

www.theresewallter.se

Om Therese Wallter
Therese Wallter har en bakgrund som handbollsspelare på 
elitnivå med 44 landskamper, EM-silver, proffs i Danmark, 
fyra svenska och ett danskt silver med klubblag. Samtidigt 
som hon framgångsrikt spelade handboll utbildade hon sig 
till civilekonom och har arbetat med marknad och försäljning 
under 14 år. Inom hennes arbete har hon bland annat dri-
vit och projektlett event med 17.000 deltagare, arbetat med 
produktutveckling och försäljning av internationellt kända 
varumärken och skapat relationer med många nya kunder.

Frågor du kan ställa dig för att leda dig:
Vad är framgång för mig?
Vad är mina mål och delmål? Skapa FLOW
Var lägger jag energin i kontrollcirkeln?
Vad är nyttan med mina styrkor?
Hur fyller jag hinken med sten och grus?
Vad har jag gjort bra? Vad kan jag förbättra? Hur kan jag 
förbättra det?
Vad är skillnaden som gör skillnaden?




