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Måltid – tid för mål 
Så sätter och når du mål för 

dig och din organisation 
 

En dag för dig som vill ha nya resultat på arbetet 

eller i privatlivet (som du knappt vågat tro på 

tidigare)! 

 

Ett vanligt problem för många organisationer är 

att uppsatta mål inte nås vilket ofta leder till 

frustration, stress och andra negativa effekter. 

Dessutom går vi miste om alla de fördelar som vi 

skulle haft nytta och glädje av om målen hade 

uppfyllts. Detta gäller även på det individuella 

planet där de allra flesta tycks sakna tydliga mål 

och visioner för sina liv. 

 

Några vanliga hinder är… 

 Att inte inse värdet av att ha mål, att sakna 

vanan, att vara i fel miljö. 

 Att sakna kunskapen om hur man rent 

praktiskt gör. Fler tycks ha gått på målarkurs 

än på målkurs. 

 Rädsla för kritik och motstånd från 

omgivningen, rädsla att misslyckas etc. 

 

Ur innehållet 
Varför mål inte nås 

- Vanliga skäl till varför mål inte nås. 

- Förändringsprocesser – hot eller 

möjligheter? 

- Din hjärna kan både hjälpa dig och 

stjälpa dig. 

 

 

 
När Du vill  

förbättra Dina utsikter 
att nå Dina avsikter 

är det bättre med insikter 
än med åsikter. 

 

Johan Dahl 
Föreläsare, författare och förändrare 

som hjälper människor och företag att 

må bra och gå bra. 

 Johan har startat och drivit ett tiotal 

bolag, rekryterat rätt och rekryterat fel, 

nått framgångar och stött på 

motgångar.  

Idag är han en efterfrågad föreläsare, 

utbildare och coach inom försäljning, 

professionell och personlig utveckling 

och han bidrar till resultat som både 

känns i kroppen och som syns på sista 

raden. 

 

 

Kontakt 
Tel 0709-10 43 00 

E-post johan@jdu.se 

Web www.jdu.se 
 

 

När varför är starkt blir hur enkelt. 
Johan Dahl 
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Värdet av mål 

- Oanade möjligheter med rätt målarbete. 

- Om du inte vet vart du ska kommer du att 

hamna någon annan stans. 

- Så ökar du chanserna att nå målen med 

1 000 procent! 

 

Sätt rätt mål på rätt sätt 

- Hur gör de som lyckas? 

- Drömmar, visioner eller mål – vilka är 

skillnaderna? 

- 7 principer för måluppfyllelse. 

 

Säkerställ att målen nås 

- Så förankrar du mål och håller dem 

levande. 

- Så hanterar du motgångar. 

- Konsten att nå hela vägen fram. 

 

För vem? 
Det här är en dag för dig som vill… 

- Skapa nya resultat som du kanske inte ens 

trodde var möjliga! 

- Ha ny inspiration, stimulans och energi! 

- Lära dig tekniker att sätta och nå mål 

både för dig själv och andra! 

- Må bättre och gå bättre genom nya 

resultat! 

Du får en mental och känslomässig 

vitamininjektion med turboeffekt och du får 

jobba praktiskt under dagen för fördjupad 

förståelse för vinnande målarbete samtidigt som 

du får med dig konkreta verktyg och modeller 

hem att börja använda direkt! 
 

 

 

 

 

 

Sagt av deltagare 

- Jag blev tokinspirerad! 

- Superbra energiinjektion! 

- Du är verkligen duktig på det 

du gör – att höja människor och 

få dem att se större mål – 

häftigt! 

- Det var kanon, jag är lyrisk! 

- Jag har redan nått sex av de 

10 målen jag satte upp – och 

det på bara 10 % av tiden! 

- Vi har dubblat omsättningen 

på mindre än ett år tack vare 

ditt målarbete med oss! 
 

 

 
 

 
      

 
  

 
 

 


