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FÖRORD 

 

Ända sen jag var liten har skrivarlusten funnits hos 

mig. Att vara historieberättaren som samlar folk vid 

lägerelden, för att dela visdom och erfarenheter.  

Jag tänker att erfarenheter kan inspirera människor 

att vinna personliga segrar, när en ser att andra har 

lyckats före dem. Sen gör var och en på sitt sätt, efter 

egna förutsättningar. Bara att höra om någon som lyckats lösa problemet 

före ger hopp och kanske även förtröstan. Vi är väldigt sällan ensamma 

med erfarenheter som kommer från livet. De flesta har upplevt liknande 

problem och löst dem med kreativitet.  

Med hjälp av olika strategier har jag lyckats se vilka sanningar som jag 

närt om livet på olika sätt. Jag har god hjälp av alla coachande samtal som 

jag deltagit i under utbildningarna som jag gått fått nya insikter. För att 

kunna hjälpa andra, måste jag själv ha vandrat samma väg och då fått 

kunskaper, nycklar och strategier som hjälpt mig vidare i livet.  

Livet kan förstås på olika sätt så klart. Vissa människor ser livet med 

cynism och att människorna är som pjäserna i ett schackspel, andra ser 

livet som en väg full av möjligheter och utmaningar. Jag ser livet som ett 

tillfälle att lära mig ny kunskap inom olika områden. Den största och 

viktigaste läxan är att:  

• Ha tålamod 

• Ha tillit 

• Acceptera  

• Släpp taget 

 

Ju mer jag kämpar, vill kontrollera och klamra mig fast – desto mer 

utmattad blir jag. Under resans gång har jag lärt mig att allt i livet behöver 

tid för att utvecklas, jag behöver lita på när jag väl tagit första steget och 

satt hjulet i rörelse ska jag bara följa med och acceptera vad som händer. 

Och ibland behöver jag också lära mig att släppa taget om det förgångnas 

spöken, om människor som är fast i sin egen sanning och om saker som 

inget ger mig något fruktbart längre.  

 

I den här boken delar jag med mig av verktygen som jag använder ofta och 

som fungerar för mig att komma framåt.  

 

Mia  
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VARDAGENS UTMANINGAR 

Vi lever i en tid där det finns mycket krav på den enskilda människan. Det 

kan vara krav som jag ställer på mig själv som person, men i slutändan är 

det mer stressande om jag inte lyckas leva upp till dessa krav. En är ofta 

sig egen värsta kritiker som istället för att se vad en faktiskt uppnådde, 

hellre pekar på det som blev fel och det som misslyckades. Sen går en och 

mår därefter, sorglig men sant.  

Exempelvis kan man ha olika sanningar för hur man är:  

• En bra förälder 

• En kärleksfull partner 

• En god medarbetare som vill göra karriär 

• En god vän 

• En engagerad medborgare 

• En person som har en rolig fritid med träning, göra det man tycker 

är trevligt 

Det är inte konstigt om kraven blir oöverstigliga och livet börjar kännas 

motigt, stressfyllt och livsgnistan får sig en törn. För i samhället idag finns 

också kravet på att en inte ska sticka ut, en ska helst inordna sig under alla 

de normer och värderingar som ryms i samhället och som kan ses som 

normalt.  

Men vem 17 är normal? 

Jag är i allra högsta grad unik och det är jag glad över.  Jag har slutat bry 

mig om vad andra tycker är normalt eller inte normalt. För normal det har 

jag aldrig varit om jag nu ska skoja till det. Jag vill att livet ska kännas 

meningsfullt och inspirerande och jag vill fylla mina dagar med 

utmaningar där jag får använda mina starka sidor och visa vad jag kan. 

Samt vara stolt över att jag är jag.  

Vanliga utmaningar som vi ställs inför i livet är dessa: 

✓ Rädsla och osäkerhet 

✓ Prylberoende 

✓ Offerkofta och känna skuld 

✓ Känsla av hopplöshet 

✓ Obalans i livet 

✓ Jämföra sig med andra 

✓ För upptagen med sig själv 

✓ Konflikter och olikheter 

 

Det här fotot av Okänd 

http://dailyplateofcrazy.com/2014/01/18/how-to-stop-the-domino-effect-in-personal-life/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Jag tänker ta upp några av punkterna och visa hur jag valt att arbeta med 

dessa områden.  

RÄDSLA ÄR EN INSTINKT 

2014 arbetade jag som personlig assistent på ett privat bolag. Jag 

vantrivdes med min situation, men jag sökte inte mig vidare för att jag var 

rädd inför framtiden. Varje gång jag kom till jobbet bet jag ihop och gjorde 

mitt jobb, men det var inte med glädje längre. Snarare var det nattsvart 

besvikelse och ovilja att jobba vidare.  

Men varför bytte jag inte jobb då, kan man ju fråga sig. Varför stannade 

jag kvar och led? 

Så här i efterhand förstår jag att det var just rädsla och osäkerhet som jag 

kände och därför sökte jag inte mig vidare. Jag var rädd inför framtiden, 

var rädd för att inte kunna betala räkningar, hyra och jag hade ju ändå ett 

arbete även om det var på 50%.  

Så hände det som jag var mest rädd för: jag blev uppsagd och förlorade 

min inkomst och hela världen började gunga ordentligt. Där stod jag ute i 

ingenmansland totalt blottad. Utan något samhälleligt skyddsnät – för jag 

var inte med i A-kassan eller facket. Och min rädsla inför framtiden var 

helt befogad.  

Så när jag ser tillbaka förstår jag att jag faktiskt klarade mig, trots att det 

var så otroligt tufft. I den här situationen hade jag bara mig själv att lita på 

och jag var tvungen att börja ta ansvar.  

Ansvaret innebar att ordna med A-kassa och medlemskap i facket, ta hjälp 

av försörjningsstödet för att kunna betala mina räkningar, ringa till 

långivare och be om uppskov, se över mitt boende, söka nytt jobb. Jag tog 

även hjälp av kommunens ekonomirådgivare för att få tips och råd.  

Så småningom började livet att rulla på igen. Jag sökte jobb och vågade 

hoppa utanför den invanda ramen där jag tillbringat 25 år som 

undersköterska. Jag började undervisa blivande undersköterskor och 

utbildade mig till yrkeslärare. Nu hade tillvaron förändrats.  

Våren 2017 förlorade skolan som jag jobbade på, utbildningsavtalet, och 

en annan skola blev upphandlad. Den här gången bestämde jag mig för att 

ta det lugnt och inte ha för bråttom. Visst drogs jag med i stämningen och 

allt som skedde. Det var många gånger som tvivlen kom och jag ville fly, 

men jag tog ett djupt andetag och fortsatte målmedvetet framåt. Hade 

bestämt att jag skulle stanna kvar och fortsätta i en ny verksamhet till en 

början. Nu har 2018 börjat och jag känner tillit inför mitt nästa steg i livet. 

I mars ska jag börja jobba som gymnasielärare och undervisa ungdomar. 

Jag har hört från andra lärare som jobbar med ungdomar att det är ett roligt 

http://coisasdeorlando.com.br/loja/produto/brinquedos/boneco-pelucia-fear-inside-out-tam-30-cm-original-disney-store/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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och utmanande arbete. När jag var på min nya skola och hälsade på möttes 

jag av trevliga, mjuka ungdomar som jag ska undervisa.  

 

 

”När en 

dörr stängs,  

öppnas ett 

nytt 

fönster 

att flyga 

in 

genom.” 

~Mia Backelund~ 

 

 

Under utbildningen till yrkeslärare läste jag en kurs om hållbar utveckling. 

Jag tror att jag vaknade upp under den kursen några gånger faktiskt. I 

dagens samhälle finns en mentalitet som handlar om att låna pengar för att 

köpa nya prylar. Det handlar om i princip allt möjligt – från senaste 

mobilen till ett hus som måste renoveras. För att få råd – skuldsätter man 

sig.  

Efter att jag förlorade jobbet som personlig assistent hamnade jag ute på 

helt okänd mark. Jag var tvungen att omvärdera mitt liv på flera punkter – 

nämligen hur jag hanterade mina tillgångar och utgifter. Eftersom jag hade 

handlat orimligt mycket bara för att ”jag ville ha det nu”, så hade jag 

kreditskulder och mer utgifter än vad som täckte min 

inkomst.  

Det blev en förändring för min del, där jag 

värderar ”det” jag vill ha på följande sätt:  

✓ NÄR ska jag använda ”det”? 

✓ HUR ska jag använda ”det”? 

✓ VARFÖR ska jag köpa ”det”? 

När jag ställer mig dessa tre frågorna, låter jag också 

begäret sjunka en smula. Jag tar ett steg tillbaka och 

funderar på om ”det” jag vill ha är användbart eller 

inte. Ett tag köpte jag kläder på Lindexkortet som jag 

proppade in i garderoben till dess den var överfull.  
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Använde jag dessa kläder i den 

utsträckning som jag tänkte att jag 

skulle använda dem? Svaret på den 

frågan är nej, jag samlade dem på 

hög. För att sedan skicka dem till 

insamling eller ge bort. 

Lindexkortet klippte jag, därför att 

jag i mitt köpberoende inte kunde 

hantera känslan av att kunna köpa nu 

och betala sen. I efterhand ser jag att 

det var ett steg i rätt riktning, där jag 

tog ansvar för vilken tillvaro jag vill 

skapa. Livet fungerar inte om det finns för mycket av det ena och för lite 

av det andra. Det måste finnas en balans i de olika områdena som finns i 

livet. 

Jag la ansvaret utanför mig själv och tänkte att mina problem inte var 

orsakade av mig själv. Det innebar att jag skyllde min dåliga ekonomi på 

en elak chef som inte tyckte om mig, en bitchig vän eller att inte folk 

brydde sig om mig och hjälpte mig tillräckligt.  

Men var någonstans i den här kråksången fanns det som kallas för mitt 

eget ansvar? Jag var inte fastkedjad på den arbetsplats där jag vantrivdes 

så svårt, det var ingen som hade köpt mig och gjort mig till slav. 

Föreställningen som jag hade under den här perioden var att allt i min 

värld hade drabbat mig på grund av onda varelser som styrde min tillvaro 

med järnhand.  

Offerkoftan har jag slängt av mig för jag vill inte att folk ska ”tycka synd 

om mig” för vad jag varit med om. Jag vill hellre att de klappar mig på 

axeln och säger: ”Wow, vilken tur att du klarade dig och fick rätsida på 

livet igen!” 

För det fick jag ju, så småningom … 😊 

Det var först när jag slutade lägga skulden på alla andra för vad som hände 

mig i livet. Och när jag istället kunde använda utmaningarna som något jag 

kunde lära mig av, hände mycket med mig själv. På många olika sätt hade 

jag turen att jag valde att gå min coachutbildning just under denna period. 

För under den här tiden fick jag chansen att lyfta upp stenar och slänga 

bort gammalt skräp som förstörde min tillvaro. Jag blev ödmjuk inför det 

faktum att även om det var tufft att ramla ner i en djup ravin och bli 

uppskrapad och blåslagen, så levde jag.  

Jag kommer så väl ihåg dagen, då jag fick den här insikten. Det var en 

fredag innan jul, året 2014 och jag var på väg till coachutbildningen. På 

Göteborgs Centralstation gick jag förbi en gammal kvinna som stod och 
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tiggde. Hon var dåligt klädd, gick från bord till bord med sin utsträckta 

hand och bad om pengar för att köpa sig något att äta. Mitt hjärta blödde 

för kvinnan och jag förstod med ens att nog har jag ramlat ner i en ravin 

och slagit mig, men jag är inte på absoluta botten längre. Jag hade börjat 

klättra upp igen. Insikten blev en tankeställare.  

På utbildningen hade jag många bra speglar som lyfte upp det jag sa, 

granskade det och ställde frågan: Om du inte vill att det ska vara så här. 

Vad ska du göra åt det då? Jag började granska mina egna sanningar och 

insåg att det här med att knata omkring med en tung offerkofta inte var 

någon lösning. Jag behövde börja ta ansvar och sluta skylla ifrån mig, för 

det var ingen bitchig chef eller människor som inte brydde sig om mig som 

bar skulden till att livet skitit sig. Den enkla sanningen var att det hade jag 

klarat av alldeles själv. 

De lärdomar som jag fick med mig den där gången för fyra år sen, har 

gjort att jag fattat bättre beslut den här gången, då företaget som jag jobbar 

på stod inför upphandling. Jag har stannat upp och tänkt efter: ”Vänta nu, 

om jag inte vill ha det så här. Vad behöver jag göra då?”  

Och sen behövdes modet och styrkan i att också våga ta ett steg i den 

riktning som jag vill gå i. Även om jag är rädd och även om jag kanske 

misslyckas. Det vet jag ju inte förrän jag har testat. Jag tror att många 

gånger är man rädd för att våga språnget rätt ut i det okända. 

 

KREATIVITET ÄR EN HÄFTIG KÄNSLA 

Jobbet som personlig assistent var inte mitt drömjobb och efter 25 

år som undersköterska kände jag att jag ville göra något annat. 

Men vad? Undersköterska var en roll som jag kunde utan och 

innan och den förmedlade trygghet och säkerhet. Ändå fanns 

känslan inombords, att det inte var utmaning längre och det 

kändes inte roligt. 

Det trygga och invanda kan också begränsa, det förstår jag ju i 

efterhand. För när jag sökte nya jobb, tackade jag allt som oftast 

nej om jag fick erbjudande. När jag sen fick se den här skissen, 

insåg jag att jag för det mesta befunnit mig i den trygga zonen. Då 

och då hade jag gått kurser och utbildningar för att lära mig nytt 

och sedan gått tillbaka till den trygga zonen. MEN, det var inte 

förrän jag fick gå från jobbet som personlig assistent som jag 

hamnade i den okända zonen. Där jag var tvungen att helt och 

hållet börja lita på mig själv och vad jag kunde.  
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Det var också under den här tiden som jag började ställa mig frågan: Om 

jag inte vill jobba som undersköterska längre, vad vill jag jobba med då?  

Jag har 23 år kvar till pensionen och om jag känner att vårdjobbet inte ger 

något längre, jag är trött på att jobba helger, kvällar och storhelger.  

Vad vill jag göra om ALLT vore möjligt? 

Jag hade inget svar på den frågan just då, men det lustiga var att de 

kommande veckorna la jag märke till att ordet lärare florerade i mitt 

medvetande flera gånger. Jag nappade och sökte jobb som lärare, för att 

det var spännande. Och såg en film om yrkeslärarprogrammet. Då la jag 

märke till att hjärtat klappade extra varmt och jag drog mig till minnes om 

alla de gånger som jag haft elever och bredvidgångar hur roligt det varit att 

lotsa dem in i arbetet.  

Så efter mycket om och men beslutade jag mig för att validera mina 

yrkeskunskaper och söka in på Yrkeslärarprogrammet. Efter det beslutet 

började hjulet att rulla snabbare – jag fick jobb som lärare i Jönköping, jag 

kom in på yrkeslärarutbildningen och jag kände att jag äntligen hade hittat 

rätt i livet. Åren som undersköterska var en språngbräda som jag behövde 

för att komma vidare. Det som också var skillnad var att den här gången 

var jag helt säker på att jag valde rätt utbildning.  

För att komma vidare gjorde jag följande:  

1. Jag tog ansvar och gjorde aktiva val i riktning vart jag ville komma.  

2. Jag vågade ta chansen som kom och vågade hoppa.  

3. Jag hade inget facit för hur det är att vara lärare, utan valde att lita 

på min känsla och livserfarenhet.  

Den okända 
zonen

Den utvecklande 
zonen 

Den trygga 
zonen

•Måste lita på sig själv

•Våga testa

•Mest utveckling

•Kurser, utbildningar

•Lära sig nytt för att sedan ta 
sig tillbaka till tryggheten

• Invanda rutiner

•Vet vad som ska hända -
förutsägbart

•Vet vad som förväntas av en
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SKAPA BALANS I LIVET 

Det här är ett livshjul.  

Livshjulet använder jag för att:  

✓ stämma av hur jag tycker att de olika områdena i livet ser ut (med 

siffror 1-10). 

✓ tydliggöra vad jag tycker går in under exempelvis fysisk hälsa. 

✓ tydliggöra mitt nästa steg för att utveckla livet i den riktning som 

jag vill gå till.  

Jag börjar med att avgränsa varje område så att jag vet vad det innebär för 

mig. Låt mig ge ett exempel:  

 

SOCIALT LIV handlar om relationerna till människorna i min innersta 

krets – familj och vänner. Vilka relationer vill jag ha på arbetet? 

Utifrån denna definition skapar jag frågor:  

• Hur vill jag vara som dotter, syster, faster, vän? 

• Hur vill jag vara som arbetskamrat, medarbetare, lärare, mentor? 

 



9 

Exempelvis 

Dotter: Jag vill vara en förstående och omtänksam dotter. Som vill umgås 

och hitta på roliga saker tillsammans.  

Vän: Jag vill vara vännen som lyssnar och som säger vad jag tycker. Som 

vill hitta på saker tillsammans och som kan acceptera min vän för den hen 

är. 

Arbetskamrat: Jag vill vara hjälpen som behövs i stunden. Den jag kan 

bolla idéer med, den jag kan fråga om råd, den jag kan skratta tillsammans 

med.   

 

De här definitionerna är personliga för mig, baserade på mina värderingar 

som jag tycker ska styra mina val här i livet. Värderingarna handlar om hur 

jag ser på livet ur olika aspekter. Läs mer om värderingar i verktyget 

värderingskartlägging.  
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VÄRDERINGSKARTLÄGGNING 

Vad är värderingar?  

Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för 

oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende.  

De är centrala principer och allmänna övertygelser och kan fungera som 

ledsagare för  

 

✓ Vad vi gör (beteende) 

✓ Hur vi tolkar och bedömer situationer 

✓ Vilka synsätt vi har (attityder) 

 

Värderingar hjälper oss att fatta beslut och bidrar till att upprätthålla och 

öka självkänslan. De påverkar vårt handlande och beteende på två plan: 

medvetet och omedvetet.  

 
Medvetet fungerar de som ideal för hur vi vill leva våra liv.  

Omedvetet kan de visa oss en känsla av vad som känns rätt eller fel i 

olika situationer.  

 
 

 ”När människor återupptäcker sin koppling till 

något inre som är större än de själva, ideal som lyfter 

dem över deras dagliga strävan, hittar de en levande 

källa och upplever en mening som kan bära dem 

genom svårigheter. ” 

– Johannessen m.fl. 1995 – 

Värderingarna finns i våra grundläggande behov - trygghet, gemenskap, 

mat - och i våra preferenser - vad vi tycker om. De utvecklas över tid 

genom lärande och påverkan från vårt omgivande samhälle - familjen, 

skolan, arbetsplatsen och den kultur vi lever i. 

 

Syftet med att kartlägga sina värderingar är att genom att bli mer 

medveten om vad som känns rätt för mig som person, också blir motiverad 

om jag får göra det jag brinner för.  

Inre motivation underlättar lärande, uthållighet och prestation och 

förbättrar vår prestation i komplexa situationer. Det blir lättare för 

personen att utarbeta mål som stämmer överens med vad han/hon vill.  
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Medvetenhet om de egna värderingarna kan (Gjerde, 2012, sid. 278ff):  

1. Göra en person mer medveten om bakgrunden till hans beteende och 

göra det lättare att förändra.  

2. Underlätta insikter och kunskaper.  

3. Göra det lättare att fatta beslut som stämmer överens med vilka 

värderingar man har.  

4. Hjälpa till att lösa upp inre oro eller bristande framgång som orsakas av 

att personen har värderingar som strider mot varandra.  
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Frågor att besvara:  

1. När är du mest motiverad?  

2. Vad är det som gör en dag till en verkligt bra dag för dig?  

3. Vad saknar du?  

4. När är du mest dig själv?  

5. Vad är det värsta du vet?  

6. Vad måste du ha?  

7. Händer det att du är så engagerad att du glömmer bort tid och plats? Vad 

håller du på med då?  

8. Vad är mest typiskt för dig som kollega/medarbetare/kollega? 

9. Vad är du mest stolt över? 

10. Beskriv två gyllene ögonblick i ditt liv. 

 

Exempel på värderingar: 

 

Ansvar  Humor  Rättvisa  Lojalitet  Lärande  

Glädje  Helhet  Mening  Balans  Generositet  

Samhörighet  Respekt  Ödmjukhet  Ärlighet  Samspel  

Trygghet  Rörelse  Integritet  Utveckling  Estetik  

Omsorg  Kvalitet  Flexibilitet  Harmoni  Tempo  

Lugn  Balans  Bärkraft  Påverkan  Skaparglädje  

Frihet  Passion  Tradition  Ordning  Makt  

Mångfald  Effektivitet  Närhet  Lekfullhet  Positivitet  

Nyfikenhet  Integritet  Kreativitet  Opposition  Involvering  

Tillhörighet  Bemästring  Lösning  Direkthet  Öppenhet  

Pålitlighet  Handling  Kärlek  Resultat  Professionalism  

 

Du kan välja ut värderingar som är viktiga och försöka att sätta ord på vad 

värderingen betyder för dig.  

På nästa sida visar jag min värderingskartlägging.  

  

VÄRDERINGSKARTLÄGGNING 
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MIAS VÄRDERINGSKARTLÄGGNING 

1. Jag börjar med att svara på frågorna:  

✓ När är du mest motiverad?  

Jag är som mest motiverad när planerar och får sitta en dag 

med mitt skrivande.  

✓ Vad är det som gör en dag till en verkligt bra dag för dig?  

Det kan vara det lilla – roliga djur, ett telefonsamtal, 

fågelkvitter, solsken. Men det kan också vara en dag då jag haft 

lektion och allt har flödat som jag har tänkt mig. Vi har haft 

roligt, vi har lärt oss något, vi har skrattat, vi har funnits där 

för varandra.   

✓ Vad saknar du?  

Den där speciella personen som får hjärtat att klappa lite extra.  

✓ När är du mest dig själv?  

Med människor som jag känner mig trygg med.  

✓ Vad är det värsta du vet?  

Det värsta jag vet är när folk ska spekulera och ha åsikter om 

vad som varit.  

✓ Vad måste du ha?  

Jag måste ha tid för mig själv – att vara ensam och rensa 

tankarna.  

✓ Händer det att du är så engagerad att du glömmer bort tid och 

plats? Vad håller du på med då?  

Det händer när jag skriver – då behöver jag ha tid. Kan sitta en 

hel dag och bara skriva.  

✓ Vad är mest typiskt för dig som kollega/medarbetare/? 

Kollega – ödmjuk, visa respekt, ta inget personligt, ha 

förståelse för att alla tolkar världen på olika sätt 

Medarbetare – ödmjuk, lyssna, ta inget personligt, visa mina 

skills 

✓ Vad är du mest stolt över? 

Jag är mest stolt över att jag utvecklat livet i den riktning som 

jag ville. Att jag jobbar målmedvetet och envist.  

✓ Beskriv två gyllene ögonblick i ditt liv. 

Ta yrkeslärarexamen och när jag bestämde mig för att flytta till 

Falköping. Allt gick jättebra. 
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2. Fortsätter sedan med att definiera vad de olika värderingarna är för 

mig:  

 

Ansvar = för mig handlar ansvar om göra vad jag behöver göra för att livet ska kännas 

bra. Det kan exempelvis vara att söka nytt jobb och jag inte trivs på mitt gamla längre.  

Glädje = för mig handlar glädje om att vara lycklig och tillfreds med det jag gör. Ett 

exempel på glädje är efter en avslutad dag med lektioner som gått bra. Allt flöt och 

eleverna och jag klickade. Då känner jag att jag vill ta glädjeskutt i korridoren.  

Samhörighet = handlar om att jag känner gemenskap med andra människor. Det kan vara 

intressanta diskussioner eller där någon delar med sig av sin egen erfarenhet som jag 

känner igen. Det kan vara något vi delar och har ett gemensamt intresse för.  

Trygghet = handlar om att veta att jag klarar utmaningen och jag är inte ensam i 

utmaningen. Exempelvis på jobbet eller i familjen.  

Omsorg = handlar om att bry sig om och se andra människor.  

Lugn = handlar om att ha tillit och tro på att allt är bra och som det ska vara just nu.  

Frihet = handlar om att jag kan göra vad jag vill med mitt liv. Jag har friheten att utforska 

och lära mig nya saker, lära känna nya människor.  

Mångfald = handlar om variation och att vara öppen för allt som sker runt omkring mig. 

Jag har många otroligt visa människor i min närhet som lär mig nya saker hela tiden, med 

vad de säger och sitt sätt att vara.  

Nyfikenhet = vara öppen för vad livet, möten med människor och platser kan ge mig.  

Tillhörighet = att jag känner mig hel och delaktig.  

Pålitlighet = att jag vill vara en människa att vända sig till, att få uttrycka sina tankar och 

förhoppningar och farhågor.  En medmänniska att luta sig på.  

Humor = att jag kan se på mig själv med humor och ta mig själv med en nypa salt ibland. 

Allt jag säger gör handlar om mig och är inte andras problem utan mina egna problem att 

lösa.  

Helhet = se flera delar för att skapa en helhet. Inte lyssna för mycket bara på den ena eller 

den andra. Utan ta ett steg tillbaka och se vad som syns i den stora bilden.  

Respekt = visa mig själv och andra människor omtanke. Försöka förstå istället för att 

döma och visa vördnad när jag har förmånen att lyssna på andras visdom.  

Rörelse = antingen framåt och se tillbaka efteråt eller så backar jag extra mycket och 

börjar om. Gör om – gör rätt. 

Kvalitet = kvalitet för mig handlar om trovärdighet, styrka och mod. Det innebär att jag 

behöver veta vad det är jag ska göra, jag behöver vilja göra och jag behöver göra mitt 

bästa för att det ska bli kvalitet.  

Balans = balans handlar för mig om att lyssna, känna efter och agera.  

Passion = passion handlar om att låta den flammande elden styra vart jag vill komma i 

livet. Jag behöver känna att det jag gör är roligt, engagerande och inspirerande.  

Integritet = handlar om att visa mina gränser och var de går.  

Bemästring = när flytet infinner sig och jag inser att det här kan jag. Ett sådant tillfälle 

var när jag såg sambandet mellan planering – begrepp och lektion. Det blev sååååååå bra.  

Handling = när jag gör det jag säger att jag ska göra. 

Rättvisa = när jag inte låter egot ta över och styra hur jag ska känna eller tänka i en 

situation, utan jag går därifrån bara. Låter rättvisan ta över.  

Mening = att känna glädjen och kärleken i livet till allt levande.  

Ödmjukhet = att se vad jag har lärt mig och hur långt jag har kommit som människa. 
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Integritet = värna om mina gränser och säga nej om jag vill det och inte ja för att jag tro 

att andra förväntar sig det av mig.  

Flexibilitet = kunna ha så pass mycket självdistans att jag ser och förstår att allt inte alltid 

blir efter min egen näsa.  

Bärkraft = trovärdighet. Att jag tror på det jag gör, att mina handlingar har bärkraft. Att 

så att säga “walk my talk and talk my walk” 

Tradition = att ta vara på det gamla och invanda, vara stolt över den historia som jag har 

och delar med min familj 

Närhet = att vara i nuet, att vara uppmärksam 

Kreativitet = att lyssna inåt, att lita på att jag kan, inte tänka så mycket utan göra  

Lösning = vara min egen ”Sickan” i Jönssonligan och ha en plan. Det behövs bara fantasi 

och lite prylar 😊 

Kärlek = varm, pulserande, kravlös. Jag vill se livet och människorna i det med kärlekens 

varma ögon. Alla fantastiska människor vars liv jag existerar i för att jag vill det.  

Professionalism = Att inte låta personliga åsikter färga mitt ledarskap och den 

yrkesmänniska jag är. Utan hålla mig till ramarna: vara vänlig, saklig, lyssna, respektera 

och skapa förtroende.  

 

3. Väljer ut värderingar som jag tycker är viktiga inom olika områden.  

 

Exempelvis är dessa värderingar viktiga tillsammans med min familj: 

KÄRLEK, NÄRHET, INTEGRITET, HUMOR och RESPEKT.  

Det viktiga är också att familj inte bara är de närmaste utan det finns 

många människor som jag räknar till min familj och som jag tycker 

väldigt mycket om och vill visa det med dessa värderingar.  
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