
Mall för personlig Kick-off

Om du vill läsa lite mer om hur, vad och varför, gå till:  
https://eljest.se/blogg/2018/8/21/kickoff


Nuläget 
Hur är livet just nu inom de områden du tycker är viktiga?


Personligt 
Hur mår du? Räcker energin till? Utvecklas du? Samarbetar ni hemma? Stämmer din 
livsstil överens med din självbild? På en plats du gillar? Vad har du för projekt?


Relationer 
Hur är relationer till barnen, partnern, vännerna? Är du en så bra förälder/partner/vän som 
du vill vara? Vad skulle kunna bli bättre? Visar du uppskattning? Har du dåliga relationer? 
Hur är sexlivet? Hur kan dina relationer förbättras.


https://eljest.se/blogg/2018/8/21/kickoff


Ekonomi 
Hur ligger du till? Har du koll och trygghet? Investeringar, sparande? Hur mycket kapital 
och skulder har du? Är du på väg mot dina mål?


Karriär 
Trivs du? Kan du styra din tid? Är det meningsfullt? Vad kan bättras? Tjänar du så mycket 
som du vill? Har du en dröm om ett sidoprojekt? Har du några ambitioner? Blir du bättre 
på det du gör? 



Framtiden 

Dags att blicka framåt. Hur skulle du vilja ha det på kort och lång sikt. Vad skulle vara 
annorlunda om du fick välja. Du behöver inte tänka på hur du ska nå dit (än).


Om ett halvår 
Titta på svaren ovan. Hur skulle du vilja att det var istället om något ska förbättras?

Om fem år? 
Hur ser din långsiktiga idé om livet ut? Var vill du vara om fem år.




Förändring. Vad kan du/ni göra direkt? 

Om du ska nå dina kort- och långsiktiga målbilder, vad behöver du ändra? Är det 
något du behöver börja göra, sluta göra, fortsätta göra? 
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