
sMARTE MÅL 
Målsetting er grunnlaget for din suksess som selger og leder. Uten skikkelig 

målsetting og handlingsplan vil du være helt avhengig av tilfeldigheter. 

 
 
Start gjerne målsettingen med å dagdrømme.  

Lukk øyne og la tankene flyte inn i en ideèll verden. En verden du ønsker skal bli 

din virkelighet. Akkurat i denne fasen trenger du ikke tenke på praktiske, 

økonomiske eller realistiske begrensinger. Grunnen til at jeg ber deg å 

dagdrømme er at du setter i gang prosesser i hjernen din som hjelper deg å 

tydeliggjøre ditt mål. Og ja, dette gjelder ledere og selgere også. 

 

 



Ditt mål er alltid personlig 
 

 

 

Ditt mål er alltid personlig. Andre kan ikke lage dine mål, ikke engang din leder 

eller partner. Om du ikke er følelsesmessig engasjert i målet ditt, kommer 

underbevisstheten  prioritere mange andre ting foran dette. Målet ditt vil ha 

liten sjanse for å oppfylles. 

Derfor er det viktig at du finner ut hvorfor dette målet er viktig for deg. Det er 

her du finner motivasjonen og drivkraften din for å jobbe imot ditt mål. 

 

Glem ikke tidsfristene  

Ledere og selgere som når sine mål har klare handlingsplaner som angir: 

• Hva de skal gjøre 

• Hvordan de skal gjøre det 

• Når de skal gjøre det 

• Hvilke ressurser de har og hva de trenger for å nå sine mål 

• Når målet skal være oppnådd 



Her får du effektiv Smart 

Mål formular. 

 

 

1) SPESIFIKT - Hva er ditt spesifikke mål 

med attraktive ord 

 

2) MÅLBART - Hvordan vet du at du er 

i målet? 

Spesifikt og målbart er avgjørende. 

Spør deg selv: Hva er beviset for at jeg er i målet? 

 

3) ATTRAKTIVT - Hvorfor er dette målet viktig for deg? Hvorfor er dette 

fristende? Nevn minst tre grunner. 

 

ACTION: Hvilken action vil du ta?  

 

4) RESSURSER - Har du alle ressursene du trenger?  

 

REALISTISK - Hvor realistiske er dine mål i forhold til tid og ressurser? 

Du kan nå hvilket som helst mål, bare du har nok av ressurser, tid og 

innsatsvilje 

 

5) TIDSFRIST: Når er du i mål?  

 

 Når kan jeg nå mitt mål?  

 Hvilke deadlines har jeg på vein mot målet? 

      • Hvor lang tid har jeg? 

      • Hvor lang tid ønsker jeg å bruke? 

 

Smart Mål Booster finner du på www.today.no /målsetting 

 

http://www.today.no/


Tenk også over: 

           Hva kan stoppe deg? 

           Hva gjør du da? 

           Hvordan påvirker din måloppnåelse dine nærmeste?  

 

VIKTIG: Gjør alltid klart dagen før, hva er de tre 

viktigste og prioriterte gjøremålene i morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formuler alltid ditt mål skriftlig, nøyaktig, positivt 

og i nåtid. 

 
Ønsker du å lære mer målsetting, ta kontakt med oss. 

Vi har et enkelt nettkurs i detaljert Smart Målsetting. 


