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Å!"# $%& '%&&"!
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Datum:

underskrift

Gjort av volontärer för YearCompass och Invisible University International.

Detta arbete lyder under Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license.

http://yearcompass.com/se
Vi som gjort denna arbetsbok är födda i Ungern och detta är en översättning av originalet. 

Om du skulle upptäcka några stavfel, grammatiska misstag 
eller uttryck som inte /nns eller används, tar vi tacksamt emot ett mail om detta via vår hemsida. 

Adressen /nns ovan.

Översättning: Lena Weesar - GROW magazine

Om du gillar ÅrsKompassen / YearCompass / och vill stödja oss, gå till:
http://yearcompass.com/support
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Det är en god vana att planera sitt år. Det kan hjälpa dig att bli mer medveten om både 
dina framgångar och motgångar och inse hur mycket som kan hända bara under ett 
år. Genom att lära av det som varit kan du planera din framtid så att du inte upprepar 
samma mönster och eventuella misstag - och känna att du har mer kontroll över ditt 
liv.

Det här häftet hjälper dig att se tillbaka på året som gått och planera året som kommer.

– minst tre timmars oavbruten tid (för att se tillbaka på året som gått)
– minst en timmes oavbruten tid (för att planera året)
– en kalender från förra året
– en utskrift av det här häftet
– ärlighet och öppenhet
– dina favoritpennor

– en grupp inspirerande människor (2-10 personer)
– minst fyra timmars kreativ tid
– en kalender från förra året
– en utskrift av det här häftet
– ärlighet och öppenhet
– dina favoritpennor
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M!"" #$%&'% ()' *+,"- .'

Välj ett ord som symboliserar och de/nierar ditt kommande år. Ett ord som du kan 
titta på, tänka på, säga till dig själv när du behöver extra energi. Så att du inte glömmer 
att följa dina drömmar.

H$0#!1 )*,2-*
Släpp loss dina tankar. Din hemliga önskan för nästa år - vad är det?

D3 +' *3 2#-' 0$% %!* 4#-*$'!*1.
Om du har tagit ett foto när du gjort din årsplanering använd hashtaggen:

#yearcompass
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Å!"# $%& '%&&"!
Detta år ska jag inte längre skjuta upp att ...

S!" #!$%$&'( )# #%** +)##'$,! -(

Detta år tar jag mest energi från...

Detta år visar jag mest mod när...

Detta år säger jag ja när...

Detta år ger jag mig själv rådet att...

Det här året kommer att vara speciellt för mig därför att ...

« 3 »

Var närvarande.
Sätt på lite avslappnande musik.

Gör iordning något varmt att dricka.

Släpp alla förväntningar.

Börja när du känner dig redo.
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Gå igenom förra årets kalender vecka för vecka. Om du ser en viktig händelse - det kan 

ner det här:
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Å!"# $%& '%&&"!
De här tre saker kommer jag göra min omgivning trivsam med.

M!"#$%! &'(&!) *+' ,-$&! .'

Under nästa år gör jag de här tre sakerna varje morgon.

Jag skämmer bort mig regelbundet med dessa tre saker.

Jag kommer att besöka de här tre platserna.

Jag kommer att relatera till mina nära och kära på dessa tre sätt.

Tre presenter som jag ger mig själv när jag gjort något riktigt bra.
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Å!"# $%& '%&&"!
Dessa tre saker kommer jag att verkligen att uppskatta hos mig själv nästa år.

M!"#$%! &'(&!) *+' ,-$&! .'

Jag är redo att lämna dessa tre saker bakom mig under nästa år.

De här tre sakerna vill jag mest av allt uppnå.

De här tre personerna är mitt stöd när saker och ting blir jobbiga.

Tre saker som jag kommer att vara modig nog att upptäcka / tar reda på.

Jag har kraft att säga nej till de här tre sakerna under nästa år.

« 5 »

Vad var det som var viktigast för dig under förra året*? Vilka händelser eller insikter var 
de mest betydelsefulla inom dessa områden? Skriv ner en kortfattad sammanfattning.

** Om du, under detta år, uppnått något som du alltid önskat.
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1Ì� HSVOE� BW� QBOEFNJO� NFEGÚSEF� ����� PWÊOUBEF� IÊOEFMTFS� NFE� NÌOHB�
VUNBOJOHBS�� %ÊSGÚS� WJMM� WJ� EFMB� NFE� PTT� BW� OÌHSB�WFSLUZH� TPN�LBO�IKÊMQB� EJH� BUU�
MÊUUBSF�IBOUFSB�EF�QSÚWOJOHBS�EV�TUÊMMUT� JOGÚS��7J�IBS�GPLVTFSBU� QÌ� USF� PNSÌEFO�� BUU�
LPOGSPOUFSB� LÊOTMBO� BW� BUU� GÚSMPSB� LPOUSPMMFO� BUU� TF�ÚWFS� QÌ�WJMLFU�TÊUU� EJO� WBSEBH�
GÚSÊOESBUT� PDI� IVS� EJUU� TPDJBMB� MJW� IBS� QÌWFSLBUT�� 7J� WJMM� BMMUTÌ� HF� EJH� WFSLUZH�
TPN�LBO�IKÊMQB�EJH�BUU�IJUUB� MVHO�PDI�LSBGU� J�EFO�LBPUJTLB�UJE�WJ�MFWFS�J�KVTU�OV��

7J�SFLPNNFOEFSBS�BUU�EV�CÚSKBS�QSFDJT�QÌ�TBNNB�TÊUU�TPN�EV�HKPSU�UJEJHBSF�ÌS��/ÊS�
EV�LPNNFS�UJMM�UJMMÊHHFU�GPSUTÊUUFS�EV�NFE�EFU�PDI�TFEBO�HÌS�EV�WJEBSF�

¯S������WBS�LBOTLF�NZDLFU�UVGGBSF�GÚS�EJH�ÊO�BOESB�ÌS��%V�LBO�IB�GÚSMPSBU�OÌHPO�OÊS�
PDI� LÊS� LBOTLF� IBS� EV� TKÊMW� WBSJU� TKVL�� %V� LBO� IB� VQQMFWU� TUPS� PTÊLFSIFU�
NFE�TWÌSJHIFUFS� EV� BMESJH� USPUU� LVOOBU� JOUSÊGGB�� "UU� HÌ� JHFOPN� GSÌHPSOB� LBO� ESB�
VQQ� TUBSLB� LÊOTMPS� PDI� ÊWFO� PN� WJ� UZDLFS� BUU� UJMMÊHHFU� ÊS� CSB� TÌ� ÊS� EFU� JOUF� FO�
FSTÊUUOJOH� GÚS� UFSBQJ�� 0N� EJOB� LÊOTMPS� CMJS� GÚS� TUBSLB� PDI� EV� LÊOOFS� PCFIBH�
MÊNOB� EÌ� GSÌHPSOB� PDI� GVOEFSB� JTUÊMMFU� QÌ� PN� EV� LBO� CFIÚWB� TUÚE� VUJGSÌO�
HFOPN�QSPGFTTJPOFMM�IKÊMQ�

7"3'½3�&55�5*--((�5*--�¯3&54�¯34,0.1"44 

)63�4,"�+"(�(½3"�¯34,0.1"44&/�*�¯3 

.&/�o�4&�611�
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Beskriv vad som kommer att bli det viktigaste för dig under nästa år*. Vad kommer att 
bli det mest betydelsefulla inom områdena nedan? Skriv en kortfattad sammanfattning.

D!" #$% $% &'( )*"" +,))'-(! .% +,))!% '"" #'-(/' ,)

)*"" 0!%1,-/*2' /*&,  0%*&'"/*&, 3')*/4

)*-' $2,(!/'% (#!), 1'+!%)

&$--!%, 2%500!% 4'2 "*//#6%

*-"!//!+"5!//"

!+,-,)*

'%7!"!, 8%+!1/*&, 1"5(*!%

3%*"*(, #,77*!1, +%!'"*&*"!"

#$/1', 3*"-!11

+$-1/,)$11*2" / '-(/*2"

759+!" /*1"**

* Det är du själv som avgör vad som är viktigt för dig. Områdena vi tagit upp är bara exempel.
** Här kan du lista de mål som du någon gång önskar uppnå - eller saker du vill göra.
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Å!"# $%& '%&&"!
Hur ser det kommande året ut för dig? Om allt skulle vara till det bästa - vad händer? 
Varför blir nästa år så fantastiskt? Skriv ner, rita, teckna, måla, gör ett collage - släpp 
loss dina förväntningar och våga dröm!

V!"# $%&''# ()*%)

j�**�x

%*55�,0.."/%&�¯3

"55�0.%&'*/*&3"�,0/530--
%F�HBNMB� TUPJLFSOB� IBEF� FO� CSB� MÊSPTBUT��%V� LBO� CBSB� LPOUSPMMFSB� USF� UJOH� o� EJOB�
IBOEMJOHBS�EJOB�PSE�PDI�IVS�EV�IBOUFSBS�EJOB�LÊOTMPS��"MMU�BOOBU�MJHHFS�VUBOGÚS�EJO�
LPOUSPMM��5ZWÊSS�HMÚNNFS�WJ�PGUB�CPSU�EFUUB��7J�PSPBS�PTT�PDI�LBO� UJMM�PDI�NFE�CMJ�
CFTBUUB�BW�TBLFS�WJ�JOUF�LBO�QÌWFSLB��.FO�MÌU�PTT�OV�SÊUUB�UJMM�EFU��4LSJW�OFS�BMMU�TPN�
PSPBS�EJH�KVTU�OV��/ÊS�EV�HKPSU�EFU�NBSLFSBS�EV�EFU�EV�LBO�MÚTB�TKÊMW�HFOPN�BUU�HÚSB�
OÌHPU�TÊHB�OÌHPU�FMMFS�QÌWFSLB�PDI�ÊOESB�EJOB�LÊOTMPS�LSJOH�EFU�

5JUUB�OV�QÌ�EJO�w0SPTMÌEBw��'ÚSNPEMJHFO�ÊS�EFU�NÌOHB�TBLFS�EV� JOUF�IBS�NBSLFSBU�
PDI�EFU�ÊS�CSB��%FU�WJTBS�BUU�EV�JOUF�CFIÚWFS�CÊSB�BMM�WÊSMEFOT�CÚSEPS�QÌ�EJOB�BYMBS��
,PODFOUSFSB�EJH�JTUÊMMFU�QÌ�EFU�EV�LBO�QÌWFSLB�PDI�EFU�HFOPN�EJOB�IBOEMJOHBS�PSE�
PDI�LÊOTMPS��'ÚSTÚL�BUU�TMÊQQB�SFTUFO�

,!"#$!%-

�1"/%&.*� 5*--((
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7"3%"(�",5*7*5&5&3�1-"/&3
7"%�%6�*/5&�,6/%&�(½3"

¯S������WBS�FUU�PNWÊMWBOEF�ÌS�CÌEF�J�TUPSU�PDI�TNÌUU��1MBOFS�GJDL�TLKVUBT�VQQ�PDI�
WBSEBHFO�WÊOEFT�VQQ�PDI�OFS��5ÊOL�FGUFS�PDI�MJTUB�BMMU�TPN�EV�JOUF�LVOEF�HÚSB�VOEFS�
GÚSSB� ÌSFU� QÌ� HSVOE� BW� QBOEFNJO� o� EFU� LBO� UJMM� FYFNQFM� IB� WBSJU� SFTPS� PDI� TPDJBMB�
FWFOFNBOH� EV� QMBOFSBU� PDI� PDLTÌ� WBSEBHMJHB� WBOPS�� %FU� ÊS� IFMU� PL� BUU� LÊOOB� TJH�
MFETFO�OÊS�NBO�UÊOLFS�QÌ�EFU�BUU�LÊOOB�TPSH�FMMFS�IFMU�FOLFMU�CMJ�KÊESBOT�BSH�

1"/%&.*� 5*--((

« 13 »

!"## $%&&'(!) *+

!"!"
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Å!"# $%& '(##
Välj tre ord som beskriver ditt föregående år.

Å!"# $%& '(## ) #!" %!*

Det har skrivits en bok om ditt år som gått.* Skriv ner titeln på boken.
B%+", %& &)## (! $%& '(##

Om det är något mer du vill skriva ner eller något/någon du vill säga adjö till - gör 
det här och nu.

F-!./0 - A*12 - H"1 *(3 - T)00 *)## (! $%& '(##
* Blev ditt liv en 4lm istället för en bok? Har vi missuppfattat det? Vi ber om ursäkt för det.

N5 6-! *5 -.$05#-# (!"# $%& '(##.
Och du har avslutat den första delen av din planering för nästa år.

Ta ett djupt andetag.

Och ta en paus.

Om du gillar ÅrsKompassen / YearCompass / och vill stödja oss, gå till:
http://yearcompass.com/support

j�*7�x

%*55�,0.."/%&�¯3

%FU� ÊS� FO� EFM� BW� EFO�NÊOTLMJHB� OBUVSFO� BUU� GPLVTFSB�NFS� QÌ� EFU� OFHBUJWB� ÊO� EFU�
QPTJUJWB��7J� CFLZNSBS� PTT� J� BMM� PÊOEMJHIFU� ÚWFS� WÌSB� CSJTUFS� WBE� WJ� JOUF� IBS� PDI� WJ�
UBS�EF� TBLFS� TPN� WJ� HÚS� SÊUU� GÚS� HJWFU��5SÊOB� EJH� J� BUU� HÚSB� EJH�NFEWFUFO� PN�EFU�
IBLB�JOUF�VQQ�EJH�QÌ�EFU�OFHBUJWB�VUBO�VQQNÊSLTBNNB�JTUÊMMFU�IVS�EV�LMBSBS�BW�TBLFS�
PDI�UJOH��,ÊOO�EJH�TUPMU�ÚWFS�BMMU�EV�MZDLBEFT�NFE������

%V� ÊS� TNBSU�� "OQBTTOJOHTCBS�� .PUTUÌOETLSBGUJH�� /V� FGUFS� BUU� EV� MJTUBU� BMMB� EJOB�
CBLTMBH�GSÌO�GÚSSB�ÌSFU�ÊS�EFU�EBHT�BUU�TBNMB�EJOB�USJVNGFS��4LSJW�OFS�OÊS�PDI�IVS�EV�
GJDL� TBLFS� PDI� UJOH� BUU� GVOHFSB� ����� o� EFU� LBO� UJMM� FYFNQFM� WBSB� WBOPS� EV� GJDL�
BOQBTTB� UJMM� LBSBOUÊO� MÚTOJOHBS� EV� LPN� QÌ� GÚS� BUU� USÊGGB� BOESB� PDI� LBOTLF� OZB�
IPCCJFT� PDI� VQQMFWFMTFS� EV� GBOO� QÌ� WÊHFO�� 'JSB� BUU� JOUF� FOT� FO� HMPCBM� QBOEFNJ�
LVOEF�TUPQQB�EJH�IFMU�

1"/%&.*� 5*--((

7"3%"(�",5*7*5&5&3�1-"/&3
)63�%6�)"/5&3"%&�.05(¯/("3
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j�7�x

-ÊT� JHFOPN� MJTUBO� ÚWFS� EF� TBLFS� EV� JOUF� LVOEF� HÚSB� GÚSSB� ÌSFU�� %FU� LBOTLF� GJOOT�
OÌHPU�EÊS�TPN�GBLUJTLU�LBO�WBSB�CÊUUSF�BUU�JOUF�IB�LWBS�J�EJUU�MJW �,BOTLF�ÊS�EV�HMBE�
ÚWFS�BUU�EV�LBO�BSCFUB�IFNJGSÌO�PDI�TMJQQB�NPSHPOQFOEMJOHFO�UJMM� KPCCFU �&MMFS�BUU�
EV�JOUF�CFIÚWFS�TJUUB�J�PUBMJHB�NÚUFO �/PUFSB�BMMU�EV�LPNNFS�QÌ�GÚS�EFU�LBO�LPNNB�
UJMM�OZUUB�OÊS�QBOEFNJO�ÊS�ÚWFS�PDI�EV�TLB�CFTUÊNNB�OÊTUB�TUFH�J�EJUU�MJW�

*OOBO� WJ� BWTMVUBS� EFU� IÊS� BWTOJUUFU� TLB� WJ� UB� ZUUFSMJHBSF� FO� UJUU� QÌ� EJOB� CFTWJLFMTFS�
CBLTMBH�PDI�EJOB� USJVNGFS��'JOOT�EFU�OÌHPU�IÊS� TPN�EV�LBO� GÚSWBOEMB� UJMM� FO� TFHFS�
HFOPN�BUU� UJMMÊNQB�OÌHSB� BW� EJOB� MÊSEPNBS� GSÌO� ���� �4LSJW� OFS� JEÏFS� PN�IVS� EV�
TLVMMF�LVOOB�TLBQB�FUU�ÊOOV�CÊUUSF�MJW�GÚS�EJH�TKÊMW�PDI�EF�EJOB�OV�VOEFS�QBOEFNJO�

7"3%"(�",5*7*5&5&3�1-"/&3

1"/%&.*� 5*--((

5/,�0.�o�5/,�"//03-6/%"�0$)�.0%*'*&3"

&/�//6�#553&�.03(0/%"(�
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Å!"# $%& '(##
Är det något mer du behöver säga? Är det något du bör släppa, lämna bakom dig 
innan du börjar ditt nya år? Skriv, rita, teckna, gör ett collage - re!ektera över det - och 
lämna det ...

A"" #$%&' (')*% +,- - S#$..' - G/ 0,+'12
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Å!"# $%& '(##
Inträ!ade något under det gånga året som bör förlåtas? Handlingar eller ord som du 
fortfarande mår dåligt av? Eller är du arg på dig själv? Skriv ner det här. Gör gott mot 
dig själv och ge förlåtelse.*

F"#$%&'$('

* Om du inte känner dig redo att förlåta, skriv ner det här ändå. Det kan göra underverk.
j�7*�x

%*55�,0.."/%&�¯3

'ÚS�NÌOHB�WBS�EF�GÚSMPSBEF�LPOUBLUFSOB�NFE�WÊOOFS�CFLBOUB�PDI�OÊSB�PDI�LÊSB�EFU�
WÊSTUB� VOEFS� ������5ÊOL� FO� TUVOE� QÌ� EFN� EV� GÚSMPSBEF� OÊSIFU� PDI� LPOUBLU�NFE��
)VS� VQQMFWFS� EV� EFU � 7BE� LÊOOFS� EV � 4LSJW� SJUB� GSJUU� FMMFS� CBSB� LMPUUSB� OFS� EJOB�
LÊOTMPS��%FU�ÊS�IFMU�PL�BUU�LÊOOB�EJH�MFETFO�PDI�BSH�EV�LBO�WBSB�IFMU�GSJ�BUU�VUUSZDLB�
EJOB�LÊOTMPS�NPU�WJSVTFU�IÊS�QÌ�QBQQFSFU�

.ÌOHB� BW� PTT� VQQMFWEF� BUU� WÌSU� TPDJBMB� MJW� LSZNQUF� NFO� EFU� CFIÚWFS� JOUF�
OÚEWÊOEJHUWJT� WBSB� OÌHPOUJOH� OFHBUJWU�� 'ÊSSF� TPDJBMB� LPOUBLUFS� LBO� GÚSEKVQB�
SFMBUJPOFS� PDI� HF�NFS� LWBMJUFUTUJE�NFE� WBS� PDI� FO�� 7FN� FMMFS� WJMLB� TUÌS� OÊSB� EJH�
JEBH �7FN�PDI�WJMLB�IÚMM�EV�SFHFMCVOEFO�LPOUBLU�NFE�VOEFS������PDI�IVS�HKPSEF�
EV�EFU 

1"/%&.*� 5*--((

40$*"-�%*45"/4�

&/�.*/%3&�40$*"-�,3&54�

7//&3�#&,"/5"�%*55�40$*"-"�-*7
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5B�FO�UJUU�QÌ�EFN�J�EJUU�TPDJBMB�MJW�TPN�EV�MZDLBEFT�CFIÌMMB�VOEFS�������S�BMMB�NFE �
&MMFS�GJOOT�EFU�OÌHPO�EV�TBLOBS 

7JMLB�USF�QFSTPOFS�TUPE�EV�OÊSNBTU�VOEFS����� �0DI�WBE�WBS�EFU�TPN�HKPSEF�BUU�OJ�
IÚMM�LPOUBLUFO �'JOOT�EFU�OÌHPU�TÊSTLJMU�IPT�EFN�TPN�EV�ÊS�UBDLTBN�GÚS 

"UU�CFSÊUUB�BUU�NBO�VQQTLBUUBS�OÌHPO�ÊS�BMMUJE�FO�CSB�JEÏ��7BSGÚS�JOUF�SJOHB�VQQ�EJOB�
USF�OÊSNTUB�WÊOOFS�PDI�CFSÊUUB�BUU�EV�ÊS�UBDLTBN�GÚS�BUU�KVTU�EF�GJOOT�GÚS�EJH �

-JTUB�USF�TBLFS�TPN�EV�LPNNFS�BUU�HÚSB�GÚS�BUU�IÌMMB�EJO�TPDJBMB�DJSLFM�OÊSB�EJH�

-JTUB�USF�TBLFS�EV�LPNNFS�BUU�HÚSB�GÚS�BUU�UB�VQQ�CFLBOUTLBQFO�NFE�WÊOOFS�EV�TBLOBS�

7//&3�#&,"/5"�%*55�40$*"-"�-*7
'*//4�"--"�.&% ��

%*/"�/3.45"�7//&3

4&�'3".¯5��

1"/%&.*� 5*--((
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Å!"# $%& '(##
Lista dina tre största framgångar under förra året här.

T!" #$ %&'# ()*!()# +!#%,-',#!

Vad gjorde du för att uppnå dessa?

Vem, eller vilka, hjälpte dig att nå dit? Hur, eller på vilket sätt?

Lista dina tre största utmaningar under förra året.
T!" #$ %&'# ()*!()# .)%#'&',#!

Vem, vilka eller vad hjälpte dig att övervinna dessa?

Vad lärde du dig om dig själv genom att övervinna dessa utmaningar?
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Å!"# $%& '(##
Beskriv dina största och mest minnesvärda, roliga stunder från förra året. Rita, teckna 
- eller skriv ner dem här. Hur kände du dig? Vem / vilka var med dig? Vad gjorde du?
Vilka dofter, ljud, smaker minns du?

D! "#$%& '()*"+,-.!*

%*55�,0.."/%&�¯3

%V�IBS�LPNNJU�UJMM�TMVUFU�BW�¯ST,PNQBTTFOT�QBOEFNJUJMMÊHH��7J�IPQQBT�WFSLMJHFO�BUU�
EFU�ÊS�EFO�TJTUB�PDI�FOEB�HÌOHFO�EV�GZMMU�J�OÌHPU�MJLOBOEF��

5B�OV�FO�TUVOE�GÚS�BUU�GJSB�EJH�TKÊMW��%V�IBS�HÌUU�JHFOPN�FUU�UVGGU�ÌS�PDI�EFU�ÊS�JOHFO�
MJUFO�CFESJGU��"OWÊOE�SFTUFO�BW�EFO�IÊS�TJEBO�GÚS�BUU�WJTB�GÚS�EJH�TKÊMW�IVS�TUPMU�EV�ÊS�
ÚWFS�EFU��'ÚS�EFU�TLB�EV�WFSLMJHFO�WBSB��4LSJW�SJUB�EJLUB�LMPUUSB�o�WBE�EV�WJMM�PDI�
CFSÊUUB�PN�IVS�EV�LMBSBU�BW�FUU�EZTUFSU�PDI�CFTWÊSMJHU�ÌS�VOEFS�QBOEFNJOT�HSFQQ�

�j�7***�x

4".."/'"55"���'*3"�
(3"55*4���

1"/%&.*� 5*--((
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Å!"# $%& '(##
Det klokaste beslutet jag tog var att ...

S!" #!$%$&'( )# #%** &+$&$' +(

Det viktigaste jag lärde mig var att ...

Den största chansningen jag tog var att ...

Årets största överraskning ...

Det viktigaste jag gjorde för andra ...

Den största, och viktigaste, jag lyckades med ...

« 7 »
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Vad är du mest stolt över?

Vilka är de tre personer som påverkade / inspirerade dig mest?

Vilka är de tre personer du påverkade / inspirerade mest?

Vad lyckades du inte uppnå?

Vad är det bästa / viktigaste du upptäckt om dig själv?

Vad är du mest tacksam över?
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