
Inspirationsföreläsning KTH 23/8/2017 

1 

Hej och välkomna till denna inspirationsföreläsning som kommer handla om ”hur man lyckas och mår bra 

på KTH”. Vi kör igång. 

2 

Först skulle jag vilja gratulera alla er för att ha kommit in på KTH (en applaud), mycket bra gjort.  

3 

Jag tänkte också ställa er frågan om ni vet vad det innebär att ni kommit in på KTH? 

En del av er kanske tänker att detta är en naturlig steg i er framtid, en del av er har kanske tagit en paus 

från gymnasiet och funderat en hel del på vad ni ska göra med era liv. Några av er kanske har en 

familjemedlem som pluggat här tidigare, kanske hört att det är en väldigt bra skola. Troligen har många 

av er hört att universitetet är bland den bästa tiden i ens liv. Säkerligen blir universiteten den mest 

utvecklande tiden i era liv. Men kan det också vara så att det här är den största och troligen svåraste 

utmaningen ni tagit er an? Är det någon av er som tänkt så? 

4 

Inget är oroa er, det är därför vi är här. Många av er har redan träffat oss, jag heter Sebastian Quiroga 

och tog examen på Farkostteknik här under sommaren förra året efter att ha pluggat i 5 år och detta är 

Alexander Lejon som pluggar 3e året på Farkostteknik och sitter dessutom som Sture på Flygsektionen. 

Och vi tillsammans håller i dagens inspirationsföreläsning.  

Vi har valt att dela upp föreläsningen i 2 delar, där jag kommer prata om den första och största delen av 

föreläsningen. Vi kommer då prata om KTH, balans och målsättning. Den andra delen kommer hållas 

tillsammans av oss och handla lite kort personligen om vilka våra största hinder var första terminen, olika 

organisationer som kan stödja er här på KTH och så kommer vi avsluta med konkreta tips och tricks för er 

tid här på KTH. Så då tänkte jag att ni skulle få ta del av 5 års erfarenhet på KTH inom loppet av 15 

minuter, vilket motsvarar tempot på en riktig KTH föreläsning. Är ni redo? 

5 

Först och främst tänkte jag börja med att prata om följande graf. Vad jag kommer kalla för ”Mannebergs 

kunskapsfördelningskurva” och var något som presenterade för mig under min mottagning av Göran 

Manneberg, Fysiklektor här på KTH. Det här är då en kunskapsfördelningskurva över elever i en 

gymnasieklass. Desto högre kurvan är desto fler elever och desto längre till höger man är på 

Kunskapsaxel desto smartare man är dessa elever. I de flesta gymnasieskolor så är de flesta i klassen i 

princip lika smarta och ligger i den mellersta kullen, de kämpar och pluggar för att klara sig bra under 

gymnasiet. Sedan finns det de som är betydligt smartare, det finns i alla fall alltid 1 i varje klass och det är 

de som klarar sig bäst i klassen. Jag ska inte skrämma någon med att säga att alla KTH:are finns i denna 

högra kulle, men det finns många som gör det.  

Hur tror ni att kurvan ser ut i KTH? Den ser precis likadant. Den enda skillnaden är att det blir en 

omfördelning utav dessa personer som ligger långt till höger. Då kommer de flesta som varit bäst i 



klassen plötsligt att bli precis som alla andra. Självklart finns det jättesmarta människor som kommer 

briljera på KTH utan större problem men det gör nödvändigtvis inte alla. Och det är den poängen jag vill 

att ni ska inse nu, att här kommer ni behöva plugga, ni kommer behöva arbeta för att klara er. Något 

som troligen många av er egentligen inte behövt under gymnasiet, det är nu det kan vända för många. 

6 

KTH är en bubbla, sa jag förra veckan för er som lyssnade då. Vad jag menar med det är att KTH är sitt 

eget lilla samhälle, en samlingsplats för likasinnade människor att leva, umgås, plugga, arbeta och 

utvecklas i en gemenskap. Här på KTH har alla samma grundförutsättningar och samma krav för att 

lyckas inom KTH, det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. Självklart kan det finnas yttre aspekter 

som påverkar era möjligheter att klara er i KTH, men utan dessa så bestäms hur framgångsrika ni är på 

KTH av exakt samma faktorer. Här finns också en öppen och bemötande atmosfär där ni får möjligheten 

att diskutera och utveckla era idéer och världsbild. Vänner i andra klasser och årskullar. 
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Ni har säkert hört redan om detta, men jag tänkte att så att vi är på samma nivå definiera tid här på KTH. 

Tid definieras av ett läsår, som är uppbyggd av 2 terminer. Varje termin är i sin tur uppdelad i 2 perioder 

som består av 10 veckor vardera och avslutas med en 1-2 veckors period som kallas för tentaperioden. 

Det är dessa tentaperioder i slutet av varje period i vilka ni kommer evalueras och examineras på de 

kurser ni läst under avslutande perioden. Därmed är dessa tentaperioder högt kopplade till stress och 

oro. Så om ni mår riktigt dåligt under dessa perioder är det inte ovanligt och inget som är fel, det är okej 

att må efter hur man känner sig. 
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Den programmet ni har valt att börja på är en Civilingenjörsprogram på 300hp som består av två delar en 

kandidatexamen på 180hp och en masterexamen på 120hp. Som ni säkert hört är studietakten 60hp/år, 

vilket blir 30hp/termin och i sin tur 15hp/period. Detta ska enligt högskoleverket motsvara 40h-

arbetsvecka, det gör det inte. Det krävs mer tid. 15hp motsvara i regel 2-3 kurser och det betyder att ni 

läser 8-12 kurser per år. 
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Nu när ni har koll på tid och studietakt, vilket kan sägas vara hastighet, så kommer vi prata om sträckan, i 

det här fallet programmet farkostteknik. Programmet är uppbyggt av kurser och ingenjörsmetoder, det 

är dessa som utgör programmet. I princip är alla kurser uppbyggda på matematik, som ni ser i grafen så 

kommer ni läsa 61hp av bara matematik, det är 1/3 av er utbildning, 1 år. En sak som är bra att veta om 

detta är att i regel så blir matematiken i de kurser som inte handlar matematik aldrig så svår som i de 

rena mate-kurser. Vad jag menar med detta är att de kurser som bygger på matematik är inte bara teori 

utan också även tillämpad teori och då handlar dessa inte om att lösa de svåra matematiska 

ekvationerna utan att förstå dess inverkan i omgivningen, och det är det som är det svåra i dessa kurser. 

En annan sak som är viktigt och lätt att se med detta resonemang är att klara kurserna i tid och rätt 

ordning blir ju en viktig förutsättning för att ha det lättare att klara sig längre fram. Ni kan se det som en 

trappa, det är svårt att ta er upp ifall ni glömt bygga ett visst trappsteg och behöver hoppa en bit istället 

för att gå uppför trappan. 



Farkostteknikprogrammet har en mycket tydlig och väluppbyggd röd tråd genom hela programmet. 

Under kurserna kommer ni märka att ingenjörsmetoder är inkorporerade i dessa och detta förstärker det 

jag precis sa om att klara kurser. 
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Nu tänkte jag att vi skulle analysera lite hur en kurs under en period kan se ut, ur lite olika perspektiv. 

Vad som är viktigt att tänka här är att de grafer ni kommer nu se är kvalitativa grafer och inte 

kvantitativa grafer. Vad jag menar med detta är att dessa är baserade på min egen erfarenhet och 

uppfattning om kurserna, samt hur jag uppfattat att andra upplevt kurser. Kvalitativa analyser baseras på 

spektrum och omätbara faktorer till skillnad på kvantitativa analyser som bygger på faktiskt värden. Jag 

har tagit fram dessa grafer utan värden och det är väldigt viktigt att ni tänker på det och inte ser dessa 

som fakta. 

Vi börjar självklart med den kunskap som ska läras ut i ett ämne under en period. De 3 viktiga faktorer 

som ni bör kunna se lätt är att: kunskapen i ett ämne börjar aldrig vid 0. Detta bygger både på den takt 

som kunskapen kommer läras ut i och att många ämnen kan kopplas samman på flera olika sätt. Den 

andra faktorn ni bör kunna se från denna kurva är att innehållet och svårighetsgraden alltid är ökande, 

vilket gör det extra viktigt att ni ser till att vara i fas hela tiden. Slutligen så ser ni att vi i denna 

normerade graf når 1 i kunskapsnivå ungefär vid 80% av 1 period, detta beror självklart på att allt 

kursinnehåll lärs ut innan tentaperioden börjar. Ni har fått all kunskap ni behöver för att kunna 

examineras i en kurs innan tentaperioden börjar. 
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Vi går vidare i att se på en kurs ur ett arbetsbelastningsperspektiv. Här får ni tänka såhär först och 

främst, att denna kurva illustrerar trenden under en kurs och inte de exakta tidpunkter eller nivåer som 

gäller. Dessa är ju helt individuella och kan ju variera mycket från person till person. Så frågan är ju 

självklart vad ni uppfattar som 1 i detta fall, vad som är er ”maximala” möjliga arbetsbelastning i en kurs.  

Vad som är viktigt att notera är ju att det alltid finns en hög grundnivå, det finns inget som heter ”en 

lugn” period på KTH. Därefter är det viktigt att notera att alla kurser har oftast delmoment som ni 

förväntas klara under kursens gång och där vi har dessa hittar vi dessa spikar av arbetsbelastning. 

Slutligen så när tentaperioden kommer blir det väldigt mycket att göra, det krävs att man pluggar väldigt 

mycket för att klara sig och ännu mer ifall man ska ha bra resultat.  

En sak som är viktig att tänka och som jag hoppas inte skrämmer upp er är att vi sa tidigare att ni troligen 

kommer läsa 2-3 kurser per terminen. Så då ska ni superpositionera, addera, två eller 3 i princip likadana 

kurvor, där spikarna kan mycket väl ligga under samma tidpunkt. I många fall så är dessa perioder av hög 

arbetsbelastning kopplade till stress, men nu vet ni om detta och jag hoppas att ni kan vara bättre 

förberedda för detta, genom att till exempel planera er tid i förväg. 
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Följande kurva är en idealiserad fall utav inlärningskurvan utav en kurs. I detta ideal fall så kommer man 

upp i förståelse ganska fort men sedan ökar inte kunskapen om ett ämne lika fort som tidigare mot slutet 

av kursen. I alla fall, så kommer ni inte ha all kunskap ni behöver för att skriva en tenta utan att 

tentaplugga, dvs. när all kunskap som ska läras ut har blivit utlärd så kommer inte ni kunna allt i kursen. 



Under tentaperioden så kommer ni förhoppningsvis att nå er maximala kunskap i ett ämne, något som 

illustreras av pucken i grafen. Och viktigast av allt är att ni inte kommer kunna komma ihåg allt precis 

som ni gjorde när ni skrev tentan och det är okej. Ni förväntas inte kunna komma ihåg allt, utan det är 

viktigt att ni förstår principerna, kan lära er och att ni vet hur ni kan lära upp den kunskapen igen inom 

kort tid. Något som ni kan efter att ha tentapluggat. Tänkt såhär, en arbetsgivare kommer inte ge er jobb 

specifikt för att ni kan alla moment ur en kurs, det de kommer göra är att anställa er för att ni har 

förmågan att lära in de saker som behövs under en kort tid. Sedan så är det ju så att om ni har läst en 

viss kurs som bättre matchar den profil som en arbetsgivare söker än en annan person så kommer ni ha 

ett försprång gentemot den personen och bli anställda för att er inlärningstid, den tiden tills ni blir 

produktiva för ett företag blir lägre. 
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Er studiemotivation kommer inte se ut såhär, den kommer variera från dag till dag, men över en period 

så kommer det finnas 3 viktiga saker som ni ska ta med er. Det kommer finnas en vändpunkt, oavsett hur 

motiverade ni är och hur kul ni tycker det är, så kommer ni tappa en del av motivationen. Och er 

motivation kommer troligen gå ner då till dess att tentaperioden börjar, då blir det en blandning av 

stress, panik och ”överlevnadsmotivation” som kommer få er att plugga så mycket ni bara orkar, till dess 

att ni skriver tentan. Och slutgiltige så kommer en återhämtningsperiod, som beroende på när ni skriver 

tenta på tentaperioden kan innebära att ni får en minisemester eller näst intill ingen alls innan nästa 

period börjar. Under denna återhämtningsperiod så är det viktigt att ni har kul, tar det lugnt och laddar 

batterierna inför nästa period.  Blir det så att det ni inte får någon minisemester så kanske ni får ta det 

lugnt första veckan och kompensera med att jobba extra andra veckan, så att ni får den här pausen. 
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En sak som händer när man pluggar på KTH är att man spenderar all sin tid i KTH och tenderar att 

försvinna från resten av världen. Jag vill kalla det att man ”dyker” in i KTH, något ni kanske redan fått en 

försmak på. Jag antar att ni varit på campus 9-22 måndag-fredag plus de 8 timmar ni som var här och 

festade i helgen spenderade. Kan det stämma? 

Vad som händer när ni dyker i KTH är att ni kommer försvinna i ämnena. Ni kommer sitta och tänka 

konstant i de kurser ni läser och se de problem och fenomen som förklaras överallt. Jag tror aldrig jag 

blivit så förbannad på en trasig paraply som när jag läste hållfasthetskursen och insåg att det är ingen 

som räknar på att paraplyer ska hålla. För att citera Manneberg igen; en person som studerar på KTH kan 

oftast ses diskutera med sig själv i tunnelbanan viftande med sin hand som om hen löste ett problem på 

tavlan.  

Och vad leder detta till, att man beter sig som barn från gång till gång. Något som ni troligen sett under 

mottagningen. Jag tror att pga. all denna konstant tänkande, krav på sig själv och stress, att hjärnan 

behöver släppa loss ibland, vilket leder till att man kan ha väldigt kul och göra väldigt dumma saker som 

man egentligen kan tänka sig barn ska göra. Så nu vet ni vad som kommer, men ni är kanske redan lite 

vana vid det? 
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5 år av studiemotivation, hur se dem ut då. Som ni ser så kurvan så är det väldigt rörigt. Överlag kan man 

säga att varje år kommer vara en sinus-cykel som påverkas av en underliggande lutande rät kurva. Under 



första året kommer ni vara ganska motiverade och det kommer i princip vara oförändrat till slutet av 

året, eventuellt har motivationen gått ner lite. När ni börjar andra året däremot så kommer ni snabbt 

komma in i vanorna och det är under den tiden som ni kommer mest handskas med många av de 

ingenjörsmetoder och fysikaliska tolkningar som krävs utav de matematiska modeller och resultat ni 

kommer få i olika kurser, något som är ganska tungt. Ni kommer då tappa mycket utav motivationen och 

då har vi begreppet att ”2a året är svårast”. Det är inte nödvändigtvis svårast, men det är då ni troligen 

kommer vara minst motiverade att plugga. 

När man har klarat andra året och börjar på svårare kurser så har man också redan greppat en hel del 

ingenjörsmässiga metoder och börjar få en mer komplett och avancerad förståelse utav ämnena ni läser, 

så då ökar motivationen och mot slutet av 3e året har ni möjligheten att göra er Kandidatexamensarbete 

KEX, något som ökar motivationen något mer. Dessutom börjar man se fram emot sin master. 

Under mastern så ni ha mycket roligt, för att då får ni börja applicera all kunskap ni samlat under 3 år och 

kan faktiskt se mer produkten av ert arbete, dessutom blir det nya ”klasser” och ni får träffa betydligt 

mer nya människor, så ni är ganska motiverade. När man börjar 5e året så är man väldigt motiverad men 

då lik under tentaperioder så får man en annan sorts motivation, man ser ljuset i slutet av tunneln och 

vill då egentligen bara ut. Man vill gå vidare. När man gör sitt exjobb så kan man bli väldigt omotiverad i 

olika tillfälle tyvärr, det finns många som pga. jobberbjudande inte avslutar sitt examensarbete och sitter 

sedan utan examen. Vissa tar sig tiden att avsluta trots att de börjar jobba men det är en del som inte 

klarar det och de som klarar det tar flera år på sig att göra det. Så har ni tagit er hela vägen till er exjobb, 

se till att bli klara och avsluta. 
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En sak jag ville också se till att belysa är hur mycket en ingenjör egentligen kan göra, hur mycket ni kan 

göra. Och hur det kommer se ut efter plugget, så att ni ska ha en bättre idé på hur det ser ut i 

verkligheten. Idag så vet ni säkert att ingenjörer kan i princip göra allt och ser det som något väldigt 

diffust. Under tiden ni pluggar så kommer ni lära er olika ämnen genom många kurser och bli vana vid 

den sorts arbete ni behöver göra. När ni sedan väljer en master kommer ni att specialisera er en del och 

se er framtida arbete som en del utav det ni redan gör, men det som har hänt då är att ni begränsad ert 

synfält. Vad jag försöker illustrera med bilden här är att en ingenjör har en stor bredd, sedan motsvarar 

pelarna olika master program, som har olika bredd. Alla företag behöver ingenjörer, även inom de 

områden emellan dessa pelare, trots att ni själva ser inte detta som arbete inom det område ni sedan 

läser en master inom. Vilket är anledningen till att folk som till exempel tog examen inom lätt 

konstruktioner jobbar med ett korrdinerande roll i mjukvaruutveckling. 
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Hur ser man till att klara sig då? Hur ser man till att må bra? Undrar säker några av er nu. Det man gör är 

att man utnyttjar tiden, det är er viktigaste resurs och det är ni som är ansvariga för den. Sedan är det 

mycket rekommenderat att engagera sig och att plugga med vänner. De två senaste kan bidra med 

mycket glädje och lycka under studietiden. En sak som många brukar säga utan att veta är att det blir 

svårt att engagera sig när man ska klara KTH, men det har fel, det är tvärtom. Man har lätt att engagera 

sig och att lägga tid på detta, problemet är att det blir svårt att hinna plugga, vilket är anledningen till att 

det blir svårt att klara KTH medans man är engagerad. Och varför är det så kan ni säkert undra. 
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Jo, det beror på hur utveckling ser ut för er på KTH. Jag vill säga att det finns 2 typ av utveckling på KTH, 

en påtvingad som kommer från alla studier. Ni kan se det som ett träd som växer i en skog där det finns 

väldigt många andra längre träd, för att det trädet ska få solljus så krävs det att den växer snabbare och 

blir längre än de övriga träden. Det behövs för att den ska överleva och det är vad jag vill säga händer på 

KTH pga studierna, ni behöver klara er för att gå vidare, vilket behövs för att kunna bli klar. Dessutom så 

åldras ni och då blir ni mer mogna, min hjärna genomgår inte samma kemiska processer som den gjorde 

när jag började på KTH och därmed tänker jag inte heller på samma sätt som då. Den här typen av 

utveckling går inte att stoppa, den går inte att motverka. 

Utöver detta finns det jag vill kalla den frivilliga utvecklingen, som kommer från att man väljer att 

engagera sig, att ta chanser och hamna utanför ens komfortzon. Dessutom finns det sociala umgänge 

som gör att ni utvecklas på ett annat sätt än den påtvingade utvecklingen. Det blir till viss del mer upp till 

er. 

19 

Med det så är vi klara med delen utav presentationen som handlar enbart om KTH och går in i delen som 

handlar om balans. Och balans handlar om att uppnå jämvikt mellan alla de saker som är viktiga och 

nödvändiga för en person och dess välmående. Så det är i sammanhanget att man ska må bra som vi 

kommer prata om balans, i praktiken så handlar balans om att utnyttja tid för att vara i jämvikt och 

därmed också må bra. 
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Jag vill nu att ni ska se er själva som en vätskefylld behållare med en viss koncentration av något ämne. I 

vätskebehållaren flödar det både in och ut vätska. I denna jämförelse så kan ni se koncentrationen i 

vätskan som er själva, det är er fysiska och psykiska identitet. Den består till viss del utav alla tidigare 

ögonblick i era liv och utav skillnaden mellan in och utflöde. Det är denna in och utflöde som vi ska se 

som livet i detta fall. Inflöde är alla aspekter av livet som påverkar er fysiskt och psykiskt. Det är den 

energi ni får utav mat, utav umgås med vänner, det är den kunskap ni lär er under studierna och de 

intryck ni får utifrån de saker ni upplever. Utflödet är er sätt att bete er mot omgivningen, era 

erfarenheter och prestationsresultat, det är vad som kan bli någon annans inflöde, dvs. det är hur ni kan 

påverka andra och omgivningen. 

Om man tänker på detta sätt om en själv är det lätt att förstå att vi påverkas av allt som händer oss, allt 

vi tar till oss, samt att hur vi reagerar och vad vi ger ut från oss påverkar andra, påverkar omgivningen. 

Ett exempel på detta är när ni konsumerar alkohol, den kommer påverka er psyke, ert sinne och er 

kropp, inte bara när ni konsumerar det utan även efteråt. Samma sak gäller egentligen alla de intryck ni 

får här och nu idag, och under mottagningen. Under hela er kommande studietid och resten av era liv. 
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Jag tänker inte stå här och förespråka att alla måste träna, men jag tänker förespråka fördelarna med 

träning och motion. Först och främst så är det bra för hälsan, att träna leder till olika kemiska processer i 

kroppen som påverkar er fysisk och psykiskt sker, vilket är ett sätt att vara i balans, det är något som 

kroppen behöver. Tränar man dessutom så finns fördelarna att dessa kemiska processer som sker i 



kroppen kan minska stress och hjälpa er att vara mer fokuserade. Om ni skulle vara mer intresserade av 

att veta mer om detta och inte bara ta mitt ord för det så kan jag rekommendera boken Hjänstark av 

Anders Hansen, som handlar om just kopplingen mellan psykisk välmående och motion. 
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Er viktigaste tillgång idag och resten av era liv kommer vara tid. Det är det dyrbaraste ni kommer ha 

under och det ni måste bli bra på att distribuera och balansera. Som jag nämnde tidigare så är balans att 

hitta jämvikten mellan de saker som är viktiga och nödvändiga för en persons välmående. Man skulle i 

det fallet kunna tänka att om varje dag är likadan, om ni fördelar tiden i proportion med de saker ni gillar 

och ni behöver för att må bra så bör ni göra det. Men det funkar inte så, ni har nu börjat på KTH och tid 

är något som ni kommer snart märka inte räcker till allt man vill göra. Det ni behöver istället göra är att 

börja tänka i cyklar, där jämvikt är inte bara handlar att vara i balans utan också att kunna komma 

tillbaka till det läge där man är i balans när man hamnar i obalans. Så har ni inte tillräckligt med tid en 

dag för något som är viktigt för er och er välmående ska ni se till att göra tid för det en annan dag, så att 

man är i balans över längre perioder.   

En av de stora sakerna som blir bristande och som gör att man hamnar i ur balans är sömn. För att hinna 

göra allt man vill och behöver så börjar man sova mindre, man hamnar i obalans och det påverkar allt 

annat. 
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Och då har vi kommit till den viktiga frågan, vad är viktigt för er? Ta en minut och tänk lite på det. 
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Jag tänkte nu avsluta denna del som handlar om balans med att presentera en beskrivning av glädje som 

tagits fram av Mo Gawdat, som är Chief Bussines Officer på Google X. Han har skrivit en bok som heter 

”Solve for happiness”, som beskriver en algoritm för att vara lycklig, för att må bra. Jag tänkte förklara 

grundkonceptet i detta då jag tror att det är en bra ideologi och hoppas att om ni tar till er ska kunna 

göra er lyckligare. Han beskriver att glädje är ett mentalt läge i vilket man är nöjd med livet. Glädje är 

inte detsamma som att ha kul, däremot så är glädje större eller lika med skillnaden mellan er egen 

uppfattning av livet och era förväntningar på hur livet bör vara.  

Det exempel som han beskriver detta med är ett glas halvfyllt med vatten. Glädje är i att se ett halvfyllt 

glas och inse sanning som den visar. Att se den halvfyllda delen och vara tacksam för denna, se den 

halvtomma delen och tänka kan jag göra något åt det? Och om inte, kan jag acceptera det? Glädje 

handlar inte om hur mycket livet ger er, ett halvfyllt glas, en tom glas, ett fullt glas. Glädje handlar om 

vad ni tycker om vad livet ger er. Om livet möter era förväntningar så är ni lyckliga. Om ni vill veta mer så 

rekommenderar jag er att söka ”Algorithm for happines” i youtube eller läsa hans bok. 
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Med den andra delen avklarat går vi nu in i att prata om målsättning. Vi kommer specifikt prata om att 

veta vad man vill ha och hur man ska lyckas med det. Och jag vet att jag givit er ganska mycket 

information nu, men jag vill att ni ska ha i åtanke vad jag presenterat innan. 
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Jag tänker presentera två principer för målsättning som ser på hur man tar sig dit på olika sätt, men som 

jag tycker kompletterar varandra. Den första principen handlar om en rak analys på problematiken, 

baserad på en stark kännedom på en själv. Denna metoden börjar med den svåraste steget, vilket är att 

veta var man är. Att känna till sig själv, hur man mår, hur man känner sig, att vara medveten om hur ens 

egen balans ser ut just nu. Och detta är vad som är svårast att veta, då detta förändras hela tiden som vi 

pratat om innan, för enligt denna princip om ni inte vet var ni är, så spelar det ingen roll om ni vet var ni 

vill, för ni kommer aldrig kunna hitta dit. Den andra stegen är att veta vart man vill ta vägen, att ha ett 

mål. När man har dessa två punkter fasta, så är det betydligt lättare att ta fram en plan för att nå dit ni 

vill. 
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Det var då ena principen som handlar om att känna till de faktiska aspekter för er målsättning, det som ni 

kanske till viss del redan är medvetna om. Den andra principen fokuserar inte på dessa aspekter alls, 

utan fokuserar på inställning och metodiken som krävs för att kunna uppnå ett mål. Det första som krävs 

är att ni tror på er själva och sättet som ni ska tro på er själva och öka förtroendet på er själva är genom 

att se er som att ni redan lyckats. Ni har redan kommit in på KTH, ni har ju redan lyckats. Ni måste se er 

själva klara målet och ha inställningen jag kan göra detta. Om ni tänker såhär eller försöker tänka såhär 

hela tiden som ni jobbar mot ett mål så kommer ni påverka det sättet som är hjärna tänker och ser på 

detta mål, från något ”omöjligt” till något som redan håller på att hända, något som är en självklarhet. 

Nästa steg i denna princip är att ni måste vara beredda att utföra arbetet, ni måste följa det plan som 

finns och jobba för att nå dit. Inget är gratis och man lyckas inte utan att arbeta. Slutligen så är det 

väldigt viktigt med självreflektion, ni måste hela tiden utvärdera hur det går, hur ni jobbar och ha koll att 

ni är på väg dit ni vill.  
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Då är frågan hur ni egentligen ska hålla er motiverade och utföra alla dessa saker utöver att ni ska utföra 

arbetet för att jobba mot ert mål? Det är enkelt egentligen. När ni tar fram ett mål, så ska ni också ta 

fram en beskrivning till varför ni gör detta. Vad är era anledningen här och nu, idag, till att ni vill jobba 

gentemot detta mål. För sedan när ni reflektera kring hur det går, hur långt ni har kommit, när ni känner 

er nere eller har problem att motivera er, så kommer detta hjälpa er inse varför ni gör detta och att 

fortsätta. Självklart kan detta förändras med tiden. 

Ett annat sätt att hålla er motiverade är att skriva upp de mål ni har och vad som krävs för att ni ska 

uppnå dessa. Skriv det i ett papper så att ni kan tänka ”Ja, det är detta jag vill uppnå, just det, det är det 

som krävs för att jag ska uppnå detta mål” varje gång ni ser detta papper. 

Slutligen så kan ni sätta upp båda papper bredvid sängen, eller vid ytterdörren, så att ni kan se detta 

varje dag och påminna er själva om varför ni gör det ni gör, vart ni vill och vad som krävs för att uppnå 

det. Mycket likt att tänka er att ni redan uppnått era mål så gör detta att man håller sig mer motiverad 

och kan arbeta med större entusiasm för att lyckas med något. 
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Slutligen så finns det konkreta saker man kan göra för att göra att arbeta mot ett mål blir lättare. Den 

första är att självklart dela upp ert mål i flera delmål, det är oftast lättare att ställa upp en plan för ett 

större mål om ni har delmål. Dessutom så är det oftast lättare att ställa upp plan för att uppnå delmål. 

Att diskutera med andra om era drömmar och mål, samt era planer gör att ni testar era idéer och får 

möta kritik. Det är något som kan vara väldigt omotiverade tyvärr, men det är också ett väldigt bra sätt 

att få in andra åsikter och få se er plan och mål från andra vinklar, vilket kan hjälpa er att utveckla bättre 

planer så att ni faktiskt kan nå dessa mål. 

Slutligen så gäller det att ni håller koll på era mål, att ni njuter av era framgångar och inse hur långt ni 

kommit medans ni arbetar vidare. Alldeles för ofta sker det att man ställer upp mål och jobbar för dem 

utan att titta tillbaka och inse vad man gjort, hur man har förändrats och fira när man lyckas med något, 

då man bara ser den resterande vägen framför en. 
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Det var det jag tänkte prata om idag, jag tänkte avsluta med två exempel baserad på det jag pratat om 

nu. Säg att ni precis börjat på KTH och har 5 år framför er. Ett långsiktigt mål skulle då kunna sättas att ni 

ska klara studierna på 5 år. Ett rimligt och smart delmål skulle då vara att ni ska klara första året, blir ju 

lite svårt att klara 5 år ifall ni inte klarar första året först, inte sant? För att klara första året så kanske ni 

inser att ni behöver hitta ert eget sätt att plugga, som passar just er. Prio 1, skulle jag säga. Sedan så 

behöver ni se till att vara i fas, så att ni kan klara alla delmål under året. Så ni behöver planera er tid för 

studier, hitta balans mellan socialt liv och studierna, samt i banan av cykler kompensera för att hålla er i 

balans under tiden. Och slutligen så behöver ni ha kul för att hålla er motiverade och då ser ni till att 

avsätta en del tid för att engagera er och lära känna fler personer på KTH. 

Ett annat exempel; om jag exempelvis skulle vilja dela med mig av mina kunskaper om studier och 

välmående på KTH för en klass av nyantagna studenter på Farkostteknik, så skulle jag behöva börja med 

att förklara var dessa är och hur det kan komma att kännas under tiden de studerar på KTH. Baserat på 

att jag känner till att de flesta är ganska unga och kommer direkt från Gymnasiet, som jag och många 

andra gjort tidigare. Det är steg 1.  

Sedan skulle det behövas att jag tog fram en bild av var jag vill att de ska vara, en tillräckligt beskrivande 

bild av välmående att alla själva kan ha sin egen uppfattning om detta och önska sig komma dit. Det är 

steg 2. 

Slutligen, i sista steget, så skulle jag behöva presentera vilken väg de behöver ta i form av en beskrivning 

för hur det sätter upp mål, arbetar för att uppnå dessa och håller sig motiverade på vägen. Vilket är det 

slutgiltiga steget i första principen.  Nu gäller det egentligen bara för er att ta er resten av vägen. 

 

 


