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bästa framtid! 
Skapa din 

om framtidscoacherna 

Befinner du dig där du vill i livet? 

Eller drömmer du om något annat? 

Vi har de verktyg du behöver för att 

skapa den framtid du vill ha.  

Framtidscoacherna tar coachingen 

lite längre. Vi spanar både på vår 

omvärld och in i framtiden – allt för 

att skapa den bästa framtiden för 

dig. Vi vågar gå utanför lådan och 

vill få dig också att våga! Vi är 

resultatinriktade och konkreta. Och 

förändring ska gå fort! Du ska inte 

behöva utveckla dig själv i fem år 

för att ta reda på vad du vill! 

Är du nyfiken på att träffa oss? Eller 

känner du någon som behöver 

träffa oss? Hör av dig! 

Tia Jumbe och Jaana Lindström  

info@4colours.se 

070-4248979 

Spännande samarbete! 
Framtidscoacherna har fått äran att föreläsa när 
Akademibokhandeln firar Världsbokvecka! Den 26 
april kl 19-20 står vi på scenen i bokhandelskedjans 
flaggskeppsbutik på Mäster Samuelsgatan i centrala 
Stockholm!  
 
Ämnet för kvällen är förstås vår bok Vad vill du 
egentligen. Skapa din bästa framtid, som just nu 
bearbetas av formgivaren. Under kvällen bjuder vi på 
ett smakprov på bokens konkreta och 
resultatinriktade verktyg för att ta reda på dina 
innersta drömmar. Kom förbi om du är i stan! Bara en 
vecka senare ska vi ju också föreläsa i Sundsvall! Vill 
du att vi kommer och föreläser, på ditt företag 
eller i din förening? Maila oss, info@4colours.se. 
 
Boken Vad vill du egentligen. Skapa din bästa framtid 
är klar i mitten av april – men redan nu kan du läsa 
ett utdrag ur boken. Skrolla neråt! Vill du beställa 
boken? Maila namn och adress till info@4colours.se 
(boken kostar 295 kr).  

Med vårvärme 
Tia & Jaana, Framtidscoacherna 



 

 

Varsågod, här är förordet till ”Vad vill  
du egentligen? Skapa din bästa framtid!” 
Tänk vilken kraft som skulle frigöras om du gav dig själv möjlighet att ta reda på 
vad det är du egentligen brinner för att göra! Det är nämligen ingen slump att du 
har valt den här boken. 90 procent av alla fantastiska människor som 
Framtidscoacherna har mött skulle vilja ta reda på vad de egentligen vill. Vi ser 
att många i dag har bra utbildning, jobb, och bostad, men är ändå inte nöjda. 
Och de vet inte varför. Många arbetar i stora organisationer med höga krav på 
prestation och måste ständigt leverera goda resultat. De trivs inte men står ut 
för att få sin lön. Det här är ett universellt problem, och ett tidstecken.  
De människor som Framtidscoacherna möter upplever att de befinner sig i ett 
tomrum, att de inte riktigt passar in på sin arbetsplats längre. De känner sig 
förvirrade och vill ha hjälp med att få struktur på sina tankar om vad de 
egentligen vill. De upplever att de har mycket att ge, och att bidra med, men att 
deras resurser inte riktigt kommer till sin rätt. Många säger att de vill göra 
någonting som känns mer meningsfullt, men är osäkra på vad nästa steg skulle 
kunna vara. De upplever att de har fastnat! De har på egen hand länge funderat 
över vad de egentligen vill göra, utan att komma vidare. De har bläddrat i 
självhjälpsböcker och tidningar, bollat med kollegor och vänner och blivit 
uppmuntrade att våga byta spår. Men de vi möter vet inte vad detta nya spår 
skulle kunna vara, de vet inte vilken deras passion är.  
Vi människor vill lära oss nya saker, anta nya utmaningar och bli inspirerade av 
något nytt. Men i jakten på att hitta vad vi egentligen vill göra känner vi att vi 
kört fast. Pressen ökar också när vi tror att vi måste fatta det perfekta beslutet 
om en enda karriär. Vi är rädda att välja fel – och att vi inte ska hitta vad det är 
vi egentligen vill. Vi vill ha ekonomisk trygghet men längtan efter något annat 
växer när vi ser personer som vågar ta språnget och förverkliga sina drömmar.  
Ett jobb är inte längre bara ett jobb. Bara när vi hittar vårt perfekta jobb blir vi 
lyckliga! Det kallas för karriärlivets andlighet i boken ”Undecided” av Barbara 
Kelley och Shannon Kelley. 
Vi, Tia & Jaana, har under flera år sökt material om hur du gör för att ta reda på 
vad du egentligen vill. Vi har sökt i svenska och engelska böcker, på bloggar och 
på sajter. Vi har fullkomligt dammsugit Amazon.com. Ingenstans har vi hittat 
den bok som vi har letat efter. Vi upplever att mycket av det självhjälpsmaterial 
som finns förutsätter att du redan vet vad du vill. Det handlar om hur du ska få 
ditt drömjobb, om karriärutveckling, att skriva cv, 
intervjufrågor och liknande. De rent praktiska saker som du 
behöver ta tag i när du vet vad du vill göra.  
Vi upptäckte under vår research att det är många människor 
världen över som ställer sig samma fråga, och vi såg att vi 
hade ett tomrum att fylla. Det är bakgrunden till att vi, Tia & 
Jaana, i augusti 2011 satte oss för att skriva den här boken. 
Vi har själva skrivit boken som vi ville rekommendera alla att 
läsa: En praktisk och handfast handbok som hjälper dig att 
ta reda på vad du egentligen drömmer om att göra!  
Vill du läsa mer? Beställ boken! Maila namn och adress  
till info@4colours.se (boken kostar 295 kr).   
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Jaana Lindström & Tia Jumbe 
Järntorget 78 
111 29 Stockholm 
070-424 89 79 
info@4colours.se 
 

framtidscoacherna.wordpress.com 
Twitter: framtidscoacher 
 
thefuturecoaches.wordpress.com 
Twitter: FutureStrategy 
 
 

Jaana Lindström har sedan år 2000 jobbat med karriärcoaching, executive coaching och ledarutveckling för ledare, specialister, 

entreprenörer och kreatörer. Hon har vunnit både silver- och bronsmedaljen i svenska mästerskapen i coaching. Jaana har 

levererat mer än 1000 timmars ledarutveckling och 2500 timmars coaching. Hon grundade sitt eget företag 4Colours 2004. 

Förutom att ha en MBA och att vara certifierad ICF-coach på PCC-nivå är Jaana också bildterapeut och certifierad 

framtidsstrateg/omvärldsanalytiker. Jaana har också arbetat med utländska marknader i 22 år och hennes kunder är både globala 

företag och privatpersoner. 

 

 

Träna upp din självdisciplin!  
1. Blanda roliga och tråkiga saker. 
Växla mellan det som känns stimulerande och det som tråkar ut 
– men ta tag i och gör surdegarna först!  
 
2. Slutför allt. 
Gör klart allt som du tar på dig att göra, hur tråkigt det än 
känns!   
 
3. Avsätt tid för vila. 
Boka in tid för reflektion och återhämtning. Övrig tid håller du 
igång och gör grejer. Då blir tröskeln att göra saker inte så hög.  
 
4. Anteckna allt. 
Skaffa en anteckningsbok och skriv ner allt som du vill komma 
ihåg att söka på, personer att kontakta och liknande.  
 
5. Gör det – nu! 
Sluta skjuta upp.            Lycka till!  
       

Kontakta framtidscoacherna 

Tia Jumbe är journalist, författare och konceptutvecklare som brinner för att inspirera människor till, och att själv skapa, nya 

möjligheter. Tia har jobbat i tidningsbranschen i 20 år, bland annat på Aftonbladet och Dagens Media, de senaste åren mestadels 

som redaktionschef med personalansvar. Tia har utvecklat befintliga tidningskoncept så som Reumatikervärlden, som efter det 

vann Guldbladet för bästa omgörning. Hon har också varit med om att starta flera tidningar, senast hälso- och träningstidningen 

Blossom Magazine, där hon också var initiativtagare och utvecklade konceptet. I mars 2012 kom hennes första bok Handbok för 

Makalösa Mammor & pappor. Tia Jumbes största styrkor är hennes driv och hennes förmåga att omsätta drömmar till verklighet. 
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