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Har du en jobbdröm men kommer inte till skott? Då är du inte
ensam. Många har en dröm om att göra något helt annat, men tvekar.
Kan jag, vill jag, vågar jag? Och när är det i så fall dags? Blir det
någonsin dags? Hur grönt är det egentligen där på andra sidan? Den
här boken hjälper dig att förstå vad som håller dig tillbaka och vad
som avgör om du borde göra verklighet av drömmen. Den hjälper
dig också att fatta ett medvetet beslut. Steg för steg guidas du fram
till ett ja eller ett nej, ska drömmen förverkligas eller begravas?

Boken bygger på författarnas gemensamma erfarenheter och deras
efterforskningar kring värderingar i arbetslivet, trender och

samhällsmönster. Detta har kombinerats med djupintervjuer med
personer som har realiserat sina drömmar, bestämt sig för att avstå
eller fortfarande tvekar. Möt exempelvis Säpo-analytikern som blev
deckarförfattare, läraren som drömmer om sin egen verksamhet och

finanskarriäristen som la psykologdrömmarna på hyllan. "En
inspirerande bok!" (Anna Bråkenhielm, Entreprenör) "Man får sig en

rejäl tankeställare, vem är jag och främst, vem VILL jag vara?"
(Tobias Karlsson, föreläsare, professionell dansare, känd från bl.a.
Let' s Dance) Viktoria Höglund är styrelsearbetare och konsult inom



strategi och företagsutveckling. Hon har jobbat med en lång rad
företag som grundats just av människor som tagit steget och

förverkligat sina livsdrömmar. Sofia Rasmussen har under många år
analyserat människors arbetslivsvärderinbar och framtidens

arbetsmarknad. Hon har genomfört ett stort antal studier på området
och är en flitigt anlitad föreläsare och moderator.
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