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N   och högarna hopar sig
på skrivbordet tar det kanske emot att klämma
in ytterligare ett projekt i almanackan. 

Men vad sägs om ett projekt som går ut på
att förenkla ditt arbete och minska stressen?  

Det handlar om att strukturera. Har du
struktur i ditt arbete blir vardagen smidigare.
Du slipper ägna tid åt att leta efter viktiga
papper som du vet att du lagt någonstans och
du slipp er komma på, timmen innan det vikt -
iga kundmötet, att du lovat sammanställa en
offert.

I Klart! presenteras handfasta råd och dag-
liga övningar som snabbt ger dig en lugn are
vardag. Allt du behöver är en halvtimme om
dagen.

Är det för mycket? Lägg då en halvtimme
i veckan, eller i månaden. Takt en bestämmer
du själv. 

En sak är säker: Den tid du lägger på det
här projektet ger snart vinst. 

Läs om:
• Det blir så mycket lättare med struktur
• Organisera – så slipper du leta och glömma
• Fokusera – lägg kraft på det som är viktigt
• Automatisera – så att arbetet går på rutin

Klart!
Bli superstrukturerad på 31 dagar!
av David Stiernholm

Utgiven av Roos & Tegnér. Sammanfattad med förlagets till-
stånd.
David Stiernholm är struktör. Han hjälper människor och

före tag att skapa bättre ordning och struktur och därmed att
bli effektivare med konkreta verktyg och metoder som du 
direkt kan använda på jobbet och hemma. Hans motto är: Allt
kan göras enklare!

Blir du intresserad av att läsa boken i sin helhet kan du be-
ställa den genom Kontentan. Den finns även som e-bok.



Det blir så mycket lättare med struktur
Du ska nu få några verktyg, knep och metoder som du kan använda för att
strukturera ditt arbete på ett sätt som fungerar för just dig. När du har
gjort det blir vardagen både enklare och lugnare.

M    om en vardag där vi
bara behöver ägna en del av arbetsdagen åt de
dagliga uppgifterna. Då kan vi resten av tiden
fördjupa oss i långsiktiga projekt och arbets -
uppgifter som är angelägna men som inte bråd-
skar.  Vi får tid att arbeta ostört under långa
perioder och det ger oss en känsla av att vi själva
styr vår tid. 

Visst låter det lockande? 
Nyckeln till denna drömtillvaro heter struktur

och resan till strukturens lyckorike går via
Organisation, Fokusering och Auto matisering.

Ta vid där du slutade
Genom att organisera får du ordning på den
information du behöver ha tillgänglig. Du får
överblick över de projekt du ansvarar för och
du får kontroll över den dagliga planeringen, så
att ingenting faller mellan stolarna. 

Genom att fokusera på det som är viktigast
ser du till att arbetsuppgifterna blir gjorda i rätt
ordning. Kanske måste du välja bort en del
göromål som tar tid utan att egentligen föra dig
närmare dina mål. På så sätt får du också mer tid
över till det som är viktigt för dig. 

Genom att automatisera vissa moment kan du
utföra dem snabbare. Du slipper dessutom lägga
tankekraft på dem. 

Du behöver inte nödvändigtvis ta dig an dessa
tre delar i nämnd ordning, men för många kan
det kännas naturligt att först skapa ordning,
sedan fokusera och prioritera bland arbetsupp -
gifterna och därefter hitta metoder som för-
enklar arbetet. 

Det träningsprogram du nu ska få följer den
ordningen. Det är utformat som en daglig
träning  dagar i följd, men det går lika bra att
sprida ut övningarna på  veckor. 

Några av dagarna är buffertdagar då du får
chansen att komma i kapp om du har kommit
efter. Och det finns ingen anledning att få dåligt
samvete om du kommer av dig trots dina goda
föresatser. Har träningsprogrammet blivit ligg -
ande så tar du bara vid där du slutade. Tycker du
att det gått för lång tid är det bara att börja om.
Se det som att varje liten förändring är en stor
förbättring. 

Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar! finns
även som kostnadsfri app för Iphone. Där kan

du göra de övningar som ingår i tränings -
programmet.

Välj det som passar just dig
Naturligtvis ska du hitta lösningar som passar
just dig.  Visst är det fint med tavlor, men du trivs
kanske bättre med rena ytor och vita väggar?
Behöver du tystnad för att kunna koncentrera
dig, eller jobbar du bäst med musik i öronen? 

Att-göra-listan kan du skriva i ett block, lägga
i en app, eller koppla till Outlook. Dina doku -
ment kan du förvara i pärmar, scanna in eller
placera i ett arkivskåp med hängmappar. Du
väljer det alternativ som du trivs med.
Huvudsaken är at förändringen känns rolig och
lockande. 

Att strukturera sitt arbete ska varken vara svårt
eller krångligt!  Tvärt om handlar det om ganska
enkla knep och genvägar. Du kan dock vara
säker på att de ger stora effekter.

Glöm inte belöna dig
Struktur är ett ord som inte klingar så vackert i
allas öron. Många tycker att det låter fyrkantigt,
tråkigt och begränsande. 

Se i stället strukturen som ett verktyg som
hjälper dig i din vardag. Den ger smidighet och
enkelhet. Du får gjort dina arbetsuppgifter på
rimlig tid och kan ägna resten av tiden åt att
umgås med familjen, resa och njuta av livet. Det
finns ju ingen anledning att skjuta upp allt som
är roligt tills man har jobbat i kapp, eller tills
efter pensionen. 

Att skapa struktur kräver lite tid och engage -
mang i början, men du kommer inte att ångra
dig när du är klar. Med struktur på tillvaron får
du gott samvete i stället för dåligt, kommer i
kapp i stället för att bli efter och njuter av arbets -
dagen i stället för att våndas. 

Det är viktigt att belöna sig själv när man
gjort något bra. Köp till exempel en påse godis
och ta en bit när du har utfört dagens upp gift.
Eller suktar du efter något som du inte har velat
unna dig? Ge dig själv en pollett som motsvarar
en ⁄ av priset varje gång du varit duktig. 

Var kreativ och fundera ut en belöning som
passar dig. Då blir arbetet både nyttigt och
lustfyllt.

»Strukturen ger mig mer
tid att vara den jag är
och vill vara.«

Det fina med det här om-
rådet är att även enkla,
små förändringar ofta
ger stora effekter – inte
minst känslomässigt.
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Organisera – så slipper du leta och glömma
I en organiserad tillvaro slipper du lägga tid på att leta efter oersättliga
dokument eller oroa dig för att glömma viktiga uppgifter. Du har framför-
hållning och känner dig mindre stressad. Du ger dig själv överblick.

L   i högar på skrivbordet, har
du att-göra-listor på fem olika platser och hack -
as dina dagar sönder av möten? 

Du skulle lätt kunna bli mer effektiv. 
För att få struktur på tillvaron krävs ett visst

mått av organisation och det är där vi startar vårt
träningsprogram. Hela strukturprojektet är upp -
delat i  arbetspass och din första uppgift är att
av sätta tid för det. 

Dag 1
Ta fram din almanacka och pricka in  halv -
timmar som skall ägnas åt strukturför bättringar.
Du kan välja att pricka in dem  dagar i följd,
eller förlägga dem mer utspritt. Huvud saken är
att du försöker hålla dig till planen och inte pri -
oriterar bort detta arbete bara för att det kan
göras »när som helst«.

Det bästa är att förlägga halvtimmarna vid
ungefär samma tid varje dag. Är det redan tätt i
kalendern får du pytsa ut dem där de får plats.
Krockar sedan en inbokad halv timme med
något annat så flytta den i stället för att låta den
frysa inne. 

Dag 2
I blocket i brevkorgen har du antecknat vad ni
beslutade på arbetsgruppsmötet att du skulle
göra, vid datorn påminner post-it-lappar om
sådant du inte får glömma och i mailboxen ligg -
er ett antal viktigtmarkerade mejl som bör åt-
gärdas så snart som möjligt. Dessutom har du
gott om noteringar i almanackan. Som om inte
det vore nog har du laddat hem appen Todo där
du fyller på med viktiga göromål. 

Att sprida ut att-göra-noteringar på flera olika
ställen är ett vanligt misstag. För att få överblick
måste du samla dem på ett ställe.

Dagens uppgift är att på ett blankt blad skriva
ner allt du ska göra i dag, i morgon, denna vecka
och så långt fram i tiden som det känns men -
ingsfullt. Ta även med privata göromål. 

Välj sedan en plats där du i framtiden ska ha
din att-göra-lista. Det kan vara ett digitalt verk -
tyg, som Outlook, en webbtjänst eller en app,
ett block, indexkort eller en flikindelad anteck-
ningsbok. Även post-it-lappar vid skrivbordet
fungerar om du hittar ett sätt att få systemet
överskådligt.

Dag 3
Du har nu alla dina att-göra-uppgifter samlade
på ett ställe. Du har också valt det verktyg du
framöver vill använda för att hålla ordning på
din planering. 

I dag är det dags att lägga in noteringarna.
Börja med att lägga in det som ska göras i dag
och fortsätt sedan framåt i tiden. Gå igenom alla
de ställen där du kan ha noterat saker att göra,
så som blocket du haft på möten, lösa lappar,
mail, noteringar i projektmappar med mera. För
in alla de uppgifterna i ditt verktyg. 

Har du valt ett digitalt verktyg för att-göra-
listan finns det troligtvis en mängd olika rutor
att fylla i, så som exempelvis kategori, prioritet,
tidsåtgång, förfallodatum etc. Fyll bara i de rutor
som du tycker behövs; du kan alltid komplettera
med mer information senare.

Var konkret, utförlig och detaljerad när du
formulerar dina att-göra-noteringar. 

En uppgift ska kunna utföras på en dag. Gör
den inte det bör du dela upp den i flera upp -
gifter. Skriv alltså inte: Jobba med säljpro jektet.
Skriv hellre: Ringa Oskar och boka in ett möte
om säljstöd. 

Dag 4
Av och till inträffar det oförutsedda. De flesta av
oss råkar ibland ut för att våra planer blir om -
kullkastade av ett eller annat akutjobb som
måste åtgärdas bums. 

Det är inget konstigt om ditt arbete för en
bättre struktur råkar ut för samma sak. Därför
får du i dag en buffertdag då du kan jobba i kapp
om du har kommit efter med någon uppgift.

Dag 5
I dag är det dags att kategorisera dina att-göra-
uppgifter efter sammanhang, det vill säga efter
den situation du måste vara i för att kunna
utföra dem. 

När du är på kontoret är det till exempel
möten med arbetskamrater och annat som du
inte kan göra någon annanstans. 

Andra uppgifter kan med fördel utför as på
flyget, på tåget eller på ett kafé. Det kan till
exempel vara att ringa vissa (icke hemliga)
telefonsamtal eller att läsa igenom ett doku-
ment.

»Ordning är när man 
genast vet var man 
absolut inte behöver
leta.« Ernest Hemingway

Först när vi har 
våra att-göra-uppgifter
på ett enda ställe 
kan vi få överblick.
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Om du kategoriserar att-göra-uppgifterna
slipper du bli distraherad av det som du ändå
inte kan få gjort för tillfället och fokuserar lättare
på det som verkligen är viktigt. Använder du ett
elektroniskt verktyg kan du använda kategori -
fältet för sammanhanget. På skrivna listor kan
du färgmarkera uppgifterna med en märkpenna.
Det viktiga är att du hittar ett system som du
själv trivs med.

Användbara kategorier kan vara:
> kontoret, 
> datorn, 
> telefon, 
> hemma, 
> ledningsmöte, 
> bilen.

Välj inte för många sammanhang. Utgå från
de situationer du oftast befinner dig i. 

Dag 6
Finns det uppgifter som tar mer än en dag att
slutföra på din att-göra-lista?

De som har väldigt korta att-göra-listor kan
ändå ha väldigt mycket att göra eftersom de
noterade uppgifterna tar lång tid att slutföra. De
kan ha skrivit upp projekt de driver, för ändring -
ar de vill få till stånd och problem de ska lösa
med mera. 

Sådana uppgifter är snarare ansvarsområden
än arbetsuppgifter. Varje ansvarsområde består
egentligen av flera mindre uppgifter som var
och en har sin plats på att-göra-listan. Därmed
inte sagt att en förteckning över dina ansvars -
områden är onödig. 

Dagens uppgift är att skapa en sådan översikt.
Du kan till exempel lägga den i ett ord be -
handlingsdokument, ge den en plats på white-
  boardtavlan i ditt arbetsrum eller göra en separat
lista i anslutning till din att-göra-lista. 

När du är klar går du igenom översikten och
funderar över vad som är nästa steg. Dessa steg
för du sedan in i att-göra-listan. På så sätt kan
du vara säker på att inget hänger i luften. 

Du glömmer väl inte att belöna dig varje dag
du förbättrat strukturen?

Dag 7
Det är trevligt att ha en lång att-göra-lista och
bocka av punkter med jämna mellanrum. Varje
gång vi kan stryka något från vår lista känner vi
oss duktiga och får en kick. 

Ändå tenderar vissa punkter att bli kvar vecka
efter vecka,  ibland i månader. Varje gång vi blir
påminda om dessa surdegar eller långbänkar
känner vi oss lite nedstämda. Ändå tycks det vara
stört omöjligt att komma till skott. 

Universalknepet för att ta sig an en surdeg är
att fundera ut vad som är det första lilla steget
för att komma igång med arbetet. Det kan vara
något så enkelt som att logga in eller att ringa
ett samtal. 

Ett bra sätt att komma igång är att skriva upp
surdegen på den projektöversikt du gjorde i går.
Därefter skriver du upp det första lilla steget på
att-göra-listan. När du har bockat av det är det
dags att föra upp nästa lilla steg på listan. På så
sätt betar du av surdegen steg för steg. 

Dagens uppgift är alltså att leta reda på dina
surdegar och se till att de finns med på projekt -
översikten. Därefter definierar du ett första steg
och för upp det på att-göra-listan. I takt med att
du betar av dessa små steg kommer du att känna
dig allt mer nöjd och handlingskraftig.

Dag 8
Trivs du med ordningen på ditt kontor eller
känner du att högarna växer med okontrollerad
hastighet? 

Det kan tyckas behändigt att ha alla doku -
ment på armlängds avstånd, men oftast dröjer
det inte länge innan de viktigaste papperen
drunknar bland alla andra viktiga papper. 

Även om du själv har någorlunda koll på var
du har saker och ting så kan det ju hända att du
blir sjuk och en kollega måste ta över vissa upp -
gifter. Då är pappershögarna inget bra system. 

Dessutom distraherar de dig eftersom de
påminner dig om andra uppgifter än den du för
tillfället har fördjupat dig i. 

Första steget mot ett kontor där du trivs är att
få undan dina pappershögar. En anledning till
att papper blivit liggande är antagligen att du
tror att de glöms bort om du stoppar undan
dem. Därför måste du hitta en ordning där du
behåller översikten. 

Kanske är hängmappar något för dig, eller
också tycker du att det fungerar bättre med
pärmar, mappar och tidskriftssamlare. 

Lägg tid på att välja rätt system för dina digit -
ala filer, den tiden har du igen senare. Du kan
spara dem på företagets server, i din laptop eller
i molnet. Nya möjligheter och system för att
lagra digitala dokument lanseras i snabb takt.   

Många lägger viktiga filer på flera ställen och
kanske till och med i flera versioner. Inte
konstigt att det blir rörigt. Ju färre ställen du
lagrar dina dokument på, desto lättare hittar du
dem. (Du bör förstås ha en back up.)
   Dagens uppgift är att skaffa dig överblick över
de ställen där du lagrar dina dokument (brev-
korgar, flyttlådor, -stickor, högar i bokhyllan,
datorns hårddisk, mailboxen, telefonen etc). 

Fall inte i 
abstraktionens fälla –
formulera uppgifterna
konkret och utförligt.

»Om jag upplever att jag
behöver vara i flera olika
situationer ... för att slut -
föra en att-göra-uppgift,
då har jag nog definierat
den för grovt.«
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efter vecka,  ibland i månader. Varje gång vi blir
påminda om dessa surdegar eller långbänkar
känner vi oss lite nedstämda. Ändå tycks det vara
stört omöjligt att komma till skott. 

Universalknepet för att ta sig an en surdeg är
att fundera ut vad som är det första lilla steget
för att komma igång med arbetet. Det kan vara
något så enkelt som att logga in eller att ringa
ett samtal. 

Ett bra sätt att komma igång är att skriva upp
surdegen på den projektöversikt du gjorde i går.
Därefter skriver du upp det första lilla steget på
att-göra-listan. När du har bockat av det är det
dags att föra upp nästa lilla steg på listan. På så
sätt betar du av surdegen steg för steg. 

Dagens uppgift är alltså att leta reda på dina
surdegar och se till att de finns med på projekt -
översikten. Därefter definierar du ett första steg
och för upp det på att-göra-listan. I takt med att
du betar av dessa små steg kommer du att känna
dig allt mer nöjd och handlingskraftig.

Dag 8
Trivs du med ordningen på ditt kontor eller
känner du att högarna växer med okontrollerad
hastighet? 

Det kan tyckas behändigt att ha alla doku -
ment på armlängds avstånd, men oftast dröjer
det inte länge innan de viktigaste papperen
drunknar bland alla andra viktiga papper. 

Även om du själv har någorlunda koll på var
du har saker och ting så kan det ju hända att du
blir sjuk och en kollega måste ta över vissa upp -
gifter. Då är pappershögarna inget bra system. 

Dessutom distraherar de dig eftersom de
påminner dig om andra uppgifter än den du för
tillfället har fördjupat dig i. 

Första steget mot ett kontor där du trivs är att
få undan dina pappershögar. En anledning till
att papper blivit liggande är antagligen att du
tror att de glöms bort om du stoppar undan
dem. Därför måste du hitta en ordning där du
behåller översikten. 

Kanske är hängmappar något för dig, eller
också tycker du att det fungerar bättre med
pärmar, mappar och tidskriftssamlare. 

Lägg tid på att välja rätt system för dina digit -
ala filer, den tiden har du igen senare. Du kan
spara dem på företagets server, i din laptop eller
i molnet. Nya möjligheter och system för att
lagra digitala dokument lanseras i snabb takt.   

Många lägger viktiga filer på flera ställen och
kanske till och med i flera versioner. Inte
konstigt att det blir rörigt. Ju färre ställen du
lagrar dina dokument på, desto lättare hittar du
dem. (Du bör förstås ha en back up.)
   Dagens uppgift är att skaffa dig överblick över
de ställen där du lagrar dina dokument (brev-
korgar, flyttlådor, -stickor, högar i bokhyllan,
datorns hårddisk, mailboxen, telefonen etc). 

Fall inte i 
abstraktionens fälla –
formulera uppgifterna
konkret och utförligt.

»Om jag upplever att jag
behöver vara i flera olika
situationer ... för att slut -
föra en att-göra-uppgift,
då har jag nog definierat
den för grovt.«
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Fokusera och lägg kraft på det som är viktigt
Att fokusera är nödvändigt om vi ska kunna lägga vår kraft på rätt saker
och prioritera rätt uppgifter. Är du osäker på vad som är viktigast bör du
kanske snegla på företagets långsiktiga mål.

N    i tio dagar med att få ditt
arbete bättre organiserat. Du är på god väg att
få en mer strukturerad och skönare vardag. 

Nästa steg handlar om att fokusera och prior -
itera de arbetsuppgifter du ska ägna dig åt först.
Vad är viktigast, vad brådskar och vad måste  du
göra för att uppfylla dina långsiktiga mål?

Dag 11
I dag består din uppgift av att tydliggöra dina
mål. 

Skriv ner de nyckeltal, milstolpar, kvantifi -
erade mål med mera, som du arbetar mot. Var
konkret, detaljerad och tydlig. 

Se till att ständigt bli påmind om dessa mål,
till exempel av ett diagram eller en tidslinje med
markerade milstolpar som du sätter upp på
väggen. Tydliga mål gör det lätt att avgöra vad
du ska lägga energi på.

Dag 12
I dag är det dags att sortera bort arbetsuppgifter
som inte för dig mot dina långsiktiga mål. 

Det är lätt hänt att du åtar dig göromål som
ligger utanför dina egentliga arbetsuppgifter. Det
kan vara att planera städ schemat eller ordna en

fest. Tycker du att det är roligt så må det vara
hänt, men en inhyrd festfixare är kanske  en
bättre lösning. 

Gå igenom de senaste veckornas att göra-
listor och placera uppgifterna i tre kolumner
med rubrikerna Definitivt (sådant du bör göra),
Förmodligen (sådant du troligen måste göra) och
Säkert inte (sådant du kan göra dig av med). 

Välj en återkommande säkert-inte-uppgift
och fundera på hur du ska bli av med den. Du
kan välja att sluta utföra den, att lämna över den
till någon annan eller att lägga ut den. 

Definitivt-uppgifterna är troligen de viktig -
aste för dig och dem du bör prioritera.

Dag 13
När flera uppgifter känns ungefär lika viktiga
och vi omöjligen kan bestämma oss för vad vi
ska börja med, kan det hända att vi hamnar i
stresslimbo.

Det är ett tillstånd där man bara fladdrar runt
utan att få gjort någonting alls. I sådana lägen
behöver vi enkla och tydliga regler att hålla oss
till, gärna en checklista som talar om för oss hur
vi ska hantera läget. 

Den listan kan se ut så här:

   Välj bort en av dessa platser och börja flytta
dokumenten därifrån. För varje papper du håller
i handen, fråga dig vad som är nästa steg. Ska det
slängas? Åtgärdas? Arkiveras?
   Antagligen blir du inte klar i dag. Skriv då
upp uppgiften på projektöversikten. Bestäm dig
för hur mycket du tror att du hinner med och
för in det i att-göra-listan. Är fem centimeter
om dagen av högen på ditt skrivbord rimligt
mycket? Mät då upp fem centimeter och stick
in ett färgglatt papper i bunten. Om så behövs
boka tid i din almanacka för det här arbetet.

Dag 9
I dag är en buffertdag som ger dig chans att ta
tag i uppgifter som du inte hunnit med. 
   Ligger du i fas kan du i stället fundera på vad
strukturer ingen betyder för dig. Du kan till ex-
empel fråga dig på vilket sätt en bättre struktur
bidrar till din livskvalitet.

Dag 10
Med bättre framförhållning slipper vi många
obehagliga överraskningar. 
   Dagens uppgift handlar om att bli mer pro-
aktiv.  Välj en dag i veckan då du går igenom
projektöversikten och att-göra-listan för den
närmaste tiden. Vissa tycker att fredag är en bra
dag eftersom de på så sätt stänger veckan. Andra
föredrar att börja måndagen med det. 
   Bocka av det som är klart på att-göra-listan
och lägg till nya uppgifter. Skumma en månad
bakåt för att se att du inte glömt något och en
månad framåt för att se vilka deadlines som när-
mar sig.
   Gå igenom projektöversikten. Bestäm vilka
nästa steg är för vart och ett av projekten och
för upp dem på att-göra-listan. Lägg till nya pro-
jekt och ta bort avslutade. 
   Med en sådan veckovis genomgång kommer
du snart att känna dig mycket lugnare. 

»Ordning är arbetets
hävstång.« Esaias Tegnér

»In the absence of 
clearly-defined goals we
become strangely loyal
to performing daily trivia
until ultimately we 
become enslaved by it.«

Robert Heinlein (1907 -1988)
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> Ta fram att-göra-listan.
> Flytta fram alla de saker som du inte måste få
gjort idag.
> Välj ut tre uppgifter av dem som återstår.
> Utför dem.

Spara checklistan där du lätt hittar den. 

Dag 14
Ibland måste vi träffas, men alltför ofta känns
möten som ett gissel som hindrar oss från att
utföra vårt jobb. De tar tid från vårt egentliga
arbete och de styckar upp arbetsdagen så det blir
svårt att koncentrera sig på arbetet när vi har tid
över mellan mötena (och förflyttningarna till
och från). Med tre eller fyra möten på en dag är
det också svårt att minnas vad man pratade om
på möte nummer ett och två. 

Arbetsdagen skulle bli både effektivare och
skönare med färre möten. Dessutom skulle
kvaliteten på de möten vi har bli högre. 

Din uppgift i dag är att reducera antalet möt -
en. Bestäm dig för hur många möten du vill ha
varje dag (två är kanske ett lagom antal) och lägg
in en tidlös bokning i din almanacka. Håller du
dig till det rättesnöret blir du tvungen att
prioritera bort möten som känns mindre ange -
lägna. Det du inte hinner med kan du omvandla
till telefon- eller mailkonferenser, vilket många
gånger är effektivare. 

Dag 15
I dag får du en extradag som du kan ägna åt att
komma ikapp om du behöver det. Passa annars
på att ta en fika och tänka igenom dina framsteg
under de gångna veckorna. Dra dig till minnes
hur det var tidigare och lägg märke till  för -
ändringarna. Åskådliggör dem på din white-
 boardtavla med ett streck för varje framsteg.

Dag 16
Åsikterna om kontorslandskap går isär. Vissa
tycker att den öppna miljön är stimulerande,
andra känner sig störda. De flesta av oss kan
knappast påverka vårt kontors planlösning, men
vi kan förbättra koncentrationen på flera sätt. 

Dagens uppgift är att hitta tre sätt. Det kan
vara att stänga av telefonen, mailboxen, facebook
och annat som distraherar. I ett kontorsland skap
blir det kanske lättare att fokusera om du har
hörlurar och lyssnar på musik eller på rött brus,
som är framställt för att lindra tinnitus. Eller
boka ett konferensrum, arbeta hemma eller sätt
dig på ett kafé om den miljön lockar. 

Dag 17
Vissa arbetsuppgifter kräver att man får jobba i

fred. Dagens uppgift handlar om att ge dig själv
ostörd tid. 

Fundera över hur mycket tid du skulle be -
höva vara i fred varje vecka. Är du osäker,
skumma igenom den gångna veckans att-göra-
listor. Titta också igenom kalendern och fundera
över när det passar bäst att lägga in ostörd tid.
Bestäm dig för en eller flera fasta tider i veckan
som du viker åt eget arbete. Lägg in de tiderna
i din kalender så att du kommer ihåg att hålla
dem rena från andra bokningar. Med en bättre
balans mellan tider i möten och ostörd tid be -
höver du inte arbeta så mycket på kvällarna. 

Dag 18
För några dagar sedan minskade du antalet
möten. I dag är det dags att effektivisera de
möten som är kvar. 

Känns dina möten för långa? Halvera deras
längd, åtminstone på prov. Se till att alla möten
har en agenda och avsätt ett visst antal minuter
åt varje punkt så håller ni koll på att mötet inte
drar ut på tiden. Tydliggör om punkt  erna är
informationspunkter, dis kussionspunkter eller
beslutspunkter. Ni skulle kanske ha nytta av en
standardagenda att utgå från?

Andra tips är att kräva att mötesdeltagarna
stänger av sina mobiler och är väl förberedda.
Ibland blir möten effektivare om de hålls kring
ståbord. 

Dagens uppgift är att välja något av dessa tips
om hur möten kan effektiviseras och genomföra
det på ett möte.

Dag 19
Det går inte att prioritera utan att samtidigt välja
bort. Om vi ska få tid att ägna oss åt det vikt -
igaste måste vi sluta göra sådant som är mindre
viktigt. Du kan välja mellan att avsluta de
uppgifterna, lägga dem på is eller låta någon
annan ta sig an dem. Du måste då göra klart
både för dig själv och för andra att de inte längre
tillhör ditt ansvarsområde.

Dagens uppgift är att skapa en plats i anslut -
ning till din projektöversikt där du kan parkera
nedprioriterade projekt i väntan på att rätt till -
fälle infinner sig att plocka upp dem. 
   Vilka projekt är mindre viktiga? Stäm av med
chefen och kollegorna. Sätt också ett datum då
ni går igenom dem och avgör om ni ska blåsa
liv i dem eller hålla dem kvar på avbytarbänken.

Dag 20
Det är frestande att börja med de enkla göro-
målen så att de snabbt kan strykas från att-göra-
listan. Men det innebär alltför ofta att långsiktiga

»Let me tell you the sec-
ret that has led me to
my goal. My strength lies
solely in my tenacity.«

Louis Pasteur (1822 – 1895)

Den goda strukturen är
en förutsättning för att
jag ska kunna ha det liv
jag vill.
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Automatisera – så att arbetet går på rutin
Ju fler av dina arbetsuppgifter som fungerar automatiskt, desto mindre be-
höver du anstränga dig för att utföra dem. Med rutiner, checklistor och
återkommande minnesnoteringar i almanackan gör du ditt arbete enklare.

Dag 21
De flesta av oss har arbetsuppgifter som  regel -
bundet återkommer. Det kan vara räkning ar
som ska betalas varje månad eller möten som ska
hållas var tredje vecka. Vi vet om det långt i för -
väg.  Ändå kan vi i sista stund uppdaga att vi
glömt sammanställa en rapport, boka biljetter
eller vad det nu kan vara. 

Blir vi påminda om dessa återkommande
göromål i god tid, kan vi slappna av och lita på
att ingenting glöms bort. Dagens uppgift är
därför till att lista de återkommande uppgift er
du har. 

Lägg därefter in dem i ditt verktyg för att-
göra-uppgifter. Är verktyget digitalt så har det
fördelen att du enkelt kan ställa in med vilken
frekvens du vill bli påmind. 

Dag 22
Denna dag är en extradag som du kan använda
till att komma ikapp eller njuta av de för -
ändringar du redan åstadkommit. 

Ibland har man glädje av ett tänkvärt citat
eller talesätt. Kanske finns det ett visdomsord
som du borde bli påmind om ibland? Skriv ner
det på ett papper och sätt upp det på väggen.
Ser du det varje dag är chansen stor att du
långsamt bli indoktrinerad och sakta förändrar
ditt beteende.

Dag 23
För de flesta av oss återkommer en stor del av
arbetsuppgifterna dagligen. Har vi en checklista
behöver vi inte fundera så mycket på hur de ska
utföras. 

Dagens uppgift är att välja en återkommande
uppgift. Allteftersom du utför uppgiften skriver
du ner vad du gör, steg för steg. Var gärna detalj -
erad. Vips så har du gjort en checklista. Notera
sedan att den finns så att du inte glömt bort den
nästa gång det är dags att utföra uppgiften.

Dag 24
I dag får du till uppgift att hitta en plats för dina
checklistor där de förblir en del av ditt dagliga
arbete. 

Ett företag kan lägga ner stort arbete på att ta
fram checklistor och beskrivningar av processer
och rutiner och placera dem lätt åt komliga för
alla. Ändå händer det ofta att de faller i glömska.

Det är ett öde som även kan drabba dina egna
checklistor. Ska du ha dem i datorn eller
utskrivna någonstans? Behöver du kunna dela
dem med dina kollegor? Hitta en plats som
passar dina behov.

Dag 25
Många arbetar till stor del med att ta sig an
hastigt uppkomna arbetsuppgifter. Då präglas
arbetsdagen av stress och av känslan att aldrig få
gjort så mycket som man borde. 

För att ändra på det behöver vi framför-
hållning. Du måste ha för vana att regelbundet
kolla kalendern och att-göra-listan.  Gör du det
direkt på morgonen får du en bra start på
arbetsdagen. Därefter är det kanske en god idé
att gå igenom mailen och låta nya mail ligga till
grund för noteringar i att-göra-listan. Då kan
du prioritera arbetsuppgifterna rätt. 

Detta är bara förslag på vad som kan vara en
bra morgonrutin. Dagens uppgift är att skapa en
egen morgonrutin som ger dig en perfekt start
på arbetsdagen. 

Kanske behöver du avsätta tid i kalendern
varje morgon för denna rutin? Gör i så fall det.

Dag 26
Att kollegorna av och till sticker in huvudet
med en enkel fråga kan vara både trevligt och
stimulerande.

Tråkigt nog är det också en tidstjuv. Kanske
måste du ge samma svar gång på gång till olika
kollegor. I så fall skulle du och dina kollegor ha

projekt utan deadline får stryka på foten. Ska vi
prioritera rätt måste vi veta när saker och ting
måste vara klart. 
   Du bör därför ta för vana att fråga mottagaren
när han eller hon behöver ha det du ska lever-

era. Vinsten med det är att du slipper stressa dig
igenom alla arbetsuppgifter och kan avsätta mer
tid till det som är viktigt, men inte brådskande.
   För att etablera vanan, ge dig själv en belöning
så snart du kommit ihåg att fråga. 

För att kunna prioritera
och veta att du gör rätt
saker i rätt tid, behöver
du veta dina mål.

Att beskriva rutiner är
en sak. Att använda 
beskrivningarna i 
vardagen är en annan.
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nytta av ett -dokument – en samman -
ställning av Frequently Asked Questions.  En
sådan gör att du slipper bli avbruten i ditt arbete
lika ofta. 

Dagens uppgift är att påbörja ett sådant -
dokument. Skriv ner de frågor du ofta får och
dina svar på dem. Senare kan du fylla på med
fler frågor och svar. 

Glöm inte informera dina kollegor om var
dokumentet finns.

Dag 27
Möten brukar ge många nya arbetsuppgifter.
Det kan vara saker vi åtar oss att kolla upp,
projekt som ska dras igång eller frågor som ska
ställas. Ett problem är då att vi ofta glömmer att
föra över anteckningarna från mötet till att-
göra-listan. 

I dag får du skapa en egen rutin för hur
mötesanteckningarna ska hamna på att-göra-
listan.

Fundera kring följande frågor: Hur ska du
skilja nya arbetsuppgifter från andra mötesnoter -
ingar? Vilka rutiner behöver du för att föra an-
 teckningarna vidare? En vattentät rutin hjälper
dig att fullfölja dina åtaganden vilket höjer ditt
förtroende.

Dag 28
Information når oss inte bara när vi sitter vid
skrivbordet. Kanske tar vi ett viktigt samtal i
taxin ut till flyget, kanske springer vi på en
person vi sökt länge på ett mingel. Vi kan då
behöva veta hur vi ska hantera informationen. 

Börja med att skapa en översikt över när och
hur du brukar få information. När du har listat
de olika situationerna, fundera över vad du
brukar göra med informationen och om det
finns glapp i flödet. Är vissa situationer mer
riskfulla än andra? För varje brist du finner,
definiera en att-göra-uppgift som hjälper dig att
åtgärda glappet. Det kan till exempel vara att
skaffa en app i telefonen eller en idébok till
handväskan. Spara listan så att du kan fylla på
senare.

Dag 29
Vissa dagar är det lätt att formulera sig, andra
dagar tycks det hopplöst att få till en enda men -
ing. Tiden går medan vi filar och formulerar,

raderar och formulerar om. Men det är kanske
inte första gången du skriver detta? Kanske har
du formulerat liknande dokument tidigare? I så
fall har du mycket till godo om du kan se hur
du skrev den gången. 

Dagens uppgift är att skapa en plats där du
sparar dina texter. Det kan till exempel vara en
mapp på skrivbordet som du döper till Text bank
eller Användbara texter. Sök också formul ering -
ar bland dina skickade mail som du tycker är
värda att spara. Lägg dem i mappen.

Dag 30
Att ha dokument i högar på skrivbordet blir lätt
rörigt och distraherande, och det är frustrerande
att inte kunna använda hela bordsytan. 

Ett smart sätt att organisera är att ha en tickler
file – ett hängmappsskåp med  hängmappar,
 av dem är numrerade efter datum,  är
namnade med månaderna och en är för nästa år.
Stuva undan dina papper på det datum då du
behöver dem så pockar de inte på din uppmärk -
sam het fram till dess. En variant är att ha en
pärm med datumflikar. För ditt digitala material
kan du lägga en notering eller en länk i din
kalender. 

Dagens uppgift är att skapa ett system för att
stuva undan dokument. När du är klar med det
är du värd en rejäl belöning. Sparar du bara så
lite som fem minuter per dag på att leta mindre,
blir det mer än tjugo timmar på ett arbetsår. 

Dag 31
Gratulerar! I trettio steg fördelade på tre etapper
har du gett dig själv en mer strukturerad vardag.

Se på de förändringar du har gjort och försök
dra dig till minnes hur det var tidigare. Vad fick
dig att försöka bli mer strukturerad? Hur såg en
typisk dag ut och hur kände du dig? Hur ser det
ut idag? Skriv ner förbättringarna på Post-it-
lappar som du fäster på väggen. Gläd dig åt det
du uppnått!

Har du inte nått dit du önskat utan halkat
tillbaka i gamla hjulspår? Välj då en förbättring
och försök upprätthålla den vanan dag efter dag.
När den sitter går du vidare till nästa. Låt för -
ändringarna ta den tid de tar och kom ihåg att
varje förbättring innebär en smidigare vardag.

»If you don´t have time
to do it right, when will
you have time to do it
over?”           

»Den ljuvliga känslan av
att ha ryggen fri är en av
orsakerna till att jag 
arbetar med struktur
och kallar mig struktör.«

David Stiernholm
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