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Struktur
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En vanlig dag 
på kontoret

Kan du bara kolla 
på en grej?
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Struktur?Struktör!



Struktur

Organisera

Fokusera

Automatisera
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Organisera

Var håller du koll på 
allt du har att göra?



Outlook

Kort manual hittar du här:
stiernholm.com/outlook

Bygg ett hus

Köp spik

Tvätta penslarna

Skaffa ett jobb

Boka klipptid

Ta examen

Läs läxan

Bygg ett hus

Skaffa ett jobb

Ta examen

Köp spik

Tvätta penslarna

Boka klipptid

Läs läxan

Att göra-listaStora uppgifter & projekt

Det ständiga inflödet



Tre sätt att lagra e-post

Bland andra 
dokumentMappstruktur

Ekonomi

Marknadsföring

Personal

En mapp

Sparat

Tomt. Noll. Zilch. 
Nada. Rien.

✉ Erik Detta är bara skräp 8:24 am
✉ Anne Bra att ha 8:28 am
✉ Johan Svara fort! 8:36 am
✉ Sven Gör detta, då 9:05 am
✉ Eva Ett nytt projekt! 9:11 am
✉ Gun På torsdag, lovar 9:18 am
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Fokusera



GENAST!
MED EN GÅNG!

ALLT NU! JAG!

Arbetstid

Bråttom Viktigt

Bråttom Viktigt ”Vision” eller nå’t

Mål
Mål

Mål



Se din tid

Mejiro, Japan

Spela femtonspel 
med egentiden

Gör en schablonkalender



Harvard Business 
Review, 2002: 

70 minuter av distraktioner en 
genomsnittlig dag

@

✈
”Har du en 
sekund?”

#strukthur



112 113

Automatisera

Återanvänd texter

Hur går man tillväga?
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är nöjd och tillfreds. Faktum är att jag har kommit på mig 
själv med att göra !er saker i förväg, med god framför-
hållning, än vad jag tidigare brukat göra. Jag upplever att 
jag fått något slags argument gentemot mig själv för att 
vara mer noggrann istället för att göra så många uppgifter 
som möjligt.

Kanske är det väl tidigt att säga vad det här gör för skill-
nad i min vardag, men angenämt är det.

Om du vill indoktrinera dig med något budskap som 
vore nyttigt för dig att anamma, var skulle du sätta upp 
det och i vilken form?

Du läser väl Klart! som
iPhone-app?

Hitta på en 
belöning till dig 

själv

Bjud dig själv på 
karameller

Skjut salut!
Mer 
träning!



Ta till te!

Vad blir det av det här, då?

Mindre Mer

Oro Trygghet
Vanmakt Lugn

Frustration Ro & handlingskraft

En smidigare arbetsdag



Tack
Här finns det mer:

stiernholm.com/mer
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David Stiernholm

David Stiernholm


