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Hitta saker att göra ”på språng” 
Arbetsvardagen har hål. Här och var, då och då, uppstår det små luckor av tid mellan 
större saker vi gör. Det är några minuter mellan möten, stunden på väg tillbaka från 
lunchen, när du snart ska kliva på ett plan, den korta turen på tunnelbanan före 
arbetsdagens början, i väntan på att den du ska träffa kommer (om du är tidig till 
mötet), i väntan på att ditt bagage ska dyka upp på bandet. 

De små kornen mellan de större stenarna 
Du måste inte, men om du vill kan du nyttja dessa luckor till att få småuppgifter gjorda. Uppgifterna är 
sådana som du inte behöver vara särskilt koncentrerad för att göra. Det kan vara det som går väldigt fort, 
men som du av någon god anledning ändå inte gjorde direkt när du först blev varse den. Det är troligen 
uppgifter som du kan göra med de verktyg du har tillhands nästan jämt - för de flesta telefonen. 

De små uppgifterna kan för mig vara att skumma igenom en SEO-rapport, att formulera en kort text till en 
sociala medier-postning, att svara på en snabb fråga från en som går en av mina online-kurser, att justera 
en kontering av ett utlägg jag gjort och mycket annat.  

Det gäller bara att du kommer på de här uppgifterna, hittar dem fort eller får dem presenterade för dig 
som på beställning närhelst du vill. 

Gör så här 
Låt din att göra-lista hjälpa dig. Jag förmodar att den är digital (som min), men om du har den i 
pappersformat kan du göra något i samma stil. 

För att göra det lätt för dig att hitta sådana uppgifter när en lucka uppenbarar sig, kan du sätta en etikett 
(eller kategori, tagg eller vad det heter i den app du använder) på uppgifter du kan göra på språng. Kalla 
etiketten ”På språng” eller något du tycker är lämpligt.  

När det dyker upp en lucka som du vill ta vara på, låt din att göra-lista bara visa ”På språng”-uppgifterna, 
välj en, gör den och njut av den sköna känslan som kommer av att du har fått den gjord. 

Vill du inte skapa ytterligare en etikett (för du har kanske många redan), ta för vana att alltid välja 
uppgifter som har en annan passande etikett som du redan har istället. När jag vill nyttja en lucka, väljer 
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jag en uppgift som har Telefonen-etiketten, för telefonen har jag nästan alltid tillgänglig när jag har en 
lucka och då kan jag göra vilken uppgift som helst som bara kräver telefonen som verktyg.  

Märk väl: Du måste inte fylla varje vaken tid med produktivt arbete, men om du vill nyttja vardagens små 
luckor, är detta uppgifter du kan göra. 

Många bäckar små… 
För, om du får små uppgifter gjorda på språng från något till något annat, är de gjorda när du sedan 
sätter dig med de större uppgifterna. När du äntligen fått till en längre stund av fokuserat arbete, har du 
färre småuppgifter att ”bara göra först”, innan du sätter igång. Du nyttjar bättre din mer dyrbara arbetstid 
och får mer tid till de uppgifter som är viktigast för dig. Enklare och smidigare! 

Hur gör du? 
Vad kan de här ”på språng”-uppgifterna vara för dig? Vad är det för småsaker du gärna passar på att göra i 
små glapp? Skriv till mig och berätta, för kanhända kommer jag på fler småsaker jag kommer att vara 
glad att få gjort från och med nu. Du vet, också jag vill nyttja min dyrbara fokustid på bästa sätt. 
 
Tack för idag och på återseende nästa vecka.
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