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Hjälp andra bli tydligare när de ber dig göra 

något 
”När behöver det vara klart?” frågar du någon som ger dig i uppgift att göra 
något. ”Så fort som möjligt.” får du som svar. Eftersom du är ambitiös av dig, 
tolkar du det som att det är bråttom och uppgiften får hög prioritet bland allt 
du har att göra. 

Uppgifterna stockar sig! 
Hade det varit en enda uppgift du fick och kom den sällan, vore det inget 
större problem. Men, om din roll innebär att du har många kollegor som du utför uppgifter för och ”så fort 
som möjligt” uppgifterna är många och kommer ofta, får du mycket att göra och en jobbvardag som 
präglas av ständig brådska.  

”Så fort som möjligt” betyder dock olika saker för olika människor. För somliga är det ”med en gång, 
helst inom en timme”, medan det för andra är ”när du har möjlighet, någon gång innan månadsskiftet”.  

Grönt, gult, rött 
Lise-Lotte skrev till mig och berättade om en lyckad lösning hon tog fram när hon jobbade åt 16 
byggledare. Hon skaffade sig tre brevkorgar i färgerna grönt, gult och rött. Hon bjöd in byggledarna och 
förklarade över en kaffe och en kaka att alla uppgifter de ville att hon skulle göra fick de själva sätta 
prioritet på.  

Deras uppgift skulle läggas i någon av brevkorgarna enligt principen: rött skulle vara gjort inom en 
timme, gult under dagen och grönt ej brådskande. Hon berättade också att hon skulle ta uppgifter ur den 
röda korgen först, därefter ur den gula och sist ur den gröna. Den närmaste veckan, när de lade uppgifter 
i korgarna, kontrollfrågade hon ”behöver du det verkligen inom en timme?”. Oftast var svaret ”åh, nej, det 
räcker under dagen”.  

Efter några dagar hade de trimmat in detta så bra att röda korgen var i stort sett tom, den gula kunde 
betas av så att hon oftast t o m hann med flertalet gröna under samma dag. 

Smart, eller hur? 

Du kan göra något liknande - även om det är digitalt istället för på papper. 
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Gör så här 
Får också du uppgifter att utföra från flera olika kollegor? Hitta på ett sätt för dem att vara mer tydliga 
med hur snabbt de förväntar sig att få dem utförda.  

Om du inte får uppgifterna på lappar att lägga i brevkorgar, utan de kommer i mejl eller som 
chattmeddelanden, bestäm dig för hur de skulle kunna märkas upp som en indikation på önskad 
leveranstid. Är det #t, #d, #v för ”inom en timme”, ”under dagen” och ”under veckan” eller något helt 
annat? 

Eller, gör en tavla i Planner eller Trello innehållande tre buckets/kolumner - en grön, en gul, en röd. 

På nästa lämpliga möte (eller kalla till ett särskilt möte och bjud på kaffe och kaka, som Lise-Lotte 
gjorde), presentera idén och understryk att också kollegorna tjänar på att göra så här, eftersom de med 
större sannolikhet får hjälp fort de få gånger de verkligen behöver det.  

Be dem också vara uppriktiga när det gäller den önskade leveranstiden. Om alla alltid taggar med ”inom 
en timme” för att det är bekvämt, faller alltihop och det blir som förr.  

Effektivare tidsplanering 
Om du hjälper dem som ger dig uppgifter att vara tydligare med när de behöver få dem gjorda, kommer 
du lättare att kunna planera dina arbetsdagar. Du överlevererar inte längre i onödan, utan optimerar ditt 
arbetstempo efter kollegornas (och verksamhetens) verkliga behov. Den knappa resurs som är din tid 
nyttjas effektivare! 

Hur gör du? 
Har du gjort något liknande som Lise-Lotte gjorde? Skriv till mig på david@stiernholm.com och berätta 
om ditt knep. Jag kommer att bli lika glad för ditt mejl som jag blev när jag hörde av Lise-Lotte.  
 
Tack för idag och på återseende nästa vecka.
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