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Gör fritiden mindre medgörlig 
Känner du igen att jobbet i perioder börjar flyta ut och tar mer plats än du 
egentligen vill? Jag gör det definitivt. Det kan vara i tider när jobbet tycks 
mer viktigt än vanligt. Kanske är det när det är kärvare för verksamheten, 
ramarna blir trängre och du måste anstränga dig mer för att klara skivan. 
Eller, det är när det går extra bra, allt går fort och det finns så många 
chanser att göra det bästa av. 

Mer och mer 
Du börjar komma hem allt senare, du jobbar en stund sent på kvällen också, du passar på att få något 
gjort på helgen, när övriga familjen ändå är iväg på något. Sådant här går fint ett tag, men blir det 
långvarigt sliter det. Inte sällan blir livet enahanda, relationer blir lidande och det kostar mer än det 
smakar. 

Jobbet är som lava 
Jag föreställer mig ”jobbet” i de här situationerna som en oformlig massa som tar den plats den får. Finns 
det inget som stoppar, fortsätter den flyta ut.  

Jobbet breder ut sig för att fritiden tillåter det. Gör du fritiden mindre medgörlig, så att den bjuder på 
motstånd när jobbet väller fram, blir balansen bättre.  

Gör så här 
Du kan göra fritiden mindre medgörlig genom att ge den lika fasta ramar som jobbet har. Du kan till 
exempel: 

- Bestämma dig för en tydlig gräns för när jobbet slutar och fritiden börjar. Den kan innebära att 
du inte jobbar efter kl 17 (till exempel) även om du skulle kunna och även om ingen frågar efter 
dig. Lämnar du utrymmet därefter tomt på jobb, fylls det av fritid. 

- Göra tydligt för dig vad och hur mycket av det du vill hinna i fritids-delen av ditt liv. Är det tid 
med din familj? Tid att ägna dig åt dina intressen? Tom tid du inte viger åt något särskilt, men 
som du vill ha just tom för att kunna göra vad som faller dig in? Blocka tiden i din kalender om du 
behöver. Stäm av varje kväll eller vecka hur mycket utrymme du verkligen gett åt ditt 
fritidsrelaterade. Logga huruvida du lyckas, om du som jag sporras av att tävla med dig själv. 
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- Sätta deadlines för det du har att göra på fritiden, precis som du har deadlines för dina 
arbetsuppgifter. Jobbet får högre prioritet ibland för att det är mer bråttom än det du gör för ditt 
höga nöjes skull. Först när du sätter deadlines också för sådant som ofta har fått stryka på foten 
på fritiden, kan det bli bråttom och därmed få högre prioritet. Visst, du behöver såklart vara 
duktig på att respektera de deadlines du satt för dig själv, men övning ger färdighet. 

Mer utrymme  
Om du gör fritiden mindre medgörlig gör du den istället mer stursk, så att den sätter emot bättre när 
jobbet tränger på. Du får mer av den återhämtning du annars skulle ha försakat. Variationen gör att 
tillvaron känns rikare än en ändlös rad av måndagar och fredagar. Balansen blir bättre och får du mer av 
det utrymme du behöver också för din fritid fungerar du sannolikt också bättre på jobbet.  

Hur gör du? 
Hur gör du för att inte jobbet ska ta för stor plats? Skriv till mig och berätta. Jag är nyfiken på att höra vad 
du har för smart knep som fungerar för dig. Som vanligt når du mig på david@stiernholm.com. 

Såklart är du också välkommen att mejla mig och fråga om mina knep för god struktur. Dagens tema 
kommer ur just ett sådant mejl från en kund.  

Tack för idag och på återseende nästa vecka.
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