
STRUKTURTIPS FRÅN DAVID STIERNHOLM

Hjälp dig minnas din struktur 
Det finns så många digitala verktyg att använda och så mycket struktur att 
sätta. De flesta appar och tjänster erbjuder så många olika funktioner att 
de går att använda av personer som har väldigt olika arbetssätt och som 
därför nyttjar de olika delarna av appen till skilda ändamål.  

Det gör att du i mångt och mycket själv behöver forma strukturen i hur du 
arbetar med varje verktyg (kanske med stöd av mig i någon form).  

Hur det ska gå till 
Du bestämmer dig för att just på [det här] stället i appen ska [den här] informationen ligga, [det här] ska 
skrivas i [den här] rutan och när du ska markera att [det här] är gjort, gör du [så här].  

Just när du format den här delen av strukturen är allt självklart för dig, men om några veckor, när mycket 
vatten har flutit under broarna, är det inte längre lika klart. Du har fattat en mängd andra beslut om hur 
ditt arbetssätt ska vara och du kommer inte riktigt ihåg vad du bestämde dig för. ”Var det så här, 
någonting?” 

En lättsedd påminnelse 
Gör det därför lätt för dig att bli påmind om vad du bestämt dig för. 

Gör så här 
1. Välj en app eller tjänst där du nyss format eller förfinat strukturen. 

2. Hitta på ett ställe där du kan påminna dig om vad du bestämt som du inte kan undgå när du 
använder appen. Frågan jag fick från en läsare som är upprinnelsen till den här texten rörde 
OneNote.  

- Skapa en ”Instruktioner”-anteckning som du lägger överst i anteckningsboken i OneNote, där 
du beskriver vad för information du ska skriva i OneNote (och vad för något som hör hemma 
någonannanstans). 

- Eller, nåla fast en anteckning överst i Google Keep (om det är det verktyget det här gäller). 

- Eller, skapa en ”Gör så är”-bucket i Microsoft Planner, i vilken du lägger uppgifter där du 
beskriver hur den aktuella tavlan ska användas. 
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- Eller, skapa en ”Readme.txt”-fil i mappen, som beskriver vad för dokument och filer som ska 
ligga där. 

Det är allt, faktiskt! 

Mer nytta för ansträngningen 
Om du gör det lätt för dig själv (och andra som du samarbetar med) att bli påmind om hur strukturen du 
format ser ut, kommer du att bibehålla den längre. Du får mer nytta av ditt förfinade arbetssätt än om du 
håller igång det ett tag för att sedan låta det rinna ut i sanden. Mer nytta för besväret, alltså! 

Hur gör du? 
Hur har du gjort för att påminna dig om vad för struktur du format? Skriv till mig och berätta. Du når mig 
som vanligt på david@stiernholm.com och jag ser fram emot att höra av dig. 

Tack för idag och på återseende nästa vecka.
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