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Struktur

En vanlig dag 
på kontoret

Kan du bara kolla 
på en grej?

Kan du bara kolla 
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måndag, fredag, måndag, fredag, måndag, fredag, m

Struktur?Struktör!



Struktur

Organisera

Fokusera

Automatisera
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Organisera

Var håller du koll på 
allt du har att göra?



Microsoft To-Do

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

Lagringsplatsbingo

Högar på 
skrivbordet

Tidskrift-
samlare

Brevkorgar

Hängmappar

Högar i bokhyllan

Högar på 
bokhyllan

Bärkasse med 
material du fått

Flyttkartong

Företrädarens 
pärmar i bokhylla

Dator-skrivbordet

Projektarean  
på webben

Din dators disk

Gemensamma 
servern

Dokument-
hanterings-

system

Den gamla 
gemensamma 

servern

Bilaga i ett mail i 
mailboxen, 
någonstans

En bild på en 
whiteboard i 

telefonen

OneDrive

Anteckning i 
telefonen

I mappen ”Gamla 
datorskrivbordet” 

på datorskrivbordet



Lägger på 
fel plats

Se upp för 
fallgroparna

Lägger på 
en plats  

”så länge”

Lägger och 
letar på fel 

plats

Före

Högar på 
skrivbordet

Tidskrift-
samlare

Brevkorgar

Hängmappar

Högar i bokhyllanBärkasse innanför 
dörren

Dator-skrivbordet

Din dators disk

USB-pinnarExtern hårddisk

Efter

Hängmappar

Din dators disk

Dropbox (eller 
annan moln-

tjänst)

Om du ska göra dig av med 
bara en enda plats, vilken 

skulle det vara?



Högar på 
skrivbordet

Tidskrift-
samlare

Brevkorgar

Hängmappar

Högar i bokhyllan

Högar på 
bokhyllan

Bärkasse med 
material du fått

Flyttkartong

Företrädarens 
pärmar i bokhylla

Dator-skrivbordet

Projektarean  
på webben

Din dators disk

Gemensamma 
servern

Dokument-
hanterings-

system

Den gamla 
gemensamma 

servern

Bilaga i ett mail i 
mailboxen, 
någonstans

En bild på en 
whiteboard i 

telefonen

OneDrive

Anteckning i 
telefonen

I mappen ”Gamla 
datorskrivbordet” 

på datorskrivbordet

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

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?
120

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

Ladda hem appen  
Klart! - Bli superstrukturerad på 31 dagar!

Bjud dig själv på 
karameller



Skjut salut!
Mer 
träning!

Ta till te!

Ett steg i taget!



Upp igen! Vad blir det av det här, då?

Mindre Mer

Oro Trygghet
Vanmakt Lugn

Frustration Ro & handlingskraft

En smidigare arbetsdag



Tack
Här finns det mer:

www.stiernholm.com/mer

@davidstiernholm

@davidstiernholm

David Stiernholm

David Stiernholm


