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Tidshantering
Tidshantering handlar inte 
bara om att ha rätt attityd,  
vi behöver också ha goda  
vanor på plats. Här får du 

• 8 råd som hjälper dig att prioritera
• 9 tips som gör dig effektivare

•
8 råd för att inte skjuta upp saker•

 41 sätt och ett självtest för en
fungerande tidshantering
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Som verkligheten ser ut idag behöver vi kunna göra mer saker, bättre, snabbare 
och med färre resurser. Tid, kvalitet och kostnad är i ständig konflikt med varandra. 
För att få bättre resultat behöver vi planera och prioritera dessa faktorer rätt och 
agera genom att ta snabba och säkra beslut. Och vi behöver ta kontroll över vår tid

Hur du kan prioritera rätt
Varje dag får du 1 440 nya minuter. Det är världens mest rättvist fördelade resurs 
och samtidigt skapar den så mycket ångest och frustration. Både tid och pengar kan 
användas eller investeras, men du kan inte spara tid genom att ”lägga undan” den 
för att använda den vid ett senare tillfälle. Det finns egentligen inga genvägar för att 
hantera vår tid mer effektivt. Nyckeln är att investera din tid på det mest produktiva 
sättet, inte bara för företagets skull utan även för din egen sinnesro. Här kommer 
några tips på vad du kan göra för att få bättre kontroll över dina aktiviteter och 
hantera din tid mer effektivt.

1.  Skriv ner alla aktiviteter: 
Skriv ner alla dina uppgifter, konkurrerande prioriteringar och
aktiviteter för dagen eller veckan.

2.  Bestäm primära mål: 
Skriv ner dina främsta mål för dagen eller veckan.

3.  Använd 80/20- regeln: 
Bestäm vilka 20% av dina aktiviteter som kommer att ge 80%
av dina resultat.

“Tid är en begränsad resurs, och om den inte 
hanteras kan ingenting annat hanteras.” 

—Peter Drucker
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4.  Bedöm vad som är viktigt
kontra brådskande: 
Bestäm vilken av dina aktiviteter som
är den viktigaste kontra den som är den
mest brådskande. Ta även hänsyn till hur
vissa aktiviteter påverkar andra och vilka
konsekvenser det blir om du inte utför vissa
uppgifter. T.ex. kan någon behöva något från
dig för att kunna utföra sitt jobb.

5.  Rangordna dina uppgifter:
Använd ett rangordningssystem när
du planerar:

A = u ppgifter som har hög prioritet och 
måste göras på en gång.

B =  uppgifter som är viktiga men kan göras 
efter A-uppgifterna.

C =  uppgifter som inte är så viktiga och kan 
göras vid ett senare tillfälle.

6.  Gör ett schema:
Sätt tidsgränser för varje uppgift och uppskatta
den tid det tar att genomföra uppgiften. Skapa
ett schema utifrån vilka uppgifter som kan
kopplas ihop för att öka produktiviteten. Kan
du t.ex. koppla ihop en uppgift med något lägre
prioritet med en uppgift som är lite viktigare?

7.  Gå igenom ditt mål och gör
justeringar
Granska ditt mål och nyttan av att göra
uppgiften i tid och gör sedan nödvändiga
justeringar.

8.  Rensa
Rensa bort aktiviteter på din lista som alltid
hamnar sist – aktiviteter som du vet att du
aldrig kommer att hinna göra.
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Fler tips för effektiv tidshantering

1.  Ha ordning och struktur på all dokumentation.
Ha bara de saker och dokument framme som du behöver.

2.  Använd medvetet metoder för tidshantering, som t.ex. en
”att-göra-lista” och en ”sluta-att-göra-lista”.  Avsätt tid,
gör prioriteringslistor, använd din kalender och serielägg
arbetsuppgifter.

3.  Ha dina listor och din kalender framme. Bocka av det du gör.
Belöna dig själv när du gjort det du ska.

4.  Sätt realistiska mål, bryt ner dem i delmål, lista aktiviteterna och
börja göra.

5.  Var effektiv – planera in småsaker att göra där du har luckor. Kör t.ex.
en back-up på datorn när du går på lunch.

6.  Lyssna till din egen klocka. Vissa är morgonmänniskor och andra är
effektivast på kvällen. Planera medvetet dina dagar och gör de mest
krävande aktiviteterna när du är på topp.

7. Lova inte mer än du kan hålla! Säg nej – du behöver inte ursäkta dig.

8.  Håll effektiva möten. Starta och sluta på utsatt tid, håll agendan och
var väl förberedd.

9. Tydliggör förväntningar både med kollegor och kunder.
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1.  Det mest självklara är att göra uppgifter som är brådskande och
viktiga direkt, och ordentligt när vi ändå gör det. Det tar tid att
göra om och göra rätt.

2.  Belöna dig själv när du tar tag i rätt saker direkt och inte när du
skjuter upp något, slipper göra något eller får någon annan att
göra ditt arbete.

3.  En uppdaterad ”att-göra-lista”, ett dagsschema och enkla
belöningar kommer att förenkla och göra dig mer motiverad.

4.  Identifiera och ändra på negativa tankar om arbetsuppgiften.
Tänk på lättnaden att ha det gjort.

5.  Bryt ner de stora jobben till hanterbara uppgifter och fokusera
på ”att komma igång”.

6.  Gör de svåraste uppgifterna först.

7.  Peppa dig själv. Tänk på vad du har gjort och inte på vad du inte
har hunnit med.

8.  Få motivation och entusiasm för uppgiften genom att prata med
rätt personer, de som ger energi.

Skjut inte upp saker
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Självtest för en fungerande tidshantering

Perfektion är inte en enda handling utan en vana. Du är vad du 
gör upprepade gånger.”

-Shaquille O´Neal

Självtest - Utvärdera dig själv på en skala 1 - 5 utifrån hur ofta du tillämpar 
tiden idag enligt ledningsverktyg nedan, där 1 = Aldrig och 5 = Varje dag. 
Markera därefter de två aktiviteter du kan se ett värde med att utveckla inom 
den dagliga rutinen, för att bli mer tidseffektiv.

Fundamentala ledningsverktyg
1. Börjar alltid med slutet i åtanke.

2. Definierar och visualiserar SMART-mål och uppgifter.

3. Skapar en enkel och tydlig färdplan över aktiviteter för att nå mål.

4. Mäter kontinuerligt och analyserar aktivitetsnivå och resultat (KPI: er).

5. Säkerställer tydliga förväntningar och efterlevnad hos alla inblandade.

6. Skapar tillit och möjlighet att påverka för att minimera hinder och motstånd.

7. Är lösningsorienterad och fokuserar på vad som är möjligt här och nu.

8. Får bästa praxis/idéer från de som redan behärskar ämnet.

9. Är en “Doer” och undviker att försena (skjuta upp).

10. Applicerar ett Growth Mindset och utmanar sig själv dagligen.

11. Prioriterar både träning och små pauser för att bibehålla energi.

12. Tänker på vad du äter och dricker och hur det påverkar dig mentalt.

13. Njuter och känner stolthet i vardagen. Arbetet får vara lekfullt.

14. Lever i dagtäta rum, tänker inte på hela listan.

15. Fokuserar uppmärksamheten på nöjet och lättnaden över att få saker gjorda.
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Självtest, fortsättning

16. Följer din inre dygnsklocka. (“morgon”- eller “kvällsmänniska”).

17. Låter inte oväsentliga detaljer dra ner dig.

18. Hittar tid för stillhet och reflektion för medvetenhet om egen utveckling.

19. Ber om hjälp eller mer tid.

20. Begränsar dina åtaganden. Säg bara NEJ –förklaringar är inte alltid är nödvändiga.

21. Planerar din dag, vecka, månad och år på relevant nivå.

22. Prioriterar alla ”att-göra”-mejl och aktiviteter dagligen / veckovis.

23. Avsätter tid och skapar din önskevecka.

24. Planerar saker att komma ihåg direkt i din kalender.

25.  Har din arbetsplats i ordning, rent skrivbord och i utrymmen omkring.

26. Har ditt virtuella skrivbord i ordning: e-post, filer och mappar.

27. Organiserar information och mallar som ska återanvändas över tid.

28. Är försiktig med tid på sociala medier, begränsar det på samma sätt som

29.  Har mötesdisciplin; använder agendor, respekterar din egen och andras tid.

30.  Använder en tidslogg för att utvärdera tidsåtgång vid återkommande uppgifter.

31. Grupperar relaterade/upprepade uppgifter tillsammans.

32. Lämnar en bufferttid mellan uppgifter.

33. Gör något under väntetider.

Tekniska ledningsverktyg

34.  Vidtar åtgärder för utmanande och svåra uppgifter så
snart som möjligt.

35. Planerar flera möten i samma område samma dag.

vi gör för våra barn.



Häftedalecarnegie.se

36. Överväger virtuella videokonferenser för att minska restid.

37. Använder befintliga IT-stöd-system fullt ut.

38. Bokar nästa möte eller ringer personer direkt.

39. Konkretiserar din ”sluta göra”-lista.

40. Delegerar uppgifter klokt till dem som borde ha ansvaret.

41. Minimerar interna och externa klagomål genom omedelbar åtgärd.

Två vanor som kan hjälpa mig att bli mer tidseffektiv:
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Självtest, fortsättning




