
DAVID STIERNHOLM STRUKTÖR
FÅ TIDEN ATT RÄCKA TILL

David Stiernholm, struktör

@davidstiernholm David Stiernholm

Struktur

En alldeles 
vanlig dag

Kan du bara kolla 
på en grej?
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Struktur?Struktör!



Struktur

Organisera

Fokusera

Automatisera

19

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
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Att göra-listaStora uppgifter & projekt

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

En bra startMorgonrutinen
% Akut

& Belöning

' Inkommet

( Viktigast

1. Finns det någon akut uppgift som måste göras först?
2. Välj tre korta uppgifter att göra omedelbums.
3. Processa den fysiska inkorgen till noll. 
4. Processa omnämnanden till noll. 
5. Processa mail-inboxen så långt du hinner.
6. Låt listan bara visa dagens viktiga uppgifter. 
7. Är de för många, välj tre att göra först. 
8. Finns det viktiga uppgifter kvar, hoppa tillbaka till 7.
9. Gå vidare på dagens återstående uppgifter
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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

Gör en schablonkalender



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


