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TIME MANAGEMENT 

 

Time management (det finns inget bra svenskt ord) handlar om att strukturera och planera 

sin tid och arbetsinsats på ett realistiskt och effektivt sätt. Några nyckelord är struktur, 

överblick, fokusering och att vara konsekvent.  

 

Anledningarna till att man vill tillämpa time management kan vara flera, men oftast handlar 

det om att man som enskild eller arbetsgrupp upplever sig stressad och överväldigad i 

arbetssituationen.  

 

Det yttersta målet är inte att man skall vara effektivare, utan att man skall uppleva att man 

kontrollerar sin arbetssituation. Men ett resultat är ofta att man blir effektivare i den 

meningen att man ägnar mer tid och energi åt sådant som verkligen är viktigt.  

 

Det är inte heller meningen att man skall vara oflexibel eller byråkratisk – men det kan 

handla om att man behöver planera för att kunna vara flexibel, och att man ibland säger nej 

och sätter gränser. 

 

Fem centrala moment i time management: 

1. Att sätta upp mål 

2. Prioritera 

3. Schemalägga 

4. Ha strategier för att hantera oväntade händelser och störningar 

5. Hantera prokastinering (benägenhet att skjuta upp saker på framtiden) 

 

Vilka delar man behöver arbeta med kan skilja från person till person, men man kan ha nytta 

av att gå igenom alla fem momenten. 

 

Mål 

Att sätta upp mål handlar dels om att klargöra vad som är viktigt i arbetssituationen, dels om 

att klargöra vad som är rimligt att klara och hinna. 

 

• Sätt upp mål som är motiverande. Reflektera över vad som gör målet viktigt och 

värdefullt att uppnå. Vad händer när målet är uppnått? Vad är bra med att uppnå 

målet? 

• Se till att mål är SMART, dvs.  

o Specifika 

o Mätbara 

o Uppnåbara (eng. Attainable) 

o Relevanta 

o Ha en deadline (eng. Time-based) 

• Skriv ned målen 

• Gör upp en plan för hur målen skall uppnås och håll dig till den. Även om det kan vara 

lockande att ändra planer eller genomförande när man är inne i en aktivitet, är det 

ofta effektivare att ”spara” utvärdering och återkoppling till ett senare, samlat tillfälle 

då man dels har överblick över hela genomförandet och dels har en viss distans till 

det man gjort. 
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Prioritera 

Att prioritera handlar om att fokusera på det som är viktigt och att hantera det som är akut.  

 

Skilj mellan 

• arbetsuppgifter som är viktiga, det vill säga leder till att de uppsatta målen i 

verksamheten eller personliga mål uppnås  

• och  

• arbetsuppgifter som är akuta, det vill säga kräver omedelbar uppmärksamhet, men 

kan handla om andra personers eller verksamheters mål och prioriteringar 

 

Hur kan man göra?  

Ett exempel: Gör en lista över de arbetsuppgifter du har under en dag/vecka. Granska varje 

arbetsuppgift och gradera den på en skala från 0 – 5 utifrån hur viktig den är. Då du planerar 

din arbetstid, lägg in de viktigaste arbetsuppgifterna först, och låt dem ta tid och plats. 

 

Om något är akut, fråga dig 

• Är det verkligen akut, dvs måste det lösas just nu? Kan det vänta? Finns möjlighet till 

betänketid för dig? 

• För vem är det akut? Bedömer du att det är akut, eller har någon annan gjort det? 

• Är detta något du skall ägna dig åt, eller finns andra personer som har detta som sin 

arbetsuppgift och därför sannolikt gör det snabbare, säkrare och bättre än du? 

• Måste detta åtgärdas överhuvudtaget? 

 

Schemaläggning/aktivitetshantering 

Aktivitetshantering handlar om att klargöra hur man använder sin arbetstid, och att 

strukturera arbetet så att det blir överblickbart.  

 

Gör en kartläggning av arbetsuppgifter under en till ett par veckor för att få en uppfattning 

om hur du använder din arbetstid. Det finns flera modeller för kartläggning: 

 

• Enklast är att ta almanackan och göra en lista på arbetsuppgifter och ungefär hur lång 

tid du lägger på dem utifrån den. 

• Alternativ:  

• Ha ett block vid arbetsplatsen. Gör en anteckning varje gång du byter arbetsuppgift. 

Skriv ned klockslag, vad du gjort och hur länge. 

• Gör anteckning som ovan men lägg till en anteckning om hur värdefull insatsen har 

varit för att du skall nå målen. Använd skala 0-5 eller annan skala som fungerar för 

dig. 

• Du kan också lägga till anteckning om hur du känt dig under tiden du genomfört 

arbetsuppgiften. Har du t ex känt dig irriterad? Trött? Pigg? Glad? Flow? 

 

Granska dina anteckningar samvetsgrant och kritiskt. Finns där 

• Aktiviteter som inte ingår i dina arbetsuppgifter och inte på ett tydligt sätt leder 

närmare mot målet? 

• Aktiviteter som inte ingår i dina arbetsuppgifter, utan snarare kanske i någon 

annans? 
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• Aktiviteter som du genomför men som ni kanske borde vara flera som ansvarar för, 

som till exempel skulle kunna rotera mellan kollegor? 

• Aktiviteter som inte har med arbetet att göra – skicka skojiga e-postmeddelanden, 

privata telefonsamtal, andra personliga aktiviteter? 

 

Försök i möjligaste mån minimera och delegera så att dessa aktiviteter inte tar upp så stor 

del av din dag och/eller energi, alternativt schemalägg även dessa aktiviteter (men var ärlig, 

så att det blir tydligt vilken tid de tar upp för dig!). 

 

Fundera utifrån din kartläggning över  

• Vad är realistiskt att hinna med under en arbetsvecka? 

• Hur använder du den tiden på bästa sätt för att nå de mål som satts upp? 

• Hur du kan schemalägga tillräckligt med tid för saker som du måste göra? 

• Hur mycket tid du behöver lämna för oväntade saker? 

 

Att byta arbetsuppgift stjäl ofta tid och energi. Granska hur ofta du byter arbetsuppgifter. 

Försök i möjligaste mån minimera antalet gånger du gör det genom att organisera tiden i 

”tidsblock”. Ett exempel kan vara att avsätta en viss tid varje vecka till administrativt arbete, 

eller telefonsamtal. Detta gör arbetsdagen och arbetsveckan mer överblickbar, och spar 

energi då du kan fullfölja arbetsuppgifter som du är ”inne i”. 

 

Om du har antecknat hur du känt dig under arbetsdagen kan du granska anteckningarna 

utifrån det.  

• Finns någon särskild period under arbetsdagen då du är ”på topp”? Förlägg gärna 

krävande arbetsuppgifter till den tiden på dagen i så fall.  

• Finns på motsvarande sätt någon period då du vanligtvis känner dig trött och 

okoncentrerad? Förlägg i så fall enklare rutinarbetsuppgifter, till exempel att kolla e-

post, till den tiden av dagen. 

 

Hantera oväntade händelser och störningar 

Störningar såsom att bli avbruten eller att vara tvungen att hantera oväntade händelser finns 

i de flesta människors arbetsdag, men kan vara mycket energikrävande och distrahera från 

prioriterade arbetsuppgifter. Förebygg avbrott och störningar genom att i möjligaste mån 

planera och sätta gränser. 

 

• Om du behöver arbeta koncentrerat med en prioriterad arbetsuppgift kanske du kan 

sätta upptaget på dörren och vidarekoppla telefonen. 

• Om du märker att vissa störningsmoment återkommer, till exempel att du ofta får 

frågor kring vissa rutiner eller var man hittar saker eller dokument, avsätt tid till att 

informera samlat. Du kan också skriva ned de vanligaste frågorna du brukar få och 

svaret, så att du bara kan räcka över ett papper med informationen och på så vis 

minimera avbrottet. 

• Organisera arbetsplatsen så att du alltid har information, dokument och saker på 

samma ställe. På så vis slipper du lägga tid och energi på att leta när någon frågar var 

man kan hitta saker. 
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Om du blir avbruten i en aktivitet som är högt prioriterad: 

• Fundera på om du kan hantera avbrottet vid ett lämpligare tillfälle. Om du t ex får en 

fråga, kan du svara på den senare? Om en person vill prata med dig, kan du be 

honom eller henne att återkomma senare? 

• Om du måste hantera avbrottet omedelbart, gör det nödvändigaste, och återgå 

sedan till den aktivitet du höll på med då du blev störd. 

 

Hantera prokastinering (benägenhet att skjuta upp saker) 

Man skjuter oftast upp arbetsuppgifter av två anledningar 

1. Arbetsuppgiften är tråkig eller obehaglig 

2. Man känner sig överväldigad av arbetsuppgiften – den upplevs som för stor 

 

Om arbetsuppgiften är tråkig eller obehaglig 

• Belöna dig konsekvent då du har genomfört en sådan arbetsuppgift 

• Be andra sätta press på dig. Säg åt dem att kolla med dig att du är klar vid en viss 

tidpunkt, eller kom överens om att du ska rapportera. Det låter kanske lite trist med 

det fungerar enligt många bedömare mycket bra. 

• Ha konsekvenserna av att du inte gör uppgiften helt klara för dig. Skriv ned dem, till 

exempel. Om du inte gör arbetsuppgiften, vad kostar det dig? Din arbetsgivare? Vilka 

negativa konsekvenser får det i din arbetsgrupp? För dig personligen? 

 

Om arbetsuppgiften är överväldigande 

• Bryt ned den i mindre, mer hanterbara delar 

• Ta dig först an någon del av arbetsuppgiften som är enkel och hanterbar, även om 

den inte ”kommer först”. På så vis kommer du igång. 
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