
Nästa dag, idag
Innan du går hem för dagen investerar du 10 minuter för att ta  fram en ”to do 
list” för vad du ska göra imorgon. Planera in nästa arbetsdags aktiviteter. 

Tuffast först
Gör den tuffaste uppgiften först, sen blir alltid dagen lite lättare. En lättare 
dag genererar mer arbetsglädje  till allt annat du ska göra och den känslan 
säkerställer normalt att du levererar kvalitet.

En sak åt gången
Planera in tid så du kan arbeta  med en sak åt gången. När du fokuserar blir 
det alltid ett bättre resultat. Skriv ned en lista på allt du levererar, då får du 
bevis på ditt entreprenörskap och varför det var värt att gå till jobb idag.

Tidsintervall
När du planerar in vad du ska arbeta med ska du även planera in hur lång tid 
du ska arbeta med det. Då kommer du blir mer produktiv under det tids-
intervall du själv bestämt. Om du inte ringar in din uppgift i tiden kommer 
den bara att glida ut och ta mycket längre tid.

Marketing
Det enda sätt du kan synas på i en organisation är när du levererar. Definiera 
alltid vad du göra för att kunna leverera störst och mest mätbara resultat. Det 
är dessa arbetsuppgifter du ska lägga din kraft och tid på.

Sluta tänka
Nej, du ska inte sluta tänka. Men du ska sluta tänka för mycket. Det finns 
inget värde  i att överanalysera. Börja agera  istället. Bättre att göra  något och 
göra det fel, än att inte göra något alls. För det blir ju garanterat fel.

Stäng av!
Idag vill de flesta ungdomar bli underhållna vilket innebär att de saknar uthål-
lighet, en inre tsunami som driver dem framåt. De tröttnar snabbt på mono-
tona arbetsuppgifter och saknar action. Identifiera dina tidstjuvar och elimi-
nera dem.

Stäng av mobil, mail, Twitter, Facebook och andra distraherande moment när 
du arbetar och lägg fokus på att leverera. Använd dessa moment som en 
belöning istället. Du kan glida in där när du har levererat rätt kvalitet vid rätt 
tidpunkt.

Direkt
Gör alla småsaker som bara  tar någon minut direkt och få bort dem från din 
hjärna och ditt undermedvetna. Det tar mycket mer tid att lägga dem åt sidan 
och ta upp dem senare än att göra dem direkt. 

Rätt saker
Du ska inte blanda ihop att vara produktiv med att ha  mycket att göra. Arbeta 
inte med fel saker utan lägg all energi på rätt saker så att du tycker att det är 
värt besväret. Det är viktigt att du arbetar med rätt saker istället för att du 
gör sakerna rätt. 
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