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3 vanliga 
tidstjuvar  

…som kostar massor av tid, pengar och 
energi samt hur Du gör för att undvika 

dem. 
 

Det är mycket nu… Känner Du, liksom de flesta 
företagare, ledare och engagerade personer, att tiden 
inte räcker till, att Du aldrig riktigt kommer ikapp och att 
Du egentligen jobbar för mycket men får ut för lite av 
egen tid, pengar och annan livskvalitet? Jag har själv känt 
precis så och det händer fortfarande (fast allt mer sällan) 
så jag kan garantera att råden är effektiva och 
fungerande för att få mer gjort med mindre ansträngning. 
 
Först vill jag att Du funderar lite på vad vi egentligen 
säger. ”Jag har inte tid, jag hinner inte, tiden räckte inte 
till…” är påståenden som egentligen inte är sanna. Tid har 
vi ju alla och högst rättvist fördelat eftersom var och en av 
oss har exakt 24 timmer per dygn att disponera. 
 
Att spara tid, time management, och liknande uttryck 
handlar alltså inte om tiden i sig utan om hur Du prioriterar 
Dina val och disponerar Din tid, eller hur? Det som stökar 
till det är alltså främst vår egen planering, prioritering och 
ambitionen att hinna med mer än vad som faktiskt är och 
blir verklighet.  
 
Med det sagt - här kommer 3 vanliga tidstjuvar och 
tillhörande tips. 

                                                    

 
 

Vision utan handling är en 
dröm. Handling utan 

vision är ett tidsfördriv. 
Johan Dahl 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ett år består av 8 760 timmar. 
Hur mycket tid avsätter Du för 

att planera Ditt liv? 
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1 
Du försöker göra allt. 
Enligt 80-20 regeln (Paretoprincipen) finns det allt som 
oftast en relation mellan orsak och verkan som säger att 
20% av Dina aktiviteter står för 80% av Dina resultat. 
 
Fundera vad som verkligen är viktigt och prioritera dessa 
uppgifter. Att ha tydliga mål och värderingar brukar 
underlätta besluten och förenkla livet en hel del.  
 
Att rangordna Dina aktiviteter och skriva listor är utmärkt 
och riktigt bra blir det när Du tidssätter de olika 
aktiviteterna. Samtidigt är det minst lika viktigt att ta bort 
punkter från listorna och helt enkelt sluta göra vissa saker 
för att på så sätt frigöra utrymme till det som är viktigare.  
 
Vad är det allra viktigaste Du behöver göra? Hur lång tid 
kommer det att ta? Vilka punkter kan Du stryka från Din 
att-göra-lista? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
Du försöker göra allt till 100%. 
Det är en enorm skillnad på att göra saker rätt och att 
göra rätt saker. De uppgifter som har mindre betydelse 
kanske kan göras lite enklare, lite snabbare och kanske 
inte helt perfekt utan att slutresultatet för den skull blir 
sämre? Jag har själv suttit fast i mina egna höga 
kvalitetskrav på att saker och ting ska vara på ett visst sätt 
och jag kan tydligt se att jag får mycket mer gjort bara 
jag förenklar och fokuserar på kärnan i de mindre viktiga 
uppgifterna. 
I början kände jag att jag slarvade men den känslan har 
jag lyckats träna bort och ersatt med en känsla av ökad 
effektivitet och mer tid frigjord till de viktigaste frågorna. 
Vilka uppgifter kan Du börja förenkla? 
 

 
 
 

 
If you don't design your 

own life plan, chances are 
you'll fall into someone 

else's plan. And guess what 
they may have planned for 

you? Not much. 
Jim Rohn 
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3 
Du försöker göra allt på egen hand. 
Engagerade entreprenörer, ledare och andra driftiga 
personer vill gärna ha ett finger med i spelet i varenda 
fråga vilket gör dem till sina egna största hinder. Ibland är 
det egot som vill visa upp sig, ibland tror vi att det blir bäst 
när vi gör det själva (stämmer kanske ibland) och ibland 
går det helt enkelt snabbare att göra det själv. Dock är 
det inte särskilt hållbart i längden. Inte nog med att tiden 
aldrig kommer att vara tillräcklig för att pilla med varenda 
liten detalj – Du tar dessutom bort kreativiteten och 
glädjen hos Dina medarbetare som aldrig törs känna att 
deras insats är tillräckligt bra. 
Det kan krävas en hel del mod att våga delegera och lita 
på människors förmåga och vilja att göra ett bra jobb. 
Samtidigt kommer andra människor att se saker med nya 
ögon och säkerligen hitta nya, smarta lösningar på 
problemen. Dessutom växer vi både när vi ger och får 
förtroende och ansvar. Be om hjälp - våga mer – vinn mer 
– jobba mindre!   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakta mig gärna om Du vill veta mer om hur jag som 
coach, föreläsare eller konsult kan bidra till Din eller Ditt 
företags utveckling och framgång inom  

• Försäljning – vill Du sälja mer eller bättre? 
• Motivation – när varför är starkt blir hur enkelt. 
• Mål – om Du inte vet vart Du är på väg kommer Du 

troligen hamna där. 
• Ledarskap – från chef till ledare. 
• Team – hur får vi alla att gå i takt åt samma håll? 
• Kick-Off – inspirationsföreläsare. 

 
För Din framgång 
 

 
 
 
 
 
Johan Dahl 

 
 

 
 
 
Kontakt 
tel 0709-10 43 00 
E-post johan@jdu.se 
Web www.jdu.se 


