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En av de största tidstjuvarna är mejlen. Där kan många frigöra minst en timme om dagen, berättar effektivitetskonsulten Maria Breitholtz Söderström.
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Så reder du ut röran
GOTT NYTT EFFEKTIVT ÅR! Låter det
trist och tråkigt? Tvärtom – effekten blir i bästa
fall många frigjorda timmar, känsla av kontroll
och mindre stress. Grunden är att fokusera på
en sak i taget.
Varför är det viktigt med effekti
vitet? Konsulten Maria Breitholtz
Söderström har vigt sitt arbetsliv
åt personlig effektivitet.
– Det är ju inget självändamål.
Det handlar om att man vill upp
nå ett mål – det kan vara att hin
na med fler saker på jobbet, få
mer tid med familjen eller att
kunna släppa jobbtankarna när
man är ledig. Det man behöver
för att må bättre, helt enkelt.
– Många känner en odefinierad
känsla av stress, att ”det är myck
et nu”. Men kan jag fokusera på
en sak i taget och planera min
tid, minskar stressen.
Maria Breitholtz Söderström
driver sedan tre år tillbaka före

taget Timefinder som utbildar
och coachar i hur man får bättre
kontroll över sin tid.
– I slimmade organisationer
har det blivit mer aktuellt. I all in
formation som kommer in måste
man kunna strukturera upp: Vad
av allt det här måste jag ha koll
på? Och hur ska vi förhålla oss till
att vara tillgängliga dygnet runt?
De flesta som hon coachar kän
ner att de frigör tid och att de
mår bättre av känslan att ha bätt
re kontroll. Maria Breitholtz
Söderström berättar om en man
– en projektledare och småbarns
pappa – som fick en ovanligt tyd
lig effekt av coachtimmarna.

– Tidigare kom han alltid hem
med datorn under armen och det
blev lätt konflikter på hemma
plan. När han fick koll på sitt
jobbliv blev han en helt annan
man och pappa.
Hon menar att det finns två
lika viktiga delar i att öka sin per
sonliga effektivitet – dels den
praktiska som handlar om hur
man hanterar mejlen, planerar
tiden och har ordning på sina pap
per, dels den mentala som hand
lar om att vara i nuet och arbeta
koncentrerat trots att man sitter
i ett öppet kontorslandskap.
Den praktiska delen hade Maria
Breitholtz Söderström med sig
naturligt – hon är ”strukturerad
som person” och har bland annat
jobbat som projektledare inom
produktion och logistik där
mycket handlar om att effektivi
sera. Däremot har hon haft pro
blem med att fokusera i de öppna
kontorslandskapen.

Att sitta öppet skapar ständig
störning från kolleger, ljud och
händelser. Varje gång vi rycks
upp ur djup koncentration tar
det många minuter att komma
tillbaka igen. Men att kunna
fokusera även i stökiga miljöer är
något som går att öva upp.

28 %

av vår arbetsdag förlorar vi på
olika typer av avbrott. Vissa är
nödvändiga men uppemot
20 procent av tiden kan många
av oss få tillbaka, menar Maria
Breitholtz Söderström.

Effektivitetskonsulten tränar
sig mentalt nästan dagligen. Det
handlar om muskulär och mental
avslappning, målprogrammering
och träning i att inte bli störd.
Ett sätt att öva sig på att stänga
ute bruset är att ha så kallade trig
gers – att kroppen ställer in sig i
koncentrationsläge när man sät
ter sig på en viss stol eller snäpper
ett gummiband mot handleden.
– Kan vi lära oss att fokusera
har vi otroligt mycket att vinna.
Mental träning är också något
som Maria Breitholtz Söderström
väver in i sina utbildningar.
Blir det inte tråkigt att vara så
effektiv hela tiden?
– Folk frågar om det hämmar
kreativiteten. Men om man har
struktur och jobbar effektivt får
man tid över att vara mer spontan.
SARA LOMBERG
08-13 58 42, sara.lomberg@svd.se
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Fler effektiva råd & en radda boktips
Möten tar upp en stor del av
mångas jobbvardag. Förutom att
ha ett tydligt mål och en agenda
om det är du som leder mötet
finns det råd att ge till den som blir
kallad: Förbered dig så att du kan
bidra till mötets effektivitet och
våga ställa frågor kring mötets
syfte och din roll i mötet.

• Svälj den fulaste grodan först
Brian Tracy. Om personlig effektivitet.
• Det blir alltid som man tänkt sig
Olof Röhlander. Om mental träning.
• Mindfulness i vardagen av Ola Schenström.
• Full koll av Lotta Abrahamsson.
Om personlig effektivitet kopplat till kreativitet.
• The myth of multitasking
Dave Crenshaw. Om personlig effektivitet.

6 steg för att
få en effektiv
kickstart på
det nya året
Råd från effektivitetskonsulten
Maria Breitholtz Söderström.
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Sätt upp
mål för
jobb/privat

Gastronomisk
resa till Italien

Effektivitet handlar om
att göra rätt saker. Om
du
sätter upp mål för året,
månaden, veckan och
dagen – både jobbrelate
rade och privata – blir det
så mycket lättare att
prioritera rätt.

Följ med mästerkocken
Leif Mannerström till
Emilia-Romagna, Italiens
gastronomiska högsäte

Sortera
mejlkorgen

Börja på ny kula genom att
döpa en mapp till ”tom (till och
med) 2011” och flytta dit alla
mejl från inkorgen som är daterade innan årsskiftet. Vips kan
du starta året med en nära nog
tom inkorg.

Resan är speciellt framtagen för SvD accent och
erbjuder en spännande kombination av kultur, design och kulinariska besök.
Den går den 14–20 april 2012 samt 18–24 april
2012. Den kostar 19 975 kr per person i dubbelrum. Thabela Travel är researrangör. För informa-
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Sätt gränser
för mejlkoll

Bestäm hur många gånger du
ska kolla mejlen varje dag. Om
du tillhör de som kollar flera
gånger i timmen kan du utan
problem frigöra en timme om
dagen. Bestäm dig först för
slutmålet, till exempel att kolla
2–3 gånger per dag. Gör sedan
en handlingsplan där du för varje vecka halverar antalet gånger
tills du når ditt mål. Belöna dig
själv även om det går sakta och
du ibland får återfall.
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Städa rent
skrivbordet

Lägg allt som inte redan har en
bestämd plats i en stor låda. Ta
sedan en sak i taget från lådan
och ställ frågorna vad, när, var
enligt ovan. Släng, arkivera, planera in i kalendern eller skriv
upp på att göra listan. Använd
brevkorgar markerade på exempelvis följande sätt:

tion och bokning ring 08-544 000 08 eller gå in på

Rensa
i huvudet

www.thabelatravel.com

Töm huvudet genom att skriva
ner alla tankar på ett papper
eller i ett dokument och ställ dig
sedan följande frågor för var
och en av sakerna du skrivit ned:
• Vad är nästa steg?
• När ska jag göra det?
• Var hör det hemma?

• I nkorg. Här hamnar alla nya
papper innan sortering.
• Inplanerat i kalendern
• På att göra listan.
• Uppföljning.
• Utkorg. Sådant som ska vidare
till kollegor eller i väg med
post.
• Att läsa/Gå igenom. För
tidskrifter och lösa artiklar
rekommenderas en tidskriftssamlare.
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Beta av det
tråkigaste

Börja tillämpa WIFO – Worst In
First Out. Vad är det viktigaste/
jobbigaste/tråkigaste du behöver göra i dag eller den här veckan? Se till att ha planerat in det
i kalendern för att göra det
direkt på morgonen eller i början av veckan. Belöna dig själv
när det blivit gjort.

Allt detta ingår • Flyg från Stockholm/Köpenhamn/
Göteborg – Bologna – Stockholm/Köpenhamn/Göteborg
• Boende i dubbelrum på 3–4 stjärniga hotell • Frukostpension samt 7 måltider • Svensktalande ciceron och
svensktalande guide. Idag gällande flygskatter.
Tillkommer: Enkelrum 2 395 kr.

Besök svd.se/accent
Kurser • Mat&Vin • Konst • Presenter • Upplevelser • Resor

