ANNIKA SVENSSON

Effektivitet
- en tankeväckande guide

Förord
2010 drabbades jag och min familj av både inbrott och ett allvarligt bankbedrägeri, samtidigt som min älskade mamma
precis fått en dyster cancerdiagnos, med mycket lite hopp om
att klara sig. Den mest grundläggande tryggheten i livet fick
sig på kort tid några rejäla törnar. Och med en sedan länge
konstant hög arbetsbelastning på jobbet, gjorde detta att stressen slog i taket. Jag fick en fruktansvärd panikångestattack.
Och sedan följde ett år av mycket jobbig förväntansångest, så
fort stressen blev för hög.
Jag hade turen att klara mig utan sjukskrivning, men jag fick
omvärdera mig själv och mitt liv rejält. Kanske var det för att
jag tog just det på allvar, som jag trots allt klarade mig så bra
som jag gjorde? Där mellan chefsansvar, praktiskt och känslomässigt stöd för nära anhöriga och livet som livspartner och
förälder. Jag började på allvar göra upp med mitt duktig-flickasyndrom, frustrationen över att mina egna ansträngningar
aldrig tycktes räcka till, synen på mig själv, vad jag verkligen
tyckte var viktigt och vad jag ville ha ut av livet. Under resans
gång samlade jag på mig just mina insikter, om vad effektivitet består av och hur man når dit.

Effektivitet som begrepp kan säkert förklaras och definieras
på flera sätt. Därför är det viktigt att du vet vilken utgångspunkt och definition jag själv har, när du läser denna guide.
Effektivitet är för mig, att nå önskade personliga resultat med
så liten energiförlust som möjligt. Jag hävdar till och med att
när man är verkligt effektiv får man energi!
Denna guide gör inte anspråk på att vara vare sig vetenskaplig
eller heltäckande. Den skall läsas och förstås som en personlig
betraktelse i en ambition att delge mina egna tankar, erfarenheter och slutsatser. Finner du här ett korn av nytta är jag mer
än nöjd.
God läsning!
/Annika Svensson
annika@coachamig.nu
www.coachamig.nu

Våren 2012 somnade min mor in. Under tiden hon var svårt
sjuk mognade såväl en hel del beslut inom mig fram, som tanke på att samla mina insikter i en liten övningsbok att dela
med mig av. Resultatet har du alltså här!
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K APITEL 1

Utgå från dig
själv

Grunden för att uppnå verklig effektivitet
är att känna sig själv, sina styrkor och
svagheter, sina värderingar och drivkrafter samt inte minst sina egna mål och visioner.

A VSNITT 1

Styrkor och svagheter

TANKEÖVNING

1. Vilka egenskaper ser du hos dig själv? Skriv ner
minst tio stycken, bra som mindre bra!
2. Vilka av dina egenskaper blir ofta till styrkor
som tar dig dit du vill? Ringa in dem!
3. Vilka egenskaper hos dig själv spelar in, när du
har som allra svårast att nå de resultat du önskar? Stryk under dem!
4.Vilka tre egenskaper hos dig själv är du mest
stolt över? Markera dem med ett hjärta eller en
stjärna!
5. Till sist finns det någon egenskap du längtar efter, eller önskar att du hade? Skriv ner den i en
liten ”tankebubbla”!

Alla människor bär på både styrkor och svagheter. Eller kanske rättare sagt, våra medfödda och förvärvade egenskaper
blir till antingen styrkor eller svagheter beroende på situationen.
För enkelhetens skull kan vi likna oss vid bilar. Varje bil har
en uppsättning tekniska, motormässiga och övriga egenskaper
som kommer ha betydelse när du kör. Vill du köra bensinsnålt
och med långsiktig hållbarhet är det helt enkelt bra att känna
till och även ta hänsyn till dessa. För att uppnå effektivitet på
jobbet, i vardagen eller i ditt liv, gäller det med andra ord att
känna dig själv och hur just dina egenskaper jobbar med dig
eller mot dig, i olika situationer.
Som tur är, är vi nu inga bilar egentligen. Vi utvecklas och förändras hela livet. Genom personlig utveckling kan du bli just
den du önskar vara. Inte desto mindre är det nödvändigt att i
varje stund veta vad du sitter i för ”bil” och anpassa dig därefter. I alla fall om du eftersträvar effektivitet.

Exempel
Några av mina egna styrkor är att jag är ambitiös, noggrann och snabb både i sinne och handling. Jag har lätt att
skapa överblick och att organisera såväl mig själv som det
som finns runt omkring mig, när så krävs. Jag är också väldigt flexibel, samarbetsvillig, lojal, konstruktiv och pedagogisk. En massa goda egenskaper alltså!
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Men min ambitiösa personlighet kan även göra att jag bara
gasar på, utan att märka om motorn börjar bli överhettad.
En motor som skär ihop är inte särskilt effektiv. Min nyfikenhet och flexibilitet gör dessutom att jag lätt reagerar på stimuli runt omkring mig, och jag är både impulsiv och spontan. Jag kan gå igång på alla möjliga saker om jag inte ser
upp. Det finns risk att jag fokuserar på, organiserar och genomför helt fel eller irrelevanta saker som kanske inte alls är
nödvändiga, för resultatet jag eller andra eftersträvar.
Visst får jag saker gjorda, ofta både snabbt och ordentligt
dessutom. Men det har inte alltid varit de saker som verkligen behövs och ger mest effekt i mitt eget liv. Genom att våga
se och ta hänsyn till hur just jag fungerar, kan jag lättare bibehålla verklig effektivitet - och dessutom kan jag börja jobba med sådant jag vill förändra.

Slutsats: Känn dina svagheter - men använd dina styrkor!
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A VSNITT 2

Värderingar och drivkrafter
TANKEÖVNING

1. Vilken är din yttersta vision i livet - det där
som du hela tiden egentligen strävar efter?
2. Formulera tre (eller fler) av dina mest
grundläggande värderingar!
3. Fundera på vad som ger dig allra mest känsla
av mening, privat respektive i yrkeslivet?
4. Vad har du för drömmar just nu, inom dina
olika livsområden?
5. I vilka situationer hamnar du lättast i ”flow”,
d.v.s. en känsla av att tid och rum upplöses i ett
”vibrerande nu” där allt känns lätt och
lustfyllt?
6. Skriv ner ett konkret mål som du strävar mot
just nu, privat eller på jobbet! Skriv även ner
vad du vill uppnå genom detta mål - vad är den
bakomliggande drivkraften, moroten, känslan
och/eller värderingen?

Förutom att känna sig själv och sin motor är det förstås viktigt
att veta vad man vill och vart man ska. Vi behöver alltså veta
vilka våra drivkrafter är, vad det är som motiverar oss och tar
oss framåt. Svaren finner du i dina egna visioner, drömmar,
mål och värderingar.
Man kan säga att våra värderingar är som en kompass för vår
effektivitet, och våra visioner och drömmar som en karta. Våra mål kan man se som ställen vi vill till under vår drömresa,
för att förverkliga våra visioner. Om vi återgår till bilmetaforen, kan man säga att vi inte bara är bilen, utan även utrustade med karta och kompass i handskfacket. När vi använder
dessa hamnar vi oftast rätt, utan att förbruka onödig energi på
fel saker. Men är kompassen dåligt kalibrerad eller kartan solkig och otydlig, då är risken stor att vi gör av med mycket extra bränsle på vägen mot våra mål. Kanske får vi till och med
soppatorsk, innan målet är nått eller nästa tankningsställe är i
sikte. Inte särskilt effektivt.
Effektivitet handlar därför mycket om att veta vad man vill göra och uppnå eller uppleva, samt varför. Det är sådant vi behöver ta reda på inom oss själva. Alternativet är att någon annan tar vår energi och vårt bränsle i anspråk för sina syften,
med resultatet att vi förlorar mer och mer av reserven. Det enda som verkligen genererar ny energi är nämligen sådant som
går i takt med just våra egna drivkrafter, alltså våra visioner,
drömmar, mål och värderingar.
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Exempel
Två av mina mest naturliga och starka drivkrafter är att få
vara kreativ samt behovet av att få bidra till andra på något
vis. Båda dessa saker kan få sitt utlopp på en miljon olika
sätt. Men när det kombineras med mina visioner, drömmar
och mål, privat eller i yrkeslivet, är det nästan omöjligt för
mig att inte också vara effektiv och uppleva långa stunder av
”flow”.
Just nu i skrivande stund förenas t.ex. min kreativitet och viljan att bidra till andra, med mina drömmar och visioner om
författarskap. Gissa om jag är effektiv, får mycket gjort och
fylls av minst lika mycket energi som jag gör av med?
Ett annat drag hos mig själv är att jag kämpar med ett ”duktig flicka-syndrom”. Yttre bekräftelse är därmed ett högoktanigt, farligt och explosionsartat bränsle. Ibland har jag bara
gått på autopilot, och inte sällan samtidigt på högvarv, för
att leva upp till andras förväntningar. Ofta utan att fundera
närmare på, om det alls var något jag själv ville göra eller
trodde på. Behovet av att vara kreativ och bidra till andra
kan mycket väl ha blivit mött, men utan att förenas med mina egna visioner, drömmar, mål och värderingar har det lika fullt lett till minskad effektivitet. Energi har läckt ut ur
min kropp och det har blivit allt svårare och svårare att få
något gjort.

Var rädd om din energi - och kom ihåg
att den är din och ingen annans!
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K APITEL 2

Reflektion och
återhämtning

För att uppnå och bibehålla sin effektivitet måste man ibland bromsa farten och
stanna upp. Vila och återhämtning behövs. Men lika viktigt är tid och möjlighet att med jämna mellanrum säkerställa
färdriktningen, analysera omgivning och
de aktuella förutsättningarna. Inget i tillvaron är statiskt. Vare sig inom oss eller
runt omkring oss.

A VSNITT 1

Reflektion

TANKEÖVNING

1. Reflektera en stund över hur ditt liv ser ut just
nu, där du befinner dig? Vad är bra, vad är
mindre bra? Vad har du i överflöd, vad saknar
du?
2. Vid vilka tillfällen i livet, privat och/eller i
arbetet, skulle du kunna ha nytta av mer
medveten reflektion? Vad skulle förändras om
du reflekterade mer, tror du?
3. Fundera över vilka verktyg och metoder för
reflektion som passar dig. Hur och när skulle
du kunna använda dem på bästa sätt, så som
ditt liv ser ut?
4. Skriv ner en sak som du kan börja göra redan i
morgon, för att öka din egen reflektionstid!
Eller kanske bara kvaliteten på den du redan

Om du vill vara effektiv, handlar det mycket mindre om att göra saker snabbt eller hinna väldigt mycket på kort tid, än du
kanske tror. Effektivitet handlar framför allt om att göra rätt
saker vid rätt tillfälle, och av rätt anledning.
För att lyckas med detta behöver du tid för medveten reflektion, där du då och då tar ett steg tillbaka och begrundar, stämmer av. Gå emellanåt igenom dina resultat hittills, analysera
din nuvarande position och känn efter om du är nöjd, på rätt
väg. Ge dig själv chans att upptäcka om något behöver justeras eller nya mål sättas. För detta finns tusen olika metoder
och tillvägagångssätt, och här gäller det att hitta sina egna favoriter. För att bygga vidare på metaforen med bilen, är du inte bara fordonet du färdas i med alla sin utrustning och packning, utan du är även kartläsaren som håller i karta och kompass. Är du en slarvig kartläsare, kommer du knappast dit du
vill på bästa sätt, utan riskerar att hamna på små irrvägar och
i flertalet återvändsgränder.
Förutom tid för medveten reflektion behöver du också en mer
omedveten form, som sker bara du tillåter dig att släppa på gasen lite. Inte pressar dig själv så hårt. Det kan t.o.m. många
gånger vara det enda som krävs för att öka din egen effektivitet. Våra hjärnor fungerar nämligen så, att ju mer vi fokuserar
och pressar den, desto fler blockeringar får vi. Samtidigt som
vi skärper vår tanke på djupet, begränsar vi den alltså på bredden. Om vi tillåter oss att slappna av ibland sjunker saker in,
bearbetas och flyter upp i ny form, glider oväntat in snyggt
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från sidan, ofta med en briljans som vi inte lyckas åstadkomma under medvetna ansträngningar.

pusslet och arbetsstressen, som saker verkligen faller på
plats.

Inom många organisationer och arbetsplatser fokuseras och
premieras ofta bara det synligt produktiva, vilket jag personligen tycker är en stor miss. Med mer tid för reflektion, kan vi
alla använda vår energi till att producera det som verkligen
har betydelse för önskade resultat. Snacka om effektivt!

Idag ser jag inte längre mig själv som improduktiv eller ineffektiv för att jag ibland bara flyter omkring lite halvlojt. Det
slår nämligen sällan fel - plötsligt händer det bara och vägen
ligger där framför mig, upplyst och åter tydligt skyltad.
Konstigt. Men väldigt effektivt.

Exempel
Jag har ofta gjort tankekartor, strukturerat med post-it-lappar, mind-mappat och poängsatt, under ambitiös tankeverksamhet. Såväl privat som i yrkeslivet. Jag har dessutom alltid sökt olika former av personlig utveckling, genom kurser,
konferenser och plöjande av litteratur, för att på olika sätt
fånga mina egna visioner, drömmar, mål och värderingar,
liksom olika metoder för att leva i linje med dem.

Ge dig själv tid att göra det rätta och för
dig meningsfulla!

Under många år tyckte jag att medveten reflektion, var mest
effektivt och meningsfullt. Det gav en upplevelse av kontroll
och vara ”duktig”. Men med tiden och ett noggrannare rannsakande av mig själv och mitt liv, så har jag kommit att inse
att många gånger är den omedvetna och tysta/dolda reflektionen, minst lika viktig. Den som kommer när jag gör saker
som inte kräver överdrivet styrd tankeverksamhet eller prestation. Det är först då, när jag sänker garden och tillåter mig
vara lite ofokuserad, lättjefull och avslappnad mitt i vardags-
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A VSNITT 2

Återhämtning

TANKEÖVNING

1. På en skala 1-10, hur högt når din fysiska
respektive psykiska hälsa idag?
2. Hur märker du om du får tillräckligt med vila
och återhämtning eller inte?
3. Vilken form av vila och återhämtning passar
just dig bäst?
4. Hur ser din plan för vila och återhämtning ut i
nuläget? Har du ingen, se till att göra en!
5. Vad behöver du just nu för att säkerställa att
du får den vila och återhämtning du behöver,
så att du tillåts vara effektiv i längden?

Människor är inte maskiner. Vi kan inte bara byta ut våra uttjänta delar mot nya, när vi har förbrukat oss själva. Det är aldrig effektivt att bli sjuk, utbränd eller deprimerad. Det spelar
ingen roll hur mycket vi fick gjort fram till dess eller hur
snabbt vi jobbade. När vi resonerar kring effektivitet måste vi
ha detta i åtanke. Har du en annan uppfattning är inte detta
guiden för dig.
Du är inte bara fordonet som tar dig dit du vill och kartläsaren
som stakar ut vägen, utan även föraren som har ansvar för säkerhet och ägaren med ansvar för bilvård och service. Alla
människor behöver regelbundet ta sig tid för återhämtning för
att vara effektiva. Hur ofta, på vilket sätt och när, är givetvis
individuellt. Det beror både på personliga egenskaper och vad
man gör i sitt liv. Att få tillräcklig nattsömn kanske räcker för
en del, medan andra behöver pauser och avbrott för vila och
återhämtning även under dagen.
Vila och återhämtning behöver dock inte handla om att vara
helt passiv, ligga på sofflocket och göra ingenting. Olika delar
av oss kan vila och återhämta sig samtidigt som andra är mer
aktiva. Har du ett stillasittande och tankekrävande kontorsjobb, kan fysisk aktivitet vara både en form av vila och återhämtning trots att kroppen blir svettig. Och tvärtom, har man
ett fysiskt tungt jobb kan det vara vilsamt att försjunka i något
stillasittande, trots att det kräver djup koncentration och aktiva tankar.
Balans och variation är nyckelorden när det gäller vårt behov
av vila och återhämtning.
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Exempel
Jag har väldigt lätt för att bli engagerad och intensiv i allt
jag gör. Mitt gasreglage är med andra ord känsligt, och jag
kan lätt hamna i högvarv, gå på alla cylindrar och rusa motorn. För min del är det därför viktigt att ha tät och regelbunden återhämtningstid, för att prestera optimalt. Annars gasar jag snart bara på och spiller snart massa onödig energi
på burn-outs och meningslösa sladdar. Inte effektivt.
Lösningen kan handla om att ta regelbundna lunchpromenader, ta en stund då och då under dagen för enkla stretch- och
yogaövningar, eller kanske lite mindfulness med fokus på
andningen några minuter. Det kan även vara att tillåta mig
några minuter med sociala medier eller att bläddra i en tidning helt slött. Det handlar också just för mig om att värna
regelbunden ledighet, snarare än att nödvändigtvis få en
lång sammanhållen semester en gång per år.
För andra kan det vara precis tvärtom, att de blir mer effektiva om de tillåts hålla ner gasen ett tag och få upp farten ordentligt. Alltför täta avbrott leder kanske bara till att de aldrig riktig når sin maxkapacitet.

Utgå från hur just du fungerar och ta
dig själv på allvar!
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K APITEL 3

Skapa
förutsättningar

Vår effektivitet påverkas av många faktorer. En absolut avgörande komponent är
att rigga sina yttre och inre förutsättningar optimalt, och verkligen ge sig själv en
ärlig chans att vara effektiv. Det krävs att
man själv tar ansvar för situationen, eftersom man i högsta grad är med och skapar den.

A VSNITT 1

Fysisk och mental balans

T ANKEÖVNING
1. Fundera på hur dina mat- och sovrutiner
påverkar din effektivitet, både på kort och lång
sikt. Är det något du behöver vara
uppmärksam på eller ändra? Låter du kanske
tillvarons tillfälliga krav styra?
2. Bär du på olösta konflikter eller dåliga
samveten? Vad kan du göra för att rensa ut
dessa ur systemet?
3. Vilken vore den enskilt viktigaste förändringen
eller åtgärden just nu som du själv skulle
kunna göra, för att kroppen och/eller det
mentala ska hamna i balans?

Om du känner dig själv, dina drivkrafter, visioner, drömmar
och mål samt regelbundet tar dig tid för reflektion och återhämtning, är grunden lagd för verklig effektivitet. Nu gäller
det bara att skapa så optimala förutsättningar som möjligt.
Effektivitet kräver för det första att man är i både fysisk och
mental balans. Förutom att sova, tillfredsställa din kropps naturliga rörelsebehov och äta tillräckligt och på ett för dig anpassat sätt, behöver du efter bästa förmåga se till att du inte
bär på olösta konflikter eller andra känslomässiga spänningar
som stjäl energi. Det finns få saker som hämmar effektiviteten
så mycket som känslomässig stress, olösta problem eller konflikter inom familjen, vänkretsen eller på arbetsplatsen.

Exempel
Jag är en riktig känslomänniska med stark intuition, trots
mitt yttre många gånger rationella och stabila beteende.
Kanske är det även därför jag är väldigt känslig för stress
och lätt blir offer för väldigt subtila intryck och stämningar,
såväl i min omgivning som inifrån mig själv. Finns det en
spänning i luften, en outtalad konflikt eller annan form av
disharmoni känner jag genast av det. Och inte sällan leder
mina egna tolkningar och antagande kring det jag känner,
in i en förlamande och energikrävande process.
På samma sätt har jag svårt att värja mig för mitt eget missnöje, min frustration, tristess, besvikelse, oro eller rädsla. Både yttre och inre omständigheter kan med andra ord resulte13

ra i kraftig negativ stress. Sammanfaller detta dessutom
med att jag slarvar med mat- och sovrutiner, är jag snabbt
inne i en ond cirkel som sannerligen inte borgar för effektivitet. Inte ens om jag lägger till mängder av övertid, om det
t.ex. gäller jobbet...
Så det har varit oerhört viktigt att ta mina egna signaler på
allvar och agera både proaktivt och reaktivt på ett medvetet
sätt. För mig finns helt enkelt aldrig alternativet att stoppa
huvudet i sanden, till dess stormen blåst över och bara köra
på. Inte om jag vill vara i balans. Och definitivt inte om jag
skall vara effektiv!

Hitta din egen balanspunkt och försvara
den som om det gällde livet - för det gör
det!
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A VSNITT 2

Fokus

TANKEÖVNING

1. Tänk på en konkret situation där någon av dina
egenskaper riskerar att bli till en svaghet. Vad
kan du påverka eller ändra, så att egenskapen
får mindre betydelse, spelutrymme eller
kanske till och med blir till en styrka istället?
2. Vilka är dina optimala förutsättningar när du
vill kunna fokusera och få något gjort? Vad
behöver du? Vad tål du inte?
3. Skriv ner en personlig ”fokus-regel” som du vet
skulle hjälpa dig om du verkligen följde den även om det bara var just den!

Hjärnan utsätts för 2 miljoner sensoriska impulser per sekund
som skall tas emot, sorteras, integreras och besvaras. Därtill
kommer kognitiva impulser, d.v.s. hur vi tänker och hanterar
informationen, samt de motoriska impulserna som hjärnan
skickar ut till kroppens muskler. För att vara effektiv behöver
du därför undanröja alla onödiga distraktioner, både de yttre
och de som kommer inifrån.
Yttre saker kan vara kyla, värme, störande ljud eller annat fysiskt obehag, som t.ex. dålig arbetsställning. Det kan även vara att telefonen ringer eller att mejl och sms plingar till. Annat
kan vara sådant som pockar på uppmärksamhet som sociala
medier eller att du är tillgänglig för andra, som inte är involverade i eller bidrar till det du vill få gjort. Lösningarna är ofta
enkla bara man tänker på det och är tydlig med sina behov.
Stäng av telefonen och låt telefonsvararen ta samtalen, meddela omgivningen att du behöver vara ifred, se till att du är bekvämt och lagom varmt klädd etc.
De inre distraktionerna kan vara saker som hunger, huvudvärk eller andra inifrån kommande obehag. Men det kan även
vara tankar, känslor och allt det där som gör att saker plötsligt
”bara sker”, utan att du haft för avsikt att låta det ske. Det som
gör att du mot din egen avsikt skjuter upp att komma igång eller inte fullföljer det du föresatt dig. Plötsligt gör du något annat än det du tänkt, fastnar i något ovidkommande, hänfaller
åt överslagshandlingar eller flyger i väg i dagdrömmar.
Det är viktigt är att komma ihåg att din hjärna inte klarar att
fokusera tankemässigt särskilt långa stunder i taget, även om
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det delvis går att träna upp. Det är därför ofta bättre att förekomma, än att låta sig förekommas. Mikropausar är ofta lösningen. Konstigt nog, i alla fall när det gäller fokus, är det ofta
just bristen på pausar som till slut fördärvar effektiviteten.
30-40 minuter tycks vara gränsen för hur länge människan
kan hålla sin koncentration och sitt fokus, innan effektiviteten
drastigt minskar.
När du inte ger dig själv en chans att lätta på fokuseringen
kontrollerat, kommer det omedvetna ta över. Plötsligt förskjuts ditt tankemässiga fokus allt mer och oftare till annat.
Skärpan går förlorad och det kan bli svårare och svårare att
återfå den, trots att du försöker. Till slut bryter du kanske upp
helt och ger upp – inte sällan besviken på att det inte blev som
du tänkt...

Exempel
Jag har ofta många olika bollar i luften samtidigt och kastar
mig lätt in i många parallella projekt, både privat och i arbetet. Att hitta och behålla fokus är därför en ständig utmaning. För mig har t.ex. pomodorotekniken varit ett bra hjälpmedel och jag har till och med en mobilapp som stöd. Med
hjälp av ljudsignaler och en timer, delar den in timmarna i
perioder av koncentration och fokus, och perioder av kortare
och längre paustillfällen.

d.v.s. många ”to-dos” som ligger under ytan och stressar. Ett
sätt att minska detta drastiskt har varit att införa 2-minutersregeln i mitt liv. Om det är möjligt, gör jag alltid en sak
direkt den dyker upp, om den beräknas ta under 2 minuter.
För mig har det sparat mycket minne - och därmed energi att inte samla på små ”skitsaker” som behöver bli gjorda. Det
kan vara allt från papper som ska sorteras och sättas in i
rätt pärm, telefonsamtal som ska ringas, mejlsvar som ska
skickas eller saker jag behöver kolla upp/ta reda på, av någon anledning.
Att skriva upp saker man inte vill glömma är förstås ett bra
sätt att slippa ha det hängande i huvudet. Men om det ger
långa listor av småsaker som egentligen hade gått lika fort
att bara göra, bör man fundera på om kanske 2-minuters-regeln kan vara en god idé att testa.

Var rädd om ditt fokus och ge dig själv
möjlighet att lyckas!

En annan sak som ofta ger inre distraktion är att jag många
gånger har väldigt mycket som jag vet att jag borde göra –
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A VSNITT 3

Kontinuitet
T ANKEÖVNING
1. Har du ofta många bollar i luften samtidigt och
hoppar mellan olika uppgifter och skiftande
fokus? Fundera på hur det här påverkar din
dag och det du egentligen vill/behöver få gjort!
2. Tänk ut minst tre generella åtgärder som skulle
kunna minska din splittring och öka
kontinuiteten kring en och samma uppgift!
Prova dessa vid första bästa tillfälle och se vad
som händer!
3. Tänk på ett aktuellt projekt eller en viktig
uppgift som du har just nu, som du verkligen
vill bli klar med. Vad är det som oftast händer
när du blir avbruten, tappar fokus och till sist
överger uppgiften/projektet? Hur kan du
hindra/förebygga att detta händer?
4. Vilket stöd behöver du av din omgivning/andra
personer, för att du ska få mer kontinuitet
kring det du vill/behöver göra?

För att vara effektiv behöver du faktiskt emellanåt få göra saker klart, eller i alla fall ta det till nästa nivå eller platå, innan
du bryter för något annat.
Även om människan har fina förutsättningar för att hantera
många saker samtidigt, finns det fallgropar. När vi blir alltför
stressade av att ha för mycket att göra så sjunker koncentrationsförmåga och episodiskt minne drastiskt. Forskning har
visat att den ofta hyllade multitaskingen som regel försämrar
vår effektivitet, jämfört med om vi får göra en sak i taget. Att
ständigt hoppa alltför mycket mellan olika uppgifter, projekt
eller områden i livet, kan alltså få allt att gå i stå. Kvar står du
kanske till slut med en känsla av att inte få någonting alls
gjort. Den nedtryckande upplevelsen av att aldrig någonsin bli
klar med det du föresatt dig, än mindre når dina mål, är sannerligen inget som ger energi.
Kan du istället ordna saker så att du prioriterar och jobbar
med en sak tillräckligt länge, blir du som regel också mer effektiv. Inte bara på grund av att tiden i sig gör att du når längre,
utan även för att du med lite mer kontinuitet verkligen hinner
komma in i det du håller på med. Du tillåts nå till djup och dimensioner som skapar verklig betydelse för sakens framåtskridande eller resultat, som du annars lätt skulle missa.
Att ge sig själv förutsättningar för viss kontinuitet kring de
uppgifter man vill få gjort, är sannerligen något som gynnar
effektiviteten. Hur man gör kan givetvis se olika ut, beroende
på vad det gäller och vem man själv är.
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Exempel
Jag har en arbetssituation där jag av naturen i princip konstant blir avbruten, störd eller involveras i andra frågor än
de jag själv valt eller behöver jobba med. Som ledare med
personal-, verksamhets- och utvecklingsansvar, finns alltid
fler uppgifter att göra än jag hinner med. Människor från
många håll, tar lätt all min tid i anspråk helt utan inbördes
samordning. Att få jobba med något kontinuerligt någon
längre stund, är näst intill omöjligt.
Ändå krävs det en enorm effektivitet av mig, för att klara
mitt jobb. Är jag då en superhjälte, übermensch eller robot?
Nej, naturligtvis inte. Det jag däremot har tvingats lära mig,
är att ta eget ansvar och sätta upp tydliga gränser när det
behövs. Gränser som ger mig visst mått av kontinuitet för de
arbetsuppgifter som kräver det, för att jag ska vara effektiv.
Och då är det effektivare att säga ”nej”, ”inte nu”, att stänga
dörren, koppla om telefonen och på olika sätt markera att
jag behöver jobba ifred, än att försöka vara tillgänglig all arbetstid - och sedan tvingas ta med jobbet hem. Jag har provat det senare under många år. Inte effektivt.
Samma principer kan gälla andra, helt privata saker, projekt eller drömmar som behöver viss kontinuitet för att lyfta.

Våga ibland säga nej till andra - och ja
till dig själv!
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K APITEL 4

Fira!

Om man skall vara effektiv i längden, och
om det ska upplevas attraktivt och meningsfullt, är det även viktigt att fylla på
med nytt bränsle. Bränslet består av motivation och energi. Och det får man enklast genom att komma ihåg att fira små
och stora segrar längs vägen.

A VSNITT 1

Den inre källan

T ANKEÖVNING
1. När firade du något i genuin tacksamhet som
du själv gjort eller uppnått senast? För ett år
sen? En månad? Förra veckan? Eller var det
igår, idag, kanske alldeles nyss?
2. Hur firade du och hur kändes det?
3. Fundera på vad som ger dig energi i ditt liv vad gör du, vem är du med, var befinner du
dig, vilka tankar har du?
4. Skriv ner en egen topp 5-lista för hur du själv
vill och kan fira stora och små framgångar i
ditt liv! Vad kan du fira redan idag?

Vi är som regel faktiskt inte beroende av andra för att få ny
energi, utan den är i princip självgenererande - bara vi släpper
in den i våra liv. Vi måste dock först lära oss att se, vara tacksamma och aktivt bejaka det som går bra och fyller oss med
tillfredsställelse. Hastar vi bara vidare till nästa uppgift, förminskar vår egen insats, går vi miste om nödvändiga
”tankningstillfällen” på vår resa. För att så här mot slutet återknyta till bilmetaforen.
Närhelst du nått ett delmål, så bör du alltså fira på något sätt.
Då menar jag inte nödvändigtvis med champagne eller så,
utan framför allt mentalt genom att du ger dig själv och livet
”cred” och uppskattning. Du bör alltså lyfta fram uppnådda resultat och framgångar i ljuset. Suga på karamellen och låta
den fylla dig med pirr.
Att fira handlar nämligen främst om att inuti, i djupet av din
själ, erkänna för dig själv att du varit värdefull och gjort något
bra i ditt eget liv - och att förbehållslöst våga glädjas åt det!
Utan omsvep. Mindre segrar kanske bara firas med en mental
klapp på den egna axel och en liten extrapaus med något du
blir road och glad av. Större delmål och framgångar kanske firas med mer eftertryck och tillsammans med andra.
Det viktiga är att du i alla fall på något sätt firar regelbundet,
och känner att du njuter samt är nöjd och tillfreds med vad du
åstadkommit i just ditt liv. Det är nämligen här den magiska
ingrediensen i effektivitetens bränsle återfinns - när vi firar fyller vi på oss själva med ny energi! Svårare är det inte.
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Exempel
Jag har stundtals varit nedtyngd av både jantelagen och en
allmänt självkritisk hållning där inget är bra nog. Allt kunde
ha gjorts ännu bättre om jag ansträngt mig mer, varit mer
disciplinerad, bättre förberedd, lite mer påläst etc. Inget var
under sådana perioder riktigt värt att fira. För att inte till
slut gå under, har jag tvingats lära mig att bli bättre och
bättre på att hitta olika sätt att lyfta mig själv och det jag
gör och åstadkommer, i tillvaron. Bara att kunna identifiera
uppnådda resultat och delmål när man når dem, ger delvis
nytt bränsle. Om man dessutom gör något man blir glad av
och manifesterar sitt firande i det yttre, kan det hela bli magiskt!
Jag kan uppleva de mest banala saker som firande idag, just
för att jag själv valt att medvetet sammankoppla det med
mitt resultat och mina egna känslor. Att gå en promenad och
lyssna till skogsfåglarnas kvitter, att gå och hämta en kopp
kaffe, att sätta mig och surfa för nöjes skull mitt på arbetsdagen några minuter, att gå en timme tidigare från jobbet, att
ta sovmorgon, att bädda rent i sängen och njuta av rena lakan, att duscha en långdusch, att korka upp en flaska vin
med maken en onsdagskväll, att sätta mig ute i solen på balkongen en stund, att ringa en vän och småprata lite, att köpa
nya kläder, att le mot en främling... Ja, det mesta kan faktiskt fungera som ett alldeles utmärkt firande - bara man vet
att det är just firar man gör.

Du är värd att fira!
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K APITEL 5

Erbjudande

Om du läst så här långt har jag slutligen
några specialerbjudanden jag vill ge dig.
Se det som en ytterligare möjlighet och
chans att få stöd i önskade förändringar nu eller någon annan gång i livet!

A VSNITT 1

Coachning

Jag coachar alla som är villiga att ta ansvar för sin situation
och sitt liv - oavsett hur det ser ut idag.
Det spelar ingen roll om du är chef, medarbetare, egenföretagare, arbetslös, gift, skild, singel, förälder, frisk, sjuk, ung eller
gammal. Är du bara nyfiken och vill ha förändring inom något
område av ditt liv, stort eller smått, så är du varmt välkommen att ta kontakt. Kanske vill du att jag coachar dig just
kring hur du når din egen effektivitetspotential?

10 SNABBA OM COACHNING

Varför inte börja med ett mejl, här i så fall!

1. Fördomsfritt lyssnande

Specialerbjudande:

2. Framåtsyftande samtalsform

25 % rabatt på valfritt coachningerbjudande, för dig
som hänvisar till e-boken!

3. Utmanande och perspektivvidgande
4. Stöder människor att finna sina egna svar,
sanningar och lösningar
5. Skapar mod och kraft
6. Mål- och handlingsinriktat
7. Passar alla - men inte alltid
8. Passar där klienten vill uppnå effekt och är
beredd att ta eget ansvar
9. Ej rådgivning, handledning eller terapi
10. Vansinnigt effektivt!
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A VSNITT 2

Föredrag eller workshop

Specialerbjudande:

1. Energigivande effektivitet - är det
möjligt? Detta är en 60 min lång föreläsning
om personlig effektivitet ur mitt perspektiv.
Bygger på denna bok och passar på
personalkonferensen, kick-offen - eller
egentligen i vilket sammanhang som helst.

25 % rabatt ges vid bokning av föredrag eller workshop om energigivande effektivitet, med hänvisning
till e-boken! (För priser se länk)

2. Energigivande effektivitet En halvdags
work-shop för arbetsplatser/grupper som vill
lite mer, både när det gäller att nå resultat och
ha välmående medarbetare/medlemmarna. En
mycket aktiv workshop som resulterar i klara
och tydliga ”go to action-strategier” för
deltagarna. Specialutformat workshop-material
ingår.
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K APITEL 6

Projektavslut

Alla projekt tar tid och kräver energi.
Som tur är förfogar vi över mängder av
båda dessa saker i livet. Ja, det är faktiskt
precis dessa fenomen hela livet består av.
Från start till slut. Så frågan är väl mest
vad vi gör med just vår egen tid och energi? Jag har valt att använda en del till
denna e-bok, vilket har känts mycket meningsfullt just för mig!

Slutord och dedikation
Så, nu har du tagit dig igenom denna lilla guide till effektivitet, såsom just jag ser på det. Jag hoppas att du har funnit åtminstone
något korn av nytta, eller åtminstone lite energigivande underhållning.
Jag skulle så här i slutet vilja passa på att rikta några särskilda tack, innan jag sätter punkt. Först ett varmt och kärleksfullt tack till
min älskade make Johan, för att du alltid alltid stöder, tror på mig och fortsätter låta mig växa och utforska både mig själv och livet, efter alla år tillsammans. Du har det inte alltid helt lätt! Tack också till fantastiska Therese Dicklen för de underbara illustrationerna som gett min e-bok precis det där lilla extra jag ville ha - you rock! Och till sist ett tack till Anna Åberg, Ann Klefbom, Ann
Ljungberg och alla goa kursdeltagare, för inspiration, feedback och en suverän utbildning via Digitala Affärsmodeller. Utan er utbildning och ert suveräna stöd hade jag aldrig kommit mig för med att göra en e-bok av mina tankar!
Skulle du som läst e-boken vilja ge tillbaka något som tack för att jag fritt distribuerar den, så ligger feedback via mejl eller på min
hemsida, allra högst på min önskelista. Du får självklart gärna tipsa och dela vidare till andra också, om du känner någon du tror
kan tycka om att läsa min guide eller ha glädje av mina erbjudanden.
Ha nu ett underbart, meningsfullt och effektivt liv - oavsett vad det betyder för just Dig. Jag för min del ska gå och fira att jag äntligen är färdig och nöjd med just det här projektet!
Kärlek och energi
/Annika

www.coachamig.nu
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Effektivitet
Effektivitet har olika betydelser och innebörd beroende på perspektiv och vetenskaplig
disciplin. Begreppet ”personlig effektivitet” definieras olika beroende på var man söker, men har ofta det gemensamma att det på något sätt handlar om tidsanvändning,
prioriteringar och uppnådda resultat.
Fysik: Här kallas effektivitet för verkningsgrad och är en storhet som anger hur stor
del av en apparats effekt som hör till det önskade resultatet, d.v.s. kvoten mellan nyttig
effekt och total tillförd effekt (betecknas ofta η). Källa:Wikipedia
Ekonomi och organisationsteori: Effektivitet beskriver hur väl en organisation
kan omvandla resurser till produkter och tjänster. I begreppet ingår både produktivitet
och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation. Således brukar effektivitet generellt definieras som graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning.
Med inre effektivitet menar man oftast produktiviteten, det vill säga förhållandet mellan tillförda resurser och det som produceras. Den yttre effektiviteten handlar om att
producera sådant som fyller mottagarnas behov; ett vanligt uttryck är att inre effektivitet är att göra saker rätt medan yttre effektivitet är att göra rätt saker.
Effektivitet kan studeras ur olika synvinklar beroende på vilken ingående resurs man
prioriterar. Det är då möjligt att precisera typen av effektivitet genom att ange resursen, till exempel tidseffektivitet eller arbetskraftseffektivitet. Källa: Wikipedia
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