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Personlig effektivitet – 4 sätt att får mer gjort 
på mindre tid 
 
Känner du dig stressad som VD att inte hinna med? Är tiden kort? Ifrågasätter du dig 
själv om du verkligen hinner med allt som du vill göra? Vill du öka din personliga 
effektivitet? Lugn! Du kommer hinna med allt. Om du vill. Här är fyra insikter som du 
kan använda för att öka din personliga effektivitet. Så du får mer gjort. På mindre tid. 
Och framför allt når dina mål och drömmar. 

Nyttja den tid vi har 
Många VD:ar skyller på att de har för lite tid. Att tid är problemet. Om de bara hade mer tid. 
Så skulle allt vara bättre. Faktum är att detta inte är sant. Om dessa personer skulle få 2 
timmar mer på dygnet, så skulle de med all sannolikhet inte bli mer produktiva. De kanske till 
och med skulle bli mer ineffektiva. Då de inte nyttjar den tid de har fått ifrån början. 
 
Vi har alla 24 timmar om dygnet. Och de är dessa 24 timmar vi måste acceptera att vi har. 
Och de är dessa 24 timmar vi måste nyttja fullt ut. För att vi ska kunna skapa personlig 
effektivitet. Och skapa det vi är här för att göra. Det är detta som gör VD:ar, affärsmän och -
kvinnor framgångsrika. De har förstått och accepterat den tid vi har. Och sen sett till att nyttja 
den till 100 procent. Gör det du också. Slösa inte din tid. Gör något värdefullt med den. Nu 
idag. 

Mål till aktivitet och prioriteringar 
För att vi ska göra någon nytta över huvud taget behöver vi först förstå att vi måste ha ett 
tydlig och bra mål. En vision. En dröm eller liknade för företaget och oss själva. Ett mål som 
går att bryta ner till strategiska mål, taktiska mål och operativa mål. Från det stora målet som 
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sträcker sig över flera år. Till de små målen som består att aktiviteter. Aktiviteter som vi gör 
varje dag. Som leder oss in i framtiden. Emot vår vision. 
 
Det viktigaste här är inte att detaljplanera. Utan snarare lägga väg för framtiden. Att 
säkerställa att ni har kontroll på vart ni går som företag. Och att du som VD går och leder 
bolaget på just på den vägen. Att du som VD prioriterar och gör rätt. Och styr bolaget och dig 
själv om ni skulle gå ur kurs. För alla aktiviteter du och ni gör. Kommer att skapa er framtid. 
Och då gäller det att ni gör rätt aktiviteter. Så att ni kommer ditt ni vill. 

Eliminera kaos och ta kontroll 
Som VD måste du föregå med gott exempel. Du måste lära dig att fokusera, prioritera och 
handla rätt. Och du måste lära dig att hantera kaos och skapa harmoni. För om du inte lyckas 
skapa harmoni. Kommer all kreativitet, energi och möjligheter att försvinna framför dina 
ögon. För dessa faktorer genereras i en lugn och kontrollerad miljö. En miljö du måste skapa. 
Både för din personliga effektivitet och för företagets verkningsgrad. 
 
Att ha en full inkorg för e-post. Att ha allt för mycket möten eller ett fullbokat schema. Detta 
är oftast tecken på kaos och avsaknad av kontroll. De VD:ar som brister här, på denna 
grundläggande nivå, kommer ha det svårt att hantera riktiga utmaningar och kriser fram över. 
För dessa uppgifter handlar om enkel delegering, organisering, handlingskraft, beslutsfattande 
och fokus. Färdigheter som du som VD ska ha och bemästra. Om du inte klarar av dessa eller 
andra grundläggande uppgifter bör du direkt ta tag i dem. Säkerställ att du har kontroll, skapa 
harmoni och eliminera alla former av kaos. Så du kan möta framtidens utmaningar. 

Tid för tankar & handling 
När du har eliminerat kaos i din omgivning. I din miljö. Så kan du börja att skapa personlig 
effektivitet på riktigt. De är här du ska ge dig tid till att tänka och reflektera. Att höja blicken. 
Att se helheten och förstå vad du gör och ska göra. De är här du kan skapa kreativitet, bli 
inspirerad och plötsligt börja se mer möjligheter än vad du tidigare gjort. De är här du öppnar 
upp ditt sinne. Och det intressanta är alla dina nya idéer du får i denna situation. Det tar inte 
särskilt mycket tid. Faktiskt ingen tid alls. 
 
Faktum är att när vi är lugna och harmoniska, så slappnar vi av. Och alla våra utmaningar och 
problem blir plötsligt enklare att lösa. Allt blir mer hanterbart. Det är därför det är viktigt att 
du ger dig själv tid till reflektion och eftertanke. Personer som bara jobbar på och försöker 
hinna med så mycket som möjligt får sällan mer gjort. Snarare tvärt om. De jäktar, stressar, 
slarvar och fastnar i problem. I stället för att ta det lugnt, ha kontroll, vara noggrann och låta 
allt bara flytta på. Så allt blir gjort. Utan några problem och bekymmer.  
 

Summering av 4 sätt att får mer gjort på mindre tid 
Om du vill hinna med allt som du vill göra. Säkerställ att nyttja den tid vi har. Acceptera att 
det bara finns 24 timmar om dygnet. Och att du använder dessa timmar på bästa möjliga sätt. 
Ha ett bra och tydligt mål. Som gör att du fokuserar. Att du säkerställer att du som VD och 
ditt företag håller kursen emot målet. Så att ni inte flyter i väg i en annan oönskad riktning.  
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Eliminera allt kaos och skapa kontroll. Kontroll som gör att du kan ge dig tid till reflektion. 
Reflektion som gör att du blir lugn. Ett lugn som gör att du kan bli kreativ, få energi och se 
möjligheter. Möjligheter som gör att du får mer gjort. På mindre tid. Att du ökar din 
personliga effektivitet. Så att du och ni kan uppnå målen ni önskar och drömmer om. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Eller behöver 
du hjälp med att utveckla ditt exekutiva ledarskap? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 
 
 
 
 


