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De 7 Vägarna till att Använda Tiden Rätt 
 
Många väntar på att stormen ska passera. Så att de kan segla i lugnt vatten. Men få 
stannar för att tänka. Tänka att de är fartyget, men de må också vara stormen. Stormen 
som testar en oavbrutet. Så vänta ej på lugnt vatten. Ha fokus på ditt syfte och mål. Och 
lär dig att segla i alla vatten. För då kommer stormen att gå över. Gå över när du har 
lärt dig. Lärt dig att bland annat nyttja denna tid. Nyttja denna din tid på denna jord. 
Denna tid du har fått och ska leva för. Gör det, med de 7 vägarna att använda tiden rätt. 

1. Medvetenhet 
Vi har 24 timmar om dygnet. Och vi har 365 dagar på ett år. Och medellivslängden i Sverige 
är 81 år för män och 85 år för kvinnor. Och om vi är hälsosammare kan vi få ett längre liv. 
Men oavsett har vi denna tid. Så ta väl hand om den. Slösa inte bort den. Nyttja den tid vi har. 

2. Fokus 
Försök inte göra allt i livet. För då kommer du inte uppnå eller lära dig så mycket. Försök att 
fokusera. Och gör så lite som möjligt. Så lite som möjligt i allt. Ju mer du fokuserar på något, 
ju större chans är det att du lyckas med vad du tar dig ann. Gör livet enkelt, så blir det enkelt. 

3. Handling 
Vänta aldrig på att något ska hända. Handla och lev i stället. Och gör det i allt. Ju mer du 
handlar. Desto mer kommer du att åstadkomma. I stället för ju mindre du handlar, desto större 
chans är det att du inte uppnår någonting alls. Handla och handla så mycket som möjligt. 
Vänta aldrig. 
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4. Prioritera 
Allt har sin tid. Vissa saker måste vänta medan vissa saker måste skördas. Se till att göra allt i 
rätt ordning och i rätt ordningsföljd. Men också i rättan tid. Det vill säga. När det är rätt att 
just göra det. När det är bäst och ger mest resultat. I det du faktiskt gör. 

5. Lev 
Lev. Stressa inte. Ta världen för vad den är. Och acceptera allt som är naturligt och kommer 
emot dig. Njut av livet och det lilla. Och gräm dig inte över saker som du inte kan påverka. 
Detta gör dig lugn och harmonisk. Så at du kan tänka och agera klart och medvetet. 

6. Överlåt 
Vi är ett gruppdjur. Så ta inte alla uppgifter som kommer till dig. Delegera till de bäst 
lämpade eller mest passande i situationen. Gör bara det som är bäst kopplat till dig, din roll 
och situationen. Och överlåt resten till andra. Gör det du ska göra. Och ta ej andras jobb och 
roll.  

7. Tillgångar 
Överlåt inte bara. Nyttja också andra individer och de resurser som finns tillgängliga. Uppfinn 
inte hjulet igen. Använd den kunskap och den kompetens som finns där ute. Sök efter 
existerade kunskap och be om hjälp av någon som verkligen kan. Kan det du behöver utföra. 

Summering – De 7 Vägarna till att Använda Tiden Rätt 
Vad medveten om den tid som existerar och ta väl hand om den. Slösa inte bort den. Försök 
att fokusera så mycket som möjligt i allt. För att göra allt enklare. Se till att handla. Handla så 
mycket som möjligt. Men handla rätt. Handla i rätt ordning och i rätt tid. Men glöm inte att 
leva. Stressa inte. Njut av resan du gör. Och överlåt det som du inte skall göra. Det som inte 
är kopplat till dig, din roll och situation. Och slutligen nyttja de tillgångar som finns. 
Existerande kunskap och all kompetens som finns tillgänglig. Då kommer du att använda 
tiden rätt. Och förhoppningsvis också kunna hantera ditt skepp och den storm du är i. För 
lugnare vatten. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


