
 



Effektiv arbejdsvane # 1 

Læg planer, der lykkes 
 

 

  

Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

 Vælg mellem et af de tre forslag til handlingsplaner, alt efter hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du 
er. Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan 

 

Model 1: Lidt men godt 

 Hver dag, inden du afslutter arbejdsdagen, udvælger du én enkelt topprioritet til næste dag. 
Beslut, hvad du vil gøre, og lov dig selv, at det vil du nå. 

 

Model 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Lav en to do-liste til hver dag. Udvælg 1-3 opgaver som de vigtigste, og éstimer tidsforbruget 
for hver. Tjek, at det er realistisk, når du ved, at der også er planlagte møder i kalenderen, og 
at der vil opstå noget uventet. 

 

Model 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane #1 

 Tag udgangspunkt i modellen ovenfor.  
 Tilføj følgende rutiner: Kig et par dage frem. Er der møder eller andre aktiviteter, du skal 

sætte tid af til at forberede allerede i dag?  
 Spørg også dig selv, om der er opgaver i dag, der kræver ekstra fordybelse og arbejdsro? 

Hvis det er tilfældet, så planlæg allerede nu, hvordan du vil forebygge afbrydelser og 
forstyrrelser. Book evt. et mødelokale, hvor du kan arbejde fokuseret.  

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 

 



Effektiv arbejdsvane # 2: 

Skab overblik – hurtigt og nemt 
 

 

  

Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg mellem et af 
de tre forslag til handlingsplaner, alt efter hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. Eller lav din egen 
skræddersyede handlingsplan.  

 

Model 1: Lidt men godt 

 Beslut, om du vil have en digital liste eller papirliste.  
 Tilføj dine opgaver. 
 Tilføj en deadline til hver opgave. 
  

Model 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Beslut, hvor du vil have din liste.  
 Notér dine aktuelle opgaver. Se efter i din kalender, indbakke og på dit skrivebord om der 

ligger opgaver, der skal på listen.  
 Tilføj deadline, og sæt eventuelt tid af i kalenderen til udvalgte opgaver 
 Tilføj kategorier. 

 

Model 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane #2 

 Begynd med modellen ovenfor. 
 Tilføj kolonner til dit system med relevante oplysninger. Det kan være status (ikke begyndt, i 

gang, venter på en anden, udskudt), prioritet, hvor mange procent af opgaven er fuldført, 
noter osv.  

 

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 



Effektiv arbejdsvane # 3: 

Gør, gem eller glem det 

 

  Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg mellem et af 
de tre forslag til handlingsplaner, alt efter hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. Eller lav din egen 
skræddersyede handlingsplan.  

 

Model 1: Lidt men godt 

 Når noget kommer op, så beslut hurtigt om du skal gøre noget eller ikke. Hvis ja, så gør det 
straks, hvis det tager mindre end 2 minutter.  

 Hvis det tager mere end 2 minutter, så parkér det på opgavelisten. 

 

Model 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Brug først og fremmest 3G-metoden som beskrevet her under model 1 
 Sørg herudover for, at du har to indbakker. En fysisk og en digital (din e-mail) 
 Gennemgå mindst en gang dagligt de to indbakker, og brug 3G-metoden til at beslutte, hvad 

du skal.  
 Undgå at se på e-mails, papirer, noter, sms’er og beskeder flere gange. Tag stilling første 

gang, du er i berøring med noget.  
 

Model 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane #3 

 Begynd med modellen ovenfor. 
 Tilføj et godt system til at gemme, organisere og genfinde vigtig information. Øv dig i at 

kategorisere og mærke information, og opbyg dit eget videnarkiv, hvor du til hver en tid kan 
finde det, du skal bruge.  

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 



 

Effektiv arbejdsvane # 4: 

Prioritér skarpt 

  
Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 
Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg mellem et af 
de tre forslag til handlingsplaner alt efter, hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. Eller lav din egen 
skræddersyede handlingsplan.  

 

Forslag 1: Lidt men godt 

 Hver dag, før du afslutter arbejdsdagen, stiller du dig selv spørgsmålet: Hvis jeg kun kunne 
nå én ting i morgen, hvad skulle det så være?  

 Gentag hver dag.  
 

Forslag 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Inddel hver dag dagens opgaver i A, B og C.  
 Spørg dig selv, om der er noget, du med fordel kan uddelegere.  
 Spørg også dig selv, om der er noget, du skal sige nej til i dag. Er der møder, du vil være fri 

for, eller har andre nogle forventninger til dig, som du venligt, men bestemt skal afslå at leve 
op til? 

 

Forslag 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane # 4 

 Brug Vigtig/Haster-modellen som omdrejningspunktet for dit arbejde 
 Arbejd bevidst med planlægning og prioritering, så du kan befinde dig i den grønne zone det 

meste af tiden.  
 Gør det til en sport at luge alle ikke vigtige aktiviteter væk. Sig nej, når nogen kommer med 

en hasteopgave, som ikke er vigtig. Og vær opmærksom på at sætte tid af til udvikling, 
planlægning og pauser, så du ikke havner ufrivilligt i den grå zone.  

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 



Effektiv arbejdsvane # 5: 

Planlæg din tid 

  Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg 
mellem et af de tre forslag til handlingsplaner alt efter, hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. 
Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan.  

 

Lidt men godt 

 Brug 10 minutter hver uge til at sætte et vigtigt mål for den kommende uge. Skriv målet ind i 
din kalender.  
 

En god model, der passer til de fleste 

 Sæt 15-30 minutter af hver fredag til at holde et planlægningsmøde med dig selv. Se tilbage 
på ugen, der gik. Hvad nåede du? Hvad mangler? Se derefter 4 uger frem. Reservér tid til at 
løse vigtige opgaver, også selvom de endnu ikke haster.  

 

Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane # 5 

 Skriv dine 3-5 vigtigste mål ned for det kommende år. Hvad skal du gøre for at nå dem? 
Hvornår? 

 Afklar dine væsentlige roller og ansvarsområder. Sæt mål (destinations- eller procesmål) for 
hver rolle.  

 Sæt tid af hver uge til at udfylde dine roller og nå dine mål. 
 

Din egen skræddersyede handlingsplan 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Effektiv arbejdsvane # 6: 

Del opgaven op 

  Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg mellem et af 
de tre forslag til handlingsplaner alt efter, hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. Eller lav din egen 
skræddersyede handlingsplan.  

 

Model 1: Lidt men godt 

 Næste gang du mærker, at du har svært ved at tage fat på en opgave, så spørg dig selv, hvad 
den første og mindste handling er, du kan udføre er for at komme tættere på målet.  

 

Model 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Væn dig til at skrive en liste over delopgaver, hver gang du har større opgaver, du skal have 
løst. Det gør det nemmere at komme i gang.  

 

Model 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane #6 

 Eksperimentér med forskellige typer af visuel planlægning. Brug den metode, der passer 
bedst til opgaven. Har den et forudsigeligt forløb er en liste + en tidsplan som f.eks. Gantt-
kort tilstrækkeligt. Kender du ikke opgavens endelige omfang, og skal du være agil, er 
Kanban-tavlen god. Har du brug for at idégenere, så lav et mind map.  

 Vær systematisk. Undgå at have dine projekt-/opgaveplaner spredt ud over det hele. Hvis du 
bruger forskellige værktøjer til at opdele store opgaver med, så sørg for, at overskriften for 
hver store opgave også er med i dit samlede overblik på din opgaveliste (Se arbejdsvane # 2) 

 

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 

 



Effektiv arbejdsvane # 7: 

Sæt fokus på fokus 

  Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg mellem et af 
de tre forslag til handlingsplaner alt efter, hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. Eller lav din egen 
skræddersyede handlingsplan.  

 

Model 1: Lidt men godt 

 Slå notifikationer fra i dit mailprogram og slip for afbrydelserne 
 

Model 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Begræns unødvendige forstyrrelser fra mailprogrammer, men også fra andre programmer 
og sociale medier. Slå notifikationer fra på din computer, i dit mailprogram, og din telefon.  

 Fastlæg 1 – 3 tidsrum pr. uge hvor du sætter dig ind i et stillerum og arbejder fordybet.  
 

Model 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane #7 

 Brug modellen ovenfor 
 Brug ofte tidtagningsteknikken hvor du sætter et ur til at ringe efter 30 – 60 minutter. 

Arbejd med fuld fokus. Hold pause i 5-15 minutter og gentag.  
 Gå foran. Foreslå dine kolleger, at I skal sætte fokus på fokus i dit team. Kan I aftale nogle 

tiltag, der giver jer bedre muligheder for at fokusere? 
 

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Effektiv arbejdsvane # 8: 

Sæt fokus på fokus 

  Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg mellem et af 
de tre forslag til handlingsplaner alt efter, hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. Eller lav din egen 
skræddersyede handlingsplan.  

 

Model 1: Lidt men godt 

 Tag altid stilling til en mail, første gang du læser den. Undgå at vende tilbage til de samme mails igen 
og igen.  

 

Model 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Adskil mailtjek fra mailbesvarelse. Gennemgå først hver enkelt nye mail ved hjælp af 3G-
metoden, og besvar så de tidskrævende mails bagefter. 

 Tøm indbakken, så du får ro og overblik. Undgå at lade mails liggende, som du har taget 
stilling til.  

 

Model 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane #8 

 Brug modellen ovenfor. 
 Bliv ekspert i dit mailprogram. Lær de relevante funktioner at kende såsom regler/filtre, hurtige trin, 

avanceret søgning osv.  
 Vedtag nogle gode leveregler fx (jeg tjekker kun mail 3 gange dagligt, jeg tjekker ikke mail i 

weekenden, jeg tjekker ikke mails bare fordi jeg keder mig osv.) 
 

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 

 



Effektiv arbejdsvane # 9: 

 Sig af og til nej 

  Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg mellem et af 
de tre forslag til handlingsplaner alt efter, hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. Eller lav din egen 
skræddersyede handlingsplan.  

 

Model 1: Lidt men godt 

 Indse at nej er et ansvarligt svar, fordi du på den måde værner om det, du har sagt ja til. 
 

Model 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Find ud af i hvilken situation du gerne vil være bedre til at sige nej lige nu 
 Øv dig i at kommunikere dit nej på bænken. Stå fast på, hvad du mener, og vis respekt for 

dig selv og andre. 
 Brug de 3 trin til et effektivt nej: Forstå + Kort begrundelse + Stå fast. 
 Øv dig i at vinde tid til at finde ud af, om du vil sige ja eller nej – find en god formulering, der 

giver dig mulighed at tænke dig om. 
 

Model 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane #9 

 Brug løbende modellen ovenfor. 
 Øv dig i at bruge det rette nej alt efter situationen. Skal det være kort og godt, eller skal der 

mere til?  
 Bidrag til konstruktive alternative løsninger. Hvis du ikke vil sige ja, hvad vil du så sige ja til i 

stedet? 
 

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 

 



Effektiv arbejdsvane # 10: 

Lad op 

  Vælg en handlingsplan – eller lav din egen 

Metoderne i kapitlet virker kun, hvis du bruger dem. Så nu skal du i gang med at handle. Vælg mellem et af 
de tre forslag til handlingsplaner alt efter, hvor travlt du har, og hvor ambitiøs du er. Eller lav din egen 
skræddersyede handlingsplan.  

 

Model 1: Lidt men godt 

 Hold flere pauser i hverdagen. Sørg for tid offline, også på arbejdet. 
 

Model 2: Modellen, der passer til de fleste 

 Tjek dine tre energityper. Er der et eller flere områder, hvor du har brug for et energiboost? 
 Lav en plan for, hvordan du kan lade bedre op, der hvor du trænger mest til det. 

o Få mere bevægelse ind i hverdagen og få rigeligt med søvn. 
o Skab rammer for en meningsfuld arbejdsdag, med mulighed for at fokusere og styrke 

din mentale energi. 
o Tag ansvar for din følelsesmæssige tilstand. Er den ikke god, så lav mental fitness: 

Lær at sige mere pyt, dyrk bevidst positive følelser, og styrk dine relationer på 
arbejdet.    

 

Model 3: Til dig, der vil være ekspert i arbejdsvane #10 

 Brug modellen ovenfor  
 Få kollegerne med:  

o Sæt pauserne i system, få mere fysisk aktivitet ind i hverdagen. Det styrker også 
fællesskabet og sammenholdet.  

o Arbejd bevidst på at skabe gode rammer for arbejdet, så I har mulighed for at 
fokusere og realisere mål. 

o Styrk det psykiske arbejdsmiljø og det sociale sammenhold på arbejdspladsen, det er 
det bedste værn mod stress.  

 

Eller lav din egen skræddersyede handlingsplan her 

 Hvad er du blevet mindet op i dette kapitel? Hvad skal du fremover gøre mere af? Notér 
dine mål og din handlingsplan her.  

 

 

 

 

 

 



 


