
Personlig effektivitet 
- 2 dagar för dig som vill utveckla  

din effektivitet till en ny nivå! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Den verkliga upptäcksresan  

består inte i att söka nya landskap,  
utan i att ha nya ögon.” 

                           Marcel Proust 

 

Idag krävs alltmer ett självständigt personligt ledarskap, oavsett befattning. Vi har ofta ett överflöd av E-post, möten  

och information medan tid för reflektion och planering är en bristvara. Denna utbildning är ett tillfälle att uppgradera  

dina arbetsvanor och dina verktyg för att bättre kunna möta de krav och möjligheter du ställs inför i vardagen. 

 

 
 

UTBILDNINGENS MÅL 
Att ge kunskap, verktyg och praktisk 
träning för att vara verkligt effektiv  
– att skapa bra resultat och samtidigt 
ha balans mellan olika arbetsuppgifter 
och roller i livet. 
 
MÅLGRUPP 
Personer som är intresserade av  
att skapa resultat utöver det vanliga. 
 
FÖRBEREDELSE 
Medtag gärna egen kalender, att 
göra-listor, bärbar dator och andra 
verktyg du redan nu använder. 

 

INNEHÅLL Dag 1 

Välkommen! 
• Agenda 
• Kursens syften 

Effektivitet – vad är det? 
• Grunder i mänskligt beteende 
• Produktion kontra produktionsförmåga 
• Ditt förhållningssätt påverkar 

Hur hjärnan fungerar – ditt arbetsminne 
• Att få lugn och ro i huvudet 
• Så fungerar ditt arbetsminne 
• Ditt fokus påverkar din varseblivning 

Fyra distinkta processer av effektivitet 
• Hantera informationsflöden 
• Strategiska nästa steg (SNS) 
• Parkera och delegera 
• Att få jobbet gjort 

Viktigt och bråttom 
• Vad är viktigast för dig, egentligen? 
• Tid för viktigt, koll på bråttom 
• Att ta beslut, ställa krav, välja bort 

Uppgradera Outlook och andra verktyg 
• Skapa de stimuli du behöver 
• Effektiv e-post – hur få en tom inkorg? 
• Skapa resultat från din Kalender 
• Överblick och kontroll med Uppgifter 

 

Dag 2 

Fördjupning av dag 1 
• Individuell reflektion 
• Frågestund 

Insamling  
• Antal insamlingspunkter 
• Noteringsredskap och inkorgar 
• Arkivering och hitta information  

Utan åtaganden inga resultat 
• Hur agerar en åtagen person? 
• Inbjudan till deltagarna 
• Skapa fungerande arbetsvanor 

Kalender och kalenderhantering 
• Investera 2% i något som  

påverkar resterande 98% 
• Din baskalender 
• Veckoplanering 
• Långsiktig fokus 

Samverkan och produktivt mötesklimat 
• 7 nycklar för ett bra mötesklimat 
• Kommunicera med raka budskap 
• Roller och förväntningar 
• Hur skapa delaktighet? 

Att skapa resultat från denna utbildning 
• Egen reflektion 
• Vad är ditt nästa steg? 

 

Här ser du ett urval av våra nöjda kunder:  
Swedbank, Göteborgs Universitet, Cap Gemini, Toyota, Know IT, ABB, AstraZeneca, 
Tieto, Västsvenska Handelskammaren, AkzoNobel, SKF och många fler.  

Välkommen att kontakta oss eller läsa mer om oss på www.hastutveckling.se 

 

Hast Utveckling AB 
Mässans gata 18, Göteborg 

031 – 56 25 20 


