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ºSkapa överblick  
och bli lugn
Ett säkert och beprövat sätt att få 
koll på det som ska göras är skri-
va ner allt i huvudet på en lapp. 
Stort som smått – skapa en punkt 
för varje sak du kommer på. 

– Det känns bra att tömma det 
man håller i huvudet i en lista. En 
del av det du skriver upp kommer 
att vara mindre saker som du går 
och tänker på. Det är betryggan-
de att kunna överblicka allt och 
veta att det här är det som ska gö-
ras, säger struktören David 
Stiernholm.

Papperslistan är emellertid 
bara början. Varje större punkt 
behöver brytas ner i mindre steg 
– här förespråkar han att övergå 
till ett digitalt verktyg.  

– Jag förkastar inte papper, 
men digitala listor är smidigare. 
Till exempel är de lättfiltrerade. 
Istället för att se alla punkter kan 
du välja att visa fyra i taget. Hela 
listan kan kännas ganska över-
väldigande.

För järnkoll på kommande 
deadlines är en tidslinje bättre än 
en almanacka, anser David 
Stiernholm som har prövat sig 
fram till det perfekta verktyget.  

– En tidslinje ger ett bättre per-
spektiv än en kalender, du slipper 

bläddra fram och tillbaka. Den 
bästa jag har hittat är gratis och 
utvecklad i ett labb vid Northwes-
tern University. Timeline heter 
den. 

º Allt är inte viktigt  
– prioritera 
Att prioritera efter brådska är en 
av de vanligaste strukturmissar-
na, enligt David Stiernholm. Istäl-
let för att komma vidare med det 
viktigaste, springer man ideligen 
på de akuta bollarna. 

– Få har bestämt kriterierna för 
vad som är viktigt, de flesta går på 
magkänsla. Ofta är allting med 
jobbet viktigt – då blir också allt 
bråttom. Men det är våra mål 

som ska avgöra vad som är viktigt 
och det som bidrar till målen är 
de prioriterade uppgifterna. 

Knepet att ta sig an de större 
och komplicerade uppgifterna är 
att göra någonting litet i rätt rikt-
ning varje dag. Risken är annars 
att stressen kulminerar när dead-
line närmar sig. 

– När du har en tydlig plane-
ring vinner du över tendensen att 
skjuta upp saker. Om du har be-
dömt hur lång tid en uppgift ska 

ta och satt ett datum för när den 
ska vara klar, blir tröskeln att 
sätta igång lägre, säger 
tidscoachen Dorotea Pettersson, 
aktuell med boken ”Jag ska bara 
– konsten att få det gjort i tid”. 

º Bjud hjärnan  
på energikickar
Hur man tar sig an arbetsdagen 
för att få ut det mesta av den är en 
vetenskap. Länge har det hetat att 
man ska kasta sig över dagens 
tuffaste uppgift – det enkla kan 
man beta av på eftermiddagen. 
Nu menar forskare vid Harvard 
Business School att man ska göra 
precis tvärtom. 

– När vi gör de snabba, enkla sa-
kerna får vi en endorfinkick som 
gör det lättare att jobba med de 
tyngre uppgifterna efteråt. Själv 
brukar jag starta dagen med tre 
korta grejer för att få den där kick-
en, berättar David Stiernholm. 

En annan säker metod att fylla 

Slutspurten inför semestern har börjat. Struktören David Stiernholm och tidscoachen Dorotea Pettersson ger sina bästa tips kring hur du klarar stresstoppen i juni.  
Foto: Mood Board/REX, Anna Sigvardsson och Åsa Siller

Proffstipsen: Strukturera smart 
– och slipp semesterstressen
Slutspurten på jobbet inför semestern har börjat. Nu stressar många 
som mest över allt som ska hinnas med före ledigheten. Struktören 
och tidscoachen ger sina bästa tips på hur du klarar stresstoppen  
i juni – utan att bli ett vrak på kuppen.   

"
När du har en tydlig 
planering vinner du 
över tendensen att 
skjuta upp saker. 

Dorotea Pettersson  
tidscoach.
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på med energi är pauser – även 
när man har mycket att göra. 

– Pauser kan uppfattas som 
tidsödande men är nödvändiga 
för ditt fokus. Din hjärna behöver 
vila och stanna upp. Den vill lan-
da. Du kan till exempel använda 
dig av Pomodorometoden, då job-
bar du i 25 minuter – därefter tar 
du fem minuters paus före nästa 
pass, säger Dorotea Pettersson. 

º Fatta en stör ej- 
överenskommelse 
Avbrotten i jobbet är en vanlig 
energitjuv. Pushnotiser går att 
stänga av, men när det gäller kol-
legorna behövs en gemensam 
överenskommelse så att man vet 
om det är läge att prata eller inte. 

– Fler borde snacka om vad som 
ska vara signalen när man vill ar-
beta ostört. Då slipper man frågan 
”har du en sekund?”. På vissa ar-
betsplatser har man skyltar på 
skrivbordet, andra använder sig av 
statusmarkören i chattprogram-
met så att man inte måste gå ge-
nom kontorslandskapet för att se 
om någon är upptagen, säger Da-
vid Stiernholm och konstaterar: 

– Oavsett vad man väljer behö-
ver signalen vara något man be-
slutar om tillsammans. Vad man 
än hittar på själv så kan det miss-
uppfattas.

º Avsluta jobbet 
 semestersmart
Veckan före semestern ska helst 
vara mötesfri, menar David 
Stiernholm.  

– Den tiden behöver vi för att 
jobba undan och landa. Vi skulle 
också kunna bli lite mer generösa 
mot oss själva. Vissa uppgifter 
som vi tänker måste bli klara kan 
vi omvärdera – en hel del kan gott 
skjutas på till efter semestern. 

Han har också ett tips på att 
runda av smart, så att det blir 
lättare att kliva på igen i augusti. 

– Skriv ner det du gjorde senast 
och vad du tycker är självklart 
nästa grej att sätta igång med. Ett 
meddelande med extra mjuka ord 
till ditt semestermosiga huvud. 
Varför inte köpa en liten present 
också? Tänk att hitta det på skriv-
bordet från ditt historiska jag! 

 Ett annat knep är att skapa sig 
andrum på mejlfronten.  

– När du startar ett autosvar 
innan du går på semester, skriv 
att du återkommer en eller två 
dagar senare än du faktiskt gör. 
Det ger dig tid att komma igång, 
läsa mejl och starta ditt arbete. 
Alla kan inte göra så, men för 
dem som har möjligheten är det 
ett bra vardagshack som ger en 
lugn start på hösten, säger Doro-
tea Pettersson. ª

MYNT  ORDNAR  MEDALJER
Ulf Nordlinds Mynthandel AB
KARLAVÄGEN 46, 08-662 6261

BMW 735iA-88 helläd.k
Veteran m.1 äg. Ped.underh.
I originalskick eft.1999 end.                  
Sommarkörd,full dokument
80.000 el.bud 0707978749

 
Båtmotor hämtas! 80-tal och 
yngre. Hobby mek köper din 
trasiga/övergivna båtmotor 
tillbehör. Alla märken och 
storlekar av intr. 076-842 09 13

 
HR Rasmus 35 1975 Försik-
tigt seglad, välskött och välut-
rustad. Finns i Otterbäcken. 
Pris: 350.000:- eller högstbj. 
Mobil: 070-378 70 95

Trig Media Group AB AB (publ), 556654-3707 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse har skett till årsstämma i Trig Media Group AB (publ) att 
avhållas den 3 juli 2017 kl. 13.00 på bolagets kontor på Vikdals-
gränd 10 A i Nacka.
Fullständig kallelse återfinns på bolagets hemsida. Kallelse har 
även publicerats i Post och Inrikes Tidningar.

Nacka 2017-06-01 /  Trig Media Group / Styrelsen

FRIMÄRKEN BREV VYKORT 
CONTENTA FRIMÄRKEN 
TOMTEBOGATAN 17, 08-6113651

Hus och lägenheter för 
uthyrning till företag
Våra företagskunder söker bostäder 
i Stockholms innerstad och närförort. 
Registrera gärna er bostad kostnadsfritt på
www.keyrelocation.se

Gumshornsgatan 13, 
114 60 Stockholm
Tel 08-587 699 66
www.keyrelocation.se

Årsstämma Granular AB (publ)
Årsstämma i Granular AB (publ), org.nr. 
556379-2588 äger rum på Malmskillnadsgatan 
29 i centrala Stockholm, torsdagen den 6 juli 
2017 kl. 15:00. Ankomst anmäls i receptionen. 
Inregistrering till stämman börjar kl. 14:30 och innan stämman 
serveras kaff e.

Kallelse 
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och via bolagets hemsida www.realstevia.com. 
Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så 
önskar och uppger sin postadress. Sådan begäran kan ske via 
telefon 08–704 44 90, via e-post martha.andersson@realstevia.
com eller per brev till adressen Granular AB (publ), Att: Martha 
Andersson, Gamla Brogatan 9, 111 20 Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
•  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie-

boken fredagen den 30 juni 2016,
•  dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 

15:00 tisdagen den 4 juli 2017, under adress Granular AB 
(publ), Att: Martha Andersson, Gamla Brogatan 9, 111 20 
Stockholm eller per telefon 08–704 44 90, via e-post 
martha.andersson@realstevia.com.

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person 
eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste till-
fälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att 
delta vid årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd 
hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 30 juni 2017.
 
Aktieägare som företräds genom ombud vänligen se bolagets 
webbplats www.realstevia.com för information om fullmakt.
 
Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra 
anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för 
aktieägare.

Stockholm i juni 2017
Granular AB (publ)

Styrelsen

Bil & Motor
Företagsannonser 08-13 50 00  
Privatannonser 08-13 00 10

ÖVRIGT

BEGAGNADE BILAR

SEGELBÅTAR

Båt
Privatannonser 08-13 00 10 e-post privatannonser@svd.se
Företagsannonser 08-13 51 30 e-post annonssalj@svd.se

Varumarknaden
Företagsannonser 08-13 51 30 e-post as@svd.se
Privatannonser 08-13 00 10 e-post privatannonser@svd.se

Kungörelser & Dagens affärer
Företagsannonser 08-13 51 30 e-post annons.bolag@svd.se

Hyresmarknaden
Företagsannonser 08-13 50 00 e-post fastighetsannonser@svd.se 
Privatannonser 08-13 51 30 e-post privatannonser@svd.se 

BOLAGSÄRENDEN

KÖPES

ÖNSKAS HYRA

Anmäl dig till nyhetsbrevet 
och bli medlem i SvD accent

svd.se/accent

Betala  din SvD enkelt och  
bekvämt med  autogiro
För mer information besök SvD.se/kundservice eller ring 
08-618 02 20, mån–fre kl. 7–18, lör–sön kl. 8–12.
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