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Förord 

Hej! Detta är min första e-bok och det ska bli roligt att visa dig mina bästa tips för ökad 
produktivitet vid datorn. Jag ville skriva en bok som är användbar för alla, oavsett vilken 
plattform du använder (Mac OS, Windows, Linux…) så jag kommer att fokusera på program 
och tjänster som är tillgängliga för alla. 

Vad är produktivitet egentligen? För mig är det att göra viktiga saker på ett smart och effektivt 
sätt. Dwight Eisenhower som var USA:s president under åren 1953 till 1961 delade in sina 
åtaganden i fyra kvadranter. 

1. Viktigt och brådskande 

2. Viktigt och ej brådskande 

3. Oviktigt och brådskande 

4. Oviktigt och ej brådskande 



 



Det är i kvadrant 2 som vi gör det mest produktiva arbetet. Vi gör sådant som 
överensstämmer med våra långsiktiga mål. Det kan handla om att ta hand om sig själv t ex 
träning, bra mat, träffa familj och vänner, meditation och hälsa. Att studera och lära sig 
något som t ex ett nytt språk, ett musikinstrument, matlagning, privatekonomi och 
liknande är också produktiva sysslor. Att skriva en ebok som jag gör just nu är en typisk 
kvadrant-2-aktivitet. Om man kan fokusera sin tid på kvadrant 2 är risken mindre att man 
hamnar i kvadrant 1 eller 3, eller ännu värre att man blir så uttröttad av kvadrant 1 och 3 
att man måste fly undan till kvadrant 4. Kvadrant-4-aktiviteter kan vara t ex slötittande på 
TV, slösurfande på webben, mållöst googlande etc.. 

Dessa idéer behandlas ingående i boken 7 habits of highly effective people av Stephen R. 
Covey (på svenska heter boken Att leva och verka till 100% eller De 7 goda vanorna). 
Denna bok samt David Allens Få det gjort är de två böcker som influerat mig mest vad 
gäller produktivitet.  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=21&a=2215659&g=20496566%20&url=http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9781451639612
http://clk.tradedoubler.com/click?p=21&a=2215659&g=20496566%20&url=http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9789177382331
http://clk.tradedoubler.com/click?p=21&a=2215659&g=20496566%20&url=http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172320656


Mycket av det jag tar upp om produktivitet i denna bok har att göra med hur du arbetar 
med din dator, och vilka olika sätt det finns nuförtiden att bli mer effektiv och ta till sig ny 
kunskap.  



Steg 1 

Inlärning och inspiration 

Böcker 
Ett sätt att lära sig mer om produktivitet, företagande, privatekonomi och så vidare, är 

att läsa böcker. Jag brukar beställa böcker på nätet eller låna på biblioteket. De böcker jag 
äger själv brukar jag göra hundöron i och även stryka under viktiga meningar eller 
stycken. I de böcker som jag lånar brukar jag sammanfatta efteråt med en anteckning i 
Evernote. Ett annat tips: bara för att du har köpt en bok betyder det inte att du måste läsa 
hela boken. Inser du att den inte ger så mycket så låt den vara och börja på en annan, eller 
skumläs! 



Ju snabbare du kan läsa böcker, desto fler hinner du med! Det finns dyra kurser i 
snabbläsning, men man kan gratis öva upp sin läshastighet med en app som heter 
Outread: Speed reading(iOS) och Speed Reader (Google Play).  

I Timothy Ferriss bok 4 timmars arbetsvecka : konsten att leva mer & jobba mindre, 
som för övrigt är en mycket intressant bok, finns en kort sektion om snabbläsning. Det 
enklaste tricket som man kan extrahera från boken är att ha en linjal eller ett bokmärke 
under den aktuella raden du läser, och flytta ner till nästa rad efter hand som du fortsätter 
att läsa. På så sätt behöver inte dina ögon leta efter den nya raden och det spar faktiskt tid. 
Testa själv genom att läsa 20 sidor i en bok med denna metod och mät tiden. Läs sedan 20 
sidor till utan linjal eller bokmärke och notera tiden. Du kommer att märka en klar 
skillnad endast med detta enkla tillvägagångssätt. 

Ljudböcker 
Ett annat sätt att ta till sig ny kunskap och inspiration är att lyssna på ljudböcker. Det är 

givetvis ett suveränt sätt för en upptagen människa att lyssna samtidigt som man gör 

https://apps.apple.com/us/app/outread-speed-reading/id778846279
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vanniktech.speedreading&hl=sv&gl=US
https://www.bokus.com/bok/9789186021535/4-timmars-arbetsvecka-konsten-att-leva-mer-jobba-mindre/


någonting annat. Man kan till exempel lyssna i bilen eller när man diskar eller när man gör 
olika sysslor i hemmet. Man kan köpa ljudböcker på internet och man kan prenumerera 
på ljudböcker. Det finns tjänster såsom till exempel audiobooks.com eller audible.com. Till 
dessa tjänster hör en app som man kan ladda ner i sin smartphone och lyssna på de böcker 
som man prenumererar på. Det är självklart behändigt att alltid ha en ljudbok med sig om 
man t ex hamnar i en lång kö, eller plötsligt får tid över under dagen, eller när man 
pendlar till jobbet. Båda dessa tjänster erbjuder en ny bok i månaden och kostar runt 15 $ 
per månad. Det finns även svensk tjänster som till exempel Nextory. 

Podcasts 
Ett annat sätt att konsumera information är att lyssna på s k podcasts eller ”poddar”. 

Podcasting är som radio fast det sänds över internet. Man kan prenumerera på olika 
podcast i till exempel programmen iTunes eller soundcloud.com. En del kommer med nya 
avsnitt varje dag, andra kanske bara någon gång i månaden. Att lyssna på podcasts är 
någonting som jag gör ofta, speciellt när jag ska arbeta med något rutinmässigt då jag inte 
behöver koncentrera mig på en sak utan kan även lyssna samtidigt. 

http://audiobooks.com
http://audible.com
https://www.nextory.se/ljudbocker/
http://soundcloud.com


Jag tror att genom att lyssna på podcasts så skapar man i sig själv ett mentalt tillstånd 
(mindset) och får inspiration av dem man lyssnar på. Det är både medveten och 
omedveten inlärning. Man kan likna det vid att lyssna på P1 när man är hemma och gör 
olika andra saker. Skillnaden är att du själv väljer innehållet. Ibland lyssnar man noga och 
koncentrerat men ibland är man mer fokuserad på det man gör för stunden. Man snappar 
upp mycket kunskap och ibland kanske man vill pausa programmet och göra en 
anteckning. 



Steg 2 

Att skriva med tangentbord 

Att använda kortkommandon 
Man kanske tycker i början att det är svårt att lära sig nya kortkommandon men i det 

långa loppet så tjänar man på det. Att föra muspekaren över bildskärmen in i olika menyer 
i datorprogrammen tar mycket längre tid. Man behöver inte lära sig alla kortkommandon 
på en gång. Det smartaste är att lära sig något kanske varje dag. För varje gång man inser 
att man använder en funktion ofta så ska man använda och memorera kortkommandon. I 
en del program kan man skapa egna kortkommandon ifall det saknas. Det tar lite tid men 
återigen är det något man tjänar på i längden. Efter ett tag sker allt naturligt då det är ditt 
muskelminne som styr dina fingrar till rätt tangenter. 



Textexpander, aText och liknande program 
På samma sätt som man kan lära sig kortkommandon kan man också skaffa sig 

program såsom aText eller Textexpander. I dessa program kan man programmera in 
förkortningar som programmet sedan skriver ut. Man kan till exempel skriva adr som en 
förkortning och och sedan låta programmet skriva ut ens adress. Eller man kan skriva in 
mail och låta programmet skriva ut ens mailadress. Jag själv använder det billigaste 
programmet för Mac som heter aText och använder det ofta när jag jobbar med min blogg. 
Jag har t ex programmerat in olika förkortningar för html-koder eller webbadresser. 

Lär dig att skriva snabbare 
Ett annat sätt att öka sin produktivitet vid datorn är att lära sig att skriva snabbare på 

tangentbordet. När jag gick på gymnasiet (vi talar tidigt 80-tal) hade vi ett ämne som hette 
maskinskrivning. Detta var före DTP-revolutionen dvs innan var och en hade sin egen 
persondator hemma. Men jag lärde mig under denna tid hur bokstäverna är placerade på 
tangenterna och jag kan skriva i princip utan att titta på tangentbordet tack vare dessa 
lektioner. Det finns en webbsida där man kan lära sig att skriva snabbare. (Men lär dig 

http://www.trankynam.com/atext/
http://smilesoftware.com/TextExpander/index.html


först korrekt fingersättning för tangentbordet.) Den heter 10 fast fingers: 
 http://10fastfingers.com. Och även denna är mycket lämplig att öva med: keybr 

De flesta tangentbord bygger på samma tangentbordsuppsättning som skrivmaskiner 
har. Men egentligen är de inte så vettiga på grund av att de vanligaste bokstäverna ligger 
inte där fingrarna lättast kommer åt dem. Man lade dom på skrivmaskinstangenterna  på 
ett visst sätt för att inte skrivmaskinsarmarna skulle krocka med varandra. Men i dag när 
vi använder tangentbord och datorer så är det inte relevant längre. Detta gamla system 
kallas för QWERTY.  

Det finns en annan tangentbordsuppsättning som är mer anpassad så att fingrarna 
lättare når de vanligaste bokstäverna. Det kallas Colemac. Att börja med Colemac är 
kanske en lång inlärningsprocess och man får dessutom förändra sitt tangentbord. Men 
det är fullt möjligt att göra detta och i framtiden kanske jag ska testa det för att kunna 
skriva snabbare. Jag läste om detta i en bok som heter The first twenty hours av Josh 
Kaufmann. Författaren lärde sig ett antal olika saker såsom windsurfing, yoga, 
programmering etc. på c:a 20 timmar. Han lärde sig och så att skriva med Colemacs 
tangentbordsuppsättning på under 20 timmar. 

http://10fastfingers.com/
https://www.keybr.com/
https://www.bokus.com/bok/9780670921928/the-first-20-hours/


Diktering istället för att skriva 
Mitt favoritsätt just nu att skriva in långa textmassor är faktiskt att diktera in texten i 

min iPhone. Tidigare har jag använt av appen Dragon Dictation men nu använder jag 
zoho.com.  

Zoho är en webb- och mobilapp där du kan jobba som till exempel i Google Drive. Det 
finns alltså ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och en mängd andra appar och allt 
lagras i molnet. Och precis som i Googles ordbehandlare finns det en dikteringsfunktion 
(även i mobilversionen av Zoho).  

Fördelen med att diktera är att det går mycket snabbare och dessutom slipper jag sitta 
vid min dator som jag så ofta gör annars. Jag säger det jag vill ha sagt in i appen. Det jag 
talat in omvandlas snabbt till text och den behöver sedan redigeras lite. 

http://www.nuance.com/dragon/index.htm
http://zoho.com


Steg 3 

Program 

En gång i tiden skulle jag hjälpa till att trycka en bok och skapa layout för den boken. 
Jag skulle då jobba i programmet QuarkXPress som är ett ganska avancerat program. Jag 
läste manualen från början till slut. Sedan när jag jobbade med boken kunde återgå till 
manualen för de saker som jag undrade över. På detta sätt lärde jag mig QuarkXPress 
väldigt bra. Sedan dess har jag lärt mig en mängd program både i mitt yrke och privat. Att 
lära mig nya program är faktiskt en av de roligaste sysselsättningarna jag kan tänka mig! 

Att öka sin produktivitet i datorn innebär och så att lära sig en del program. Det kan 
verka kontraproduktivt ibland eftersom program kan vara svåra att lära in.  Eller så 
uppstår det problem med programmet och man behöver kontakta support. Å andra sidan; 
har du lärt dig ett program är det oftast inte så svårt att lära sig annat program och det 



finns flera väldigt användbara program för att förenkla och snabba upp ditt arbete. Jag har 
nedan valt ut några viktiga program som jag själv använder för att göra livet enklare. 

Mail 
I dagens samhälle är mail ett allt viktigare kommunikationsmedel och en del blir 

stressade av alla mail. Därför är det viktigt att lära sig sitt mailprogram så mycket som 
möjligt. Det finns så mycket du kan göra i ditt mailprogram! 

Till exempel kan du filtrera mail, skapa mappar och undermappar och placera in mail 
olika mappar. 

Så fort du får ett mail ska du åtgärda det på något sätt. Antingen slänger du det eller så 
delegerar du uppgiften till någon annan eller så placerar du mailet i en mapp som du 
exempelvis döpt till ”Åtgärdas senare". Innehåller mailet information om en aktivitet ett 
speciellt datum kopierar du in uppgiften i din kalenderapp och slänger ditt mail. I ditt 
kalenderprogram har du möjlighet att skapa påminnelser. Det innebär att mailet inte ligger 
och stör i din inbox utan istället har du lagt över ansvaret på kalenderprogrammet som 
kommer ge dig en påminnelse i god tid. Det innebär att din hjärna kan slappna av. Det är 



detta som David Allen menar med att vår hjärna är inte till för att lagra information utan 
skapa och göra något kreativt.  

“Your mind is for having ideas, not holding them.” 

― David Allen 

Evernote 
Evernote är ett program som förespråkas av många som är intresserade av produktivitet 

och entreprenörsskap. Det är ett program där man samlar alla sina tankar, idéer och 
anteckningar på ett ställe. Istället för att ha massa anteckning på lappar eller filer överallt 
så har du allt samlat i ett enda program, och allt är sökbart och möjligt att kategorisera. Du 
kan även skapa anteckningar via Evernotes mobilapp och synka mot Evernote-servern så 
att allt är uppdaterat på dina olika enheter. Man kan enkelt kopiera från webben och 
klistra in i Evernote med hjälp av ett tillägg i sin webbläsare (Evernote webclipper). Man 
kan även ta bilder med sin smartphone och lagra dem i Evernote. Bilder med text i sig görs 
sökbara i Evernote vilket är helt fantastiskt! Du kan t o m fotografera dina handskrivna 
pappersanteckningar och din handskrivna text blir sökbar i Evernote.  

http://www.goodreads.com/author/show/1058.David_Allen
http://evernote.com/intl/sv/


Jag använder ofta en metod som kallas The Secret Weapon. Då kombinerar man 
tankarna inom GTD (Getting things done - Få det gjort) med Evernote. I denna metod 
använder man inte så många olika anteckningsböcker i programmet utan istället en 
mängd etiketter (tags). Man har etiketter för vad?, var?, vem? och när?. Det innebär att en 
anteckning kan ha fyra olika etiketter (eller fler för all del).  

Om du t ex är på stan och inte kommer ihåg allt du tänkt göra kan du kolla under 
etiketten ”På stan”. För att välja det som har högst prioritet lägger du till etiketten ”Nu” för 
att filtrera bort mindre brådskande saker. Eller så kan du skapa en anteckning med en 
person du behöver diskutera något med. Du lägger till hans/hennes namn som en etikett 
under ”Vem” och skriver i anteckningen vad du ska prata med honom om. När du efter ett 
tag träffar denne person, och inte kommer ihåg vad du skulle diskutera, tittar du under 
etiketten med hans namn. 

http://www.thesecretweapon.org/


Dropbox 
Dropbox är mycket användbart program. Man lägger mappar och filer i sin dropbox 

och har den sedan tillgänglig från vilken dator som helst som har internetuppkoppling. 
Dropbox finns även som app för din smartphone. Jag brukar använda dropbox som 
tillfällig backup ibland. Och om jag vill se till att ha filer tillgängliga överallt lägger jag dem 
i min dropbox. Ibland har man tunga filer som man ska maila till någon. Då brukar jag 
göra en länk till dropboxen och skicka länken vidare via mejl. Jag har även kopplat ihop en 
del program med dropbox som gör att man göra backup på inställningar eller har andra 
funktioner som lagas i dropbox. 

Lastpass 
Ett annat program som kommer att spara dig väldigt mycket tid är ett program heter 

Lastpass. Programmet lagrar dina lösenord och användarnamn till olika webbsidor på ett 
mycket säkert sätt. Programmet låter dig generera säkra lösenord för varje webbsida. 
Eftersom du själv inte behöver komma ihåg alla olika lösenord så kan man ha unika 
lösenord för varje webbsida vilket är väldigt bra ur säkerhetssynpunkt. Så när du besöker 

https://www.dropbox.com/
https://www.lastpass.com/


de webbplatser som kräver inloggning, kommer Lastpass att logga in dig, vilket sparar 
väldigt mycket tid.  

Kalendern 
Ett annat program som är väldigt viktigt att lära sig är kalendern. Där kan du skriva in 

tid och datum för en speciell aktivitet eller någonting som du vill göra; ringa någon, eller 
tänka på något eller någon du vill tala med en specifik tid. Du kan bestämma datum för 
när vissa av dina projekt ska vara klara. Det fiffiga med kalendrarna nuförtiden är ju att du 
kan skicka påminnelse till dig själv via din mobil. Det innebär att du behöver inte gå 
omkring och vara orolig för att du har glömt någonting! Så länge du för in allt viktigt i din 
kalender så kan du släppa taget. 



Steg 4 

Organisation, säkerhet och backup 

Ett annat sätt att kunna vara väldigt produktiv är att ha bra koll på sina mappar och filer 
och ha en klart uttänkt mappstruktur sin dator. Skapa till exempel olika 
huvudprojektmappar och i dem skapar du årsmappar (2013, 2014, 2015) i vilka du lägger 
undermappar och filer. Ett annat sätt är att börja med årtalet och i respektive årtalsmapp 
skapa de olika projektmapparna. Genom att ha koll på dina mappar och filer behöver du 
inte ödsla tid på att leta, utan du vet redan var dina filer finns. Det är ändå självklart bra att 
lära sig att söka på sin dator. Man kan söka efter en rad olika kriterier som  t ex filtyp, 
datum, filnamn. 

Att vara mån om datasäkerhet och backup är nödvändigt. Vad händer om all din data 
försvinner eller hamnar i orätta händer? Då skulle all ansträngning för att öka din 
produktivitet vara förgäves! Gör regelbunden backup på extern hårddisk eller molntjänst 



som till exempel Backblaze och utbilda dig i datasäkerhet (jag ger en del tips i mitt 
nyhetsbrev Grapixo-bulletinen). 

Och en sak till: Köp inte en ny dator så fort den börjar krångla lite eller blir full och 
oorganiserad. Är det inga stora fel är det lika bra att fixa den, rensa bland dina filer och 
lägga över på externa hårddiskar. Så länge din dator får säkerhetsuppdateringar så tycker 
jag man kan behålla den. För dig som har Mac så handlar det om senaste och näst senast 
operativsystemet. 

Man behöver inte falla för all reklam som lockar dig med den senaste produkten. Tänk 
på hur många timmar du måste jobba för att betala dessa pengar! Är det värt det? Tänk 
om du istället kan investera dessa pengar i aktier och skapa passiva inkomster?! 

https://www.backblaze.com/cloud-backup.html
https://grapixo.se/guider/


Steg 5 

Arbetstekniker 

Välj uppgift beroende på din energinivå 
Att ta itu med de stora, viktiga uppgifterna först, de s k kvadrant-2-aktiviteterna, är 

något som många produktivitetsgurus förespråkar. Att läsa och skriva mail är något som 
jag själv ägnar mig åt när jag redan har klarat av de viktiga projekten och när min 
energinivå inte är på topp. Så ett bra tips är att spara på de åtaganden som kan vara många 
men ej tidskrävande till en tid på dagen då du inte behöver hålla superhög 
koncentrationsnivå. Man kan också avsätta tid för vissa projekt. Bestäm t ex att du inte ska 
spendera mer än 30 minuter i ditt mailprogram per dag. Starta en timer och försök klara 
av dina mail på denna tid. 



Pomodoro 
Ska du jobba med ett eller två projekt som du räknar med tar flera timmar kan 

Pomodoro-tekniken vara ett bra arbetssätt. Då delar man upp uppgiften i 25-minuterspass. 
Efter 25 minuter fokuserat arbete, då alla distraktioner är helt förbjudna, tar man en paus i 
5 minuter. För mig kan en sådan paus innebära att bädda sängen, fixa något i köket, borsta 
tänderna eller liknande. Det blir i alla fall ett avbrott från det man håller på med. Efter fyra 
”pomodoros”, dvs 4 st 25-minuterspass tar man en längre paus. På detta sätt blir inte den 
stora flertimmarsuppgiften så överväldigande utan man vet att under 25 minuter behöver 
man fokusera på en sak. Det finns även en mängd appar som hjälper dig med detta. Jag har 
t ex en app i Mac:en som heter ”Be Focused”. 

Mallar och rutiner (workflows) 
Gör mallar för sådant du upprepar ofta. Om du t ex behöver ge vissa liknande svar på 

mail kan du ha ett utkast som du kopierar ifrån och bara gör små ändringar. För dig som 
bloggar kan du använda ett av dina blogginlägg som har alla de olika designelement som 
du brukar använda (punktlistor, rubriknivåer, relaterade länkar, faktarutor etc) och spara 

http://pomodorotechnique.com/
https://apps.apple.com/us/app/be-focused-focus-timer/id973134470?mt=12


den som en mall. Notera arbetsgången för komplexa arbetsuppgifter som återkommer 
efter längre tid så att du varje gång slipper tänka och fundera på hur du gjorde sist.  



Steg 6 

Ekonomi 

Vad har ekonomi med produktivitet att göra? Jo, med en stabil ekonomi och passiva 
inkomster kan du mer och mer styra över din egen tid. Du kan få mer tid till dina projekt 
och lägga mindre tid på att få ekorrhjulet att snurra. 

Jag är inte på något sätt en ekonomiexpert utan gör på mitt sätt på min amatörnivå. Jag 
har läst t ex Per H Börjessons Så här kan alla svenskar bli miljonärer och även Tobias 
Schildfats Vägen till din första miljon. Vad jag förstått från dessa böcker är bland annat att 
din bankkontakt kanske inte är din bästa rådgivare. Bankerna har ju sina produkter som 
de vill tjäna pengar på. Det som kan äta upp ditt kapital är bankens förvaltningsavgifter för 
olika aktiefonder till exempel. Men nuförtiden är det faktiskt ganska lätt att själv handla 
aktier utan att köpa aktiefonder och vara beroende av s k rådgivare. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=21&a=2215659&g=20496566%20&url=http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9789172322493
http://clk.tradedoubler.com/click?p=21&a=2215659&g=20496566%20&url=http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9789186691042


Mitt bästa tips är att öppna ett investeringssparkonto hos någon av bankerna Avanza 
eller Nordnet. De har få avgifter. Råden jag har fått genom att läsa ovan nämnda böcker är 
att som nybörjare investera aktier i investmentbolag. På detta sätt sprids riskerna utan att 
man behöver köpa en fond som kostar avgifter. Man betalar dock en s k courtageavgift 
varje gång du köper och säljer aktier. Fast tanken enligt dessa författare är att köpa och 
behålla aktier. 

Historiskt sett har aktier varit den klart bästa sparformen för den har gett mest 
avkastning över tid. Det är skillnad på att investera och spekulera i aktier. Investeraren 
tänker långsiktigt och köper och behåller aktier i stabila företag som han förstår sig på. På 
så sätt har världens rikaste man Warren Buffett skapat sig sin förmögenhet.  

Fördelen med investeringssparkontot är att det är mycket enklare att deklarera sina 
aktieköp och aktieförsäljningar. Man betalar schablonskatt för sitt innehav på sitt 
investeringssparkonto. Historisk avkastning är ju ingen garanti för framtida avkastning, 
det vet alla som handlar med aktier och aktiefonder. 

Jag vill avsluta ekonomikapitlet med ett av många klassiska citat från Warren Buffett:  



"Rule No.1: Never lose money.  
Rule No.2: Never forget rule No.1.” 
 - Warren Buffett 

Avslutande ord 

Jag inser när jag skrivit min första e-bok att alla de ämnen jag tar upp i boken är sådant 
som jag mer eller mindre skriver om i mitt nyhetsbrev. Jag hoppas att du fortsätter att 
utforska de referenser som jag ger på böcker, program o s v för att ge dig mer kött på 
benen. En del av dessa tips och tankegångar har du säkert redan hört talas om och en del 



kanske var nytt. Jag har skrapat på ytan och boken kan ses som en ingång och inspiration 
till ökad produktivitet.  

Vi som gillar att testa idéer, skapa och genomföra projekt; med andra ord, att ha många 
bollar i luften, behöver nog dock påminna oss ibland om att ta en sak i taget. 

“You can do anything, not everything” ― David Allen 
Fortsätt gärna att läsa min blogg och nyhetsbrev. Jag försöker hela tiden ha koll på de 

nya tjänster och program som kommer som hjälper oss i vårt dagliga arbete med olika 
projekt. Har du kommentarer eller frågor kan du enklast höra av dig på min Linkedin-
sida. Hoppas vi ses där! 

Lev väl och lycka till! 

anders@grapixo.se • grapixo.se 

http://www.goodreads.com/author/show/1058.David_Allen
mailto:anders@grapixo.se
https://grapixo.se


Notering: Länkarna till böckerna är s k affiliatelänkar. Det innebär att om du klickar på länken och genomför ett köp 
så ger Adlibris mig en slant utan att det kostar dig något extra. 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