
Återkoppling från Bodil 27/10, 2021 

Tack för era tydliga frågor och funderingar! 

Jag tar dem här i klump (och tror att jag får med alla) om jag säger att: 

Självklart är det så att 1) hemmavaro/ hemmaarbete/ egentid/ fritid lika väl som 2) 

lönearbetstiden mår väl av att innehålla en individuellt avvägd balans mellan styckad och 

ostyckad tid. Några av er är tydliga med att ni gärna har 1:an som ostyckad (utom för 

småbarnsföräldrar: under den perioden gäller det att gilla det styckade!) medan 2:an gärna 

kan få vara styckad. 

Jag förstår känslan (”när jag är fri, vill jag vara FRI!”), men jag vill ändå skjuta in: 

Visst finns det väl för er alla sådana större moment på jobbet som ni vill få göra färdiga utan 

att splittra er på annat? I stället för att ganska så ineffektivt hoppa mellan det ena och det 

andra? 

Fundera gärna på om du redan i nästa vecka skulle vilja prova att göra några ”storskiften” i 

tid!  Samla ihop sådana uppgifter som liknar varandra till t ex en förmiddag eller eftermiddag 

eller rentav en heldag. Och ställ då om hela dig till att ”just nu är jag på detta området”. En 

av effekterna (förutom att det är mycket effektivt, för det drar ingen ställtid mer än i början) 

är att de flesta får större arbetsglädje på det sättet – det är något befriande i att få lov att 

just göra färdigt. 

Några av er skriver om verktyg. Jag gav ett exempel på ett sådant: en checklista med ”hur 

går det med RO:n?” och ”har jag roligare så här?” Övriga verktyg kommer, bara ni ger er in 

och vågar prova något annat än minsta motståndets lag. Den som säger att man kan störa 

sig själv och också störa varandra stup i kvarten. 

Ni kan ju också prova att fråga Annelie om hennes färgmärkning i almanackan. Det kan ta ett 

tag innan du kan vara framme vid något sådant – men kanske är det något du skulle se fram 

emot? 

En av er säger att ”styckad tid borde vara ett väsentligt samtalsämne på arbetsplatsen”. JA, 

absolut. Och inte bara samtalsämne i största allmänhet utan också nyfikenhet på varandra 

och hur det går med vars och ens försök. För det är både arbetsuppgifternas karaktär och 

den egna personligheten som styr vad som blir ”bra”. 

Du som vet att du vill vara mer kreativ har en extra stark anledning att testa vad mer av det 

ostyckade kan göra med dig och med din långtidseffektivitet. Den är garanterat något annat 

än summan av korttidseffektiviteterna. En av er tar upp just det – att det är så lätt att satsa 

på det som ger utdelning på kort sikt och som lätt konkurrerar ut det långsiktiga. Men bara 

genom att du fått syn på detta är du i alla fall lite vaccinerad mot att det blir lätt-och-lagom 

för hela slanten. 

To get distracted easily but also being good at getting back into an issue easily is a prominent 

feature for one of you. Others may be slow starters but maybe also slow stoppers, i.e. need a 

long set-up-time but also a long get-off-time.   



For sure, these two personalities will be searching different balances. But to both of them it 

might be challenging and helpful to make a single-case-research on themselves: ”what are 

my reactions to this new time structures that I have tested?”   

Själv blir jag förstås glad rakt upp och ner över dig som inte bara anar dig till utan också vet 

att ställtid för mål och mening ger utrymme för Det Lilla Extra. Och vem vill inte ha det?! 

Men som jag sa i föreläsningen: ställtiden i sig är sällan någon dans på rosor. Man vet ju inte 

själv om den kommer att leda till något – och den gör det inte heller alltid. Det man försöker 

kan vara för svårt. Och så kan livet komma emellan, så att man ger upp av den anledningen. 

Och … Listan är låååååååååång på det som kan sabotera ställtidsförsöket. Men om du inte 

ens vågar prova, har du ju på förhand avsagt dig chansen till Det Lilla Extra. Som förresten 

ofta är ganska stort … 

FINT för dig som vet om att du är lättstörd och spontan men samtidigt vet med dig att du 

mår bra av planering. Tänk att du just nu upplever en bra balans i ditt liv mellan dessa två 

vågskålarna med respektive spontanitet i den ena och planering i den andra. Tänk gärna 

efter inför framtiden vad det är som gör att du just nu får det att väga jämnt! Det kan du ha 

stor nytta av framöver. 

En del av er vet med er att ni är tidsoptimister. Det är slitsamt, eftersom tiden ju inte går att 

tänja. Det är alltid bara sig själv man tänjer – om nu ens det räcker. Ofta blir det bara ett 

enda misslyckande. Ja, det låter ju tragiskt. Samtidigt är det något FINT med tidsoptimism. 

Det senaste decenniet har ”GRIT” varit ett inne-begrepp i somliga psykolog- och 

pedagogkretsar. Den som har GRIT klarar sig alltid BRA. (När jag funderade över om det finns 

något svenskt ord för det, kom jag på att man förr kunde säga om ett litet barn som 

exempelvis Emil i Lönneberga att det var fel med både det ena och det andra ”men det är 

gott gry i honom!”). När tidsoptimismen är som bäst är den ett tecken på gott gry! Med 

devisen: ”Vill jag, så kan jag, så gör jag det!” 

Jag ser att det är med marginaler som med det ostyckade som med ställtid: många av er vet 

om hur det är för er själva och vet också om att det är så ni vill ha det. Några vet att det är så 

ni inte vill ha det. Till båda parter vill jag bara säga: var ändå öppna för att prova åtminstone 

lite små förändringar för att känna efter hur dessa kan påverka både er själva och 

arbetsresultaten. Man kan inte veta förrän man har provat. Man kan faktiskt inte det. 

Noterar att ni inte har så mycket kommentarer kring rytm och pacemaking som det övriga. 

Det kan bero på att det kom alldeles på slutet. Eller på att det kan vara svårare att ta till sig. 

Med rytm är det som vad det är på ett dansgolv: det kan bli något alldeles fantastiskt om 

man – åtminstone ett tag – kan hitta samma rytm som någon annan. Då kan man ju hamna i 

ett enda stort flow och bara förstärka varandra. Utan att det känns som om det kostar något 

överhuvudtaget.  

Vi hörs igen i nästa omgång! 

Bodil  


