
Föreläsaren och författaren, Micke Darmell, om att det faktiskt är ganska enkelt att 
ha gott om tid i livet. Om man är medveten vad man gör med den. Det är en torsdag 
förmiddag i Malmö när Micke ”lyfter på luren” och syns på skärmen. Efter att ha läst 
om vikten av att mötas i hans senaste bok Timeout, känner jag att vi borde träffats i 
verkligheten.
AV EMELIE HÖGSTEDT FOTO PETRA KYLLERMAN

Å andra sidan – att mötas digitalt är mer miljövänligt, vi får mer tid över till annat och vi ser ju 
iallafall varandra på skärmen… hinner jag tänka när mötesexperten med ett smart klick går över 
till en annan kamera så att jag får blicka ut genom hans fönster. Vyn är hemtrevlig; arkitektritade 
hus, höstsolen glittrar i kanalen, en mild vind får lövträden att dallra och landmärket Turning 
Torso syns i bakgrunden, där Micke faktiskt bor, en kort promenad från gr8 meetings, som 
han grundade för att utbilda, guida och inspirera till bättre möten, i organisationer och mellan 
människor.

Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan gemene mans syn på tid jämfört 
med din syn på tid?
– Jag tror helt enkelt att det faktum att jag har reflekterat mer över tiden än de flesta andra gjort 
är den stora skillnaden. Jag var tidigt intresserad av tiden, vad vi gör med den och vad som skapar 
värde, vilket blev väldigt tydligt inom vården där jag arbetade som sjukskötare med gamla vid 
livets slutskede. Om vi gav tid till patienterna fick vi tid tillbaka. Om vi inte gav av vår tid, skapade 
det mycket oro hos patienterna, vilket tog tid. 

Frasen ”Det är lite mycket just nu…” har blivit ett permanent syndrom när man frågar 
människor hur de mår, framför allt barnföräldrar mitt i livet. Varför har det blivit på 
detta viset?
– Idag har man tillgång till att se allt som alla andra gör, vilket gör att vi lägger till, lägger till, lägger 
till, med avsikten att förbättra, både inom arbetslivet och privat. Men ju mer vi får att göra, desto 
mindre tid får vi till det som faktiskt skapar värde. Och då försöker vi lösa det med att skjuta upp 
saker eller med quickfixes, som när jag får frågan om jag kan genomföra en föreläsning på en 
timme. Gärna över lunchen. Eller när en ledningsgrupp vill ha en utbildning i intern kommunikation 
på max två timmar, som för 15-20 år sedan tog flera dagar att genomföra. 

Vilka är enligt dig dagens absolut största tidstjuvar?
– Inom företag är möten den största tidstjuven. Max 10 procent av dagens möten har ett tydligt 
syfte och mål. Inom privatlivet är det dagens stora utbud. Min mamma födde mig på 60-talet. Hon 
gick vare sig på bikramyoga eller bodypump men idag kan vi bli inspirerade av ett gigantiskt utbud 
och förlorar oss i ett konstant görande. Vi lägger till saker för att det är kul, vi tror på det och till 
slut har vi lagt till så mycket att det blir kontraproduktivt. Då missar vi att ringa vår kära mamma, 
trots att det vi ångrar allra mest när vi ligger på dödsbädden är att vi inte tillbringade mer tid med 
våra nära och kära. Det handlar inte om att bli effektiv, vi har massor av tid. I organisationer är 
det arbetssättet och i privatlivet är det vårt förhållningssätt till tid, som i slutändan avgör om vi 
upplever att vi har ont eller gott om tid, om glaset är halvtomt eller halvfullt. Om vi har turen att 
leva, som genomsnittet i Sverige, till vi blir 85 år så har vi levt 744 600 timmar, vi har kunnat se 
drygt 31 000 solnedgångar, kan vi verkligen då säga att vi inte har tid?

”…det är vårt förhållningssätt till tid, 
som i slutändan avgör om vi upplever 

att vi har ont eller gott om tid.”

”Det har aldrig varit viktigare att 
ha koll på meningen med vad vi gör 
än nu, när möjligheterna att fylla 
vår tid är större än någonsin.” 
– Micke Darmell, ur boken Timeout - konsten att få gott om tid
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Ledde pandemin till något paradigmskifte i hur vi ser på tid och förhåller oss till 
den?
– Aldrig har man funderat så mycket på tid som efter pandemin och många ville inte 
tillbaka till ekorrhjulet men nja, en pandemi förändrar inte miljontals år av evolution. Vi 
kommer nyligen ur en valrörelse där ingen pratar om det här trots att allt fler tycks lida av 
tidsbrist. Det enda vi pratar om är effektivisering och maximering men ju mer system och 
administration, desto längre kommer vi från det som skapar värde. Att administrera upptar 
vår tid istället för att göra det vi är till för. Lärare får mindre tid till sina elever, polisen hinner 
jaga färre bovar och varje patient får mindre av doktorns tid. Dagens samhälle kräver av 
oss att göra medvetna val. Annars förlorar vi oss och stressrelaterade sjukdomar kommer 
fortsätta öka. Med boken vill jag komma med nya perspektiv som jag hoppas ska väcka 
tankar och aha-upplevelser, och få dig att reflektera över din egen tid. 

Ge oss ett konkret tips på något vi kan göra när vi vill förändra hur vi använder vår 
tid och göra något mer värdefullt av den?
– Titta några veckor tillbaka på ditt liv och reflektera vad du gör med din tid. Hur ser din 
tidsbudget ut? Vad skapar värde? Vad behöver du ta bort? Det är jättesvårt och man blir 
hemmablind, men vi behöver ta bort och skala av idag, både i organisationer och hemma. 
Det finns en studie som visar just hur vuxna hellre lägger till än drar ifrån när något ska 
förbättras. Forskare byggde en legobro där bropelarna fick olika höjd. Först släppte man in 
vuxna som letade förgäves efter en perfekt legobit att lägga till på den lägre sidan. Sedan 
släppte man in barn som efter bara några minuter tog bort bitar på den högre pelaren så 
att allt blev stabilt. Om jag har lagt till en massa roligheter, så är det jättesvårt att ta bort en 
sådan sak, och ibland krävs det någon utifrån som tittar på mitt schema för att börja ta bort. 
I mitt fall var det min sambo.


