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Dorotea Pettersson är 
tidscoach och hon 
stötte på fenomenet 
bullet journaling 

(ungefär: kalender med mar-
körer) av en slump. Hon blev 
nyfiken och bestämde sig för 
att ta reda på mer. Snabbt in-
såg Dorotea att det kunde 
vara något för henne att an-
vända i sin verksamhet där 
hon hjälper klienter att struk-
turera och planera sin tid.

– Jag bestämde mig för att 
ge det en månad för att se om 
det passade mig, för det pas-
sar såklart inte alla. Vissa 
tycker inte alls att det här är 
roligt och då ska man inte hål-
la på med det. Men jag insåg 
efter den där månaden att jag, 
som ändå är väldigt organise-
rad, faktiskt blev ännu mer 
strukturerad och effektiv.

Får vara kreativ
Mannen bakom systemet är en 
amerikan som heter Ryder 
Carroll och bullet journaling 
är hans eget sätt att strukture-
ra sin vardag, ett sätt att snabbt 
och överskådligt hålla koll på 
vad som ska göras, aktiviteter 
och jobb. Dessutom har det 
tillkommit konstnärliga inslag 
av dem som använder sig av 

systemet, vilket gör bullet jour-
naling till ett roligt och krea-
tivt sätt att uttrycka sig. 

– Det finns markörer, bul-
lets, som man använder för 
att se vad som ska göras un-
der dagen. Man gör listor för 
år, månad, vecka och dag och 
däremellan kan man skriva 
dagbok, ett citat eller rita en 
bild. Man väljer själv vilket. 
Jag använder mig inte av års-
översikten, jag går direkt på 
månaden, det gör man som 
man vill, förklarar Dorotea.

En stor fördel, som Dorotea 
ser det, är just att man får vara 
kreativ. Hon har givetvis en di-
gital kalender i sin telefon där 
hon skriver in allt som är vik-
tigt men i den finns inget ut-
rymme för att klottra små tänk-
värdheter eller roliga bilder. 

– Det är två olika skolor, den 
digitala och den analoga. Båda 
behövs och den digitala är mest 
effektiv men jag tycker man 
förlorar det personliga uttryck-
et i den, så nu har jag båda.  
De kompletterar varandra.

Blir inspirerad
Och att hålla på med bullet 
journaling är något som alla 
kan göra. Doroteas 12-åriga 
dotter Stella har en anteck-
ningsbok där hon skriver i läx-
or och aktiviteter, men där hon 
också kan måla och rita. Det 
är något som man gör bara för 
sig själv, där man kan vara hur 
kreativ eller knasig som helst 
och samtidigt få koll på famil-
jen, jobbet och sig själv. 

– Om man går in på Insta-
gram och Pinterest på nätet 
och söker på bullet journaling 
så får man upp massor med 
enormt fina anteckningssidor. 
Då kan man få lite skrämsel-
hicka och känna att ”så fint 

Du ritar, skriver 
och målar i din 
anteckningsbok 
och får utlopp 
för din kreativitet 
samtidigt som du 
får struktur på 
vardagen. Bullet 
journaling är den 
senaste trenden för 
att få koll på din tid!
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3. Man ritar och skriver med vilka fär-
ger man vill, men grunden är att ha en 
bra svart penna. De finns i olika tjock-
lekar, pröva i butiken och välj den som 
du gillar bäst.

4. Gå in och läs mer på www.bullet-
journaling.com där grundaren Ryder 

Carroll visar markörerna och hur man 
kommer igång.

5. Gå in på Instagram eller Pinterest och 
sök på bullet journaling och du får mas-
sor av träffar. Titta och hämta inspira-
tion men låt dig inte nedslås av hur fint 
andra gör. Övning ger färdighet! 

Jag 
planerar 
mitt liv 
med 
papper 
och penna

Metoden 
använder 
markörer, 
bullets, för  
en tydligare 
planering.

Bara fantasin sätter gränser.


