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På jobbet 

 Undvik att jobba på fritiden, men om du måste – sätt egna 
gränser för när, hur länge och vad som ska utföras 

 Sortera, prioritera och delegera 

 Släpp kontrollbehovet 

 Börja morgonen med det som tar emot mest, gör klart och 
känn lättnaden 

 Gör det du kan för att arbeta fokuserat och utan störningar 

 Minska antalet ”inflöden”, stäng ner mailen 

 Sätt upp ramar för dig med din chef; vad kan bortprioriteras 
vid behov? 

 GLVP. Gilla läget och var positiv. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Varningssignaler 

 Trötthet trots lång eller god sömn 

 Svårt att varva ned 

 Beroende av stresshormoner för att må bra 

 Minnes- och koncentrationssvårigheter 

 Svårt att prioritera och fatta beslut 

 Nedstämdhet, irritabilitet och oro 

 Isolering, social trötthet; ”orkar inte med folk längre” 

 Kroppsliga symtom; orolig mage, huvudvärk, hjärtklappning 
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Några råd kring stress 

 Stanna upp ibland och djupandas 

 Dagsljus och frisk luft 

 Prioritera rutiner, sömn, mat och vardagsmotion även i 
stressiga perioder 

 Undvik koffein och alkohol 

 Låt mobilen vara 

 Försök hitta en balans mellan familj, arbete och fritid 

 Ta hjälp av vänner 

 Dra ner på ambitionerna – våga säg nej! 

 Bli medveten om negativa tankar, skapa distans och använd 
självmedkänsla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad är viktigt i livet? 

Livet är som att jonglera ett antal bollar.  
Konsten är att komma ihåg vilka bollar som är av glas och 
vilka som är av gummi. Jobb-bollen är av gummi. Om du 
tappar den kan det kännas tufft för stunden, men den studsar 
ALLTID tillbaka upp igen.  
 
Familjebollen, relationsbollen eller kärleksbollen om du vill 
kalla den för det är definitivt av glas. Tappar du den så 
kanske du kan plocka upp den igen, men där kommer alltid 
att finnas en repa i den. Kom ihåg dina prioriteringar och vad 
som verkligen är viktigt i livet. 

 

 


