
 Balans i livet 
Tar du ofta med dig jobbet hem? Medvetet eller omedvetet? Att ha klara gränser mellan arbete och fritid är av stor betydelse. Samtidigt är vi ju 
samma människor både på arbetet och på hemmaplan, och är det något som känns bekymrande så påverkar det ofta båda sfärerna. 

Ibland kan man behöva en strategi för att få en bra avvägning mellan arbete och fritid. Att känna att man räcker till både som till 
exempel förälder, partner och i sin yrkesroll är relevant. Blir någon del lidande har balansen rubbats och strategin behöver ses över. 

 

 Andrum på jobbet 
Pauser och raster är betydelsefulla för att motverka trötthet på jobbet. Även utrymme för eftertanke och reflektion behövs för att kunna vara 
effektiv. Arbetstidslagen styr hur mycket du får arbeta och under vilka tider samt hur mycket rast du har rätt till. Där står också när det krävs att 
en arbetsplats ska ha ett vilrum.  

Andra saker regleras inte i lag men är minst lika viktiga. Ökat inflytande och bra kontakt med chefen är faktorer som gör att människor upplever 
en mindre grad av anspänning i jobbet. Att kunna skratta och skämta på fikarasterna är viktigt, det gör nämligen att blodtrycket och nivåerna av 
stresshormoner sjunker samtidigt som tankeförmågan och kreativiteten ökar. 

 

 Den viktiga sömnen 
Sömn ger den överlägset bästa återhämtningen. Under djupsömnen repareras olika funktioner i kroppen, immunförsvaret stärks och krafter 
mobiliseras för att bättre kunna hantera stress. Drömsömnen, som utgör upp till en fjärdedel av den totala sömnen, har en viktig roll för bland 
annat inlärning. 

Blir du trött är det viktigt att lyssna till kroppens signaler. I stället för att ta en kopp kaffe, äta eller göra något annat för att hålla igång är det 
bättre att ta en kort tupplur. Några minuters sömn gör att vi återhämtar oss snabbt. 

 

 Motion i vardagen 
Kroppen behöver röra på sig för att må bra, särskilt om man på sitt arbete ägnar mycket tid åt att stå eller sitta still. Idrottsutövande är en form av 
motion, men även vardaglig fysisk aktivitet som till exempel att gå ut med hunden, cykla, leka med barnen, påta i trädgården, ägna sig åt sin 
hobby eller att ta en promenad förbättrar hälsan. 

Dessa aktiviteter frigör endorfiner, kroppens ”lyckohormon”, som i sin tur ökar stresståligheten och därmed även underlättar återhämtningen. 
Man skulle kunna säga att det viktiga inte är vad man aktiverar kroppen med, utan att man gör det för att man vill och att aktiviteten inte 
är förknippad med krav. 


