
ATT JOBBA HEMIFRÅN
- MINDFULS TIPS OCH  RÅD 



DEL 1
TA VARA PÅ VÅR TID

SCHEMA
Sätt rutiner för pauser och arbetsperioder. Försök arbeta i linje med en vanlig fysisk dag på 
jobbet för att få in olika perspektiv

MÅL
Jobba med to-do-lists, kortsiktiga mål för dagens aktiviteter. Tids-planera aktiviteter och 
uppgifter för bättre fokus

ENERGI
Ta vara på hjärnan och fokuset med pauser; byt plats, koka te/kaffe, läs eller skapa kompetens i 
något nytt

FOKUS
Plocka bort och sätt dig i ett rum/en plats tomt på distraktioner. Försök skapa en arbetsplats 
som ger intrycket av en kontorsplats



DEL 2
BEHÅLL KONTAKT MED NÄTVERK

PSST…. 
Hör av dig och boka en virtuell fika- eller lunchpaus med någon du ej 
nätverkat med på länge. 
- Ge varandra sällskap, motivation och energi!

1. Planera avstämningsmöten: via Google, Skype, Messenger etc.
Dela med er av reflektioner och tankar i ert arbete.

2. Veckohälsningar: checka av med kontaktnätet i början och/eller 
slutet på veckan. Finns det några tips eller trix ni kan dela från den 
egna veckan?

3. Variera plattformar och innehåll för kontakt: bilder, artiklar, videos 
etc. Inspirera, motivera och få varandra att skratta!



DEL 3
FYSISK AKTIVITET

MINDFULNESS

Ägna någon stund om 
dagen åt mindfulness

Tips:
https://www.youtube.com

/watch?v=vE1idGTZOIY

https://www.youtube.com/watch?v=vE1idGTZOIY


DEL 4
VÄLMÅENDE

- MOTARBETA 
ISOLERING -

Ta vara på digitalisering, 
familjemedlemmar och vidare 
möjliga kontakter – avsätt tid 

för gemenskap

- TID -
Planera för 
sådant som 
du tycker 

om
- Varje dag!

- Sätt gränser -
Var noggrann  med att sätta gränser 

mellan arbete och hem/fritid. Avgränsa 
din aktivitet med arbete till specifika 

platser i hemmet

-HELT OK-
Känn att det 
är ok att 
uppleva 
luddighet i 
dessa tider. 
Prata om det 
med 
närstående 
och kontakter  
- Håll ej 
känslorna 
inne

https://www.youtube.com/watch?v=vE1idGTZOIY


NÅGRA SISTA TIPS…

TID 
Glöm ej bort tid och rum, håll dig uppdaterad och medveten om 
hur du strukturerar din tid – hitta balansen mellan jobb och 
vila

DRESSCODE 
Trots vistelse hemma är det av värde att klä upp sig och göra 
sig ”redo” för arbetsdagen, med rutiner som andra arbetsdagar.

ONLINEMÖTEN
Välj inte bort möten, utan omdirigera dem till att vara digitala! 
På så vis håller du kontakter, social närhet och nätverkande vid 
liv

OMHÄNDERTAGANDE
Passa på att fråga en extra gång hur nätverk och nära mår, 
eventuellt behöver något eller önskar prata om något!



FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?
IDÉER PÅ HUR VI VIDARE KAN ARBETA? 

VI FINNS HÄR FÖR DIALOG OCH REFLEKTION!

//NATALIE & CLAUDIA


