
JURIST UTAN STRESS - STRESSHANTERING 

FÖR KVINNLIGA JURISTER 
 
 
 
Jurister arbetar i ett högt tempo med mycket ansvar. Kraven är höga, 
både från klienter, arbetsgivare och från juristerna själva. Många mår 
dåligt. Känslor av stress, nedstämdhet, ångest och kontrollförlust är 
vanligt. Enligt en kartläggning gjord av Jusek har var femte tillfrågad 
jurist svårt att sova på grund av sitt arbete och var tredje jurist uppger 
att de upplever negativ stress. Värst drabbade är kvinnorna. 
 
Upplägg: 

Jurist utan stress är en praktiskt upplagd utbildning med syftet att 
minska stressen och öka arbetsglädjen för kvinnliga jurister.  

• Utbildningen sker vid tre tillfällen i en liten grupp på 6-8 
personer.  

• Teori varvas med diskussioner, egen reflektion och praktiska 
övningar.  

• Deltagarna lära sig även att coacha sig själv och varandra i syfte att 
kunna göra de beteendeförändringar som krävs för att minska 
stressen i vardagen. 

Mål: 

Målet med utbildningen är att praktiskt hjälpa deltagarna att minska 
stressen i vardagen i syfte att öka arbetsglädjen och skapa effektivare 
arbetsdagar.  

Målgrupp: 

Utbildningen vänder sig till kvinnliga yrkesverksamma jurister. 

Kursledare: 

Sara Törnblom, jurist och certifierad internationell coach (ICC) med KBT-
utbildning. Sara driver Tydlighetsfabriken som hjälper jurister må och 
prestera bättre via individuella coachingprogram, workshops och 
utbildningar. Sara har genom sin egen yrkesverksamma tid som jurist en 
djup kunskap om juristbranschen och juristers vardag, utmaningar och 
behov. 

Kurstimmar 

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell 
fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till 
deltagarna efter genomförd utbildning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Delar ur innehållet: 

• Vanliga orsaker till stress hos jurister 

• Triggersituationer 

• Hanteringsmodeller (verktyg för stresshantering) 

• Upprättande av personlig handlingsplan för att minska 

stressen 

• Utbildning och övning i hur jag kan stötta mig själv och 

andra med coachande frågor 

 
 

 Kurslängd:  

6 timmar uppdelade 

på 3 träffar.  

 

Tid:  

Tisdagar 

24/3, 31/3 och 7/4 

17.30 - 19.30  

 

 

 

Plats:  

Strandvägen 67 

Stockholm  

 

Pris:  

11 900 kr ex moms 

1 

Pr 

Max 8 deltagare per 

grupp 

M 

 
 

 

ANMÄLAN:  

 
Sker till  

sara@tydlighetsfabriken.se 
 
 

Anmälan är bindande. 
 
 

Fakturering sker 30 dagar 
innan första kurstillfället. 
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