
SKAPA DIN EGEN
ARBETSRUTIN 

I HEMMET!

Jobba 
effektivt 
hemma



Har du likt många andra, fått direktiv om att jobba hemifrån under en obestämd tid 
framöver? Det kan kännas både motigt och osäkert. 

Att inte vara på kontoret med kostym, kollegor och kaffekopp kanske sänker din 
motivationsnivå. Du blir inte ständigt påmind av din omgivning att det är arbetstid. 

Oavsett din situation är det ett faktum att vi behöver jobba lite extra med oss själva 
och våra arbetsmetoder för att få vårt hemmakontor att fungera lika bra som det gör 
på jobbet. 

Men om vi lägger in den extra växel som krävs för att få det att flyta så kan vi också 
få uppleva alla de fördelar det finns med att jobba hemma exempelvis slipper man 
pendling och störande kollegor. Du kan således få mer gjort på mindre tid.

Men för det krävs självdisciplin och fasta rutiner.

I denna e-bok ska du få hjälp att skapa dig dina egna arbetsrutiner i fem steg.

Jobba hemma 
– en utmaning för alla!

Uppmärksamheten svävar iväg till frukostdisken, tvättmaskinen 
eller så kanske du hamnar framför morgonteve och har svårt att 
komma igång. Eller så är datorn och mailen igång från tidig morgon 
till sen kväll och du får aldrig någon återhämtning eller fritid. 



Rutiner kan underlätta för dig att ta tag i uppgifter. Utan tillräckliga instruktioner 
kring när, var och hur du ska utföra ett visst beteende är risken stor att du kommer 
att sysselsätta dig med något annat. 

Denna risk är särskilt stor när man jobbar i sitt hem eller på en annan plats där det 
finns många distraktioner. 

Genom att fastställa i vilken situation respektive vid vilken tidpunkt du ska utföra ett 
arbete ökar chansen att du kommer att agera på rätt sätt vid rätt tillfälle.

För att lyckas med rutiner gäller det att göra dem tydliga. Du ska i denna e-bok lära 
dig att skapa din egen vinnande arbetsrutin i fem steg. 
De fem stegen som vi kommer att gå igenom är:

Steg 1: Morgonrutin
Steg 2: Tydlig och förberedd arbetsplats
Steg 3: Regelbundna kvalitetspauser
Steg 4: Sociala kontakter
Steg 5: Avslutsrutin

Längst bak finns en mall som du kan använda när 
du skapar din egen arbetsrutin hemma.

Skapa din egen vinnande 
arbetsrutin i      steg5



Läs följande tio påståenden och notera på ett separat papper det svarsalternativ 
som stämmer bäst in på dig. Fundera inte för länge utan svara så som du spontant 
upplever att du är och agerar.

1. Jag har bra rutiner när jag jobbar hemifrån.
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

2. Jag har lätt att koncentrera mig när jag jobbar hemma.
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

3. Jag planerar, prioriterar mitt arbete innan jag börjar min dag.
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

4. Jag skjuter sällan upp arbetsuppgifter som känns jobbiga.
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

5. Jag störs sällan av ”inre distraktioner” såsom tankar 
på annat än det jag håller på med.
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

6. Jag genomför ofta allt jag har bestämt mig för att göra.
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

7. Jag äter bara på tider som jag brukar äta på när jag är på kontoret.
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

8. När arbetsdagen är slut stänger jag av datorn och påbörjar min fritid. 
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

9. Jag jobbar aldrig i pyjamas eller mysbyxor.
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

10. Jag har ett bestämt ställe jag sitter på när jag jobbar hemma 
(som inte är soffan eller sängen).
Instämmer helt (2 p)      Instämmer delvis (1 p)    Instämmer ej (0 p)

test: 10 frågor 
Om dig själv och ditt nuläge



Räkna nu ihop de poäng du fått genom att addera siffrorna som står i parentes efter 
det svarsalternativ som du angett som det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
Hur många poäng fick du?

om du fått 15–20 poäng:
Du har redan lyckats få till bra rutiner och har oftast effektiva arbetsdagar på ditt 
hemmakontor. Grattis! Om du fortsätter i samma spår och samtidigt kompletterar 
din arbetsdag med de verktyg du lär dig i denna kurs kan du frigöra ännu mer tid 
och energi. 

om du fått 10–15 poäng:
Du hanterar de flesta dagar på ditt hemmakontor på ett bra sätt men skulle med 
rätt få förändringar kunna öka din effektivitet och känna dig ännu mer nöjd efter 
din arbetsdag. Fundera, med hjälp av dina svar på frågorna ovan, vad det är du ska 
fokusera på i denna kurs för att öka produktiviteten i dina dagar.

om du fått 1–10 poäng:
Du är fortfarande en nybörjare på hemmajobb och har inte riktigt hittat ett sätt 
som passar dig. Vissa dagar går det helt ok medan andra är en katastrof där mesta 
delen av tiden går åt till att försöka jobba fast du gör allting annat. De dagar du 
har videomöten fixar du dig och klär på dig kontorskläder – de andra dagarna 
blir det mest tränings- och myskläder. Denna kurs kan göra under för dig och din 
arbetsgivare då du med dessa verktyg kan öka din produktivitet markant. Så in i 
duschen så kör vi!

ditt resultat



För att du ska komma igång i tid och på ett bra sätt 
redan i början på din arbetsdag är det viktigt att ha en 
tydlig och fast morgonrutin som du följer varje dag. 
 

Gör dig ordning som det vore en vanlig kontorsdag
Gå upp, duscha och sätt på dig dina vanliga kontorskläder. Det är otroligt frestande 
att sitta i mysbyxor hela dagen och jobba, men om du är klädd för avslappning så är 
det svårt att få hjärnan att ställa om till jobb. Gör din vanliga morgonrutin, byt om till 
dina vanliga kontorskläder så har du bättre förutsättningar att lyckas med din dag. 
Välj gärna något som är skönt och bekvämt men som samtidigt får dig att känna dig 
proffsig och på topp (som jag hoppas att du även gör vanliga kontorsdagar).

Skapa en rutin att ”komma till jobbet” 

Vanligtvis åker du till jobbet, går in, tar en kopp kaffe och sätter på datorn och börjar 
med dina arbetsuppgifter. Gör samma sak hemma. Ta en promenad runt kvarteret 
och under promenaden förbered dig mentalt på att komma till jobbet. Detta kan 
ge känslan att du går från hemmet och när du är tillbaka till samma plats efter en 
halvtimme är det förvandlat till jobbet. Ta din vanliga kopp kaffe och sätt dig vid 
datorn och börja med dina arbetsuppgifter på samma sätt som du gör på kontoret. 
Rutinerna hjälper dig att komma igång med arbetsdagen.

Steg 1: Morgonrutin

Viktigt att arbetsdagen 
har en tydlig början 

och ett tydligt slut!



Bestäm vilken tid du börjar jobba
För att få det att likna din vanliga arbetsdag så mycket som möjligt och för att redan 
på morgonen komma in i ”jobbmode” är det viktigt att ha en bestämd tidpunkt när 
du ”kommer till jobbet”. Den tidpunkten ska du vara på plats vid dina arbetsstation 
för att börja dagen. 

Sätt mål med dagen – viktigast idag?
En mycket viktig del i morgonrutinen är att innan man börjar jobba sätter 
förväntningarna på dagen och bestämmer sig vad det är som ska utföras idag. 
En titt i kalender och på att göra listan och sedan fråga sig ”Vad är viktigast idag?” 
Eller ibland passar det bättre att fråga sig: ”Om jag bara hinner en sak idag – vad är det 
jag ska fokusera på då?” Den viktiga saken är ditt mål för dagen. 

Gör ett enkelt dagsschema
För att se till att ditt uppsatta mål och alla de andra saker om du har att göra under 
dagen blir gjorda är det bra att göra ett enkelt dagsschema där du kort skriver ned 
när du ska göra vad och under hur lång tid. Ett enkelt dagsschema kan se ut som 
exemplet nedan:

08.30–10.00 Skriva utredning A
10.00–10.15 Paus (promenad runt kvarteret)
10.15–11.00 Möte i arbetsgruppen (distans)
11.00–12.00 Beta av mailkorgen
12.00–13.00 Lunch
13.00–15.00 Utreda fråga Z
15.00–15.30 Paus (sätt på musik och diska)
15.30–16.30 Ringa x, y och z
16.30–Avslutsrutin

Viktig att komma ihåg när du gör ditt dagsschema 
är att försöka vara realistisk och inte lägga en alltför 
ambitiös plan samt att ta hänsyn till din dagsform 
och dina andra förutsättningar för dagen.



När man jobbar hemma är det en utmaning att komma in i jobbmode när vi automatiskt 
mentalt är inställda på de andra aktiviteterna som brukar ske i hemmet.

För att hjärnan lättare ska komma i jobbmode är det en bra idé att ha en redan innan bestämd 
plats där jobbet ska ske och att denna redan är förberedd innan arbetsdagen börjar. 

Bestäm plats 
Om möjligt – avskilj ett område i ditt hem som ska fungera som arbetsyta. Det kan vara ett 
arbetsrum, gästrum eller ett hörn med skrivbord i ditt sovrum. Om du inte har möjligheten att 
ha en plats som endast är dedikerad till arbete, bestäm dig för var din primära arbetsplats ska 
vara – kanske är det köksbordet, skrivbordet i barnens rum etc. Det viktiga är att du bestämmer 
en plats hemma som är till för att jobba på. 

Undvik så långt som möjligt att sitta i soffan eller i sängen och arbeta. Oftast är dessa lösningar 
en dålig idé då vår hjärna oftast kopplar ihop dessa ställen med andra aktiviteter än arbete samt
 att det är svårt att få en ergonomisk hållbar ställning i dessa miljöer.

Sitt gärna nära ett fönster för att få dagsljus och hålla dig piggare. En solig eller ljus dag är det 
bra att tänka på att inte vända datorn med skärmen mot fönstret. Det blir jobbigt för ögonen 
med kontrasten. Om man istället har fönstret bakom sig finns det risk för reflexer från solen i 
skärmen. Att ha fönstret på sidan om sig är ofta ett bättre alternativ. Prova dig fram vad som 
känns bäst för dig.

Om du är van med att ha ett höj- och sänkbart skrivbord kan du utforska hemmet för 
lämpliga möbler att använda – kanske kan strykbrädan vara ett lämpligt ståbord?

Dator och telefon är givet men det är också bra att ha alla andra saker 
du använder dagligen nära dig redan från början. 
Telefonladdare, pennor, block, böcker och andra små 
saker som du använder på kontoret varje dag.

Om du inte förbereder dig så kommer de små oönskade avbrotten 
som ett brev på posten och du kan missa massor av tid på oväsentligheter.

Steg 2: Bestämd arbetsplats

Undvik så långt som 
möjligt att sitta i soffan 

eller sängen och arbeta!



Även när man jobbar hemma är det viktigt att återhämta sig under arbetsdagen. 
Regelbundna pauser innebär en tillfällig nedvarvning som kan vara uppiggande och 
gör att du kan vara effektiv under hela dagen. 

Schemalägg dina pauser 
Om du själv har en tendens att skippa pauser för att du anser att du inte har tid eller 
utrymme för dem kanske du behöver fundera på om du underskattar behovet av dem. 

Det är belönande att jobba när vi har mycket att göra. Du märker att du kan bocka 
av uppgifter och blir klar med delar av din långa ”att göra lista”. Men det betyder inte 
att du inte behöver pauser.

Om du testar att ta pauserna på allvar kommer du upptäcka att din produktivitet inte 
minskar – snarare tvärt om. Lägg in i ditt dagliga schema tydliga pauser – både på 
för- och eftermiddag.

Om det är lätt att glömma bort att verkligen ta pauserna när du sitter vid datorn 
och jobbar så ställ ett alarm som talar om för dig när det är dags. 

Vad ska du göra på pauserna? 
Syftet med att ta regelbundna pauser är att du och din hjärna ska 
få återhämtning så att du orkar vara på topp mentalt hela dagen. 

Man brukar prata om två olika sorters återhämtning; aktiv och 
passiv. Aktiv återhämtning är, precis som det låter, den återhämtning 
som innebär att du själv på något sätt utför en aktivitet.

Att ta en promenad, jogga, lyssna på musik, utföra en hobby eller 
dricka en kopp te med en vän och på sådant sätt stimulera dina 
sinnen med andra intryck de normalt får är jättebra återhämtning. 

Steg 3: Regelbundna kvalitetspauser



Det viktigaste är att den aktivitet som du väljer inte är förknippad med krav. 
Exempelvis kan städa i vissa fall vara en bra återhämtning, men är förmodligen 
oftast inte det. Aktiv återhämtning kan också handla om att lära sig nya saker
eller att medvetet välja tankar som får dig att må bra.

Passiv återhämtning handlar istället om sådant som i princip inte kräver någon 
ansträngning alls, som att kolla på tv-serier eller slösurfa på Facebook. Du vilar 
och kopplar av. Det är dock inte tydligt hur effektiv denna slags aktivitet verkligen 
är för din återhämtning. 

Passiv återhämtning verkar nämligen kunna medföra flera negativa effekter. 
Exempelvis frestas in hjärna med att älta negativa saker när du är i viloläge.
Du har kanske själv varit med om detta; du lägger dig i soffan för att pusta ut efter 
en körig arbetsdag och väl nedtryckt i soffkuddarna tar det inte många minuter innan 
du tänker på det där mailet som du skickade tidigare på dagen och funderar på om det 
verkligen var bra uttryckt eller om du kunde varit ännu tydligare med din slutsats. 
Och så är orosklumpen och stressen där.

Passiv återhämtning kan dock vara bra om den verkligen ger dig vila och avkoppling, 
till exempel i små doser om de använder den på rätt sätt – så att du verkligen lyckas 
slappna av och skingra malande tankar. 

Tips för kvalitetspauser 
Rör på dig! Ta en kort promenad runt kvarteret, hoppa lite och rör på axlarna eller att 
du stiger upp, dricker lite vatten och ringer ett kort samtal till en vän eller kollega. 
Låt lunchpausen vara en stund då du lägger undan arbetet för stunden och istället 
tänker på annat, exempelvis läs en bok eller att öva på att vara närvarande i nuet 
genom att inte göra någonting annat än att äta och fokusera på upplevelsen av maten.

Sätt på din favoritlåt och dansa loss i några minuter.  Ge dig själv hjärnvila 
och gör en meditationsövning. Kolla in appen Headspace. 
Lyssna på en intressant pod eller ljudbok en stund.

En bra kvalitétspaus innebär med 
andra ord inte att du kollar igenom 

din mail eller sociala medier. 



Det som kan vara en stor utmaning med att jobba hemma är att de normala sociala 
kontakterna som vi automatiskt har på kontoret uteblir när vi jobbar hemma. 
Vi behöver därför vara aktiva i att hålla våra sociala kontakter levande. 
Också här är det viktigt att arbetsdagen ser så lik ut som möjligt den vi har på 
kontoret för att behålla vårt jobbfokus. 

Tips: 
• Behåll de normala fikatiderna med kollegorna och     

fika tillsammans via videosamtal. 
• Boka in lunchdate – via videosamtal. 
• Ta en promenad med en granne.
• Ha måndagsmötet och andra sociala avstämningar     

som vanligt, men genom digitala hjälpmedel.
• Ring upp klienter/beställare via videosamtal istället för telefonsamtal.
• Boka in en virtuell AW med kollegorna på fredagen.

Steg 4: Upprätthåll sociala kontakter



Lika viktigt som att ha en tydlig morgonrutin för att få hjärnan att ställa in sig i jobb-
mode är det att ha en tydlig avslutsrutin som gör att du kan koppla bort tankarna på 
arbetet och istället fokusera på familj, vänner eller fritidsintressen.  Din avslutsrutin 
bör innehålla följande moment; utvärdera din dag och din prestation, planera 
morgondagens aktiviteter, stäng ned datorn på utsatt tid samt byt miljö.

Utvärdera dig själv och din prestation
Ett mycket bra tips är att efter arbetspasset ställa sig några coachande och 
stärkande frågor. Jag brukar jobba med de två frågorna nedan. 

1.Vad har gått bra?
Fråga dig själv vad det är du har gjort idag som var bra? 
Vad har du gjort rätt? Vad har du gjort som var viktigt och vettigt? 
Vad har varit jobbigt med du gjorde det ändå?

2. Vad har gått mindre bra och hur kan det bli bättre imorgon? 
Skriv ner vad du kan göra bättre och på vilket sätt.

Planera morgondagens aktiviteter 
För att kunna släppa tankarna på jobbet efter jobbtid är det lika viktigt som att 
sammanfatta dagen att planera morgondagens aktiviteter. 
Skriv ner de fem viktigaste sakerna som du ska göra imorgon. Lägg nästa dags 
”Att-göra-lista” på din arbetsplats, på din dator eller där du tittar först när du börjar 
din arbetsdag. 

Själv använder jag en särskild anteckningsbok där jag både planerar min dag, 
gör utvärdering och planerar min morgondag. Post-it-lappar går också bra 
– men se till att de inte fladdar iväg och du inte hittar dem dagen därpå.

Steg 5: Avslutsrutin



Stäng ned datorn på utsatt tid
Var disciplinerad nog att stänga ner vid det klockslag när du har bestämt att 
arbetsdagen tar slut. Risken är annars att du hänger kvar i tankar på jobbet hela 
kvällen och att du inte får någon fritid överhuvudtaget. 

Ett sådant beteende kan i långa loppet leda till både försämrat fysiskt mående som 
exempelvis stressrelaterade problem, sömnsvårigheter och sämre privata relationer. 
Så stäng ner, logga ut och plocka ihop dina arbetsgrejer såsom du normalt gör när 
du går hem från jobbet.

Byt miljö (och kanske kläder)  
För att släppa tankarna på jobbet och mentalt logga ut kan det vara bra att byta 
miljö. Ett tips är även här att ”gå från jobbet” och ta en promenad runt kvarteret, 
handla eller träna för att sedan komma ”hem” till familj och/eller fritidsaktiviteter.

Om du har som vana att byta om till andra kläder när du kommer hem från jobbet, 
gör så även nu, för att visa dig själv och din hjärna att nu är arbetstiden slut och 
fritiden tar vid.

Skapa tydliga gränser mellan arbete och 
fritid genom att vara disciplinerad nog att 

stänga ned datorn på utsatt tid!



Sammanfattning
I den normala kontorsmiljön kommer 
många rutiner gratis medan vi själva måste 
skapa våra rutiner när vi jobbar hemifrån.

För att få bra rutiner när vi jobbar hemma 
är det viktigt att vi arbetar med att skapa 
en morgonrutin, en bestämd arbetsyta, ta 
regelbundna kvalitetspauser, aktivt hålla de 
normala sociala kontakterna samt skapa en 
avslutsrutin.

Försök att göra dina rutiner så lika dem du har när du är på kontoret.

Det är viktigt att arbetsdagen har en tydlig början och ett tydligt slut.

Undvik så långt som möjligt att sitta i soffan eller i sängen att arbeta.

En kvalitetspaus innebär inte att du kollar mail eller surfar på sociala medier.

Håll dina sociala kontakter levande via digitala hjälpmedel.

Var disciplinerad nog att stänga ned datorn vid den tidpunkt du bestämt.



Hjälp med implementeringen?
När det handlar om de ämnen som jag jobbar med dvs stress och effektivitet, 
affärsutveckling samt ledarskap visar det sig att utmaningen ofta inte är att få 
människor att ta till sig nya kunskaper utan att använda dessa kunskaper till att 
ändra sina beteendemönster. 

Ta hjälp av kollega eller chef
En bra hjälp när det kommer till att implementera de tips och råd du 
fått i denna e-bok är att ta hjälp av en kollega, chef eller annan för att 
tillsammans sätta mål och planera in regelbunden uppföljning.

Professionell coaching
Om du är intresserad att få hjälp av mig i arbetet med att få till en effektiv 
arbetsvardag hemifrån erbjuder jag nu ett specialanpassat coachingprogram.

Coachingpaket 3 ggr á 60 min via Zoom
Pris 6 500 kr ex moms

Innehåll:
1:a sessionen – Nulägesanalys + handlingsplan.
2:a sessionen – uppföljning och återkoppling
3:e sessionen – plan för vidmakthållande och fortsatt arbete
   



Jag som skrivit detta heter Sara Törnblom. 
Jag är i grunden själv jurist och har en 10-årig yrkesverksam 
karriär bakom mig där jag hann jobba både inom offentlig 
sektor, advokatbyrå och i bolag.  

För några år sedan valde jag att sadla om och utbildade 
mig inom KBT (kognitiv beteende vetenskap) och som 
internationellt certifierad coach (ICC). 

Jag driver sedan 2018 mitt bolag Tydlighetsfabriken AB 
där jag genom individuell coaching, workshops och 
utbildningar hjälper jurister att må och prestera bättre.
Sedan starten har jag coachat och utbildat en mängd 
jurister i att bli mer effektiv, må bättre och få ett roligare 
och hållbart juristliv. 

Mina kunder är spridda över hela branschen och jag har coachat och pratat inför allt 
från juriststudenter, delägare på advokatbyrå, bolagsjurister, chefsjurister och jurister 
anställda inom det offentliga. 

Hör gärna av dig och berätta hur du mår och presterar som jurist 
och vad du skulle behöva hjälp med.

E-mail: sara@tydlighetsfabriken.se
Hemsida: www.tydlighetsfabriken.se
LinkedIn: www.linkedin.com/in/sara-törnblom-38881941

Om mig



Mall
Mina arbetsrutiner – hemmakontor

1. Morgonrutin 
Rutin för att ”komma till jobbet”, tid som arbetsdagen börjar, 
dagsschema och viktigast idag.

2. Arbetsplats 
Primära arbetsplats och vad för förberedelser som ska göras innan arbetet börjar.

3. Kvalitetspauser  
Tidpunkter för pauser och innehåll.

4. Sociala kontakter 
Hur fika, lunchträffar och andra sociala kontakter ska ske och när.

5. Avslutsrutin 
Utvärdering av dagen, planera morgondagen, rutin för att ”komma hem från jobbet”.


