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Semester Här listas forskarnas tips på 
hur man bäst undviker stress i 
samband med semestern



Fyra tips för en stressfri semester

• Sov så mycket du har lust med.

• Gör det motsatta mot vad du brukar göra. Är du jätteaktiv på 
jobbet – ta en passiv semester. Är du passiv på jobbet, exempel-
vis sitter mycket, rör på dig mycket.

• Planera inte för mycket. För mycket planering kan också ska-
pa stress.

• Skapa kommunikationsfria zoner. Stäng av mejl och mobil och 
ta en ordentlig paus från jobbet.

Kontakt: Aleksander Perski, 
aleksander.perski@stressforskning.su.se

Forskare Aleksander 
Perski tipsar.
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Få en skön och stressfri semester
Konsten att hantera semestern handlar ganska mycket om själv-
klarheter. Men när man är stressad är det inte alltid så lätt att fo-
kusera på dessa självklarheter och ta rationella beslut.

Planera
• Planera och förbered dig i god tid. Det är en mycket bra strate-

gi mot semesterstressen. Genom planering ökar kontrollen och 
möjligheterna att påverka. När känsla av kontroll ökar, mins-
kar stressen. Det kanske inte blir som man planerat, men då 
kan man vara förberedd på det och kanske ha alternativa stra-
tegier.

• När man ändå planerar kan det vara bra att lägga in tid för 
återhämtning och vila. Om man är utvilad kan man njuta mer 
av semestern och man stressar inte upp sig lika lätt som när 
man är trött.

• Var ute i god tid eller sänk ambitionsnivån och kraven på dig 
själv. Kanske är det ett alternativ att resa bort.

• Fundera på eventuella problem som kan uppkomma och hur 
ni kan lösa dem. Synkronisera tankarna så att båda förväntar 
sig samma sak av semestern.

Njut
• Semestern är till för att njutas, så fråga dig och familjen vad ni 

kan göra för att alla ska njuta av den maximalt. Fundera på 
vad en ideal semester innebär för er. Om semestern var precis 
som ni önskade, hur skulle den då vara? Fundera på vad ni 
kan göra för att uppnå den.

• Prata ihop er i familjen och kom gemensamt överens om ambi-
tionsnivån. Passa samtidigt på att fördela arbetsuppgifter och 

Forskare Dan Hasson 
ger sina bästa råd på 
hur du får ut det mesta 
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bestäm när de ska vara utförda. På så vis kan alla vara delakti-
ga och arbetsbelastningen faller inte på en persons axlar.

• Kom överens om att tala vänligt med varandra.

Kontakt: Dan Hasson, dan.hasson@ki.se
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Koppla bort jobbet under semestern

• Tänk realistiskt, några veckor är inte jättelång tid och går for-
tare än man tror.

• Sänk ambitionsnivån och ta dig mer tid till att vara spontan 
och tid att vara för dig själv eller tillsammans med andra.

• Gör en plan för hur du tänker hantera jobbet på semestern in-
nan semestern börjar.

• Berätta för dina kollegor hur du tänker hantera jobbet på se-
mestern och hur du tänker kring det, annars kanske de förvän-
tar sig få svar på ett mejl inom några timmar.

• Agera inte som om du vore på jobbet när du har semester, då 
är det inte semester.

Kontakt: Hugo Westerlund, 
hugo.westerlund@stressforskning.su.se

Professor Hugo 
Westerlund listar vad 
du kan tänka på för att 
släppa arbetet på 
semestern.
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Så vilar du upp dig på en vecka

• Bryt tydligt mot vardagen. Gör något väldigt annorlunda.

• Fundera över att stänga av telefonen och internet. Det !nns en 
fara i att ständigt vara uppkopplad på semestern.

• Ha inte för höga ambitioner. Planera inte så många aktiviteter.

• Skaffa egen tid där du bara kopplar av. Ambitiös kan man va-
ra på jobbet.

• Sänk tempot om du åker på en resa. Se till att koppla av, ligga 
på stranden och läsa en bok.

Kontakt: Hugo Westerlund, 
hugo.westerlund@stressforskning.su.se

Professor Hugo 
Westerlund ger tips på 
hur du får ut så mycket 
som möjligt av en kort 
ledighet.
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Tre frågor om stress och semester

Bör man varva ner lite redan innan semestern för att få ut så 

mycket som möjligt av ledigheten? 
– Det är en alldeles utmärkt idé om man har möjlighet till det. 
Genom att varva ned i förväg slipper man använda de första da-
garna av semestern till att varva ned, om det är det man vill få 
ut av semestern.

Vilka är dina bästa stressa-av-tips under semestern?  
– Fundera på vad du kan göra för att njuta av semestern till ful-
lo och planera hur du ska se till att det blir som du tänkt. Och 
när du ändå planerar kan det vara bra att lägga in tid för åter-
hämtning och vila. Om man är utvilad kan man njuta mer av se-
mestern och man stressar inte upp sig lika lätt som när man är 
trött.

Hur länge behöver man minst vara ledig för att få tillräckligt 
med återhämtning? 
– Det !nns inga vetenskapligt etablerade slutsatser om detta. Jag 
tror att man behöver använda sitt omdöme här; om man före-
drar "era korta semestrar bör man välja det alternativet och fö-
redrar man en längre bör man välja det.

Kontakt: Dan Hasson, dan.hasson@ki.se

Forskare Dan Hasson 
svarar på frågor 
kopplat till stress och 
semester.
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Om Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt 
kunskapscentrum inom området stress och 
hälsa. Institutet tillhör den samhällsveten-
skapliga fakulteten vid Stockholms universi-
tet och bedriver grund- och tillämpad forsk-
ning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmeto-
dologiska ansatser. Verksamhetsidén är att 
studera hur individer och grupper påverkas 
av olika sociala miljöer, med särskilt fokus 
på stressreaktioner och hälsa. Den långsikti-
ga målsättningen med forskningen är att bi-
dra till en förbättrad folkhälsa.

Tips från forskaren är en serie med tematis-
ka informationsblad med konkreta tips och 
råd om hur man kan hantera stress i varda-
gen. Dessa teman är

• Sömn

• Stress

• Semester

• Koppla av

• Jul & vinter

• Hösten

• Arbete

Tips från forskaren kan laddas ned i pdf-for-
mat på www.stressforskning.su.se

På webbplatsen !nns även information om 
Stressforskningsinstitutets senaste forsk-
ningsresultat, nya publikationer och aktuel-
la projekt.

Skicka e-post till info@stressforskning.su.se
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