
Balansen i livet



Balansen i livet är ett stresshanteringsprogram som vänder sig till dig som önskar reflektera över 
och få verktyg för att främja din personliga hållbarhet och balans i livet. Programmet innebär en 
genomgång av den totala livssituationen och identifierar de områden eller frågeställningar som 
orsakar stress och obalans just för dig, samt ger vägledning i att hitta konstruktiva förhållningssätt 
för en ökad livskvalitet. Allt mot bakgrund av känslan av mening och det som skapar hållbarhet och 
välmående just för dig.

Balansen i Livet
Ett program för personlig hållbarhet Balansen i livet är en digital kurs som genomförs 

i grupp, men varje deltagare arbetar individu-
ellt med sitt material och har enskild vägledning 
med sin handledare under kursen för att få fo-
kus på de områden och frågor som är aktuella 
för var och en. I grupp diskuteras ämnen som 
är gemensamma för alla och handledarna för 
kursen ger input i form av miniföreläsningar och 

gruppdiskussioner kring relevanta teman. En 
övergripande tanke med Balansen i livet är att 
hjälpa dig få ihop ”berättelsen om ditt liv” – att 
få perspektiv på viktiga områden som påverkar 
hur du mår. Detta ger i nästa steg en ökad för-
måga att göra medvetna val för framtiden som 
är i samklang med de egna behoven, önskning-
arna och förutsättningarna.

“The point is not what we 
expect from life, but rather 
what life expects from us”
- Viktor E. Frankl

Balansen i livet främjar person-
lig utveckling och ökar medve-
tenheten om orsaker till stress 
och hur egna beteenden kan 
främja eller motverka hälsa. 
Kursen riktar sig till dig som 
vill ta dig ur en negativ stress-

situation och lära dig att bätt-
re hantera dagens gränslösa 
arbetsliv och de påfrestningar 
som livet i stort ibland kan inne-
bära. Programmet syftar till att 
öka din självkännedom och att 
bidra till en högre Livsstilskom-

petens beträffande din hälsa 
och ditt välmående där du blir 
medveten om betydelsen av 
dina värderingar och hur du 
lever ditt liv utifrån de värden 
som du anser är viktiga.



Välkommen att höra av dig för 
ytterligare information! 

Fredrik Bengtsson 
Leg. Psykolog,  
Organisationskonsult & Författare  

Haga Livscenter AB  
fredrik@hagalivscenter.com 
+46 708-55 82 05 

Blogg: www.fredrikbengtsson.nu

Vi kommer träffas online 8 gånger i grupp. 
Varje deltagare har dessutom tre enskilda 
samtal, enligt särskild tidsbokning, med 
handledaren under programmets gång. Vi-
deoseminarierna ges via en användarvänlig 
och interaktiv plattform (Zoom). Deltagan-
det sker genom enkel inloggning via dator, 
platta eller mobiltelefon. Det är alltså möjligt 
att delta i seminarierna oavsett vart man be-
finner sig. 

Kursmaterialet består av en pärm med ett 
strukturerat material som Haga Livscenter 
har utvecklat för detta ändamål.

Handledare för programmet Balansen i livet 
är Haga Livscenters psykologer.
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