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Stressorer i arbetslivet 
• Organisatoriska faktorer, arbetsmiljö 
 
• Upplevelse och hantering av fysiskt och mentalt 

krävande situationer 
 
• Möjligheter till återhämtning 
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Arbetsmiljö - vård 
Kan vara fysiskt, mentalt och emotionellt tröttande 
• Ljud 
• Ljus 
• Fysiskt ansträngande 
• Dofter, synintryck 
 



Arbetsmiljö - vård 

•  Det dagliga arbetet innehåller ofta 
oförutsägbara moment som måste hanteras 

•  Moment som måste hanteras omedelbart 
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Beteende 
• Vad man  
 

– KÄNNER 
 
– TÄNKER 
 
– GÖR   
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Diskutera 
•  Hur beter du dig när du känner dig stressad av 

något? (känner, tänker, gör) 
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Två stress-beteenden. Normala. 
• Ökad ansträngning: ”Jobba hårdare & anstränga 
sig mer” 

 
• Detaljfokus: ”Mitt framför näsan-fokus” 
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Problem med detta 
•  Fokus på form av beteende – inte funktion 
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Problem med detta 
• Detaljfokus försvårar överblick 
 
• Överblick är förutsättning för effektiv prioritering 
 
 
• Resultat – ofta ineffektivitet  
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När beteendet blir ett mönster 
•  Perfektionism 

– Låg egen tolerans för ”okej”, ”halvbra” resultat 
•  Kontrollbehov 

– Tar ansvar utanför sitt ansvarsområde 
– ”Med överallt hela tiden” 

•  Relations-stress 
– ”Känner på sig” vad andra behöver, frågar sällan 
– Låg egen tolerans för oenighet eller konflikter - ”åskledare” 
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Varför gör vi så här? 
• Normala responser 
 
• Beteendemönstren uppmuntras i vår kultur 
 
• Beteendet ”belönas” socialt, särskilt i början 
 
• Stressreaktionen i sig kan upplevas som 
stimulerande 
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Strategier 
• Arbeta aktivt med att prioritera mellan 
arbetsuppgifter 
– är detta vårt/mitt ansvar  
– vad måste göras nu 
– vad kan göras senare 
– kan någon annan ta över ansvaret 
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Strategier 
•  Bygg in reflexion i arbetsdagen – använd de 

dyrköpta erfarenheterna! 
•  För egen del 
•  I gruppen 

•  Kommunicera rakt 
•  Var öppna och ärliga 
•  Skilj på sak och person 
•  Fråga, stäm av för samsyn 
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Strategier 
•  Arbeta med time-management 

– Sätta upp mål 
– Prioritera 
– Schemalägga, planera arbetsdag utifrån funktion 

snarare än form 
– ”Planera för att vara flexibel” 
 
 

Mer om time management på www.spiggbloggen.com 
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Slöseri med tid 

Inflytande 

Kontroll 
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Diskutera 
• Anstränga sig mer & jobba hårdare, tappad 
överblick – hur kan ni tillsammans motverka att 
detta händer på er arbetsplats? 
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Medveten närvaro 
•  Att öva på att vara medvetet närvarande hjälper 

oss att hitta kraft och fokus 
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Medveten närvaro 
• Att vara fullt ut medveten om vad som händer här 
och nu 

 
• Att möta med öppet sinne, icke-värderande, icke-
dömande 

 
• Att skilja på ”medvetet jag” och ”tänkande jag” 
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En enkel övning i medveten närvaro 
•  Fokusera på dina andetag en stund 
•  Låt tankarna vara som de är 
•  Låt känslorna vara som de är 
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Återhämtning - diskutera 
•  Var hämtar du och ni kraft? Hur laddar ni 

batterierna? 
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Värderad riktning 
•  Vår ”livskompass” 
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Värderad riktning 
•  Hjälper oss att hålla fast vid hur vi värdesätter att 

vara 
•  Ger mening åt våra strävanden och motivation att 

fortsätta 
•  Man når aldrig fram till sin värderade riktning – 

man lever enligt den 
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Diskutera 
• Hur vill du vara som professionell? Har du något 
ideal som du strävar mot? 

 
• I vilken grad känner du att du lever i enlighet med 
de värderingarna? 

 



28 * 

Stressorer 
i arbetslivet 

Återhämtning 
motivation Hantering 

Beteende 


