
Stresshantering



Syfte
Verktyget Stresshantering ökar kunskap om stress och ger verktyg 
att hantera stress. 

Att gruppen är bättre rustade för att hantera stress. 
Mål



• Arbete med Stresshantering.
• Paus.
• Fortsatt arbete.
• Summering och nästa steg/avslut.

Arbetssätt

Under utbildningstillfället kommer teori varvas med praktik. Du som 
deltagare kommer att reflektera och byta erfarenheter kring dagens tema.

Agenda



Arbetsrelaterad ohälsa

• Sjukskrivning på grund av 
psykisk ohälsa ökar. Idag är 
den cirka 40 procent av all 
sjukskrivning.

• Ohälsa beror inte bara på 
arbetet, utan ofta på många 
andra funktioner. 

• Att ha ett arbete är en 
friskfaktor enligt forskning.

Arbete

Ekonomi

Familj, 
Vänner

Kost

Motion

Sömn

Alkohol, 
droger, spel

HÄLSA



”Stress är inte ett individproblem 
även om det är ett problem för 
individen”



Vad är stress?



Det händer i kroppen vid stress
Fysiologiska symptom
• Värk i muskler och leder
• Huvudvärk och yrsel
• Magbesvär
• Nedsatt immunförsvar
• Högt blodtryck
• Hjärtklappning
• Sömnproblem
• Viktökning
• Problem med hud, naglar, hår
• Överkänslig för ljud, ljus, intryck
• Minskad sexlust

Kognitiva symptom
• Problem med koncentration/fokus
• Svårt att läsa
• Minnesstörningar
• Tunnelseende
• Svårt att ta beslut, planera, prioritera
Emotionella symptom
• Nedstämdhet, gråtmildhet
• Svänger i humör
• Oro och ångest
• Låg stresstolerans/irritabilitet



Forskaren om stressmyterna

Dan Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare på Karolinska institutet. 



Stress och arbetslivet –
arbetets balanser

Resurser

• Egna inre resurser
• Balans arbete/fritid
• Tid
• Återhämtning
• Handlingsutrymme
• Stöd
• Kommunikationsfärdig-

heter
• Social förmåga
• Lösningsorienterat 

förhållningssätt

Krav

• Egna krav
• För mycket att göra
• Rollkonflikter
• Förändringar
• Orättvisa
• För mycket stimuli
• För svåra 

arbetsuppgifter
• Konflikter
• Hot & våld
• Svåra beslut



Arbetet och samvetsstress

Verkligheten 
möjliggör den 

här ribban!

Jag är nöjd om 
ribban ligger 
här!



Om du vet: hur märker 
du och andra att du är 

stressad?

Vet du hur du reagerar i 
riktigt svåra situationer 
och när du är stressad?

Hur återhämtar du dig?

Vad blir du stressad av i arbetet?



Övning – djupa andetag
”När du tar långa djupa andetag är 
det omöjligt att vara stressad 
samtidigt”

- Dan Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare på Karolinska 
institutet 



Återhämtning
Sömn

Motion
Familj

Vänner
Avslappning

Bra kost
Positiva tankar

Med mera

Belastning
Tidspress/för mycket att göra
Kognitiva krav
Emotionella krav
Fysiska krav
Värdekonflikter 
Sjukdom (egen och närståendes)
Konflikter
Pressad ekonomi
Oro
Med mera

Vad som kan återhämta och belasta oss



Lär dig balansera krav och resurser i arbetet

• Tydliggör roller, uppdrag och ansvar 
• Tydliggör förväntningar på 

arbetsuppgifter
• Hjälp till att prioritera arbetsuppgifter 
• Utveckla hållbara arbetsrutiner

• Utveckla kommunikationen på 
arbetsplatsen

• Möjligheter till återhämtning
• Raster och pauser i arbetet
• Variation i arbetsbelastning



Verktyget Stresshantering

Ett problem eller 
situation 
uppstår

Går att lösa

Går inte 
att lösa



Hanteringsstrategier



Hanteringscirkeln



Handlingsplan Stress
1. Vad stressar dig? 2. Hur märks det? 3. Vad gör du?

4. Vilka hanteringsstrategier kan du prova? 6. Vilket stöd behöver du från din 
kollega/”stresskompis”?

5. Hur och när återhämtar du dig?

Datum: ___________   Namn:__________________________________________



• Hur ser den arbetsrelaterade stressen ut? Reflektera själv och fyll i 
handlingsplanen. 

• Reflektera tillsammans med en kollega om det du skrivit – ge varandra 
feedback och prata om hur ni kan stötta varandra kopplat till 
handlingsplanen.

• Dela några av era reflektioner i storgruppen.

Övning - skapa din handlingsplan för stress



Introduktion 
till OSA-
dialogen

Uppdragskartor Kartläggning Handlingsplan 
Trädet

Utvecklings-
grupper

Utvecklings-
dialoger Följa upp Stresshantering

Genomföra 
åtgärder

Följa upp

Undersök/
riskbedöm

Nästa steg i OSA-dialogen



Utvärdering
Vad har fungerat? Vad behöver vi göra 

annorlunda?
Det här tar jag med mig

21



Stort tack för idag!

22


	Stresshantering�
	Bildnummer 2
	Agenda
	Arbetsrelaterad ohälsa
	��”Stress är inte ett individproblem även om det är ett problem för individen”
	Vad är stress?
	Det händer i kroppen vid stress
	�Forskaren om stressmyterna
	Stress och arbetslivet – arbetets balanser
	Arbetet och samvetsstress
	Bildnummer 11
	Övning – djupa andetag
	Vad som kan återhämta och belasta oss
	Lär dig balansera krav och resurser i arbetet
	Verktyget Stresshantering
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Handlingsplan Stress
	Övning - skapa din handlingsplan för stress�
	Bildnummer 20
	�Utvärdering
	Stort tack för idag!

