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SAMMANFATTNING 

 

Stress – ett välkänt men ack så diffust begrepp. Vad innebär det egentligen att vara stressad? 

Forskarna är överens om att det råder brist på definition och precisering kring begreppet stress 

och man anser att detta är en av de bidragande orsakerna till varför stress är så pass utbrett i 

dagens samhälle. Men man har ändå kommit fram till vissa symtom, både psykiska och 

fysiska, som många kopplar samman med att vara stressad. De fysiska symtomen som vår 

kropp uppvisar vid en stressad situation är samma symtom som längre bak i historien var 

avgörande för vår överlevnad. Hur kommer det sig att det har tagit den här vändningen, att det 

har gått från överlevnad till sjukdom? Många av de som jobbar med stresshantering anser att 

vårt samhälle idag är präglat av uppskruvade förväntningar och krav, både från oss själva och 

från omgivningen, vilket gör att våra kroppar och våra psyken kan ha svårt att hantera dem. 

Man är dock rörande överens om att det finns sätt att stålsätta sig mot den skadliga stress som 

vi riskerar att utsättas för. Medvetna strategier för att hantera stress och ett stort fokus på 

återhämtning är de två mest framstående konstruktiva metoder som framkommit i den här 

litteraturstudien när det kommer till att värja oss mot ohälsosam stress.  

 

När det kommer till stress i arbetslivet handlar mycket om arbetsgivarens ansvar och ett 

förebyggande arbete, men även om kommunikation. För om ingen vet att du känner dig 

stressad i din arbetssituation och att du har svårt för att återhämta dig, då blir det svårt att 

hjälpa dig ur den situationen.  
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1 INLEDNING 

I utbildningen till vårdadministratör vid Yrkeshögskolan i Karlstad ingår det att under fem 

veckor skriva ett examensarbete om 25 poäng. Det här examensarbetet behandlar ämnet 

stress. När diktatlistorna växer och kollegorna blir sjukskrivna kan vardagen för en 

vårdadministratör kantas av stress som växer i takt med arbetsuppgifterna. Vad innebär det 

egentligen att vara stressad, hur påverkar det oss och vad kan man göra för att motverka det? 

Denna rapport bygger på en litteraturstudie av samtida litteratur om stress.  

 

1.1 BAKGRUND 

För en vårdadministratör är långa diktatlistor, arbetsuppgifter som hopar sig på grund av 

underbemanning och krav från övriga yrkeskategorier faktorer som tillhör vardagen, och som 

utan rätt hantering kan leda till en ohälsosam och stressfylld arbetsmiljö.  

 

Det senaste årtiondet har sjukskrivningar på grund av psykiska besvär så som stress, ångest 

och utmattning ökat med drygt 50 procent [1]. Stress är ett begrepp som vi alla känner till och 

ett hett ämne i den samhälleliga debatten. Många av oss har egna erfarenheter av ohälsosam 

stress och att känna stress i sitt arbetsliv är något som alla i dag mer eller mindre kommer att 

utsättas för. Men om man frågar gemene man vad stress betyder kan man få lika många svar 

som antalet tillfrågade. Varför ser det ut så? Författaren har i den här rapporten försökt att ta 

reda på vad stress egentligen är för något, hur stress påverkar oss och våra kroppar, om det går 

att motverka och sådana fall hur?   

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med den här rapporten är att ge en bild över vad begreppet stress egentligen innebär. 

Vad är stress? Hur påverkas vi av stress, fysiskt och psykiskt? Kan stress motverkas och i 
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sådana fall hur? Målsättningen är att rapporten ska kunna ge en förståelse för hur man kan 

handskas med stress dels i privatlivet, dels i yrkeslivet. Förhoppningen är att läsaren ska få en 

större förståelse för begreppet stress och kunna finna verktyg för en mer stressfri tillvaro.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Då denna rapport bygger på en litteraturstudie finns det en naturlig avgränsning tack vare det 

begränsade antal böcker som har studerats.  

Avgränsning har även skett genom valet att enbart studera stressbegreppet och inte gå djupare 

in på till exempel utmattningssyndrom eller depression.   

 

1.4 METOD 

Denna rapport är baserad på en litteraturstudie. Böckerna som har valts ut behandlar alla på 

ett eller annat vis ämnet stress. Författarna är till största delen verksamma inom 

forskningsområdet psykologi, men det finns även litteratur av beteendevetare som är 

specialiserade på stresshantering. Vid de avsnitt där de litterära källorna behövt kompletteras 

har detta skett med hjälp av ett fåtal elektroniska källor. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Rapporten har genomförts genom en litteraturstudie av böcker, samt vissa elektroniska källor, 

som alla behandlar begreppet stress. Litteratur valdes ut för att kunna besvara den 

frågeställning som framtagits i ett första steg. En rapport har utformats utifrån det resultat som 

har framkommit av litteraturstudien.  
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3 RESULTAT 

3.1 STRESS - ETT VÄLKÄNT BEGREPP, MEN VAD BETYDER DET?  

Vad är stress? Vad betyder egentligen det där begreppet som är så vanligt i dagens samhälle? 

Finns det en exakt vetenskaplig förklaring?  

 

Begreppet stress uppfanns av Hans Selye, en österrikisk/kanadensisk läkare och forskare som 

under 40-talet studerade organismens respons på allvarliga påfrestningar. Han kom fram till 

att stressreaktionen består av tre huvudfaser. Den första är alarmfasen då vi försöker orientera 

oss mot ett hot eller en påfrestning genom att medvetet eller omedvetet välja en 

reaktionsstrategi. Den andra fasen kallade han motståndsperioden, då uppbådar organismen 

stora mängder motståndskraft för att kunna bemöta angreppet. I den tredje fasen, 

utmattningsfasen, kommer konsekvenserna av den period av översträngning som vi varit 

utsatta för [2]. 

 

Enligt Brinkmann och Friis Andersen som är författare till boken Nya perspektiv på stress 

finns det inga exakta kriterier för vilka symtom man bör ha för att klassas som stressad, inte 

heller finns det någon angiven tid för hur länge eventuella symtom ska ha förekommit. 

Däremot finns det en rad symtom som många vill knyta till stressyndrom och bland dessa 

återfinns både psykiska, fysiska och beteendemässiga symtom. Bland dessa återfinns 

huvudvärk, magsmärtor, hjärtklappning, trötthet, nedstämdhet, sömnsvårigheter och social 

isolering [3]. 

 

Brinkmann et al. menar att bristen på definition och precisering av stress kan få konsekvenser 

i form av att det blir upp till varje behandlare att tolka den drabbades symtom, en behandlare 

kan tolka symtomen som en stressreaktion, medan en annan tolkar dem som depression, en 
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tredje kanske tolkar dem som ångest och en fjärde som symtom på en somatisk sjukdom. 

Även om det inte råder en enighet kring definitionen av stress har man ändå genom åren fått 

en ganska ingående förståelse för att det finns en naturvetenskaplig infallsvinkel till 

stressyndromet genom den fysiologiska reaktionen. Att det helt enkelt händer något i vår 

kropp, ett fysiskt tillstånd utlöses genom en aktivering av det sympatiska nervsystemet [3]. 

 

Som sagt har stressyndromet, utöver denna vetenskapliga betydelse, också många andra 

definitioner, både psykologiska och sociala, och inte minst lekmannadefinitioner. Enligt 

Brinkmann et al. är det just den här oklarheten, fenomenets diffusa karaktär, som gör att stress 

är så pass utbrett och vanligt förkommande [3]. 

 

Även Tony Cassidy, lektor i psykologi som skrivit boken Stress, kognition och hälsa, menar 

att en del av problemet i att handskas med stress har att göra med den förvirring som finns 

kring definitionen av själva begreppet. Att den flitiga användningen av detta begrepp har gjort 

att termen stress, åtminstone inom forskningen, kanske borde slopas helt och hållet. Vidare 

menar Cassidy att stress inte är något som uppstår på grund av en objektiv yttre miljö, utan att 

det är den subjektiva återspeglingen inom oss människor som är det avgörande. Detta 

använder han som grund till påståendet att man bör fokusera på individen när man studerar 

stressprocessen [4]. 

 

3.2 HUR UPPSTÅR STRESS? 

Ninni Länsberg, en rådgivare, föreläsare och krönikör inom stress, menar att stress är det som 

uppstår när vi har ett problem vi inte kan lösa. Om vi under lång tid sätts på prov från 

omgivningen och söker lösningar och svar men problemet ändå kvarstår börjar stressen att 

göra sig påmind. Hon menar att orsakerna till att antalet sjukskrivningar med stressrelaterade 

diagnoser har ökat lavinartat mellan 2010 och 2015 kan sammanfattas i att tempot och 
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förväntningarna i samhället har ökat. Vidare menar Länsberg att en av de absolut starkaste 

faktorerna som stressar oss är att bli avbrutna i det vi koncentrerar oss på [1]. 

 

En annan framstående föreläsare inom stresshantering i Sverige är Tomas Danielsson. Han 

har skrivit boken Smart och lat där han ger exempel på några olika typer av stress. Han menar 

att det han kallar för additionsstress är något som är väldigt typiskt för vår tid. Additionsstress 

definierar han som den typ av stress som uppstår ur överdrivna fantasiföreställningar om vad 

alla andra lyckas med. Han menar att många av oss är duktiga på att lägga samman allt som 

människorna i vår omgivning har hunnit med och klandrar oss själva för att vi inte hunnit med 

lika mycket som alla runt omkring oss – tillsammans! De här orealistiska föreställningarna 

leder till att vi har orimligt höga krav på oss själva och när vi inte klarar av att möta dessa 

krav växer stressen. Danielsson menar vidare att det han kallar för prestationsstress har ett 

nära samband med självkänsla, eller snarare brist på sådan. Att vi tror att vi måste prestera för 

att förtjäna omgivningens uppskattning. Ofta har vi en förmåga att överdriva de krav som 

omgivningen har på oss och måttstocken för en god prestation är inte sällan andras verkliga 

eller inbillade krav på oss. När han talar om statusstress menar han att statusjakten har 

accelererat så pass mycket att vi lägger orimligt mycket tid och resurser på att stressa över vad 

vi tror att vi måste uppnå, främst i materiella tillgångar, för att få uppskattning från vår 

omgivning. Vidare menar Danielsson att den här typen av stress har accelererat i vårt 

samhälle i takt med att det blir mer och mer individfokuserat. Att var man ska klara sig själv 

innebär också att den som förr sågs på som ett olycksbarn i dag har sig själv att skylla för sin 

olycka eller mindre lyckade livssituation [5]. 

 

3.3 HUR PÅVERKAS VI AV STRESS, FYSISKT OCH PSYKISKT? 

Som det finns beskrivet ovan är det en rad olika psykiska och fysiska symtom som är 

kopplade till en stressreaktion. Den reaktion som sker i vår kropp när vi känner oss stressade 
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är något som har gjort att vi har överlevt i tusentals år. Precis som när vi förr i tiden kunde 

ställas inför en hotande situation där vi var tvungna att kämpa eller fly för att överleva, är det i 

dag samma typ av reaktion som sker i kroppen när vi hamnar i en situation som vi upplever 

som stressande. Det sympatiska nervsystemet larmas blixtsnabbt och blodtryck och puls 

förhöjs genom att olika typer av stresshormon utsöndras från binjuren. Blodflödet dirigeras 

om så att vi får mer blod till hjärnan och musklerna. Vi blir också mindre känsliga för smärta 

[6]. 

 

Om hjärnan bedömer att vi inte har chans att fly eller kämpa är det en annan typ av reaktion 

som tar plats. Då är det inte det sympatiska nervsystemet som kickar igång utan istället det 

parasympatiska. Detta innebär att vi drar ner på energin, och istället får lågt blodtryck och låg 

puls. Vidare leder det till trötthet och yrsel, man får ofta symtom från magen och de flesta vill 

begränsa sina sociala kontakter och isolera sig [6]. 

 

Långvarig stress leder också till rent fysiologiska förändringar i hjärnan. Studier har visat att 

kronisk stress leder till att förbindelser mellan nervceller dras tillbaka, detta innebär att 

”kommunikationen” i hjärnan inte fungerar som den ska. Man har också sett att personer som 

lider av kronisk stress har en förtunnad hjärnbark i pannloben. Denna förändring kan ses som 

en förklaring på de kognitiva svårigheter som många med diagnosen utmattningssyndrom har. 

Som till exempel svårigheter med koncentrationsförmåga och korttidsminne [6]. 

 

Utöver dessa fysiologiska konsekvenser av stress finns det också många psykologiska 

symtom som kopplas till stressyndrom, bland annat problem med sömnen. Enligt Ninni 

Länsberg är sömnstörningar ett av de tidigaste och tydligaste tecknen på att det är dags att 

söka hjälp för att hantera en stressig livssituation. Hon poängterar att det är viktigt att söka 
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hjälp i tid då dålig sömn över tid får stora konsekvenser på vår förmåga att fungera i vardagen 

[1].  

 

Lundberg et al. beskriver i boken Stressad hjärna, stressad kropp att stress i mångt och 

mycket handlar om vår anpassningsförmåga, kroppens förmåga att hantera förändringar i 

omgivningen, och att vi i dagens samhälle har tänjt ut gränserna för den här förmågan. Vidare 

menar Lundberg et al. att mycket av det som sker i vår kropp vid stress är till gagn för vår 

överlevnad och ett skydd för kroppen, men att kroppen i vissa fall kan ta skada. Inom 

stressforskning talar man ofta om begreppet allostatisk belastning, vilket är den sammanlagda 

påfrestning som vår kropp dagligen kan hantera. Lundberg et al. menar att den utveckling som 

har skett i vårt samhälle har gjort att den allostatiska belastningen har ökat för de allra flesta 

människor. Lundberg et al. vill belysa hur stor inverkan vårt psykiska mående har på vår 

fysiska hälsa och menar att vårt välmående beror på samspelet mellan vår kropp, vårt psyke 

och samhället. Forskning har visat på att psykiska faktorer har större betydelse för vår 

kroppsliga hälsa än man tidigare har trott. Psykiska påfrestningar har visat sig bidra, i samspel 

med andra faktorer, till alla de stora folksjukdomarna så som hjärt- och kärlsjukdom, 

muskelvärk, kronisk trötthet, diabetes med flera. Lundberg et al. menar vidare att de samband 

mellan vår psykiska och fysiska hälsa som har kunnat påvisas i många vetenskapliga studier 

trots allt inte har accepterats i det allmänna folkmedvetandet. Den vetenskapliga skillnad som 

görs på psykologi och biomedicin kan härledas så långt tillbaka som till 1600-talet, då 

filosofen Descartes gjorde distinktionen mellan kropp och själ, själavården tilldelades då 

kyrkan och hälsa definierades länge enbart som frånvaro av somatiska sjukdomar. I dag 

kommer allt fler öppningar mellan traditionell medicin och psykologisk forskning och 

Lundberg et al. vill påvisa hur stor roll psykiska faktorer tycks ha för vår fysiska hälsa [7].   
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Även Lundberg et al. talar om vikten av återhämtning. De menar att en viss nivå av stress inte 

är skadligt för våra kroppar, tvärtom så kan en lagom dos av stress vara nyttigt för oss. Det 

viktigaste är att man har en så kallad dynamisk stressreaktion, där det sker en effektiv 

avstängning när stressen har upphört och fasen av återhämtning tar vid. De menar att mycket 

talar för att sömnen har en reparativ och återställande funktion för våra kroppar. 

Immunsystemet aktiveras när vi sover och produktionen av tillväxthormon ökar. Sömnbrist 

påverkar vårt tänkande, vår varseblivning och vårt minne, efter en natt utan sömn har dessa 

förmågor sänkts med så mycket som 50 procent [7]. 

 

För att få en förståelse för hur kroppens tålighet för stress ser ut kan det liknas vid ett 

gummiband. Om man sträcker ut det och sedan relativt snabbt låter det gå tillbaka till sitt 

ursprungsläge har det en förmåga att behålla sin elasticitet. Men om man däremot låter 

gummibandet förbli utspänt riktigt länge tappar det elasticiteten och förblir uttöjt. Med 

regelbunden återhämtning är stress oftast ofarligt, men utan återhämtning blir individen 

utmattad och förlorar förmågan att återhämta sig, såväl som förmågan att reagera väl på 

stressande situationer [8]. 

 

3.4 HUR KAN VI MOTVERKA STRESSRELATERAD OHÄLSA? 

Hur ska då detta som har utvecklats till en av vår tids stora folksjukdomar motverkas? Hur 

kan man förebygga ohälsosam stress och hur kan man hantera den när den väl slagit till?  

 

Lundberg at al. menar att vi för att slippa påverkas negativt av stress bör bemöta den på ett 

mer medvetet sätt. De poängterar att trots att det är många omedvetna processer som sker i vår 

kropp när vi utsätts för stress agerar vi också mer eller mindre medvetet för att avvärja eller 

minska stressen. Man tar upp det engelska begreppet coping, vilket man översätter till 

strategi, och menar att detta begrepp skulle kunna definieras som alla tanke- och 
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beteendemässiga ansträngningar vi använder för att förhindra, eliminera eller avvärja de krav 

som vi upplever som överväldigande. Alltså det medvetna försvaret som vi har mot stress. 

Vidare menar de att coping kan vara problem- eller känslofokuserad. Den probleminriktade 

copingen är inriktad på att kontrollera orsaken till påfrestningen medan den känslomässiga 

copingen är inriktad på att kontrollera känslorna. Ofta använder vi båda strategierna för att 

hantera stressande situationer. Om vi använder oss av konstruktiva metoder för att avvärja 

akuta påfrestningar och hot, och inriktar metoderna mot orsakerna till den stressade 

situationen, ger det större möjlighet att undvika hälsoproblem än om vi använder oss av mer 

passiva reaktionsmönster. Exempel på sådana konstruktiva metoder skulle kunna vara att 

minska på sin arbetsbörda eller omprioritera sina värderingar (probleminriktad coping), att gå 

på bio, ta en drink eller träna för att få skingra tankarna (känslofokuserad coping). Lundberg 

et al. menar dock att det finns vissa undantag då ett mer passivt förhållningssätt kan vara mer 

befogat, det är i de situationer då orsaken till stressreaktionen inte går att påverka, till exempel 

om en nära anhörig dör eller vid ett yttre hot, som ett väpnat rån. I det senare fallet kan ett 

passivt förhållningssätt till och med öka chanserna till överlevnad [7]. 

 

Enligt Lundberg et al. kan ett första steg i en stresshantering vara att kartlägga vilka olika 

stressande moment som finns i en persons livssituation och göra sig av med dem som är 

”onödiga”. Här menar man att det i mångt och mycket handlar om att få insikt om sin 

livssituation. Vidare menar man att ett andra steg kan vara att modifiera sin stressuppfattning 

genom att medvetet omstrukturera självdestruktiva tankemönster till konstruktiva sådana. I ett 

tredje steg gäller det att utveckla personens resurser att hantera stress, till exempel via socialt 

stöd. Det fjärde steget handlar om att utveckla problemlösning för att bekämpa stressen. Men 

även om man lyckas utveckla förmågor för att eliminera stressupplevelser kommer det alltid 

att finnas stressupplevelser kvar i livet och därför blir ett sista och femte steg att lära sig att 

kontrollera stressreaktionen [7]. 
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Även Länsberg menar att det första steget som krävs för att hantera stress är att identifiera vad 

det är som är problemet, om vi lyckas ringa in den stressande situationen är det mycket lättare 

att få hjälp. Visst är det ofta fler än en sak som upplevs som stressande men en tydlig 

uppställning gör ofta att personen lägger tyngd på rätt sak och kan reda ut vad som är vad. 

Länsberg har, genom att studera de människor som hon hjälper i stressade situationer, kommit 

fram till att de ofta har problem med minst en av följande sju saker: 

• Arbetsmiljön 

• Kroppen 

• Släkten 

• Arbetsuppgifter   

• Egna krav 

• Dåliga minnen 

• Ekonomi 

För att bringa klarhet i den stressade situationen delar den drabbade upp sin livssituation i 

olika kakbitar beroende på vad som stressar en och hur mycket. Ett exempel skulle kunna 

vara:  

Arbetsmiljö, 
dålig stämning

Svärföräldrarn
a

Ryggvärk

[1] 
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Enligt Länsberg finns det en typ av människa som sällan blir drabbad av stressrelaterad 

ohälsa, det är den typen av människa som inte har några problem med att säga nej. De 

personer som Länsberg mött i samtal om stress är i stort sett alltid ja-sägare, de säger ja till 

allt och alla och vänder ut och in på sig för att tillfredsställa alla runt omkring sig. Hon menar 

att det går emot den nedärvda naturliga hjälpsamhet som oftast finns i oss att säga nej. Ofta 

säger man ja men menar nej och blir sittande med ett ovälkommet ansvar och en klump i 

magen. Hon vill dock poängtera att alla inte ska sluta att säga ja helt och hållet. Att det 

faktiskt betyder väldigt mycket för oss som människor att få hjälpa våra medmänniskor. Men 

att det måste vara ett ja med eftertanke, ett ja som är fyllt med lust. Den enklaste vägen till 

sådana ja menar hon är att sova på saken. Att göra praxis av att aldrig säga ja på stående fot 

utan alltid säga att man behöver lite betänketid. Ett annat exempel som hon tar upp är att när 

man blir avbruten i det man håller på med för att någon annan behöver hjälp just där och då, 

istället för att sluta med sin uppgift och gå och hjälpa till, alltid säga att jag kan hjälpa dig om 

en stund, när jag har avslutat det jag håller på med. Detta kallar Länsberg att säga nej med 

finess, eftersom det inte sällan innebär att personen söker hjälp på annat håll [1].  

 

Länsberg menar också att en viktig del i att hantera ohälsosam stress är att värna om sin sömn. 

De allra flesta av de som drabbas av för mycket negativ stress har sömnstörningar. Länsberg 

kommer med konkreta råd, som att ha som regel att aldrig titta på klockan under natten, hon 

menar att det enda detta leder till är att framkalla mer stress. Ett annat konkret tips hon 

kommer med är att gå upp och skriva upp de där stora frågorna man kan kämpa med på natten 

på ett papper. När dagen sedan kommer, och man allt som oftast är mer klarsynt, ska man 

skriva svar till sig själv på dessa frågor för att använda som ett ”facit” om problemet upprepar 

sig nästa natt [1]. 

 



 

 

Examensarbete YhVA16 18-09-11     12 

Stress – vad är det, hur påverkar 

det oss och kan vi motverka det? 

 Sofia Kalborg   

 

 

3.5 ATT HANTERA OCH MOTVERKA STRESS PÅ ARBETSPLATSEN 

I Sverige är det reglerat i lagen att alla arbetsgivare har en skyldighet att skydda 

arbetstagarens hälsa och säkerhet, denna skyldighet gäller även problem med arbetsrelaterad 

stress om den riskerar att leda till ohälsa. I boken Stress i arbetslivet, framtagen av den ideella 

organisationen Prevent, som arbetar med att sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor, kan man 

läsa om vikten av ett medvetet arbetsmiljöarbete när det kommer till förbättrad psykosocial 

arbetsmiljö och mindre stresspåslag för de anställda. Det finns ett tydligt samband mellan 

ökad hälsa hos de anställda och en god psykosocial arbetsmiljö [8]. 

 

Några av de faktorer som anses vara viktigast för en god psykosocial arbetsmiljö är: 

 

Kontroll - Vikten av kontrollmöjligheter hos en arbetstagare likställs med handlings- eller 

beslutsutrymme. Det kan handla om möjlighet att påverka arbetstider, egen ledighet, 

planering av arbetet, nyanställningar inom den egna enheten etcetera [8]. 

 

Krav, arbetsbelastning - Det är av vikt att de krav som en anställd upplever i sitt arbete ligger 

på en lagom nivå. För höga krav, liksom för låga, upplevs stressande och höga krav i 

kombination med låg egen kontroll är inte bra för hälsan. Lagom höga krav leder alltså till en 

optimal prestation hos arbetstagaren [8]. 

 

Socialt stöd – Ett gott stöd från såväl chefer som kollegor minskar risken för arbetsrelaterad 

ohälsa. Om man under en besvärlig period, med mycket stress på arbetsplatsen, möter 

förståelse från chefer och arbetskamrater, minskar stresspåslaget och man har större chans att 

se möjligheterna med sin situation istället för problemen [8]. 
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Möjlighet till återhämtning – Det är inte farligt för hälsan att ha mycket att göra på jobbet – så 

länge det finns tid för återhämtning. Under arbetsdagen ska det finnas tid för korta pauser för 

att kroppen ska ha möjlighet att nå sina basnivåer gällande till exempel puls, stresshormoner 

och blodsocker. Hur man bäst återhämtar sig är dock väldigt individuellt och det är inte helt 

självklart att kunna slappna av helt och återhämta sig bara för att man är ledig från jobbet. 

Ibland kan kurser i till exempel meditation eller mental träning vara en god idé för att hjälpa 

arbetstagarna att lära sig att slappna av [8].  

 

Prevent har tagit fram en checklista på organisatoriska åtgärder för att motverka 

stressrelaterad ohälsa. För att främja ett friskare, sundare och säkrare arbetsliv ska 

arbetsgivaren försöka att skapa: 

 

• Balans mellan krav och kontroll över arbetssituationen. 

• Socialt stöd mellan arbetskamrater och från chefer. 

• Perioder med lugnare tempo. 

• Balans mellan ansträngning och belöning. 

• Möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. 

• Planerade möten där alla får komma till tals. 

• Oplanerade möten, till exempel fikaraster och korridorsnack. 

• Engagemang från chefer i arbetsmiljöarbetet. 

• Fortbildning och kompetensutveckling. 

• Ledarskapsutbildning och personlig utveckling. 

• Jämställdhet. 

• Anställningstrygghet.   [8, s.30] 
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4 DISKUSSION 

Många frågar sig i dag varför stressrelaterad ohälsa är ett så pass utbrett problem i vårt 

samhälle. Det faktum att stress i sig är ett oklart begrepp, att det inte finns några exakta 

kriterier för vad stress egentligen innebär och att det inte finns symtom som helt självklart ska 

finnas hos en stressad människa, verkar vara en del av orsaken till denna utbreddhet. Precis 

som Cassidy menar kanske det vore bäst att slopa stressbegreppet helt och hållet, åtminstone 

inom forskningen, för att lättare se orsak och verkan till ohälsa bland befolkningen. På det 

viset kanske det skulle vara enklare att komma till klarhet med varför folk drabbas av 

utmattning och utbrändhet, om man ser en orsak som är mer konkret än begreppet stress.  

 

Om man väljer att se på stress som ett begrepp för det som sker i vår kropp när vi blir utsatta 

för ett hot, alltså de rent fysiologiska reaktionerna, är det väldigt intressant att dra parallellen 

att det som långt bak i historien skedde för att skydda oss mot fara; blodtryck och puls som 

ökar, mindre smärtkänslighet, ökad utsöndring av stresshormon – är det som idag har lett till 

att många människor faktiskt blir sjuka. Den rektionen som från början varit designad som en 

överlevnadsfunktion har i dagens samhälle, med de förändringar som skett och allt vad de 

innebär, förvandlats till en orsak till sjukdom. Det kan tolkas som en tydlig signal på att 

utvecklingen av vårt samhälle kanske går lite för fort för människan, att det sättet vi är 

designade på i vissa fall passar bättre för ett jägar- och samlarsamhälle än för ett samhälle 

präglat av teknikrevolutionen. Som samhället ser ut idag, med flöden i våra sociala medier 

som är fyllda av tillrättalagda och perfekta liv, är ju i mångt och mycket den perfekta 

grogrunden för det som Danielsson kallar för additionsstress och statusstress. Om man inte 

hanterar denna input på ett medvetet sätt, och precis som Lundberg et al. talar om, använder 

sig av problem- och känslofokuserad coping, är det förmodligen lätt att låta additionsstressen 

gro och växa sig stark i de där flödena. Här kan det nog vara väldigt viktigt att medvetet förstå 

att våra kroppar och vårt psyke från första början inte varit designade för att hantera så pass 
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mycket information, inte heller den typ av information, som vi hanterar idag. Att vi medvetet 

måste sålla bland informationen och aktivt plocka bort sådant som påverkar oss negativt. 

Precis som Länsberg och Lundberg et al menar, är det nog otroligt viktigt att hitta de där 

onödiga stressorerna i sitt liv och göra sig av med dem som ett första steg i att leva ett mer 

stressfritt liv. Att identifiera vad det är som känns mest krävande och stressande, och om 

möjligt förändra den situationen. Om man medvetandegör och sållar i de där onödiga 

påfrestningarna kanske man kan hålla stressbägaren från att rinna över.  

 

När det kommer till återhämtningen, som många av stressforskarna anser är a och o för att 

slippa ohälsosam stress, går det nog lite hand i hand med ovanstående resonemang - just att 

medvetandegöra vad som stressar oss. Om man lyckas skapa en något så när stressfri tillvaro 

hemmavid, där man kan slappna av och återhämta sig från ett krävande arbete, känns det 

ganska självklart att man kan hantera stress på jobbet bättre. Den optimala miljön för en sådan 

återhämtning måste ju rimligtvis vara en som är fri från både additionsstress, prestationsstress 

och statusstress. Vet man med sig att man blir negativt påverkad av vad ”alla andra” sätter på 

display i sina sociala medier är det kanske en bra idé att vara försiktig med att scrolla i 

flödena när man behöver återhämtning. Att försöka skapa en oas hemmavid, där man 

medvetet gör saker som man mår bra av istället för att lägga till ytterligare stressorer i form av 

mer input.  

 

Även när det kommer till sömnen tror jag att medvetandegörande av sina dagliga stressorer är 

a och o, att prata om sina problem under dagen underlättar förmodligen avsevärt att sova på 

natten, istället för att ligga och grubbla på de där problemen då. Länsbergs konkreta tips om 

att skriva upp sina grubblerier på natten tror jag är bra och kan passa många människor, det är 

en strategi som jag tror att är nyttig att applicera även på dagen, i arbetet och på fritiden. Om 
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man har sina tankar på pränt, till exempel en ”att göra lista” blir det mindre man behöver ha i 

huvudet och alltså får man en kortare väg till avslappning och återhämtning.  

 

Jag skulle vilja återgå till Lundberg et al. och deras teorier kring ”coping”. De har valt att 

översätta det begreppet med ”strategi” och det tycker jag är passande. Om man har medvetna 

strategier för hur man ska hantera svårigheter i livet förenklar det ju självklart de svåra 

situationerna. Medvetenhet skulle jag vilja säga är det ord som har utkristalliserat sig mest i 

den här litteraturstudien. Om man är medveten om vilka faror det kan finnas med att utsätta 

sig för stress, samtidigt som man är medveten om vad man själv mår bra av, är det 

förmodligen väldigt mycket enklare att göra medvetna val för att leva ett så stressfritt liv som 

möjligt.   

 

Jag tycker att det är intressant att se hur åsikterna går isär gällande om det är på individen 

eller samhället som fokus bör ligga när man studerar stressprocessen. Cassidy är ju väldigt 

tydlig i sitt resonemang när han menar att man bör fokusera på individen och dennes förmåga 

att handskas med stressorerna eftersom reaktionerna på en stressor skiljer sig åt från person 

till person. Danielson och Länsberg har å andra sidan sitt fokus på samhället och de strukturer 

som finns uppbyggda runt omkring oss när de resonerar om hur man bör handskas med stress. 

Jag tror att de här skilda åsikterna kan ha sin grund i synen på samhället i stort – har man en 

mer konservativ livsåskådning tror jag att man har enklare att lägga större av vikten på 

individen och dess ansvar i att hantera sin livssituation. Men om man har en mer socialistisk 

syn på samhället kanske man väljer att se samhällets ansvar i det hela som den viktigaste 

faktorn.   

 

Vad gäller stress i arbetslivet blir ju frågan genast större och mer komplex. Då handlar det ju 

inte längre endast om vad vi som individer väljer att utsätta oss för, vi har vissa krav som vi 
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måste möta, vare sig vi vill eller inte. Därför tror jag att det är väldigt bra att det har blivit 

strängare lagstiftning kring arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Om det 

inte finns en medvetenhet hos arbetsgivaren kring vilka faktorer som spelar in för en god 

psykosocial arbetsmiljö och ett stressreducerande arbetssätt kan det förmodligen vara 

förödande för personalens hälsa. Jag tänker också på vikten av kommunikation och att det är 

en faktor som jag har saknat lite i den här litteraturgenomgången. Kommunikation måste vara 

av största betydelse för att kunna förbygga, och hantera redan uppkommen, ohälsosam stress. 

Om arbetstagaren har svårt att kommunicera till chefen hur hens situation ser ut blir det svårt 

att göra något åt den om det behövs. Jag tror att det är ett väldigt stort ansvar som ligger på 

både arbetstagare och arbetsgivare här; att se till att kommunikationen fungerar och att man 

förmedlar den faktiska verkligheten. 

 

Min ursprungstanke kring det här examensarbetet var att göra en undersökning för att se vilka 

samband det fanns mellan chefers strategier för en god psykosocial arbetsmiljö och 

arbetstagares trivsel på arbetsplatsen. Det hade varit väldigt intressant att få se på det 

sambandet och även att se hur medvetna cheferna inom slutenvården är när det kommer till de 

faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Jag tycker att det är väldigt intressant 

att just vikten av kontrollmöjligheter hos arbetstagaren har visat sig spela så pass stor roll för 

en god arbetsmiljö och det hade varit väldigt intressant att se hur de berörda cheferna ser på 

detta. Det kan vara ett uppslag för fortsatt arbete - att titta på möjligheterna till egenkontroll i 

arbetet som vårdadministratör och chefernas inställning till detta.  
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5 SLUTSATSER 

Stress är ett vanligt men diffust begrepp som ofta används och debatteras i vårt samhälle. 

Flera forskare anser att det är fenomenets diffusa karaktär som har gjort begreppet så pass 

vanligt förekommande. Oavsett om det finns en tydlig precisering för vad det innebär att vara 

stressad är det ett faktum att fler och fler i vårt samhälle inte klarar av de krav som ställs på en 

från omgivningen, och även från en själv. De fysiska reaktioner som kopplas samman med en 

stressreaktion var förr en nödvändighet för vår överlevnad. Det som skedde i vår kropp för att 

skydda oss mot hot har blivit det samma som i dag leder till sjukdom – om vi inte ser till att vi 

har tid och rum för återhämtning.  

 

Hur ska man då vända trenden och få de stressrelaterade sjukskrivningstalen att gå neråt - går 

det att motverka stress? Ett sätt kanske kan vara att fråga sig ”vad mår jag bra av?” Om alla 

kunde ställa sig den frågan och sedan leva så långt som möjligt utifrån svaret man gett sig 

själv skulle stressrelaterade sjukdomar förmodligen vara mindre vanligt i vårt samhälle. Men 

det är nog lättare sagt än gjort då det krävs mycket mod och självkänsla att sätta sina egna 

behov först och våga bli en nej-sägare. Med det sagt kan en enklare strategi för att ha en bra 

stressnivå i sitt liv vara att fokusera på återhämtning. Att komma ihåg att det inte är skadligt i 

sig att stressa, men att det blir det om man inte ger sig själv tid för vila och paus från all 

informations-input.  
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