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▪ Det är helt okej att stressa
ibland. Men när stressen blir
långvarig och återhämtning-
en uteblir, ja då påverkas
många funktioner i kroppen
negativt.

Det har visat sig att över 80 pro-
cent av stressen är jobbrelaterad. 
Stress orsakad av problem i rela-
tioner påverkar oss också nega-
tivt.

– Allra värst är scenariot att du
stressar på jobbet och sen fortsät-
ter stressa på hemmaplan. Då hin-
ner du sällan återhämta dig till-
räckligt och stresspåslaget blir 
långvarigt och ihållande, säger 
Therese Lervik som bland annat 
är stressterapeut och mental trä-
nare. Hon driver även företaget 
Naturligt Vis.

Hon talar om hur viktigt det är 
att få ner stressnivåerna.

– Om man stressar länge påver-
kas matsmältningen och vi andas 
ytligt. Ofta sover man sämre och 
vi blir ofokuserade och glömska. 
Koncentrationsförmågan är inte 
så bra som den borde vara. 

– Stressen har väldigt många
nackdelar och det händer myck-
et i kroppen när vi stressar. Vi får 
spända axlar och nacke och vi re-
flekterar inte på samma sätt som 
när vi är avslappnade. 

Vi är sällan 
här och nu

Att bli medveten om vad som 
händer i kroppen vid stress är 
redan det en stor vinst. Då lyss-
nar vi också mera på vad krop-
pen försöker säga oss.

Forskning visar att vi sällan är 
här och nu. Oftast tänker vi på 
saker som har hänt i det förflut-
na, eller på sådant som (möjli-
gen) kommer att hända i fram-
tiden. Väldigt sällan tänker vi på 
nuet.

– Det är tråkigt att vi inte lyckas 
vara mera här och nu – vi missar 
ju livet om vi hela tiden går om-
kring och ältar det som varit eller 

funderar på det som ska komma! 
säger Therese.

Hon menar att var och en behö-
ver fundera på vad just jag mår bra 
av att göra. Vi behöver också lära 
oss att andas rätt, hur tokigt det än 
kan låta.

– Haha, ja jag trodde precis som
många andra att jag var väldigt bra 

på att andas, men sen fick jag lära 
mig att andas på rätt sätt – med 
magen. 

Att bli mera medveten om skill-
naden mellan en spänd och en 
avspänd muskel skulle göra oss 

gott. Dessvärre är avslappning 
något som vi människor nästan 
har glömt bort, eller något vi skul-
le behöva ägna oss mer åt. Genom 
avslappning får vi mer energi och 
känner oss lugnare och gladare. 
Och vi har lättare att påverka oss 
själva i stressande situationer.

– Jag tror att vi ibland har en ten-
dens att krångla till saker. Man 
kan också försöka att bara ta det 
lugnt. Sätt dig ner och gör ing-
enting i 10–15 minuter varje dag. 
Blunda och lyssna på ljuden runt-
omkring. Låt tankar komma och 
gå. Lyssna till dina egna andetag. 

Att bara vara är viktigt för vårt 
välmående.

Pernilla Nylund
Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats 
i Psykosociala förbundets medlemstid-
ning Respons, www.fspc.fi

Det händer mycket i kroppen när vi stressar

Att bara vara är viktigt för vårt väl-
mående, säger stressterapeut Therese 
Lervik.  Foto: Pernilla nylund

Hur PåVerkAs Du AV sTress?
Har lätt för att få huvudvärk
Får ont i axlar, nacke och rygg
Hjärtklappning
Magbesvär av olika slag eller mår ofta 
dåligt
Blir yr och får svimningskänslor
Aptiten sämre, eller frossar i mat
Hudutslag
Oroar mig för saker jag inte kan 
påverka
Känner mig nedstämd, ängslig eller 
rädd
Blir lätt irriterad, arg eller ledsen
Känner ångest utan att veta varför
Är glömsk och virrig
Har svårt att koncentrera mig

Blir lätt problemfixerad
Känner mig osäker och är ofta själv-
kritisk
Är rastlös, har svårt att sitta stilla
Litar mindre på mig själv, vill helst 
fråga andra
Rör mig klumpigt, tappar saker och 
snubblar lätt
Har svårt att somna eller sover dåligt
Gnisslar tänder på natten eller biter 
ihop käkarna
Känner mig trött och uppgiven, inget 
känns roligt
Har en känsla av att det är bråttom, 
och skyndar på min omgivning
Känner mig energilös

ulF lassander

”Ändå kom-
menterar an-
dra ofta när 
de går förbi 
– Här sitter du
och slappar!”I 

ett arbetsliv som kräver allt mer av 
oss är det välkommet med stunder 
av flow. Stunder då det känns som 
att tiden står stilla, vår hjärna och 
vår kropp arbetar av sig själva och 
vi använder våra färdigheter till vårt 

yttersta. En stund av positivt rus och käns-
la av kontroll. 

Uttrycket ”flow” myntades i USA på 1970-
talet av psykologiprofessorn Mihály Csíks-
zentmihályi. Han menar att flow inte upp-
står slumpmässigt och att det går att påver-
ka hur ofta och långa stunder av flow man 
upplever. Csíkszentmihályi har i sin bok 
”Flow – den optimala upplevelsens psyko-
logi” identifierat nio karaktärsdrag som be-
skriver ett flow. Här nämns bland annat ba-
lans mellan utmaning och färdighetsnivå, 
tydliga mål, en känsla av kontroll, intensivt 
fokus på uppgiften, sammansmältning av 

handling och medvetande samt förändrad 
tidsupplevelse.

En av grundbultarna i verksamhe-
ten inom Allegro Ink i Campus Al-
legro är att vi vill vara ett verktyg 
för flow. I vårt gemensamma kaf-

ferum för projektfolk och företagare står 
det ”Betär en tär heim” på muggarna. Till-
sammans är vi något mer än om vi skulle 
vara utspridda eller om man som egenföre-

tagare skulle sitta hemma vid 
köksbordet. 

Vi försöker hitta modeller 
där vi å ena sidan skapar möj-
ligheter till ett spontant utbyte 
av idéer, att man kan få insyn 
i någon helt annan verksam-
het än den egna och tillgång 
till nya modeller och lösning-
ar på alldagliga problem. Men 
att skapa flow för oss själva 
och andra kräver också att vi 
bereder utrymme för intensivt, 
ostört fokus. Den delen tror jag många har 
svårt att hitta idag. 

Den amerikanska presidenten Ei-
senhower utvecklade i tiderna en 
modell, Eisenhower-boxen, som 
belyser problematiken kring hur 

vi tenderar att lägga mer tid på sådant som 
är brådskande men egentligen inte strate-
giskt viktigt, som att spendera stora delar 
av förmiddagen på att svara på mejl. I stäl-
let för att fokusera på sådant som är strate-
giskt viktigt men som inte är brådskande, 
som att sätta tid på marknadsföringen i fö-
retaget man driver. Vi behöver lära oss att 

schemalägga det icke-bråd-
skande och skapa förutsätt-
ningar för längre perioder 
av intensivt fokus.

Då jag bytte jobb 
för några år 
sedan insåg jag 
att jag inte kunde 

arbeta utan den divan som 
vi hade på min tidigare ar-
betsplats. Nu står den på 
vårt kontor och när jag sät-

ter mig i den ställer min kropp och min 
hjärna in sig på intensivt fokus. 

Lugn pianomusik i hörlurarna isolerar 
mig från omvärlden och då kommer inspi-
rationen till mig. På några timmar skriver 
jag konsekvensbedömningar och projekt-
planer som legat på min to-do-lista i flera 
veckor. 

Ändå kommenterar andra ofta när de går 
förbi – ”Här sitter du och slappar!”. Är det 
inte intressant att vår syn på effektivitet 
är att man skall yra runt, tala i telefon och 
samtidigt sända iväg ett mejl. Hur gör du i 
din vardag för att få flow oftare och i läng-
re perioder?

LinDa Kass
Forsknings- och utvecklingsledare inom kultur 
och entrenörskap vid Yrkeshögskolan Novia.
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