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Intro 

”Jag kommer aldrig klara av det”. 

”Jag måste släcka bränder hela tiden, jag har inte tid att göra något ordentligt”. 

”Jag har för många bollar i luften. Jag kommer inte hinna i tid”. 

Detta är ett axplock av några vanliga tankar från mina kunder. Mitt jobb går inte ut 

på att fatta beslut åt andra eller säga vad som är rätt i deras situation. Mitt jobb går 

ut på att skapa nya perspektiv och bidra med mentala verktyg för att hjälpa andra 

locka fram det bästa hos sig själva. Mitt arbetssätt är i linje med ett kinesiskt ordspråk 

som säger:  

”Ge en man en fisk och han har mat för dagen. Ge han ett fiskespö och lär honom 

fiska så har han mat under sin livstid”. 

Dessa sidor kommer ge dig verktyg till att utveckla din mentala kontroll och vara 

bättre förberedd för stress. Du kommer ha mer förståelse kring varför du känner som 

du gör och vad du kan påverka. Du kommer kunna fokusera bättre och undvika att 

göra onödiga misstag. Om du aldrig lär dig mental kontroll kommer din stressnivå 

påverkas mer av din omgivning än dig själv. Du kommer vara mer skakad, orolig och 

nervös än vad du egentligen behöver. Varför ignorera eller lämna den viktiga 

uppgiften åt någon annan än dig själv?  

I en stressig situation kan man påverka mer än att bara tänka positivt. Men det är 

inte så lätt att göra skillnad om man inte vet vilka faktorer som har betydelse. Vi 

kommer att fokusera på att skapa kontroll inifrån och ut. Är du också en person som 

gillar kontroll? Vi kommer gå igenom fem saker som hjälper dig hantera stress på ett 

mer positivt sätt. 
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Stress 

Situation 

(Hot) 

Ingen rök utan eld 

På samma sätt kan man säga ”ingen stress utan hot”. Du måste uppleva något som 

hotfullt eller farligt för att stress ska aktiveras. Det kan vara stressigt att ha många 

bollar i luften, bemöta hundar eller byta jobb. När du är stressad försök då att lista ut 

orsaken till din stress. Vad upplever du som ett hot? Vad är du rädd för ska hända i 

situationen?  

 

                                                        

  

 

       

 

Stress är en känsla som fyller en positiv avsikt. Stress hjälper oss hantera hot. Stress 

höjer vår förmåga att fly eller fäkta. Stress är användbart, men en överanvändning av 

stress skapar slitage. Stress kan få oss ur balans och göra problem större än de 

egentligen är.  

Genom vår kommunikation med oss själva kan vi förstärka eller försvaga våra 

känslor. Finns det något du gör som förstärker eller försvagar dina känslor i en viss 

situation? Syftet med detta häfte är att hjälpa dig hantera stress på ett mer 

positivt sätt. Med det menas ett mer kontrollerat sätt där du är medveten och 

selektiv i din kommunikation med dig själv. Med dessa fem verktyg vi ska 

behandla kommer du ha mer kontroll till att påverka dina känslor och locka fram det 

bästa hos dig själv. Begrunda dessa fem verktyg och försök hitta dina egna mönster. 

Varje verktyg är kopplat till ett finger på din hand för att det ska bli lättare att komma 

ihåg dem. 
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1. Kroppsspråk 

När du blir stressad aktiveras automatiska funktioner som att pulsen stiger eller att 

du får starkare svettningar. Din kropp ställer in sig på att agera mot ett hot. Detta kan 

du inte påverka, men du kan påverka andra saker. Du kan till exempel påverka din 

andning, kroppshållning eller muskelspänning. När du är stressad, är dina axlar 

spända uppåt öronen? Andas du okontrollerat? Spänner du käkarna? Använder du 

ditt kroppsspråk på ett sätt som hjälper dig behålla kontrollen eller tappa kontrollen?  

En studie som Amy Cuddy presenterade 2010[1] visade att vårt kroppsspråk formar 

vem vi är. Man lät två grupper ta ett salivtest och sedan under två minuter använda 

en kroppsposition som indikerar styrka eller svaghet. Den ena gruppen fick stå som 

”Stålmannen”, ”Wonder Woman” eller annan kroppsposition som indikerade kraft. 

Den andra gruppen fick använda en kroppsposition som indikerade svaghet. De fick 

krypa ihop, skydda sig själva, göra sig små eller liknande. Sen gjordes tester kring 

beslutsfattande och ett salivtest gjordes igen för att se om hormonbalansen 

förändrats. Resultatet var att den grupp som hade en kraftfull kroppsposition under 

två minuter, deras testosteron vilket är dominanshormonet i kroppen hade ökat med 

20 % och kortisol vilket är stresshormonet i kroppen hade minskat med 25 %. Den 

andra gruppen med en svag kroppsposition, deras testosteron hade minskat med 10 

% och kortisolet hade ökat med 15 %. Vad kan vi lära oss? 

Kroppsspråket skapar hormonella förändringar som påverkar dig att vara mer 

beslutsam, självsäker, bekväm eller stressad.  

Utsidan påverkar insidan. Hur snabbt kan du förändra ditt kroppsspråk? På ett 

ögonblick! Detta är något du kan påverka och som du har ansvar över. Vad behöver 

du ändra i ditt kroppsspråk för att skapa mer kontroll?  

                                                           
1 TED Talk: Amy Cuddy: "Ditt kroppsspråk formar vem du är" 
 

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are?language=sv
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2. Fokus 

Titta på din hand. Försök att fokusera på tummen och pekfingret samtidigt. Visst är 

det svårt? Alla människor måste välja vad vi ska fokusera på. Ibland är vi medvetna 

kring vad vi fokuserar på, ibland går det på automatik. Vissa människor fokuserar mer 

på vad de har, andra på vad de saknar. Vissa fokuserar på en skillnad de kan göra, 

andra på en skillnad de inte kan göra. Vissa fokuserar på jobbiga minnen, ältar dem 

händelserna igen och känner samma känslor igen. Vad vi fokuserar på kommer vi 

att känna, oavsett om det är sant eller inte. Om du skulle vilja stressa upp dig, 

testa att fokusera på jobbiga händelser i framtiden som inte har hänt än och må 

dåligt över dem i förväg. Händelserna i ditt sinne kanske aldrig inträffar men om du 

fokuserar på dem i detalj kommer du att känna känslorna ändå. Exempelvis: 

”Min arbetskamrat har gift sig nyligen, då kan man tänka sig att det blir barn om 

några år. Då har vi ett stort projekt i företaget, då blir hon mammaledig och jag får 

ökad arbetsbörda. Jag kommer säkert gå in i väggen om ett par år.” 

Om ditt fokus skenar iväg skenar dina känslor iväg. Vad är det du fokuserar på 

när du är stressad? Fokuserar du på saker du kan kontrollera eller saker du inte kan 

kontrollera? Fokuserar du mer på vad andra kommer tycka om dig än vad du kommer 

tycka om dig själv? Fokuserar du mer på målbilder eller mardrömsscenario? Ett sätt 

att ta kontroll över ditt fokus är att fundera över vilken fråga du ställer till dig själv. 

Om du är stressad, vilken är din primära fråga du ställer till dig själv? Är det något i 

stil med ”varför händer detta alltid mig?” eller ”varför kan jag aldrig lyckas”? Det är 

inte fel att fokusera på problem och negativa saker men bli något bättre när du 

fokuserar som du gör? Om du är stressad, testa att ställa en annan fråga till dig själv 

som ”vilka viktiga saker kan jag påverka just nu?” eller ”hur kan jag få jobbet gjort och 

njuta av processen”? Fokus är ett effektivt verktyg som du har kontroll över. Hur 

snabbt kan du förändra ditt fokus? På ett ögonblick! 
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3. Ord & Ton 

Orden vi använder för att måla vår verklighet med blir vår verklighet. Ord skapar 

bilder som skapar känslor. Orden du kopplar till en situation påverkar din syn av 

den. Om du säger att ”detta är det värsta som kunde hända mig” kommer du känna 

de känslorna. Om du använder andra ord som ”detta är obekvämt” eller ”utmanande” 

kommer det påverka din syn av situationen. Ord har makt att förstärka eller förminska 

intensiteten i vår känsla. Var noggrann med ditt val av ord och ton för du lyssnar alltid 

till din egen konversation. Kom ihåg att du aldrig kan gnälla dig till en god stämning. 

Vad behöver du träna på? Skulle du kunna känna dig ”lite förvirrad” istället för ”helt 

dum i huvudet”? Träna på att omformulera vissa ord för att bryta mönster du vill 

komma ur. Exempel: 

”Jag kan inte” mot ”Jag har inte lärt mig än” 

”Jag har inte tid” mot ”Jag har annat som är viktigare” 

”Jag måste”  mot ”Jag vill” 

”Min dag var hemsk” mot  ”Min dag var krävande” 

Du kan även omformulera ord för att förstärka positiva upplevelser. Ett rikt ordförråd 

ger dig många färger att måla dina upplevelser med. 

”Jag mår bra” mot ”Jag mår briljant” 

”Det var fint” mot ”Det var elegant, stilfullt” 

Välj ord och ton som ger dig ett mer positivt och användbart tillstånd. Det betyder 

inte att du aldrig får vara arg eller ledsen, men att du kan vara selektiv, medveten och 

i kontroll. Undvik att överdriva så att du lurar dig själv, bagatelliserar viktiga problem 

eller inte talar sanning.  

 

Mejla info@alexbjornfot.se 

för att få mer information. 

 

https://alexbjornfot.se/shop.html
mailto:info@alexbjornfot.se

