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Inledning 
Det finns flera yrkesgrupper som har det gemensamt att de måste agera och fungera under stark 

stressbelastning. Det gäller exempelvis militär personal, räddningstjänst och polis. Detta ställer flera 

typer av utbildningsmässiga krav:1 

 att utveckla den teoretiska kunskapen om stress, stressreaktioner och stresshantering  

 att utveckla personliga och organisatoriska strategier för att hantera psykologiska 

stressreaktioner 

 att införa dessa hanteringsstrategier i utbildning och färdighetsträning 

 att inplantera hanteringsstrategierna i operativ ledningspraxis 

En brist i tidigare utbildningsupplägg, bland annat inom Räddningskolornas verksamhet, har 

dock varit att även om det är lätt att exponera kursdeltagare för stress har det rått oklarheter kring 

hur man går vidare och hur man lär kursdeltagarna att hantera stressen bättre. Det har därför 

framkommit ett behov att utveckla bättre övningar inom området.  

Det koncept som här presenteras bygger på en integration av teori och praktik och på 

betydelsen av självreflexion och självinsikt. Första delen är en teorigenomgång kring olika stressorer, 

vilka reaktioner dessa kan medföra, samt hur de kan hanteras. Andra delen är att i samband med 

stressande övningar fylla i en blankett med syfte att deltagaren ska bli medveten om sina egna 

stressreaktioner. Den sista delen är en gemensam gruppreflektion kring ett antal frågor där man får 

integrera teorin med de egna erfarenheterna. Ett viktigt budskap till kursdeltagarna är att det inte 

finns några enkla knep som neutraliserar stressreaktionerna. Det viktiga är att lära sig känna igen 

dessa hos sig själv och andra samt att själv reflektera kring olika sätt att förebygga och hantera 

stress. I den enskilda situationen måste man själv som ledare göra en bedömning vilka av dessa sätt 

som är möjliga och effektiva. 

Steg 1: Föreläsning - teori 
En teorigenomgång i föreläsningsform beräknas ta ungefär tre lektionstimmar i anspråk. Till denna 

finns även en serie PowerPoint-bilder. Här ges en kort genomgång. För fördjupning hänvisas till 

Larsson, Tedfeldt & Wallenius (2000, 2001, 2003) och Lajksjö & Wallenius (2003).  

1 Kraven var formulerade av Räddningsverkets skola i Skövde som var delaktiga i den ursprungliga 
projektgruppen. Denna bestod av Staffan Ljunggren, Hans-Gösta Bernhard, Christer Olofsson och Börje 
Berkelind som alla var tidigare medarbetare på denna skola. Dessutom ingick Misa Sjöberg, Eva-Lena Tedfeldt 
och Gerry Larsson från Försvarshögskolan. Även Morgan Palmquist från Karlstadregionens 
Räddningstjänstförbund ingick i diskussionen. 

                                                           



Vad kan stressa en ledare? 

Normala rutininsatser innebär normalt ingen större stressbelastning för en ledare. Stress kan 

däremot förväntas vid insatser som är speciellt komplicerade på något sätt. Exempel på stressorer 

kopplat till situationen/insatsen kan vara:2 

 Stark tidspress. 

 Oväntad händelseutveckling. 

 Att man är ”understark”. 

 Påträngande media och nyfikna.  

 Starka intryck och allmänt stimmig miljö. 

 Fara för liv och hälsa. 

 Hotfulla omständigheter på platser där mycket folk vistas. 

 Personliga band till de inblandade. 

Exempel på stressorer kopplat till beslutsfattandet kan vara: 

 Osäkerhet, informationsbrist eller bristfälligt beslutsunderlag. 

 Svåra beslut som att dra på ”lagom” med resurser, att besluta om omfattningen på en eventuell 

utrymning, att hantera större risker, att behöva prioritera det ena värdet mot det andra, att tvingas 

ge upp insatser som handlar om liv och död eller att väga egen personals säkerhet mot nyttan av 

vissa åtgärder.   

Exempel på stressorer kopplat till rollen kan vara: 

 Ledarskapsproblem (disciplinproblem etc.). 

 Social stress – hot mot den sociala statusen eller rädsla att tappa ansiktet. Det kan finnas en ängslan 

att inte räcka till i perspektivet av en – ibland - glorifierad ledareroll. 

Hur påverkas vår tanke- och beslutsförmåga av stress?  

Det finns ett antal psykologiska problem när det gäller att i en professionell roll hantera fara, stress 

och hot. Dessa problem grundar sig främst i psykologiska försvarsmekanismer och i basala 

emotionella reaktioner och kan göra att resultatet av beslutfattande inte blir optimalt3.  

Ser vi till hot som är mindre tydliga och mindre omedelbara är typiska reaktioner 

förnekande och osårbarhet - ”det händer inte oss/mig/här”. Människan har allmänt sett en 

benägenhet att omtolka risker och faror som ofarliga om informationen är tvetydig eller diffus på 

något sätt. Ett plötsligt brandlarm tolkas exempelvis gärna som en övning eller ett falsklarm. Den 

potentiella påverkan på beteendet som detta kan leda till är bristande motivation för förberedelser eller 

2 Listan på exempel togs fram i dialog inom projektgruppen. 
3 För olika översikter se t ex Wallenius, 1991, 1996, 1999, 2001. 

                                                           



säkerhetsåtgärder, onödigt risktagande eller fördröjning att erkänna faran. I slutändan kan det leda till 

för sena beslut om åtgärder, t ex alarmering och evakuering. Denna orealistiska optimism eller 

illusion om unik osårbarhet innebär att människor har en tendens att se sig själva som mindre 

sårbara än andra. Detta fenomen har påvisats vid en mängd risker, som t ex olyckor, sjukdom eller 

att utsättas för brott. Osårbarhetsföreställningar kan även drabba en i ens professionella roll. 

Fenomenet förklaras ofta som en psykologisk försvarsmekanism; ett förnekande av det som är 

bekymmersamt och olustpräglat.  

Vid hotsituationer som är uppenbara och omedelbara förekommer andra reaktioner. Vi 

reagerar med vad som kallas alarmreaktion. Denna anses skapad under tidigare stadier av vår evolution 

och är därför funktionell i relation till den typen av faror som våra förfäder mötte för tusentals år sedan. 

Dessa var oftast konkreta och begränsade i tid och rum. De krävde – förutom ett fysiskt krafttillskott – i 

huvudsak koncentration på det psykologiska planet. Däremot krävde dessa hot inte någon mer komplex 

kognitiv4 aktivitet.  

Perceptuellt5 och kognitivt är effekten av stressaktivering att uppmärksamheten fokuseras 

på det som är relevant och att koncentrationen ökar. Detta kan dock snabbt slå över i alltför litet 

uppmärksamhetsfokus och i selektiv perception (”tunnelseende”). Tänkandet blir begränsat och 

stereotypt. Vår förmåga att granska beslutsalternativ blir sämre och färre alternativa lösningar tas i 

beaktande. Detta kan i ledningssammanhang ta sig uttryck i en svårighet att hitta rätt fokus och att 

använda resurserna rätt. Man kan som beslutsfattare låsa sig och inte se lösningar.  

Forskning kring sambandet mellan prestation och stress har alltså generellt visat att för lite 

eller för mycket stressaktivering är förknippad med lägre prestation, medan moderata nivåer av 

stressaktivering optimerar prestationsförmågan. Den optimala nivån av stressaktivering är lägre ju mera 

komplex uppgiften är. Chefer förväntas dock ibland under stark stressexponering lösa just komplexa 

uppgifter, som att ta emot information, bearbeta den, väga olika alternativ mot varandra och fatta 

beslut. Uppgiften som beslutsfattare kan alltså vid mer komplexa insatser kräva förmågor som 

minskar av stressaktivering. Vi kan då ha förväntningar på en chef som inte fullt ut harmonierar med 

hur människor reagerar under stress.  

Ett ytterligare mönster som kan ses i hotsituationer är starka och ovanliga emotionella 

reaktioner, samtidigt som en högstressmiljö ställer höga krav på självbehärskning. Man får inte alltid 

göra det man provoceras till när våra basala överlevnadsinstinkter aktiveras, vilket framför allt är att 

kämpa eller fly. Den direkta rädslan hos professionella är dock ofta måttlig även i akuta 

hotsituationer. Sådan kan dock uppstå vid upplevelse av kontrollbrist eller vid avsaknad av 

handlingsalternativ. Däremot kan andra emotionella reaktioner, såsom ilska och frustration, ”ta 

4 Kognition är synonymt med informationsbearbetning. 
5 Perception är synonymt med varseblivning. 

                                                           



över” med följd att beslutsfattandet inte grundas i förnuftsstyrda och konsekvensanalyserade 

processer.  

Ett värsta fall är om operatören/beslutsfattaren blir så starkt pressad att han/hon förlorar 

kontrollen över sina egna reaktioner, med följd av att beteendet och beslutsfattandet blir helt irrationellt 

och att han/hon hamnar i ytterligheterna överaktivitet eller handlingsförlamning. Här blir frågan om man 

kan upptäcka, hantera och möjligen också motverka de negativa följderna av en dylik händelse. En 

annan reaktionstendens som återkommer i olika studier är att initialt i det akuta skedet reagera med 

chock, overklighetskänsla eller förvirring. Detta kan upplevas som en blockering under en begränsad 

tidsperiod som inte alltid utesluter att man vidtar adekvata åtgärder.  

Även professionella kan alltså vid större och mer komplexa utmaningar reagera med 

reducerad tankeförmåga och värsta fall förvirring. Samarbets- och ledningsproblem är inte ovanliga. 

Många av de problem som en ledare visat sig få under övningar hantering av krissituationer kan 

relateras till ovan nämnda tankemässiga begräsningar6. De problem som anges som vanliga av dem 

som har erfarenhet av dylika övningar är att ledaren:7 

 inte förmår att ha översikt 

 blir operativ och därigenom mister överblicken  

 inte är i rätt fas i förloppet 

 tänker på det som har hänt i stället för att tänka framåt 

 inte disponerar tiden rätt utan försöker göra allt på en gång  

 förlorar tidsuppfattningen 

 felprioriterar; fokuserar på annat än huvudmålet; har fel fokus  

 inte delegerar; inte använder alla resurser  

 inte söker information utan bara passivt tar emot 

 ger för komplexa besked till underordnade 

Vanliga problem hos grupper som fattar beslut under stress 

En stab kan påverkas av dysfunktionell gruppdynamik som gör att helheten blir sämre än delarna. 

Socialpsykologen Janis har studerat beslutsfattande i ledningsgrupper och staber. Han har du 

emellanåt sett ett fenomen som han döpt till groupthink. Detta definieras som ett sätt att tänka som 

människor kan få i en sammanhållen grupp, där medlemmarnas strävan efter enighet blir viktigare än 

deras motivation att kritiskt värdera olika handlingsstrategier.8 Faktorer som antas göra gruppen 

extra känslig för groupthink är yttre stress, att gruppen arbetar avskiljd från andra, att ledaren är 

6 För översikter, se t ex Larsson, Tedfeldt & Wallenius, 2003. 
7 Listan är framtagen inom projektgruppen samt i dialog med andra lärare i kris- och stresshantering. 
8 Janis, 1972. För sammanfattande översikter se t ex Hempel, 1994 och även Brehmer, 2002. Se också Granberg 
(2009) som diskuterar groupthink och ett komplimenterade begrepp, teamthink, ur ett lärandeperspektiv.  

                                                           



styrande och partisk eller att gruppen har en homogen social och ideologisk bakgrund. Symtom på 

groupthink är att den egna gruppen överskattas, att man uppfattar sig som osårbar och att man 

uppfattar sig ha en inneboende hög moral som leder till att man ignorerar de moraliska 

konsekvenserna av sina beslut. Andra symptom är att man avskärmar sig i ett trångsynt tänkande. 

Gruppen bortser från varningar att ett visst beslutsalternativ inte är det rätta. Ett ytterligare exempel 

på trångsynthet är en stereotyp uppfattning om andra grupper och att det i gruppen finns en press 

mot likformighet och enhetlighet. Gruppmedlemmarna censurerar sig själva och sina tvivel. Det 

skapas en illusion om enighet i gruppen. Som ett resultat av dessa symtom på groupthink sker en 

ofullständig granskning av beslutsalternativ och mål. Gruppen underlåter vidare att omvärdera 

alternativ som tidigare förkastats. Man brister i att söka information och den tillgängliga 

informationen behandlas selektivt och partiskt.  

Tesen om groupthink har dock kritiserats och empiriska studier har gett blandade resultat.9 

Samtidigt har flera forskare hållit med om att bristfälligt beslutsfattande kan vara ett resultat av falsk 

konsensus, okänsliga högstatusmedlemmar och brist på kritisk granskning av alternativen.10 

Föreställningen att en sammanhållen grupp kan sträva mot en falsk konsensus, i stället för 

att kritiskt granska beslutsalternativen, kan kontrasteras mot den vanliga uppfattningen att 

sammanhållning leder till bra prestation. Vi måste dock här skilja på sammanhållning i en grupp med 

jämlik statusfördelning och en falsk sammanhållning som bygger på underkastelse gentemot 

dominanta gruppmedlemmar. Det finns anledning att tro att exempelvis en stab kan bli offer för det 

sistnämnda, beroende på hierarkin i organisationen.  

Mycket tyder på att den enskilde i en grupp har en stark motivation att inte bryta med 

gruppens normer. Det finns en grundläggande rädsla för att tappa status eller - ännu värre - bli 

utesluten. Att människor kan ha denna ganska starka tendens att inordna sig i en grupp stöds också 

av evolutionspsykologisk teoribildning. I jägare/samlaresamhället levde man i grupper där en högt 

utvecklad samarbetsförmåga var avgörande för överlevnaden. Att bli utesluten ur gruppen kunde 

vara ett hot mot den enskilde och därför har vi en från början funktionell rädsla att bli utesluten ur 

vår grupp/flock. Underdånighet, undfallenhet eller impulsbehärskning kan alltså vara funktionella 

reaktioner när hotet kommer från den egna gruppen.11 

Vi människor antas ha specifika strategier för att känna av sociala normer och 

dominanshierarkier i en grupp. Dessa uppstår tidigt i livet, ofta redan vid tre års ålder.12 I en nybildad 

grupp formas föreställningar hos den enskilde kring status och dominanshierarkier snabbt, redan 

inom några minuter. Vi får alltså snabbt föreställningar om vilka i gruppen som har hög respektive låg 

9 Kerr & Tindale, 2004 
10 Orasanu & Salas, 1993 
11 Marks & Nesse, 1994 
12 Buss, 1999 

                                                           



status och detta kan gälla både den formella och informella statusen. Detta får sedan en mängd 

implikationer för hur gruppens dynamik fungerar. I grupper under stress tenderar beslutsfattandet 

att koncentreras högre upp i hierarkin och gruppmedlemmar med lågstatuspositioner tenderar i än 

större utsträckning att underkasta sig dem med högstatuspositioner.13 En faktor som kan bidra till ett 

mindre gott beslutsfattande i grupper är om en medlem med hög status i arbetslaget inte bryr sig om 

relevant information som en medlem med lägre status kommer med.14 

Informella normer om vad som är det eftersträvansvärda beteendet kan leda en i fel 

riktning. Prestige och krav på hjältemod kan vara stora hinder i vägen mot rationellt ledarskap.  

Förslag på diskussionsfrågor 

Efter teorigenomgången kan ett reflekterande pass läggas in. Detta kan utgå från följande frågor till 

deltagarna: 

1. Har du själv upplevt en stressad ledare/chef i en beslutssituation? Hur utryckte det sig?  

2. Har du egna erfarenheter som chef/ledare på positiv eller negativ stress i en beslutssituation? 

Hur uttryckte det sig? 

3. Vad kan vårt förhållningssätt att ”det händer inte mig/oss/här” innebära i en beslutssituation?   

4. Finns det risk i en beslutssituation att det är viktigare med enighet än att någon kritiskt granskar 

vad gruppen/staben håller på med? Finns det risk att man anpassar sig för mycket och inte våga 

gå emot majoriteten eller de individer som har hög status? Vad kan detta i så fall medföra? 

Stresshantering i ett organisatoriskt sammanhang 

När man hör ordet stresshantering kanske associationerna går främst till individuella 

avslappningstekniker och dylikt. Här har dock en bredare syn valts på vad stresshantering är. 

Stresshanteringen kan ske på individnivå men också på grupp och organisationsnivå. Att välja ut 

stresstålig personal, att ha en prestigelös syn på ledarskap eller att ha rutiner vid insats som inte 

överbelastar ledare är olika sätt att förebygga och hantera stress. I tabellen nedan listas olika 

stresshanteringstekniker. Kategorierna före och under har här slagits samman, eftersom att det som 

ska ske under måste förberedas före. 

  

13 Driskell & Salas, 1991 
14 Lajksjö & Wallenius, 2003 

                                                           



 

 Före/under en insats Efter en insats 
Lednings- och 
organisationsnivå 

Urval av personal 
Synen på ledarskap  
Ledarrutiner vid insats 
Utbildning/övning  

Krishanteringsplan 
 

Gruppnivå Lagutveckling 
 

Kamratstöd och 
avlastningssamtal15 

Debriefing/defusing 
Individnivå Mental träning16 

 
Skriva av sig17 
Krisstöd 

Vad bör utbildningsmålen vara? 

I ett professionellt sammanhang kan stresshanteringens syfte definieras som: 

1) att man löser sin uppgift 

2) att man mår bra under och efter insatsen 

Att kunna lösa sin uppgift även under stress ställer följande krav:  

 Att genom teoretisk undervisning och upplevelseövningar bli medveten om vilka reaktionerna på 

stress är och hur de tar sig uttryck.  

 Att skapa förståelse för att uppgift, rutiner, ledarroll och organisation måste utformas så att den 

enskilde individen inte belastas för hårt eller får omöjliga krav på sig. Under stress kan det vara 

extra viktigt att informationsinhämtningen fördelas på flera och att all relevant information 
18därefter kommer chefen till del. Någon individ med en mer assisterande roll som inte har 

samma ansvarsstress som chefen kan vara ett bollplank och påkalla uppmärksamhet på sådant 

som chefen själv missar. 

 Att chefsrollen under längre och svårare insatser ges inslag av avlastning (och ibland sömn). Det 

kan kräva att kunna lämna över till någon annan under en tidsperiod.  

 Att lära en ledare att känna sina begränsningar och agera därefter. Ingen är osårbar. Dock är det 

lätt att anta att det finns mycket av prestige i en sådan här fråga. Skickligt ledarskap är just att ha 

den mognaden att kunna inse och erkänna att man just för tillfället inte fattar bra beslut. Att 

hantera stress under en insats kan innebära att prestigelöst begära stöttning eller i vissa fall träda 

tillbaka. 

 Att om en chef trots goda förberedelser tappar kontrollen över sina reaktioner måste det 

hanteras, vilket kan kräva ett ifrågasättande av den attityd till ledarskap vi har idag. Om en chef 

med starka stressreaktioner inte visar tillräcklig insikt om att han/hon är olämplig som ledare kan 

15 Lärarhandledning finns framtagen på FHS. 
16 Lärarhandledning finns framtagen på FHS. 
17 Lärarhandledning finns framtagen på FHS. 
 

                                                           



det vara nödvändigt att någon har mandat att åtgärda detta – i värsta fall genom att ta befälet 

från den berörde. 

Att förebygga att någon mår dåligt efteråt kräver:  

 Kunskap om diverse tekniker, typ avlastningssamtal. 

 Träning av olika former av efterbearbetning.  

Steg 2: Tillämpade övningar 

Olika typer av övningar 

Stress kan övas i klassrumsövningar där stresshanteringsförmåga och simultankapacitet kan testas. 

Också diskussionsövningar kan förekomma. Där kan man exempelvis diskutera vad man gör om man 

själv/någon annan tappar ansiktet, vad man gör för att undvika att detta händer eller vad gör man 

om en ledare/kollega går för långt ner ”i konen”. I detta sammanhang kommer vi dock att fokusera 

på tillämpade övningar. För att syftena ska uppnås krävs följande:  

 Övningarna kan inte vara för ”snälla”. De problem som uppstår under stress måste belysas. Minst 

en övning under utbildningen bör vara en hög-stress övning där övningsdeltagaren får känna på 

hur det är att ”gå ner i konen”. Det kan med fördel också annonseras att en sådan övning ingår i 

utbildningen.  

 En kursdeltagare måste övas flera gånger. Det gör att de inledande övningarna kan ha en 

stegrande stress och ställa deltagaren inför svårlösta dilemman, medan de senare övningarna 

kan vara relativt lättare för att bygga upp en känsla av kompetens. 

 
Stressexponeringen under ett övningsmoment kan påverkas på flera sätt: 

Miljön 

 Yttre påverkan, att skapa stimmig miljö med oljud 

 Mer markörer som agerar påträngande media, nyfikna anhöriga eller bråkiga vittnen 

Händelsens svårighetsgrad 

 Att man kommer först till en allvarlig händelse med oklar riskbild 

 Att man får för mycket, för lite eller för vag information  

 Att man måste fatta beslut under tidspress 

 Att man inte ”kommer ifatt” händelsen; resursbrist i relation till krav och förväntningar 

 Omfall 

 Att händelsen kräver svåra prioriteringsbeslut – exempelvis genom flera samtidiga larm 

 Problem med utrustning eller med skadad personal  



Uppföljning - checklista 

Stressövningar kan utvärderas på flera olika sätt. Ett enkelt fysiologiskt mått är pulsklocka men denna 

metod förutsätter att övningsdeltagarna inte samtidigt anstränger sig fysiskt. För att eleven ska 

kunna dra lärdom av sina egna och andras reaktioner under övningarna har här en checklista tagits 

fram (se bilaga). Varje deltagare som agerar ledare eller motsvarande bör fylla i en sådan blankett 

efter varje stressövningsmoment. 

Vid genomgång efter övningsmomentet bör stressaspekten tas upp. Upplevde ledaren 

något stressymptom? Tyckte andra att han/hon gjorde det?  

Steg 3: Reflektion och integration 
Efter teoriföreläsningar och övningar samlas grupperna vid ett senare tillfälle för en 

reflektionsinriktad gruppövning (se bilaga 2). Här är checklistorna tänkta som ett underlag. Syftet är 

här att deltagarna tillsammans ska sammanfatta vad de lärt sig och samtidigt att momentet får en 

utvärdering. Deltagarna diskuterar frågorna i mindre grupper varpå momentet kan avslutas i plenum 

med redovisning och gemensam diskussion. 

Pedagogisk diskussion 
Konceptet bygger på att lärandet sker i en process som kan illustreras i följande steg: 

1. Att deltagaren utifrån teoretisk kunskap om stressorer, reaktioner och effekter på beteende 

uppmanas att observera sig själv, framför allt under övning men även i verkliga situationer. 

2. Reflexion själv och i grupp. 

3. Medvetandehöjning om egna reaktioner och vad de kan medföra.  

4. Bättre stresshanteringsförmåga. 

Enbart teoretisk kunskap har erfarenhetsmässigt ett begränsat värde i relation till de 

definierade lärandemålen. Att bara intellektuellt veta hur människan reagerar på stress gör en inte 

självklart bättre som aktör i krissituationer. Detta gör att den pedagogiska utmaningen i konceptet 

får placeras en bit upp på skalan i de olika taxonomier som finns i den pedagogiska teoribildningen.19 

I de lägre nivåerna i dessa taxonomier finns ren faktainlärning mellan högre nivåer just innefattar 

förmåga att kunna använda och även ifrågasätta kunskaper på olika sätt.  

I lärandeprocessen finns också hinder.20 Dessa kan grundas i psykologiska 

försvarsmekanismer (se sid 4) som kan hindra insikten om hur man själv regerar och fungerar.  Det 

19 Exempel på sådana är Blooms taxonomi och Biggs SOLO; se t ex Ramsden, 2003. 
20 Se Illeris, 2007, för en diskussion om försvar mot lärande. 

                                                           



kan finnas en tröghet att erkänna att man faktiskt blir stressad och att det kan påverka både en själv 

och gruppen på ett negativt sätt.  

Att deltagarna har tidigare erfarenheter av kursinnehållet kan skapa både möjligheter och 

svårigheter.21 En utmaning just med vuxna kursdeltagare är att de bär med sig många tidigare 

föreställningar och inte minst sådana som är kopplade till egen självbild och egna reaktionsmönster. I 

sammanhang där man professionellt kommit i berörning med stress kan självbilden säga en att ”det 

här kan jag/vi”. Utmaningen i konceptet är då att man inte bara måste lära in utan också lära om, 

något som benämns ackommodativt eller överskridande lärande.22 

I detta koncept är den självkritiska reflexionen en del i att övervinna hinder mot lärande.23 

Det kan också ses som en av styrkorna i konceptet och det kan också relateras till den kritik mot 

tidigare upplägg som redan diskuterats. Att enbart förmedla teori eller att ha övningar utan klart 

syfte når knappast avsedda lärandemål. Just möjligheten att kombinera dessa moment med ett 

självreflekterande inslag torde vara ett betydligt bättre sätt att skapa en positiv inlärningseffekt.   

21  Se Lönnheden & Olstedt, 2004, för en diskussion. 
22 Se Illeris, 2007, Granberg, 2009. 
23 Se Granberg, 2009, för en diskussion om reflexionens betydelse i lärandet. 
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Bilaga 1: Checklista vid stressövningar 
 

Din befattning under övningen:……………………………………… 

 

Vilken grupp tillhör du?……………………………………………… 

 

Vilken typ av händelse övades? ………………………………………… 

 

Jag uppfattade övningen/insatsen som: 

 Enkel - kunde gå på inlärda rutiner  

 Svår - var tvungen att gå utanför rutinlösningar och tänka nytt 

 

Jag tycker stressnivån på övningen/insatsen var: 

 Hög 

 Medel 

 Låg 

 

Jag uppfattade att jag själv och gruppen under övningen/insatsen presterade: 

 Mycket bra  

 Bra  

 Ganska dåligt  

 Dåligt 

 

Var god vänd!  



Ange nedan vad du upplevde under övningen hos dig själv.  
Reaktion Förekom inte 

alls 
Förekom i 
någon 
utsträckning 

Förekom i stor 
utsträckning 

Att jag fick tunnelseende    
Att tankarna låste sig    
Att jag blev avgränsad i mitt 
tänkande  

   

Att jag saknade bra idéer    
Att jag hade fokus på fel sak    
Att jag tappade översikten    
Att jag som chef inte hade 
fokus på det övergripande 
utan blev ”operativ”  

   

Att jag tappade 
tidsuppfattningen 

   

Att jag inte tänkte framåt i 
tillräcklig utsträckning 

   

Att jag missade att utnyttja 
någon resurs 

   

Att det låstes för tidigt vid ett 
alternativ/strategi.   

   

Att jag agerade förhastat    
Att handlingsalternativ 
missades. 

   

Att jag missade i praktiska 
handhavandet med 
utrustning 

   

Att jag blev oförsiktig    
Att jag blev orolig    
Att jag blev irriterad    
Att jag hade svårt att 
samarbeta 

   

 
Övriga kommentarer: 

 

 

  



Bilaga 2: Frågor till gruppdiskussion: 

Diskutera dessa frågor i gruppen och anteckna i stolpform vad ni kommer fram 

till. Var beredda att redogöra för ert resonemang inför de övriga 

kursdeltagarna. 
 

1. Var övningarna ”lagom” stressande? Vad var stressande i så fall? 

(Tempo, att var bedömd av lärare och kamrater, störande omgivning 

etc.) 

2. Förekom det några stressreaktioner under övningarna? Hos dig själv hos 

andra? Vilka var de vanliga reaktionerna? 

3. Hur tror ni övningarna är jämfört med verkligheten? 

4. Vilka situationer i verkligheten kan vara mest stressande? 

5. Hur kan man på bästa sätt förebygga olika reaktioner på stress? 

6. Hur kan man på bästa sätt hantera olika reaktioner på stress när de 

uppkommit? 
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