
Stressprofil

Staplarna nedan visar olika stressfaktorer och i vilken grad dessa kan gälla för dig i lägen då du är stressad. En stapel
med ett värde under 50 visar gradvis på måttlig till ingen stressande inverkan. Om den däremot ligger över 50 visar den
gradvis en måttlig till betydande stressfaktor.

Stress kan upplevas på många olika sätt. I detta sammanhang tänker vi att man blir negativt påverkad humör- eller
känslomässigt. Det kan röra sig om frustration, missnöje, irritation eller att man känner sig jagad. Ibland kanske man inte
känner sig direkt stressad, men märker av symptom såsom trötthet, uttråkning eller uppgivenhet.

Om du har en arbetssituation med många stressfaktorer bör du titta närmare på detta med din chef och se hur ni kan åt‐
gärda det.

Administrativa uppgifter
Administrativa uppgifter, dokumentation, rapportering och rutinarbete.
Uppgifter som kräver tålamod, detaljfokus och fallenhet för att hålla god
ordning och struktur.
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Plötsliga, större förändringar
När det sker förändringar utan att du fått tillräcklig framförhållning och då det
saknas utrymme att sätta sig in i vad dessa innebär.
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Ensamarbete
En arbetssituation där du ofta måste jobba ensam i längre perioder och där du
har begränsad kontakt med andra personer under arbetsveckan.
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Utdragna processer
När det krävs att du måste arbeta med processer steg för steg över en längre
period innan du kommer i mål. Tålamodskrävande och tidskrävande uppgifter
där du inte snabbt kan se resultatet av dina insatser.
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Otydligt ledarskap
När du inte vet vad som förväntas av dig eller vad som gäller. Avsaknad av
tydliga riktlinjer, rutiner och direktiv eller ingen ansvarig att rådfråga eller
bollplanka med.
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Korta deadlines
Uppgifter med mycket korta tidsfrister i förhållande till uppgiftens omfång.
När det krävs att du måste jobba extra snabbt för att hinna med och där du
kan bli tvungen att prioritera om.
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Begränsat handlingsutrymme
När det saknas möjlighet för dig att ta egna initiativ inom ditt ansvarsområde
eller att du inte har fria händer att genomföra dina uppgifter utan att först
behöva stämma av eller rapportera till överordnade.
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Arbete utanför komfortzonen
Uppgifter eller situationer som du är ovan vid, som utmanar din riskvillighet
och innebär att du på något sätt känner dig osäker eller obekväm.
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