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Stressekvationen
är en tankemodell



Stress
Ett tillstånd av mental eller känslomässig 
påfrestning som ett resultat av ogynnsamma 
eller krävande omständigheter



Stressnivån
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Taktiska beslut påverkar 
pressen Strategiska beslut 

påverkar komplexiteten

Kulturen påverkar 
tryggheten



Press Känslan av angelägenhet (“Sense of Urgency”)
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Individens drivkraft



Press

Åtgärder

Hur skapas Sense of Urgency i vår organisation?

Vad skapar onödig press i vår organisation?

Hur skapar vi mer luft och känsla av prestation?



Komplexitet
Ett tillstånd eller egenskap som gör något 
intrikat eller komplicerat, till exempel genom 
att bestå av många delar, vara svårt att förstå 
eller överblicka.



Komplexitet
“Komplexitet i organisationer är som högt 
kolesterol i människokroppen. Du vet inte om 
att du har det förrän du tittar efter det. Och har 
du otur så tar det kål på dig.”

— Mary Poppendieck
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— Alfred North Whitehead

“Civilisationen avancerar genom 
att utöka antalet viktiga 
operationer som vi kan utföra 
utan att behöva tänka på dem.”



“Organisationen avancerar 
genom att fler viktiga saker kan 
bli gjorda utan att det kräver 
någon större insats.”



— Marcus Lagré

“Organisationen avancerar 
genom att fler viktiga saker kan 
bli gjorda utan att det kräver 
någon större insats.”



KomplexitetVad driver på komplexiteten i vår organisation?
(Teknisk, organisatorisk, process, kommunikation)

Hur snabbt blir nyanställda självgående?

Vad borde vara enkelt, men är svårt?
Åtgärder



Trygghet
Känslan av välmående och säkerhet, av att 
inget dåligt kommer att hända, att vara 
omhändertagen och skyddad.



Trygghet



— Amy Edmondson

“Övertygelsen om att man inte 
kommer bli straffad eller 
förödmjukad för att man är öppen 
med idéer, frågor, bekymmer eller 
misstag.”

Psykologisk trygghet
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Trygghet

● Anställningstrygghet

● Servant leadership

● Psykologiskt trygghet

● Förtroende & Tillit

● Empati

● Tydlighet



TrygghetVad skapar otrygghet i vår organisation?

Vad föder och främjar gott ledarskap hos oss?

Vad är gott ledarskap hos oss? Åtgärder
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TrygghetKomplexitetPress
Taktiska beslut

påverkar pressen
Strategiska beslut

påverkar komplexiteten
Kulturen påverkar

tryggheten

Hur skapas Sense of Urgency i vår organisation?

Vad skapar onödig press i vår organisation?

Hur skapar vi mer luft och känsla av prestation?

Vad driver på komplexiteten i vår organisation?
(Teknisk, organisatorisk, process, kommunikation)

Hur snabbt blir nyanställda självgående?

Vad borde vara enkelt, men är svårt?

Vad skapar otrygghet i vår organisation?

Vad föder och främjar gott ledarskap hos oss?

Vad är gott ledarskap hos oss?
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