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Att grubbla på 

jobbet efter jobbet

Stressystemet är för korttidsbruk och för 

fysiskt krävande  insatser

Stresspåslaget hämmar tänkandet

Verkställande 

direktör

• Stress ger  svårigheter att 

fatta beslut/ prioritera/ skapa

• Svårt med komplext och 

flexibelt tänkande 

• Svårt med selektiv 

uppmärksamhet  

• Arbetsminnet sviktar

Svårt stanna upp 
dvs hejda 

beteendet/handlingar

Istället

• Irritation

• Aggressivitet

• Tunnelseende

• Fumlighet

• Habituella

strategier

•Omdömeslöshet/ gränslöshet

•Försämrad självinsikt

•Svårt att initiera ändamålsenlig aktivitet

•Tänker inte analytiskt

Effekten varar längre än själva stresspåslaget

Fortsättning:

Arnsten (2009)

Stimulans eller avspändhet
”Uppifrån och ner” 

reglering; 

Arnsten (2009)

”Mild okontrollerbar stress, 

sorger och bekymmer””

”Nerifrån och upp”-

reglering; reflexiva 

snabba emotionella 

gensvar,

habituella rörelser
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Soares et al., 2012

”Kronisk  stress”  organiska effekter

Striatum

Putamen + 

Caudate kärnan

”en atrofi i de 

associativa delarna av 

Striatum och en 

hypertrofi i de 

sensomotoriska 

delarna”

”de mest mediala 

delarna av den orbitala 

hjärnbarken krympt och 

då speciellt i vänster 

hjärnhalva”

”en tillbakabildning av de 

sammankopplande bark-

striatum-kretsar som styr 

målinriktat beteende”

Reversibelt hos unga…

Arnsten (2009)

”Mild okontrollerbar stress”

”Nerifrån och upp”-

reglering; reflexiva 

snabba emotionella 

gensvar,

habituella rörelser

Ex: Kognitiv svikt/bristande 

monitorering/bristande 

avsökning….

▪ Tillskriva individer negativa egenskaper 

snarare än att se till situationen

Fungerar annorlunda intellektuellt: 

Fundamentalt attributionsfel

Fysiologisk stress ökar ”individ”-tolkningar 

▪ Ser mer negativt på andras handlande

▪ Minskning av hänsyn till 

situationsfaktorer Lägre 

funktioner i hjärnan:

Automatiseringen i hjärnan ger 

”persontolkning”. Situations-tolkning

kräver större ansträngning. Ökad aktivitet 

i PFC vid situationstolkning.

Att förstå människors 

handlande en process i flera 

steg (Gilbert 1988)

1. Vad någon gör?

2. Vilka egenskaper har aktören?

Efter initial experimentell kognitiv belastning utgår

3.Tänker kring hela situation aktören 

befinner sig i? Även förändrad kontroll över känslolivet

Att grubbla på jobbet efter 

jobbet är ett brett fenomen  
Cropley et al. (2016)

▪ Stanna kvar i tanken, älta, fortsätta tänka 

på jobbet, fundera, fundera djupt  eller 

begrunda utmaningar och problem.

▪ Det verkar också finnas en positiv valör i 

att tänka på jobbet på fritiden. 
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Att grubbla på jobbet efter 

jobbet kan vara ett problem 

eftersom..

▪ …det kan hindra nödvändig återhämtning 

efter arbetet. -Stick i stäv med att lämna 

jobbet…

▪ Tankarna kan upplevas som påträngande, 

oönskade och stå utanför individens 

kontroll  Cropley et al. (2016)

▪ Har individen svårt att styra sin uppmärksamhet dvs en 

exekutiv svårighet…………?

Två/3 olika studier om exekutiva 

funktioner och grubblande Cropley et al. (2016)

240 deltagare; on line-instrument: 

▪ Känslomässigt grubbel efter jobbet…. 

”Arbetsrelaterat bekymrad…?”

▪ EF: Kognitiv försvagning..”..använt ord 

fel..?”

▪ EF: Kognitiv flexibilitet…”tittar på problem 

ur olika synvinklar…?

▪ EF: Medvetenhet om situationen…”hålla 

koll på vad som pågår runt omkring mig?”

Resultat I

Ju mer människor grubblar efter jobbet ju 

mer 

▪ Kognitiv försvagning r=0.33

▪ Ju mindre kognitiv flexibilitet, r=-0.24

▪ Ju mindre medvetenhet om situationen  på 

jobbet, r=-0.28

Koppling mellan exekutiv funktion och 

emotionellt grubbel

Folkhälsoundersökning; 

intervjuer med 2460 anställda 
▪ Grubblandet: Overcommittment (Siegrist

et al. 2004) ”jag kan lätt stänga av tankar 

på jobbet när jag kommer hem”

▪ EF: 6 intervjufrågor om kognitiv funktion 

på arbetet ex ” problem komma igång…”,       

” problem göra saker i ordning…” 

Resultat II

▪ Risken för försvagad exekutiv kontroll på 

arbetet var ökad med 1,8-2.4 ggr hos den 

tredjedel som hade högst nivå av 

grubblande efter arbetet jfr med lägst nivå 

av grubblande. 

Förstå resultaten
▪ Arbetsrelaterat grubblande kan kopplas till 

tillstånd av sänkt exekutivt fungerande 

dvs…. 

▪ sänkt förmåga när det gäller förmågor som 

är viktiga för att nå mål på jobbet.

▪ Ond cirkel: svårt nå mål i arbetet      

skapar grubblerier som i sin tur…

▪ Grubblandet använder (EF)-resurser som 

behöver användas i arbetet (EF vilar på en 

gemensam resurs)
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▪ Grubblande riskerar att ”koppla ifrån” den pre 

frontala hjärnbarken. 

▪ Riskerar att göra fel som man sedan grubbla 

över..

▪ Finns det en okänd bakomliggande faktor som 

skulle kunna driva processen?

▪ Eller handlar det om arbetsbelastningen?

▪ Rekommendation: Hälsofrämjande 

arbetsmiljö som minskar uttömningen av 

de exekutiva resurserna.

Hur skall då den se ut?

Mönster av arbetsrelaterat grubblande över tid,

arbetskrav och hälsa Kinnunen et al.(2017) 

▪ Förstå hur grubblandet hos individen 

utvecklas över 2 år. 

▪ Profilanalys….. Gruppera individerna 

och inte olika faktorer

▪ Skiljer sig arbetskraven mellan olika 

mönster av grubblande

▪ Skiljer sig välbefinnandet/hälsan mellan 

olika mönster av grubblande

Flera sorters grubblande samtidigt……

Mönster av arbetsrelaterat grubblande över tid:

arbetskrav och hälsa Kinnunen et al.(2017) 

Bakgrund:

Flera sorters grubblande efter arbetet:

▪ emotionellt grubblande dvs lidande 

obehag kring ett arbetsrelaterat problem

▪ problemlösande funderingar lösa ett 

problem ”oemotionellt”

▪ svårigheter att frigöra sig mentalt från 

arbetet under fritiden. 

Motsatsen till frånvaro av tankar eller 

känslor kring arbetet även positiva tankar.

Hur ser kombinationerna av grubblande ut?

ca 650 deltagare inom utbildning, IT och media. 3 

mätningar över 2 år.

Mätningarna

Arbetskrav som föregår grubblandet: 

▪ Mängdkrav och pressat arbete

▪ Kvalitativa krav: kognitiva krav och 

känslomässiga krav

Mätningarna

Utfall hälsa: 

▪ arbetsrelaterad utmattning, 

▪ sömnproblem 

▪ engagemang i arbetet (utesluter inte ett 

positivt utfall)
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Resultat: 5 profiler

1. grubblade inte efter arbetet, 12%

2. måttlig frigörelse från arbetet, 34%

3. måttligt grubblande med låg frigörelse 

från arbetet, 33% 

4. hög nivå av emotionellt grubblande med 

låg nivå av frigörelse från arbetet, 8%

5. problemlösande funderande och låg 

frigörelse från arbetet, 13%

Första sortering ….

▪ grubblade inte efter arbetet, 12%

▪ måttlig frigörelse från arbetet, 34%

Hälsosamma mönster

Resterande undersöks vidare…..

Vilka arbetskrav hör ihop med 

profilerna

Profil 1 och 2:

inget grubblade efter arbetet och måttlig 

frigörelse från arbetet karakteriserades av 

mindre tidspress och lägre emotionella 

krav än de andra grupperna. 

Profilerna och hälsan

Profilerna 1, 2 och 5 

▪ inget grubblade efter arbetet

▪ måttlig frigörelse från arbetet

▪ problemlösande funderande och låg 

frigörelse från arbetet

Gemensamt att mindre sömnsvårigheter och 

utmattningssymtom än profil 3 och 4

Profilerna och hälsan forts.

Profil 4 hög nivå av emotionellt grubblande

med låg nivå av frigörelse från arbetet

Mest utmattningssymtom och i genomsnitt 

på en nivå av diagnostiserbart 

utmattningssyndrom.  

Profilerna och hälsan forts.

Profil 5 problemlösande funderande och låg 

frigörelse från arbetet

Mest engagemang i arbete dvs vitalitet av 

alla profilerna (men inte signifikant skilt från grupp 1)

▪ Profil 1 låga krav högt engagemang och inget grubblande
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Diskussion/sammanfattning

▪ mönster eller profiler bestående av flera 

olika former av grubblande samtidigt

▪ mängden arbetskrav direkt relaterad till 

mängden grubblande och således högst i 

grupperna 3-5.

▪ emotionellt grubblande; stresspåslaget 

förlängs in på fritiden vilket utgör en 

hälsorisk (fortsättning följer…..) 

Profil 5
▪ Problemlösande funderande kan fungera 

utan emotionellt grubblande.

▪ Problemlösande funderande ger en känsla 

av tillfredställelse när man har löst 

problem 

▪ Problemlösande funderande kan förbättra 

situationen vilket i sin tur på olika sätt 

skapar tillfredställelse

▪ Engagemang i arbetet hos grupp 5 

indikation på att återhämtning pågår eller 

är fullbordad menar forskarna

Jämförelse profil 5 och 4:

▪ Emotionellt grubblande kan ske utan 

Problemlösande funderande

▪ Problemlösande funderande kan ske utan 

Emotionellt grubblande

∑ Anställda bör inte utsättas för alltför höga 

arbetskrav.

Hur underlätta återhämtning från arbetskraven 

i olika åldersgrupper för att uppnå en hållbar 

hälsa och ett inkluderande arbetsliv

Mäta trötthet efter arbetsdagen under 2 år

▪ Låg trötthet =41%

▪ Mellangrupp= 41%

▪ Hög nivå av trötthet = 18%

▪ En av de mått som skiljde grupperna 

mest åt var hur mycket man tänkte på 

jobbet under fritiden

Grundläggande psykologiska 

behov; skydd av EF och ger 

vitalitet. Om individen i sin 

aktivitet kan uppleva….. 

▪ …autonomi

▪ …mästerlighet/kompetens

▪ …samhörighet

Ryan et al. (2008)


