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VAD ÄR OCH INTE ÄR GNÄLL?

Gnäll DEFINIERAS som: 

Att man bara fokuserar på problem och det man 

är missnöjd med istället för på möjliga lösningar. 

Kan uttryckas på flera sätt, både verbalt och som 

ett icke verbalt (gester) beteende 

Gnäll är ett sätt att reglera/hantera sina negativa 

känslor. 

OBS! Det är INTE gnäll att försvara eller  kämpa 

för egna eller andras rättigheter på en 

arbetsplats eller i samhället. 



ORGANISATION ELLER INDIVIDEN?

Gnäll på arbetsplatser är resultatet 

av både brist på tydlighet i 

organisationen, arbetskultur, med 

mera

OCH 
Individuella faktorer hos 

medarbetarna. 



Del 1. Gnäll på 

arbetsplatser. 

Vad det beror på?



VAD kan DU GÖRA 

när andra gnäller?



GNÄLL, EN SPARK 

FÖR 

SINNESSTÄMNING 

BEKRÄFTELSE EN 

PRESENT FÖR 

SINNESSTÄMNING  



VAD GÖRA NÄR ANDRA GNÄLLER? 

AKTIVT LYSSNANDE OCH MI FÖRHÅLLNINGSÄTT! 

Steg 1. Bekräfta personen i sitt lidande eller 

sammanfatta för att visa att du har lyssnat

Steg 2. Ställ frågor som strävar efter 

lösningar eller andra alternativ

Vad vill du göra åt det? eller Mitt förslag är att…

eller Gnäll tillsammans cirka 5 minuter 

och byt samtalsämnet eller något annat.

KOM IHÅG! UPPMÄRKSAMHET är 

nyckelord. Du har också ett ansvar. Ju mer du 

lyssnar och uppmärksamhet du ger, desto mer 

bidrar du själv till det som händer 



Filmer
De finns på Liria Ortiz 

Youtube kanal



DEL 2. Vad göra när DU

själv gnäller?



Efter ytterligare några år till av gnäll kan 

jag tänka mig att ändra på mitt liv!



GNÄLLETS OLIKA FUNKTIONER

Varför pratar jag om 
FUNKTION av gnällandet 

och inte dålig självkänsla eller 
dåligt självförtroende?



VAD MENAS MED FUNKTION AV ETT BETEENDE = 

GNÄLL?

När vi utför ett beteende vill vi uppnå 

eller undvika något på kort eller lång sikt. 

Det som styr oss är de kortsiktiga konsekvenserna 

av våra beteenden. 



VARFÖR? GNÄLLETS FUNKTION

Gnället fyller FUNKTIONEN att lura mig
(min hjärna) så att jag slipper göra något. 

Jag gnäller: Pengarna bara försvinner!

Konsekvens i stunden

- Reglerar (hanterar) min känsla 
genom att uppnå tillfällig lindrig 

- Lättnad 

- Upplevelse Jag gör något åt det!

Jag säger: Pengar försvinner istället för

Jag VALDE att shoppa och   
KONSEKVENSERNA är…



GNÄLLETS FUNKTION 

Det är som att gunga gungstol: 

man har något att göra men 

kommer inte ur fläcken!



VARFÖR? GNÄLLETS FUNKTION

Det är bekvämt att skylla på faktorer 

UTANFÖR en själv (kognitiv bias?) för 

att förklara varför man inte är så nöjd som 

man skulle vilja vara med sitt liv eller jobb. 

Vi slipper ta ANSVAR för vara VAL och 

handlingar och för hur livet 

gestaltar sig för oss just nu. 



GNÄLLETS INVERKAN PÅ HJÄRNAN OCH LIVET

När vi börjar GNÄLLA förändras kemin i hjärnan,

PÅ KORT SIKT halterna av må-brå-signal-

substanserna endorfin och serotonin ÖKAR! 

Vi mår bra av att gnälla!

PÅ LÅNG SIKT sänks endorfin och serotonin. 

Vi behöver gnälla mer och mer för att uppnå 

samma effekt som i början, hjärnan vänjer 

sig och ingen endorfin och serotonin utsöndras

längre.  

Omgivningen ger inte heller samma uppmärksamhet 

som i början, kan leda till utanförskap, bitterhet…



FUNKTION 

för dig?

Identifiera



VAD GÖRA?

Steg 1 - Lär dig att IDENTIFIERA skillnaden, är 

det jag känner äkta sorg. Det jag gör är konstruktivt 

kritik eller gnäll? 

Steg 2 - Fråga dig själv: vilken FUNKTION fyller det 

jag säger eller tänker just nu? 

Steg 3 - Vad får jag av gnällande just nu? Vill jag må 

bra i stunden? Vill jag slippa ta itu med en konflikt 

eller besvärlig situation? Om svaret är JA

Istället? * Vad kan jag göra för att ta hand om 

mig själv eller det som händer?     

* Acceptans eller förändring?



STEG 1. IDENTIFIERA OCH HITTA ALTERNATIVA SÄTT ATT 

AGERA

Situation Tankar  

och 

känslor

Beteende 

Gnäll

Funktion? Istället? 

Alternativ 

beteende



STEG 2. VAD GÖRA? 

1. Ha en gnäll – eller klagostund 

på ca. 15 minuter ensam eller 

tillsammans med andra = bittra 

kvarten

2. Inrikta dig på vad du vill göra 

åt det. 
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NÅGRA AV MINA ARTIKLAR OM GNÄLL

Hur kan vi komma ifrån allt gnäll på jobbet? - Läs mitt svar 

publicerat i tidningen Dagens Nyheter 2019-03-29

https://www.dn.se/insidan/alla-pa-jobbet-gnaller-hela-tiden-hur-

kan-vi-komma-ifran-det/

Är gnällandet den nya svenska nationalsporten? Publicerat i 

Expressen 2019-07-18

https://www.expressen.se/gt/noje/ar-gnallandet-den-nya-

svenska-nationalsporten/

https://www.dn.se/insidan/alla-pa-jobbet-gnaller-hela-tiden-hur-kan-vi-komma-ifran-det/
https://www.expressen.se/gt/noje/ar-gnallandet-den-nya-svenska-nationalsporten/


PODDAR SOM JAG HAR 

DELTAGIT I KRING GNÄLL

Hur kan man hantera gnäll och sätta gränser. Samtal med Liria 

Ortiz om boken Konsten att gnälla. Intervju av Staffan 

Hultgren år 2020. https://soundcloud.com/user-924613081-

629572246/konsten-att-gnalla

Lyssna på Konsten att gnälla! från Nätverkspodden | 

Nätverkande, PR & marknadsföring på Apple Podcasts. 

https://podcasts.apple.com/se/podcast/n%C3%A4tverkspodden

-n%C3%A4tverkande-pr-

marknadsf%C3%B6ring/id1218894923?i=1000476498367

https://soundcloud.com/user-924613081-629572246/konsten-att-gnalla
https://podcasts.apple.com/se/podcast/n%C3%A4tverkspodden-n%C3%A4tverkande-pr-marknadsf%C3%B6ring/id1218894923?i=1000476498367


Illustrationer: Leif Åbjörnsson

Hemsida: www.aabjornsson.se

http://www.aabjornsson.se/


FILM
Vinnare eller 

förlorare? 

https://www.youtube.

com/watch?v=twulbpT

_Gcc

https://www.youtube.

com/watch?v=uqK6e

dDAXMQ

https://www.youtube.com/watch?v=twulbpT_Gcc
https://www.youtube.com/watch?v=uqK6edDAXMQ


För FÖRELÄSNINGAR om 

”Konsten att gnälla. Stoppa gnäll 

– hos andra och dig själv” 

majla till:, 

Liria.Ortiz@gmail.com 
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