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Stress er en kostbar gave

Stress kan skyldes mer enn at vi har dårlig tid. Vi kan være stresset fordi vi 
føler at vi ikke mestrer de utfordringene vi står overfor. Forhold som ligger 
langt tilbake i tid eller dypt i oss kan gjøre oss disponert for stress.

Våre dagers angst og utrygghet er like mye angst for 
ikke å overleve som våre forfedres angst var det. Det 
har bare fått en annen form. Liv og død handler for de 
fleste av oss i dag om hvordan vi skal mestre tilværel-
sen, om hvordan vi skal bli i stand til å skaffe penger til 
mat, klær, husly og andre nødvendigheter. Når kravet 
til prestasjoner, jobb, konkurranse, omstillinger og det 
å være vellykket øker, øker som regel utryggheten 
på om man kan greie seg og makte sine forpliktelser, 
om man kan overleve. Å skaffe seg penger, materielle 
goder og makt kan derfor lett få status som bevis på 
trygghet og verdi, og dermed som en sikkerhet for å 
overleve. Som vi skal se kan denne forsikringen være 
ganske skjør.

Økende krav

Stress handler om alt vi må, skal, bør eller er nødt til å 
gjøre. Det kan være morsomme gjøremål eller plikter. 
Når vi er stresset, har vi lett for å bli så opptatt og 
oppslukt av alt vi skal få med oss, få gjort, rekke, få 
ferdig, komme à jour med, at vi sjelden stiller spørsmål 
ved hva som driver oss. Vi spør oss sjelden hva som 
gjør vår hektiske levemåte så nødvendig. For det føles 
nødvendig. Vi vet bare at vi må stå på, og at jo mer vi 
står på, jo bedre kjennes det. Dess mer vi får gjort, dess 
mer føler vi oss ovenpå og fornøyd. Da vil det å si nei, 
utsette noe eller ikke gjøre det så perfekt som mulig, 
skape dårlig samvittighet, uro og lav selvfølelse. Da 
kan det bli viktig å vise for eksempel at vi er velvillige, 
flinke, kompetente, har stå på-evne og utholdenhet. 
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Det virker som en motvekt mot og kompensasjon for 
ubehag, og vi oppnår gunst og unngår misbilligelse. 
Men det kan bli mye å gjøre og mange oppgaver å ta 
seg av! Da oppstår det fort tidsnød og stress. Kanskje 
rekker vi ikke å komme igjennom programmet, det 
må vente, eller enda verre: Det blir ikke gjort.

Stress demper angst

Sett i denne sammenhengen er det forståelig at 
det blir vanskelig å stresse ned og ta det mer med 
ro, for det vil kunne få frem en følelse av udugelig-
het og ubehag, vekke uro og lede til en opplevelse av 
mer eller mindre mislykkethet og mindreverd. Det er 
følelser som kan skape angst – angst for å miste både 
partner, jobb og sosial anerkjennelse, og ikke mestre 
tilværelsen. Det er vår tids angst for ikke å overleve. 
Stress er således angstdempende.

 Hvordan henger dette sammen? La meg starte med 
begynnelsen. Som små barn er vi fullstendig avhen-
gige av at noen tar vare på oss og beskytter oss, gir oss 
mat, varme klær, ly for vær og vind. Uten alt dette dør 
vi, noe vi vet med våre instinkter. Dette gjør at vi som 
barn er totalt avhengige av andre. (En indisk filosof 
har en gang sagt at barndommen er verdens største 
slaveri.) Det er livsviktig for barnet å føle seg trygg 
på at det blir tatt vare på. Denne tryggheten oppstår 
når omsorgspersonene, som regel mor og far, ved sin 
atferd viser barnet at det er elsket. Som barn trenger vi 
bekreftelse på at vi er bra nok for mor og far, så bra at 
de vil bry seg nok om oss til å gi oss mat og passe på 
oss slik at vi overlever. I den grad dette skjer, utvikler 
vi vår selvfølelse og tro på oss selv. Denne positive 
anerkjennelsen av oss som menneske er det eneste 
som skaper reell, genuin indre trygghet, en god selvfø-
lelse og en opplevelse av å være verdifull. Uten dette 
skapes angst og utrygghet og en redsel for å dø.
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 Men det å være foreldre er ikke lett. Det ser ut til 
å være vår lodd som barn i større eller mindre grad 
å oppleve for lite anerkjennelse og behovstilfredsstil-
lelse. Litt forenklet kan vi si at jo mindre bekreftelse, jo 
mindre selvfølelse, eller omvendt: jo mer bekreftelse, 
jo bedre selvfølelse. 

Når denne bekreftelsen er mangelfull, blir det livs-
nødvendig for barnet å finne måter å kompensere for 
dette på. Barnet lærer raskt hva som vekker mors og 
fars gunst! Hele systemet, alle sansene, er innstilt på å 
oppdage hva som skal til for at de skal like det, synes 
det er bra nok og verdifullt nok til å få den omsor-
gen det trenger for å overleve. Det er smertefullt og 
skamfullt å bli avvist, så barnet går raskt i gang med å 
oppføre seg slik at det blidgjør og tekkes foreldrene. 
Et barn vil også oppfatte foreldres avvisning og misbil-
ligelse som deres egen skyld. Det finnes ingen annen 
naturlig forklaring i et barns verden. Den eneste løsnin-
gen blir å motbevise det. Barnet fornemmer hva som 
faller i foreldrenes smak, og streber etter å oppføre 
seg i tråd med det. (Ikke alle barn reagerer på denne 
måten som svar på frustrasjoner, misnøye og avvisning 
fra sine omsorgspersoner. Andre kan for eksempel 
utvikle sinne, aggresjon, protester og lignende.) 

Noen foreldre har dessverre lav toleranse for mye 
av sine barns atferd, og kan vise dette tydelig, ofte 
uten at de selv er klar over det. De kan uttrykke det 
på mange forskjellige måter. Det behøver ikke å være 
med ord, men med blikk, ansiktsuttrykk eller kropps-
språk for øvrig. Som vi skal se i siste kapittel er barn 
spesielt sensitive for slike ikke-språklige signaler. De 
kan fortelle barnet at det er slemt, tar feil eller har 
skyld i at mor eller far er lei seg, har det vondt eller er 
sint. Dette er så risikabelt og utålelig for barnet at det 
vil gjøre hva det kan for å få mor eller far blid igjen. 
Barnet lærer seg raskt og ubevisst å foreta seg noe for 
å redusere angsten for avvisningen og den katastrofale 

konsekvensen det kan få, nemlig 
smerten og skammen ved å være så 
ussel og avvist, og derigjennom trus-
selen om ikke å overleve. For hvem 
skal ta vare på meg hvis mor og far, 
eller omsorgspersonen, blir borte? 

Forsvarsmekanismer

Erfaringene fra oppveksten blir lig-
gende i vår psyke, og påvirker vårt 
reaksjonsmønster senere i livet. 
Avvisning fra mor og far er så skrem-
mende, smertefullt eller sårende at 
vi helst vil glemme det, bortforklare 
det, bagatellisere det eller fortrenge 
det til det ubevisste. Fordi ingen 
forsvarsmekanismer resulterer i at 
hendelsene eller følelsene blir borte, bare vår bevisst-
het om dem, vil de fortsette å leve sitt eget liv i det 
ubevisste. 

Når vi utvikler angst, utrygghet, lav selvfølelse eller 
lite egenverd som barn, vil dette forbli trekk ved per-
sonligheten hvis vi ikke får bearbeidet dem. Inntil det 
skjer, vil vi mer eller mindre fortsette å forholde oss 
til omverdenen slik vi lærte at det var nødvendig da 
vi var barn.

 I vårt voksne liv kan det komme til uttrykk på flere 
måter: 
• Det disponerer for stress å ha vanskelig for å sette 

grenser og si nei for å unngå misbilligelse og avvis-
ning. 

• Det disponerer for stress å måtte være snill, grei og 
hjelpsom for å unngå misbilligelse og avvisning.

• Det disponerer for stress å måtte kompensere for 
dårlig selvfølelse med å være flink, måtte prestere 
og skulle overbevise både seg selv og andre om sin 

Boken ”Stress og 
det lille øyeblikks 
avspenning” ser 
på stress ut fra 
en psykologisk 
vinkling.
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4 dyktighet og fortreffelighet.
• Det disponerer for stress å ha lett for å få dårlig sam-

vittighet. Dårlig samvittighet kan være frykt for at 
ens atferd skal lede til misbilligelse og avvisning.

• Det disponerer for stress å være redd for misbilli-
gelse og avvisning fordi dette kan true med å akti-
vere traumer og utløse vonde følelser.

Den tryggheten og selvfølelsen som oppnås som 
resultat av en fryktbasert og ettergivende atferd, er 
falsk og kortvarig. Den er betinget av at man passer 
på å oppføre seg slik at omgivelsene ikke reagerer 
med mulig misbilligelse, avvisning, sinne eller andre 
uønskede følelser. Den er betinget av å passe på at 
man ikke må gjøre noe feil og utsette seg for kritikk 
eller lignende, fordi dette kan lede til at de gamle, 
fortrengte traumene aktiveres. Dette vil kunne skape 
angst, utrygghet og en følelse av verdiløshet. Det er 

disse følelsene stressatferd er med på å skulle skjule 
og døyve. 

Atferdsmønsteret virket da vi var barn, men som 
voksne kan vi måtte betale dyrt for den samme måten 
å handle på når det gjelder både helse, jobb, relasjo-
ner og økonomi. Da har det utviklet seg negative 
stressreaksjoner. Men denne atferden kjennes positiv i 
øyeblikket og gir en umiddelbar opplevelse av trygg-
het og god selvfølelse. Det er derfor vi prøver å gjøre 
alle til lags og unngå å være til bry. Noen ligger også i 
forkant og er meget proaktive, kreative og dynamiske. 
Forfremmelse, lønnsforhøyelse og ros blir et bevis på 
sårt tiltrengt positiv selvfølelse. 

Løsningen og resultatet

Denne følelsen av trygghet og selvtillit er kortvarig. 
Fordi den er avhengig av handlinger for å oppstå, 
går den fort over. Uten denne synlige bekreftelsen 
fra omgivelsene truer igjen usikkerheten og utrygg-
heten, og det må ny handling til som kan styrke og 
overbevise oss om at alt er i orden. Det kreves stadig 
positivt påfyll fra andre for å dempe angsten og sikre 
overlevelsen. Man mangler en indre opplevelse av å 
være god nok som den man er, uavhengig av å måtte 
yte noe. Derfor fortsetter vi vår hektiske og masete 
hverdag med tett program og tidsklemme. Jakten på 
anerkjennelse, materiell kompensasjon, makt og til-
fredsstillelse har da blitt en livsnødvendighet, en livs-
stil. Stress har blitt både løsningen og resultatet.

Og stress virker. Stressmekanismen er en fantas-
tisk og utrolig effektiv anordning som kommer oss 
til unnsetning når vi uten å være klar over det føler 
at tilværelsen er truet. Stressmekanismen er en gave! 
Ved hjelp av hormoner og nervesystemet får vi mer 

krefter og overskudd til å yte og få til mer. Vi greier 
å presse oss til å prestere mer. Slik kan vi dempe og 
motvirke usikkerhet og dårlig selvfølelse og holde det 
gående i lang tid. 

Svært ofte er våre gjøremål, arbeidsoppgaver og 
virksomhet både morsomme og interessante. Vi liker 
det vi gjør og trives. Stresshormonene kan bevirke en 
deilig følelse av mestring, av å være på topp og ha kon-
troll. Noen beskriver det som å være i en slags rus. Det 
er således meget forståelig at vi stresser! Stress blir en 
naturlig og automatisk løsningsmåte. Det blir en nød-
vendighet, og oppleves av mange som grunnlaget for 
overlevelse, det som gjør at man holder seg på bena.

Da er det lett å forstå at det er vanskelig å stresse 
ned. Det betyr at utrygghet, usikkerhet og redsel for 
ikke å mestre kan komme mer frem i bevisstheten. 
Ved å stresse ned tar vi bort den gode følelsen av å 
gjøre nok for å møte dagens mange krav, gjøremål og 

utfordringer. Vi tar bort det som får mange til å føle 
seg sikre, vel og på høyden. Og lenge kan det gå riktig 
bra å stresse, men så begynner kroppen og psyken å 
si fra.

For stress er en kostbar gave!

Det koster binyrer å skulle produsere stresshormoner 
over tid med få pauser. Det koster kroppens organer, 
muskler og annet vev stadig å skulle la seg stimulere 
for å yte mer. Det koster at andre kjertler må settes 
helt eller delvis ut av spill for å gi plass til stresshormo-
nene og overlevelsesstrategier. Det koster å fortrenge 
uønskede følelser. Vi forbruker energi på det og mister 
overskudd. Fortrengning går alltid på bekostning av 
både kroppen og psyken. 

Fordi stress umiddelbart oppleves så positivt, kan 
det ta tid før vi oppdager de negative konsekvensene. 
Når den mentale belønningen er så viktig, er det natur-
lig at vi lett overser kroppens signaler. Vi legger ikke 
merke til, eller velger å ignorere, at tempoet og aktivi-
tetsnivået er høyere enn kroppen har godt av. Således 
er det mulig å stresse i lang tid inntil symptomene blir 
så tydelige at vi ikke lenger kan se bort fra dem. Da har 
det allerede begynt å koste.   Y

Artikkelen er basert på Anne Brudevolds nye bok, ”Stress og det 
lille øyeblikks avspenning”, gitt ut på Noras Ark. Boken ser på 
stress ut fra en psykologisk vinkling. Den forklarer hvordan hjer-
nen reagerer på stress, og hvordan det igjen påvirker kroppen. 
Boken gir deg et verktøy til å bli bevisst hva som stresser deg og 
hva du kan gjøre med det.
www.annebrudevold.no

Når vi utvikler angst, utrygghet, lav selvfølelse eller lite egenverd som barn, 
vil dette forbli trekk ved personligheten hvis vi ikke får bearbeidet dem.
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