
Det er nødvendig å hvile 
for å få energi. Her viser 
Anne Brudevold ”bevisst 
hvile” på en benk i 
Frognerparken. 
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Stress har mange årsaker 
- men for å finne en varig 
løsning må du gå i dypet av 
deg selv.

TekST og foTo: ole Alvik

Vi har alle opplevd å halse av gårde fra 
den ene oppgaven til den andre, med en 
ubehagelig følelse av ikke å rekke over 
alt. De fleste av oss takler det bra i en 
periode. Problemene oppstår når stresset 
blir langvarig og vi ikke får mulighet til å 
hente oss inn igjen. 

Å håndtere stress handler i stor grad 
om å sette grenser og å skape nødvendige 
pusterom i en hektisk hverdag. Men 
har du tenkt på at årsaken til stress også 
handler om hvordan du dypest sett har 
det med deg selv? 

Substitutt for selvfølelsen
Psykolog og fysioterapeut Anne Brude-
vold har nylig utgitt boken ”Stress og det 
lille øyeblikks avspenning”. Hun mener 
at alle former for stress kan føres tilbake 
til følgende kilder: Angst, utrygghet og 
usikkerhet. 

- De fleste av oss vet hva vi må gjøre 
for å stresse mindre, og dermed få et 
bedre liv. Spørsmålet er: Hvorfor gjør vi 
det ikke? Grunnen er at selvfølelsen ofte 
er knyttet til det vi presterer. Vi får bedre 
selvfølelse når vi presterer godt, og blir 
urolige når vi føler at vi ikke presterer 
godt nok. Stress blir dermed et substi-
tutt for den indre tryggheten. Dette er 
underliggende og ofte ubevisste årsaker til 
stress, men det er dette vi må ta tak i hvis 
vi skal oppnå en grunnleggende og varig 
forandring av vår stressatferd, sier hun. 

Så lenge vi makter å holde tritt med 
kravene gir det en følelse av trygghet og 

selvtillit. Men dette er en grunn følelse. 
Når trygghet og selvtillit er avhengig av 
handlinger for å oppstå, går den fort over. 
Det kreves stadig påfyll. Derfor fortset-
ter vi å stresse med et tett program og 
tidsklemme.

Hvis du skal lære deg å håndtere stress, 
ikke bare her og nå, men på permanent 
basis, er det ikke nok å si nei til nye 
oppgaver. Du må si ja til deg selv og dine 
egne behov.

Snu spiralen
Å bygge en større indre mental styrke og 
ro er en hovedoppgave for å motvirke 
stress. Det øker selvfølelsen og selvtilliten, 
og minsker angst og usikkerhet. I stor 
grad handler dette om at vi må bli mer 
bevisst på hvordan vi tenker om oss selv.

- Det er mange som til stadighet forer 
seg selv med negativitet og dårlig selv-
oppfatning. Dersom vi fokuserer på det 
negative, blir det forsterket. Det kan bli en 
negativ spiral. Vi blir til slutt det vi tenker. 
Derfor er det viktig å være seg bevisst 
hva vi tenker, slik at vi kan forstå hvilke 
beskjeder og oppfatninger vi gir oss selv, 
sier Anne Brudevold.

En løsning er å søke profesjonell hjelp, 
hvis problemet er stort. Du kan også delta 
i selvutviklingsgrupper eller snakke med 
andre som kan hjelpe deg. Det handler 
uansett om å reflektere over dine egne 
tanker og handlinger, og forsøke å styre 
dem i en mer positiv retning.

- Gjennom bevisstgjøring kan du 
fange opp de negative og uønskede 

tankene, selvinstruksjonene og hand-
lingene du ønsker å endre. Det er ikke 
alltid så enkelt. Fortrengninger og 
andre forsvarsmekanismer hemmer 
ofte tilgangen til innsikten i oss selv. 
Men det er ingen grunn til å la det være 
uprøvd. Økt selvrefleksjon, og et sterkt 
ønske om å bedre sin situasjon, vil som 
regel alltid gi positive endringer, sier 
Anne Brudevold.

STreSS  
kommer innenfra

       Å redusere stress handler mye om å 
oppdage sin egen verdi, slik at det å ta vare 
på seg selv på en god og hensiktsmessig 
måte blir naturlig.” 

”

Stress er et tema som har opptatt psykolog og 
fysioterapeut Anne Brudevold i en årrekke:  
– Stressreaksjonene er ofte vanskelige å oppdage 
i begynnelsen. Vi kan leve med stress lenge, og det 
går riktig bra, men så begynner kroppen og psyken 
å si ifra. Da kan det resultere i langvarige plager og 
sykemelding.

›
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Tenk konstruktivt
Brudevold  mener ikke at man i denne 
prosessen skal skyve de negative tankene 
unna. Tvert imot. Det er viktig å lytte til 
dem også. 

- Mange forbinder det å tenke positivt, 
eller konstruktivt, som jeg velger å kalle 
det, med at man skal unngå det som er 
vondt og vanskelig. Det er en misforstå-
else. Det er bedre å ta disse tankene 
på alvor og bli kjent med dem. Vi må 
anerkjenne det vonde og smertefulle 
som en del av tilværelsen, sier hun.

Poenget er å ikke bli et offer for egne 
negative tanker. Oppdager du at tankene 
dine er fylt av negativt innhold, må du 
prøve å vende oppmerksomheten mot 
det som er bra i tilværelsen, og bli mer 
bevisst på det som er riktig for deg. 

- Fra å tenke at du ikke greier noe, 
flytter du oppmerksomheten over til 
hva som skal til, hvilke ressurser du har, 
hvem du kan kontakte og så videre. Slik 
kan du oppleve at du får bedre indre 
styring og større innflytelse på dine 
tanker og handlinger, samtidig som det 
styrker både selvfølelsen og selvtilliten. 

Gjør en realitetstest
Her er et grunnleggende spørsmål til alle 
som synes at sjefen og kollegene stiller 
for store krav til deg: Er du sikker på at 
de faktisk forventer så mye, eller er det 
bare noe du tror?

- Kanskje tillegger du tanker, meninger 
og følelser hos de andre, om deg, som 
de ikke har. At de ikke stiller de kravene 
til deg som du tror. Derfor er det viktig å 
realitetsteste antakelsene om hvilke krav 
dine overordnede og kolleger har til deg, 
sier Brudevold.

- Be for eksempel om å få en samtale 
med lederen din, hvor dere diskuterer 

din arbeidssituasjon, hvilke krav som 
stilles og hvorfor du blir stresset. Som 
regel vil du oppleve at lederen din vil 
forsøke å hjelpe deg. Det er lederens 
ansvar. Hvis dette ikke skjer, må du ta det 
opp med andre som kan hjelpe deg, for 
eksempel at du går til nivået over.

- Det er ikke lett å være leder i en 
verden med store omstillinger og krav 
til rask inntjening. Men likevel, det er 
viktig at ledere ser sine medarbeidere, og 
ikke delegerer oppgaver bare for å få ting 
gjort. Da kan resultatet bli det motsatte 
av det de ønsker, nemlig større sykefra-
vær og lavere effektivitet. 

Felles ansvar 
På mange arbeidsplasser stilles det 
store krav til tempo og effektivitet. De 
menneskelige omkostningene kan bli 
store. Stress og utbrenthet blir mer og 
mer vanlig. 

- For å sikre best mulig trivsel og 
arbeidslyst er det flere faktorer en 
leder må ivareta. Blant annet en god 
stillingsinnstruks og klar avgrensning 
av arbeidsoppgaver og ansvarsforhold. 
Arbeidstakere må oppleve forutsigbar-
het, en viss grad av egenkontroll og ha 
mulighet til å påvirke sitt eget arbeid. 
Det vil si at lederen lytter til sine ansatte 
og behandler dem med respekt. Dessu-
ten er en god organisering og struktur 
en selvfølge for å holde et lavt stressnivå, 
sier Brudevold.

Hun presiserer imidlertid at alle på 
arbeidsplassen har et ansvar.  

- Hvis ikke alle forstår nødvendigheten 
av å delta aktivt for å skape et godt miljø, 
skades trivselen. Det er viktig å kunne 
legge vekt på fleksibilitet, romslig-
het og ærlighet, og å kunne se sine 
egne feil istedenfor å skylde på andre. 
Arbeidstakerne må også bestrebe seg på 
å ta tak i konflikter og vanskeligheter 
når de oppstår, og si fra om ting på en 
konstruktiv måte. Dersom misnøye får 
lov til å ulme under overflaten, kan det 
skade både en selv, miljøet og bedriften 
som helhet, og skape mye negativt stress.

Å finne frem til en livsstil som gir 
rom og tid for både våre fysiske og 
følelsesmessige behov, er avgjørende for 
å kunne skape et godt liv. Det gjelder 
både på jobb og i privatlivet. For i et 
godt liv er det lite stress, mener Anne 
Brudevold. 

Det lille 
øyeblikks 
avspenning
Det lille øyeblikks avspenning 

er en enkel og grunnlegende 
øvelse. Den tar fatt i det første som 
hender ved stress, nemlig at vi 
holder pusten. Den tar også fatt i 
muskelstramningene ved å spenne 
av i kjeve og skuldre. Dette har en 
gunstig og avspennende virkning 
på resten av kroppen.

Det tar bare noen sekunder, men 
du kan godt la pausen bli lengre og 
gjøre det flere ganger om dagen. 
Ofte kan det være slike enkle grep 
som skal til for å kjenne overskud-
det vende tilbake. 

1. Spenn av i magen og pust dypt.
2. Senk skuldrene. 
3. Spenn av i kjeven.

Å gi seg selv hvile og ro innimel-
lom alle aktivitetene er effektivt for 
å forebygge og redusere stress. Hvis 
du er en av dem som aldri finner 
tid til å hvile - så kan en løsning 
være å sette av en fast tid til hvile 
og skrive det inn som en avtale 
med deg selv. 

(Ill.foto: Colourbox)

       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.

”

›
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Powernap
Du sitter i en stol, tar et 

nøkkelknippe i den ene 
hånden, lukker øynene, slapper 
godt av, sovner og våkner idet 
nøklene faller ut av hånden og 
treffer gulvet.

Dette kan du for eksempel 
gjøre når du er på reise, eller 
hvorfor ikke på arbeidsplassen. 

- istedenfor å tenke på det 
som uproduktiv tid, kan du 
heller tenke på at du produserer 
energi. etter en powernap kan du 
jobbe mer effektivt, mener Anne 
Brudevold. 

Si ja til de 
positiv 
opplevelsene

Å sette grenser er viktig for å 
håndtere stress. Men like 

viktig er det å lære seg å si ja. Si 
ja til opplevelser som vil gi glede, 
tilfredshet og berikelse. Akkurat 
det trenger kanskje ingen videre 
vitenskapelig forklaring, men den 
finnes: Positive opplevelser leder 
til aktivering av det parasympa-
tiske nervesystemet, som derved 
senker stressnivået og skaper 
positive prosesser i kroppen vår.  

›

Bevisst hvile
Bevisst hvile innebærer at du har 

oppmerksomheten din til stede 
i kroppen her og nå, og bruker 
den som hjelp og veiledning til å 
kjenne etter hvordan du spenner 
av og hviler. Slik kan du hele tiden 
følge med på hvor godt du kan 
løsne og slippe opp i kroppen. 

1  Legg deg godt til rette på 
ryggen (eller sett deg i en 
komfortabel stol hvis det passer 
bedre). 

2  Start med det lille øyeblikks 
avspenning. (Se faktaboks)

3  Flytt oppmerksomheten til 
magen, og følg magens jevne 
bevegelse inn og ut i takt med 
pusten et minutt eller to. 

4  Kjenn at kroppen synker ned 
mot underlaget. 

5  Deretter gir du deg selv alle, 
eller noen, av de følgende 
instruksene etter som hva du 
synes passer for deg: Spenn av. 
Bli tung. Kjenn kroppen hvile 
godt mot underlaget. Løsne, 
myke muskler. Kjenn varmen 
fylle kroppen og bre seg ut i 
hendene og føttene, hodet er 
behagelig kjølig. Rolig, dyp pust. 

6  Gjenta instruksene i punktet 
over noen ganger, og fornem 
om du kan slippe og løsne litt 
mer opp for hver gang. 

7  Dersom du sovner er det 
selvfølgelig i orden! Da kan 
det være en fordel å ha satt på 
vekkerklokke så du ikke faller i 
dyp søvn og sover lenge. Da kan 
nattesøvnen bli forstyrret. 

Bevisst hvile kan du også gjøre 
mer detaljert, for eksempel ved å 
spenne av systematisk i kroppsdel 
for kroppsdel, muskelgruppe for 
muskelgruppe. 

(Kilde: Stress/Anne Brudevold)

Stress - og det lille øyeblikks avspenning (Anne Brudevold, 
Noras Ark, 2008) er en praktisk bok som handler om hva 
stress er, og hvordan du kan håndtere det på en bedre måte.
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Det oppstår en spenningstilstand i 
kroppen når den settes i beredskap 
til ”kjemp eller flykt” som svar på 
fare, redsel eller utrygghet. Raskere 
enn vi rekker å tenke, utløses 
stresshormoner for at vi skal bli best 
mulig i stand til å overleve og mestre 
farer og utfordringer. Denne stresstil-
standen er naturlig og nødvendig. 
Når faren er over, faller vårt sinn og 
vår kropp tilbake til hvilemodus, 
og kroppens funksjoner og dens 
hormonproduksjon kan gjenfinne 
sin normale balanse og harmoni. 

Denne funksjonen har vært 
uforandret de siste 10 000 årene 
mennesket har eksistert i sin 
nåværende form. Menneskets 
ytre omstendigheter har derimot 
forandret seg. Det er lenge siden vi 
bekymret oss for å bli spist av en 
løve. 

Vår moderne verden er derimot 
full av krav, usikkerhet, konkurranse 
og en tidsklemme som hindrer oss 
i å falle til ro og finne av-knappen. 
Utskillelsen av stresshormonene og 
spenningene i kroppen forblir mer 
eller mindre en kronisk tilstand. 

Det er når denne stresstilstanden 
varer ved, at vi opplever stress, og 
plagene sniker seg umerkelig inn 
på oss. Det oppfattes som om løven 
går løs hele tiden, og «faren-over» 
signalet uteblir. 

En stressreaksjon oppstår når 
vi bevisst eller ubevisst føler oss 
truet, er usikker eller redd for ikke 
å mestre tilværelsen. Hvis denne 
stresstilstanden blir langvarig og 
intens, kan det lede til at stressme-
kanismene ikke lenger virker, og vi 
kan få en fysisk og følelsesmessig 
kollaps, det vi kaller utbrenthet. 

Men før vi kommer til det stadiet, 
har mange symptomer på stress 
manifistert seg. Langsomt, og som 
oftest umerkelig, sier kroppen fra, 
inntil vi ikke lenger kan skyve bort 
plagene som bagateller. 

Det finjusterte samspillet mellom 
våre følelser og kropp gjør at krop-
pen alltid vil reagere på våre følelser, 
også de følelsene vi av forskjellige 
grunner ikke er oss bevisst, med 
fysiologiske reaksjoner. 

(Ill.foto: Colourbox)

Når faren-over 
signalet uteblir 

Symptomer
Når stress blir en mer eller mindre konstant tilstand kan negative reak-

sjoner oppstå i kroppen. Dette gir mange symptomer, som dessverre er 
velkjente og hyppige i vårt samfunn. Noen av de vanligste er:
• Generelle spenninger og muskelsmerter, særlig i nakke, skuldre og armer.
• Ryggproblemer.
• Hodesmerter.
• Magesmerter.
• Blodtrykksproblemer.
• Stoffskifteproblemer.
• Tretthet. 
• Periodisk impotens.
• Søvnproblemer.
Stress har også psykiske konsekvenser som irritabilitet, svingende humør, 
distanse til egne følelser og lavere stemningsleie. 

Når kroppen blir værende i en stresstilstand over lengre tid, utvikler symp-
tomene seg til å bli stadig mer alvorlige. Vi får økt blodsukker med mulighet 
for diabetes type 2, benskjørhet, økte fettlagre og nedsatt immunforsvar. Det 
kan lede til alvorlige hjerte-karlidelser. Vi kan også få psykiske problemer som 
depresjoner, aggresjon, angst, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer. 

For urtidsmennesket 
var det livsviktig å 

reagere raskt. Kroppen 
mobiliserte lynraskt til 

flukt eller forsvar når 
vi ble angrepet. I dag er 

fiendebildet et annet, 
men kroppen reagerer 

akkurat som før.

STRESSMESTRING
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Hvordan vi har det som barn, betyr 
mye for hvordan vi får det som 

voksne. Det gjelder også for hvordan vi 
håndterer stress. Erfaringene fra oppvek-
sten blir liggende i vår psyke, og påvirker 
vårt reaksjonsmønster senere i livet. Når 
vi utvikler angst, utrygghet, lav selvfølelse 
eller lite egenverd som barn, vil dette 
forbli trekk ved personligheten hvis vi 
ikke får bearbeidet dem. Inntil dette 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 dette komme til 
uttrykk på flere måter:
•  Vi kan ha vanskelig for å sette grenser 

for å unngå misbilligelse og avvisning.
•  Kompenserer for dårlig selvfølelse ved 

å være flink, føle at vi må prestere og 
at vi må overbevise både oss selv og 
andre om vår dyktighet og fortreffelig-
het. 

•  Har lett for å få dårlig samvittighet. 
Dårlig samvittighet kan være frykt for 

at ens atferd skal lede til misbilligelse 
og avvisning. 

•  Er redd for misbilligelse og avvisning 
fordi dette kan true med å aktivere 
traumer og utløse vonde følelser.

Den tryggheten og selvfølelsen som 
oppnås som resultat av en fryktbasert og 
ettergivende atferd, er kortvarig. Den er 
betinget av at man passer på å oppføre 
seg slik at omgivelsene ikke reagerer med 
mulig misbilligelse, avvisning, sinne eller 
uønskede følelser. Vi passer på å ikke gjøre 
noen feil og utsette oss for kritikk, fordi 
dette kan føre til at gamle, fortrengte trau-
mer 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, relasjoner og økonomi. Da har det 
utviklet seg negative stressreaksjoner. 
(Kilde: Stress/Anne Brudevold)

Mangel på 
innflytelse
Statistiska Centralbyrån (SCB) 
i Sverige, som tilvarer Statistisk 
sentralbyrå i Norge, har undersøkt i 
hvilken grad innflytelse har innvirk-
ning på stress. 

opplysningene har de hentet fra 
levekårsundersøkelser gjennom-
ført i perioden 1994 - 95 og 2002 
- 2003. 

grunnen til at mangel på innfly-
telse over egen arbeidssituasjon gir 
økt stress, er at dagens samfunn 
stiller store krav til fleksibilitet. 

i de fleste familier er det vanlig 
at både far og mor har heltidsjob-
ber, og noen ganger kan det bli 
vanskelig å få tidskabalen til å gå 
opp. Dessuten kan manglende 
innvirkning på arbeidstempo og 
planlegging av arbeidet, bidra til 
større stress. 

Barndommen disponerer for stress

(Ill.foto: Colourbox)


