ETT ORD, MÅNGA BETYDELSER
Stress är ett ord som används väldigt ofta, ändå är det otydligt vad vi menar
med det. För någon kan det vara oron över att hålla en viktig presentation, för
en annan innebär stress maktlösheten att sitta fast i trafiken och ha en tid att
passa, medan en tredje sitter uppe sent varje kväll för att försöka jobba i kapp.

Inom många andra områden är vi bättre på att definiera vad vi menar. Ordet
boll är också otydligt, därför har vi lagt till namn för olika bollar, eftersom det är
stora skillnader mellan basketbollar, badmintonbollar och chokladbollar. Inom
stress används ibland ord som social, emotionell eller fysisk, men det är fortfarande stora områden och väldigt olika hur vi upplever dessa. Det viktigaste är
att det blir tydligt för dig vad du kan göra när du upplever dig stressad och det
är det som denna bok handlar om.
I boken kan du tänka på den moderna stressen som:
Obalansen mellan en upplevd fara och dina förutsättningar att hantera den.
Hur du upplever situationer kan förändras och dina förutsättningar att hantera
dem likaså. När du gör det på rätt sätt kommer också din stress att minska eller
försvinna.

STOPPA

Stress Exit teknik 2

Förra kapitlet handlade om att undvika det som stressar dig och det är bra så
länge det inte tar för mycket energi att ständigt vara på vakt för att undvika
dessa situationer.
Vad har du för alternativa vägar från dina stresstriggers? Det är alltid något eller någon som startar igång din stressreaktion, men måste den triggern alltid
leda till att du blir stressad?
1. Vilka saker, personer eller situationer sätter igång din stress?
2. Vilka tankar och/eller känslor blir följden av detta?
3. Vad gör eller låter du bli att göra då?
4. Vad händer sedan?
I vilket steg har du störst möjlighet stoppa processen? Kan du göra det själv
eller behöver du ta hjälp?
Start ______________________________________
Tankar/känslor _____________________________
Reaktion/handling __________________________
Eventuell motreaktion _______________________

Stoppa här? Nej / Ja, om ...
Stoppa här? Nej / Ja, om ...
Stoppa här? Nej / Ja, om ...
Stoppa här? Nej / Ja, om ...

KAPITEL 2

VARNINGSSIGNALER
7

Personer som har varit drabbade av utmattningssyndrom har rätt lätt att se
alla tecken och varningar på för mycket stress. Speciellt efter att de blivit sjuka.
Mitt i stressen är det däremot svårare att lyssna och förstå att din hjärna och
kropp skickar dessa varningssignalerna så att du kan göra förändringar för att
inte bli sjuk. Har du någon gång hört uttryck som dessa:
”Nej, jag är inte stressad.”
”Jag jobbar bäst under press.”
”Det är bara roligt när det är mycket att göra. Jag blir snarare stressad 		
när det är för lite att göra.”
Du kanske till och med har sagt något liknande själv och kanske är du inte alls
stressad eller också är det brist på självinsikt eller ett förnekelsebeteende. Vad
svarar du på följande frågor:
1. Hur skulle du och andra kategorisera dig på arbetet: hög-, medel- eller låg		
presterande?
2. Anser du att du har samma ambitionsnivå i övriga livet som i arbetslivet?
Om du svarar högpresterande på första och att du har lika hög ambitionsnivå
i övriga livet, ta det som en liten varningssignal. Enligt enkäten jag nämnde
tidigare, var högprestation ett mycket vanligt karaktärsdrag bland personer som
drabbats av utmattningssyndrom.

Det är inget fel att vara duktig och högpresterande så länge det inte hindrar din
återhämtning. När det gör det är det istället kontraproduktivt och risken för att
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drabbas av utmattningssyndrom – eller belastningsreaktion som det heter på
danska – ökar drastiskt.
Stressen kan ta sig många olika uttryck, här följer en checklista som du kan använda själv eller testa på någon annan.
Din sömnkvalité har försämrats och du är trött när du vaknar. Du har svårt 		
att somna och/eller vaknar ofta under nätterna
Du tycker andra pratar l å n g s a m t och avslutar deras meningar
Andra säger till dig att du verkar stressad och/eller trött
Du säger ofta ”Det är mycket nu, men det blir snart lugnare”
Du är sjuk oftare än normalt
Du har oftare huvudvärk eller migrän
Du biter ihop käkarna under dagen och/eller använder bettskena på natten
Eventuella sår läker långsammare
Du upplever att du är mer ljud- och ljuskänslig än vanligt
Du glömmer av saker
Du har svårt att koncentrera dig, exempelvis stänga ute andras samtal
Du drar dig undan
Du tycker inte att du har tid för träning
Du ökar i vikt
Good enough är aldrig tillräckligt bra för dig
Istället för att sitta ner och äta lugnt, slänger du i dig (skräp)mat
Sexlusten minskar och/eller sexlivet fungerar inte
Du använder alkohol för att kunna slappna av
Om ett antal stämmer in på dig, var glad att du nu är medveten om din stress.
Du kommer att få många användbara tips och verktyg i boken och när din hjärna
känner att du är i trygghet igen kommer din sömn, koncentration, sexlust och
minne att fungera mer normalt igen.
Kanske har det istället varit du som sagt till andra att de ser trötta ut eller tyckt
att de verkar ohälsosamt stressade. Här följer ett antal punkter du kan använda
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KAPITEL 4

ÅSKAN: DITT STRESSPLÅSTER
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ÅSKAN är som ett plåster mot stress. Detta ”plåster” påverkar din hjärna och
får dig att bli lugnare och fungera bättre. Däremot bryr det sig inte om orsaken
till att du är stressad eller hur du ska undvika att hamna i samma situation igen.
ÅSKAN är en förkortning som står för
Återhämtning
Skratt
Koncentration
Andning
Natur
Du använder de delar som för tillfället ger dig mest stresslindring.

Återhämtning

Att ha en bra återhämtning är centralt i hur bra du fungerar och hur mycket
stress du kan hantera. Sömn är den viktigaste delen i återhämtning, men även
korta pauser kan göra underverk för ditt humör och din koncentration.
Exempel på en snabb och effektiv återhämtningsrutin är:
1. Sätt en timer på högst 20 minuter, annars kan du hamna i djupsömn och 		
riskerar då att känna dig seg och slö när du vaknar.
2. Lägg dig ner eller luta dig tillbaka i stolen och slut ögonen.
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KAPITEL 9

STRESS EXIT 5: LÄMNA
59

Tekniken Lämna syftar inte till att lösa problemet, det kan finnas kvar, däremot
är det inte ditt problem längre. Exempelvis, kollegan är fortfarande lika elak,
men det är inte ditt bekymmer längre, när du har bytt (lämnat) arbetsplats(en).
När det gäller att lämna stressorer kan du göra det tillfälligt eller permanent.
Ibland kanske det hjälper att få lämna det för en liten stund och då slippa de
gnagande tankarna. För att lyckas med detta behöver du göra något som kräver
din fulla koncentration, det kan vara allt från jonglering till att spela ett svårt
stycke på piano. Du kan också lyckas lämna problemen tillfälligt om din kropp
tar emot så mycket signaler att vardagsproblemen nedgraderas till att vara oviktiga, genom att exempelvis vinterbada. Den fysiska stressen av att befinna dig
i kallt vatten kommer att sända så mycket impulser till din hjärna att det inte
finns plats för gnagande eller ältande tankar.
I Stress exit-teknik 1: Undvika, kunde du läsa om ett antal tillstånd som var motsatsen till stress. Genom att använda dig av triggers och komma i dessa tillstånd
kan du också lämna stressen tillfälligt. Även kapitel 4 ÅSKAN, innehåller många
tips för att tillfälligt kunna lämna eller minska stressen. Att lämna problemet
permanent genom exempelvis byta arbete eller flytta kräver en större insats,
men i gengäld slipper du stressen i fortsättningen.

Lämna akuta problem/stressorer
Detta verkar kontraproduktivt, men är faktiskt väldigt effektivt. Inkubation är
en term som innebär att om du har kört fast i din problemlösning och lämnar
problemet ökar chansen till att du löser det när du tar upp det igen. En studie
på Hebrew University visade följande: De som fick en paus efter att inte lyckats
lösa ett logikproblem på 20 minuter lyckades i mycket högre grad hitta en lösning när de kom tillbaka jämfört med gruppen som fick fortsätta utan paus. De
som fick paus, delades in i fyra grupper. Grupp 1 och 2 fick lösa korsord, under
fyra respektive tolv minuter. Grupp 3 och 4 fick läsa en tidning, också under fyra
och tolv minuter. Pausens längd hade ingen större påverkan. Däremot prestera60

