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innehållet i i den här E-boken kan vara till

nytta för alla  som vill fördjupa sig inom

området stressrelaterade problem, samt

få tillgång till verktyg och kunskap om

åtgärder för att hantera och minska

stress.

Jag heter Ingela Furustam och är

Legitimerad Biomedicinsk Analytiker. Jag

har även en rad kompletterande

utbildningar i näringslära, massageterapi,

terapeutisk hypnos med flera..

Jag har egen erfarenhet av att ha arbetat

på ett sätt som resulterade i stress-

relaterade problem. Problem som jag har

kommit tillrätta med med hjälp av den

kunskap som jag delar med mig av i den

här boken. Kunskap som bygger på en

kombination av min egen erfarenhet och

en sammanställning av delar av den stora

mängd fakta som jag själv tagit del av

innan jag kom tillrätta med mina egna

höga stressnivåer. 

Min förhoppning är att kunskapen som

jag delar med mig av i den här boken ´

ska hjälpa andra att få till en balanserad

livsstil. 

INGELA  FURÖSTAM  
 INLEDER :

Ingela
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DEF IN IT ION  PÅ  STRESS

Att utföra saker 
Hantera informationsflöden 

Ha "många bollar i luften" 

Arbeta för att bli accepterad 

Krav från flera håll såsom barn, arbete, relation, vardagliga sysslor
Känslomässiga belastningar exempelvis i form av oro för anhöriga och
förslitningar i relationer

Stressreaktioners syfte är att mobilisera kraft och att få energi, så att vi kan
hantera hotfulla och svåra situationer. Stress är en naturlig anpassnings-
reaktion, som blir skadlig först då vi inte tar oss tid till återhämtning.

Förr handlade det vanligtvis om kamp och flykt som kroppen reagerar
intuitivt på. Idag handlar det om anpassningskrav och påfrestningar:

Numera finns ett konstant brus omkring oss, alla intryck som vi möts av,

frivilligt eller ofrivilligt. Bruset leder till att kroppen inte får gå ner i varv,

slappnar av och reparera sig. Dessutom bidrar krav, överdrivna mål och
strävanden till att öka stressen. Våra intryck av reklam och massmedia i form
av retuscherade bilder, exempelvis av människokroppar, kan skapa osunda
jämförelser som leder till mål som inte är möjliga att uppnå.

Vid stresspåverkan reagerar kroppen instinktivt, den varvar upp och gasar
igång. Förenklat kan det beskrivas som en process där hjärnan sänder signaler
som får hjärtat att slå fortare, musklerna spänns, smärttröskeln höjs, blodet
blir mer trögflytande (för att vi inte ska förblöda vid eventuell skada),

blodsockerhalten och blodtrycket ökar och luftrören vidgas. Kroppen
mobiliserar all kraft och energi för att vi ska prestera vårt allra bästa och
överleva. När stressnivåerna är höga får matsmältning och fortplantnings-
funktion stå tillbaka eftersom kroppen uppfattar stressen som en kamp på liv
och död. Stressnivån speglar hastigheten i förslitningsprocessen i organ och
kropp. Stress påskyndar åldrandet. Kroppen uppfattar all stress som
belastande oavsett hur vi väljer att tolkar signalerna.

 DEFINITIONER
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INTU IT IONENS  ROLL  V ID  STRESS

När vi använder vår intuition har vi lättare att vara i harmoni, balans och att
känna oss till freds. Vid stress försvinner oftast vår förmåga att använda oss av
våran intuition, tänkandet och grubblandet tar istället över.

Exempel på intuition är när vi har kontakt med hela vår kropp och känner av
hur vi mår fysiskt och psykiskt samt vad vi är i behov av. Beroende på vilket av
våra sinnen som vi använder mest frekvent uttrycker vi oss på olika sätt genom
syn, hörsel, emotionellt eller fysiskt. När vi resonerar utifrån vår intuition
använder vi oss av fraser som:

SYN:

"Som en blixt från klar himmel..."
"Bitarna föll på plats..."
"Jag såg lösningen tydligt.."

HÖRSEL:

"Min inre röst talade till mig..."

EMOTIONELLT OCH FYSISKT:

"Jag kände obehag, exempelvis kalla kårar"
"Det högg till i maggropen"

"Jag kände mig så lätt eller tung"

"Det låste sig i kroppen"

"Mina steg kändes tunga"

"Jag upplevde att jag dansade fram"

"Jag kände ett tyck över bröstet"

Intuition handlar om det första intryck vi får eller upplever, utan att vi hinner
analysera eller konstruera något. När du "känner på dig" utan att du tänker ut
en lösning, så är det din intuition som talar till dig, du "bara vet". När du är i
avslappning och inte försöker forcera fram ett svar, så kommer lösningarna till
dig utan ansträngning. Använd din intuition för att ta reda på hur mycket du
ska arbeta och med vad, när du ska begränsa dig, vilka människor du mår bra
av att vara kring samt vilken mat som passar dig och så vidare.

Öva upp din intuition - Våga lita mer på vad din magkänsla säger dig. Här
handlar det om att du behöver uppleva och erfara om och om igen, så att din
tillit ökar. Intuitionen utvecklas när vi slappnar av och tar oss tid att känna in,

höra och se. Olika typer av avslappningstekniker gör att man enklare kommer i
kontakt med sin intuition. Exempel: Promenader, djupandning, meditation,

yoga, massage, samtal, vistelse i naturen, livsbejakande och avkopplande
fritidssysselsättningar.

Använd koppen som vägvisare genom att ställa en fråga till dig själv och känna
efter hur kroppen reagerar; känns den tung eller lätt, lugn eller stressad,

avslappnad eller spänd?
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DEF IN IT ION  PÅ  INTU IT ION  ENL IGT

UPPSLAGSBÖCKERNA

I Nationalencyklopedin står att läsa: ”intuition av latin intueor, ´rikta blicken på´,

´uppmärksamt betrakta´, filosofisk term för omedelbar uppfattning av ett
objekt där alla moment uppfattas direkt, utan stöd av erfarenhet eller
intellektuell analys.” 

I Wikipedia, som är mer av ett diskussionsforum, står följande om intuition:

”Intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta.

Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en
omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha tillgång till alla fakta, och ställs
ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt. Inom filosofin kan intuition
betyda en ingivelse, en omedelbar, men livlig uppfattning, företrädesvis av det
osinnliga.”
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STRESSORER  -UTLÖSANDE  FAKTORER

Krav
Utsatthet
Sjukdomar och allergier, egen eller i omgivningen
Missbruk, eget eller i omgivningen såsom exempelvis alkohol, droger,
medicin, spel, mat, arbete, träning, sex eller shopping
Olyckor
Konflikter i skolan, på arbetet och privat
Ekonomiska bekymmer
Uppsägning
Vantrivsel
Skilsmässor (skapar stress även för initiativtagande part)
Dödsfall
Handikapp, egen, anhörigs eller vän
Omsorg om barn, inklusive konflikt mellan barn- och arbetstid
Flytt och uppbrott, planerad eller påtvingad
Utbildning eller arbetsbyte, ofrivillig eller planerad
Oro
Hot, våld och övergrepp, psykiska likväl som fysiska
För hög arbetsbelastning
Arbetsplatsrelaterade omorganisationer
Olika typer av ansvar, exempelvis som ensamstående förälder, att bli
förälder till sin förälder eller arbetsrelaterade ansvar
Ensamhet

Det vi anger som orsaker till stress i det här avsnittet har de flesta redan
kännedom om. Det kan handla om sådant som

 STRESSORER
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MINDRE  KÄNDA  STRESSFAKTORER

Tillskott av artificiellt ljus (blått ljus) före sänggåendet via mobil-/dator-/TV-

skärm gör att produktionen av sömnhormoner avstannar
Understimulans och tristess
Förändringar av livssituation, t.ex. att gå i pension, att bli mor- eller
farförälder, att få aktivitets- eller sjukersättning, att bli frisk, att återgå i arbete
efter föräldraledighet
Barn flyttar hemifrån
Omfördelning av ansvar, exempelvis att överta rollen som äldsta generation,

att få barn eller att vara försörjd
Katastroftänkande
Bristtänkande, det vill säga att inte unna sig
Påfrestningar på den fysiska kroppen i form av gifter såsom; miljögifter,
tungmetaller och färgämnen
Vaccinationer
Åldrande
Störande ljud, hörbara som exempelvis ventilationsljud, trafikbuller,
skvalande toaletter och knappt hörbara såsom transformatorer till
ledlampor, skadedjursbekämpning via ultraljud och vindkraftverk
Piercing
Matinnehåll i form av transfetter, konserveringsmedel, förtjocknings- och
emulgeringsmedel, vitt socker, vitt salt, vitt mjöl, artificiella energihöjare (se
vidare under rubriken mat)
Personlighet exempelvis högkänslighet, att vara introvert och inneha ett
arbete som är utåtriktat
Olika fobier
Skiftarbete, nattarbete och tidigt morgonarbete
Konstant tillgängligt informationsflöde
Avsaknad av information eller överskott av information
Högt ställda förväntningar i privatlivet exempelvis på semester, jul och andra
högtider
Tidskonflikter - få tiden att räcka till, det dåliga samvetet, måsten och
känslan av att "sitta fast"
Arbetsrelaterad stress i form av organisatoriska problem, bristande stöd eller
ledarskap, ständiga förändringar, ständig tillgänglighet via e-post och
telefon, gränslöshet eller brister i balansen mellan ansvar och befogenheter,
diffusa och oklara arbetstider samt arbetsinnehåll och obalans i relationen
arbetsinsats kontra ersättning
Upphandlingar leder med jämna mellanrum till en osäkerhet om ifall man
får behålla sin anställning
Härskartekniker (se längre fram) och dubbla eller oklara signaler
Brist på glädje
Känslor av skuld och skam
Energitjuvar, privat eller på arbetet

Det finns en rad faktorer och händelser som stressar kroppen och som vi kanske
inte sammankopplar med stress:

Flera av dessa faktorer tillsammans blir en större påfrestning och bidrar till mer
stress. Det blir som ett badkar där proppen sitter i och till slut rinner vattnet
över. För att skapa balans behöver vi regelbundet avsätta tid för återhämtning,

dra ur proppen i badkaret!

W W W . L I F E C A P . S E  |  ©  I N G E L A  F U R Ö S T A M  2 0 2 1  



MINDRE  KÄNDA  STRESSFAKTORER
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HÄRSKARTEKNIKER

HÄRSKARTEKNIKER

Att analysera vad som inträffat om man känner sig illa till mods och inte
förstår varför
Att ta plats
Att ifrågasätta
Att lägga korten på bordet
Att belysa att man känner sig utsatt för en härskarteknik
Att bryta mönster

Härskartekniker går ut på att manipulera grupper eller enskilda individer. För
den som blir utsatt för upplevs detta vanligtvis mycket stressande.

Nedan är några exempel:

Uteslutningsmetoden eller osynliggörande: På ett möte börjar de andra
skrapa med stolar, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när någon har ordet.

Komplimangmetoden: Först får man veta hur duktig man är och får
komplimanger därefter blir det svårt att tacka nej till fler arbetsuppgifter.

Projeceringsmetoden: När man tar upp ett problem överför den man talar
med en känsla av att allt egentligen är ens eget fel.

Förlöjligande: En kollega skrattar, höjer på ögonbrynen och uttalar sig
förminskande.Undanhållande av information: På ett möte inser man att man
inte har fått all den dokumentation som alla andra har tillgång till.

Dubbelbestraffning: Om man är noggrann med sin arbetsuppgift, får man
höra att att ingenting blir gjort. Om man snabbar på, får man höra att man
slarvar. 

Påförande av skuld och skam: Du missade mötet, du borde ha tagit reda på
när mötet var.

Det finns en rad strategier att ta till när man upptäcker att man utsatts för
härskartekniker:
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STRESSENS  PÅVERKAN  PÅ  KROPPEN

Sura uppstötningar -> magkatarr -> ta en saltsyredämpande tablett
Ledvärk -> inflammation -> ta något inflammationsdämpande
Bakterieinfektion -> halsfluss -> ta penicillin
Ångest -> sömnsvårigheter -> ta insomningstablett
Viktuppgång -> fetma -> magsäcksförminskning
Nedstämd -> depression -> serotoninhöjande
Problemhud -> psoriasis, eksem/akne -> cortisonsalvor/tetracykliner
Pulserande smärta i tinningen -> högt blodtryck -> medicinering
Smärta i hjärttrakten -> hjärtinfarkt -> operation
Trötthet/risigt hår -> rubbad sköldkörtelfunktion -> medicinering
Ont i huvudet -> migrän -> medicinering
Ont i panna, käkar/täppt i näsan -> bihålebesvär -> svårbehandlat
(penicillin, cortisonspray m. fl. försök till behandling)

Smärta som flyttar runt i kroppen -> fibromyalgi -> svårbehandlat

Vid stress påverkas hela din fysiska kropp. Nedan påvisar vi reaktioner som
kan uppstå i kroppen. Om vi åtgärdar ett av symptomen och inte
grundorsaken till stressen så kommer en annan reaktion att visa sig. Utan
återhämtningsfaser kommer sjukdomar att utvecklas.

Symptom:

 STRESSENS  PÅVERKAN

PÅ  KROPPEN
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STRESSENS  PÅVERKAN  PÅ  KROPPEN

1. Binjurar/Njurar
Vid stress arbetar binjurarna för fullt. Binjurarna sänder ut tre viktiga hormoner:
1. Adrenalin - gör att vi orkar hålla ett högt tempo.

2. Noradrenalin - spänner muskler och håller alla sinnen på helspänn.

3. Kortisol - har till uppgift att stänga av så att vi inte känner hur jobbigt vi har
det.

Vid stress reglerar njurarna tre viktiga funktioner:
1. Syra/bas-balansen
2. Salthaltens nivån i kroppen
3. Blodtrycket

2. Mag/tarmsystemet
Mag/tarmsystemet påverkas starkt av stress: Vid stress blir det fyra gånger sämre
blodtillförsel till tarmkanalen vilket leder till sämre näringsupptag, svamp-

infektioner och försämrad tarmflora. Det här i sin tur resulterar i obalanser i
tarmrörelserna som ger diarré eller förstoppning.

Slemhinnorna försvagas så att sår och inflammationer uppstår det här i sin tur
leder till: försämrat immun-försvar, försämrad nedbrytning av mat, försämrat
näringsupptag och minskad bildning av signalsubstanser. Exempel på problem
som uppstår till följd av detta är magkatarr, magsår, IBS, colon irritable, diarré,

förstoppning, gaser, uppblåst mage, näringsbrister, förkylningar, magmigrän,

felaktig tarmflora och minskade signalsubstanser (bland annat
serotoninminskning som kan leda till depression).

Obalanser i tarmen leder ofta till andra inflammationer i kroppen, som värk i
muskler och leder. Vanliga brister på grund av försämrat näringsupptag är
magnesium-, zink- och järnbrist. När tarmen blir känsligare på grund av stress
uppstår sämre tolerans mot gluten. Även mjölkprotein påverkar tarmens
funktion genom att tarmluddet blir påverkat. 

3. Hjärta/Kärl
Vid stress ökar risken för blodproppar, dålig hjärtrytm, hjärtrusningar och
hjärtinflammation på grund av att fettinnehållet i blodet förändras under stress
och blodtrycket stiger. Det gör att hjärtat kan slå mer oregelbundet.
Åderförkalkning uppkommer vid stress, särskilt i kombination med förhöjt
sockerintag.  
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STRESSENS  PÅVERKAN  PÅ  KROPPEN

4. Hjärnan/Neurologiskt
Signalsubstanserna serotonin, dopamin och oxytocin, som gör att vi mår bra,

sjunker vid stress. Minskar dessa substanser försvinner lugn och ro-tillståndet, vi
blir lättare deprimerade och får svårare att finna glädje och lust i livet. Det kan
leda till ångest, panik och uppgivenhet. Även sömnen, som behövs för vår
återhämtning, störs på på ett tidigt stadium. Vilket leder till
koncentrationsproblem, huvudvärk och inlärningssvårigheter. Minskade nivåer
av signalsubstanser kan även leda till humörsvängningar och irritation.

5. Sköldkörteln
Sköldkörtelns funktion är att styra ämnesomsättningen, den försämras vid stress
vilket gör att balansering av vår vikt och temperatur påverkas. När kortisolet
ökar i kroppen, till exempel på grund av stress, orsakar det oftast ett lågt
sköldkörtelhormon, underfunktion, vilket i sin tur leder till symtom som
påminner om hypotyreos på grund av att sköldkörteln går på högvarv.

Symptomen man kan uppleva är kalla händer och fötter, värk i kroppen, oro,

förstoppning, svårighet att gå ned i vikt, torrt hår/håravfall, huvudvärk,

hjärtklappning, tillfälligt försämrat minne, PMS, kraftiga
menstruationsblödningar, heshet, krypningar i händer och handleder. Stressen
blockerar sköldkörtelfunktionen.

6. Könshormoner
Mängden könshormoner sjunker vid stress. Det leder till att sexlusten minskas,
slemhinnorna blir sköra och torra, reproduktionsproblem, benskörhet,
bukfetma, sömnproblem och hjärt/kärlproblem. Det minst kända
könshormonet, progesteron, minskar och det ger sämre skydd för kärlväggarnas
elasticitet och eftersom den reglerar fettnivåerna riskerar vi viktuppgång.

Minskade halter av progesteron kan leda till urkalkning av skelettet och öka
risken för livmoderhalscancer och bröstcancer (någonting som ofta förbises av
sjukvården). För låga progesteronhalter orsakar även PMS och klimakteriebesvär.

DHEA (dihydroepiandrosteron) stärker immunförsvaret. Vid stress minskas
DHEA som ser till att testosteron- och östrogennivåerna är normala. När det blir
en obalans i DHEA minskar progesteronproduktionen och det resulterar i en
östrogenobalans.

7. Muskler och leder
Muskler och leder påverkas negativt av stress eftersom vi spänner musklerna för
att kroppen gör sig beredd för att fly. Kortisol är ett stresshormon som om det
får verka under en lång tid bryter ned muskler till glykos. Genom att stressa
förbrukar vi mer mineraler och vi tillgodogör oss dem inte heller lika bra. Det
leder till muskelkramper, inflammationer och stelhet i lederna.
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STRESSENS  PÅVERKAN  PÅ  KROPPEN

8. Bukspottskörteln
Bukspottskörteln tillverkar insulin, amylas och enzymer som bryter ned maten.

Vid stress ökar kortisolet som omvandlar proteinet från muskler, hud och
blodkärl till glukos (socker) vilket leder till förhöjt blodsocker. Högt blodsocker
skadar fettbalansen som i sin tur leder till åderförkalkning, blodproppar,
hjärtinfarkter, inflammationer och dåligt minne (demens). Stressen ökar alltså
blodsockret vilket medför att bukspottskörteln producerar mer insulin för att
kroppen ska kunna ta upp sockret, vilket i förlängningen leder till
insulinresistens och diabetes (bukspottskörteln blir överansträngd).

9. Hud
Huden är kroppens största organ, den reglerar bland annat vätskebalansen,

kroppstemperaturen och ett av våra sinnesorgan (känseln). Vid stress dras
huden samman och får sämre blodcirkulation, därför blir cellförnyelsen
långsammare. Det gör att huden blir torr, fnasig, känslig, ömtålig och ser grå
och livlös ut, den åldras snabbare och får spänningsrynkor. Stress kan också ge
upphov till akne på grund av ökade testosteronhalter (gäller både kvinnor och
män).

10. Lever
Vid stress försämras leverns avgiftningsförmåga.  Detta leder till en försämrad
alkoholtolerans och att det blir svårare för kroppen att bryta ned mediciner, så
att medicinska behandlingars effekt försämras och doserna behöver justeras.
Vid stress produceras även mer socker och fett och om inte förbränningen ökar,
genom exempelvis träning, så lagras fettet i blodkärlen och sockret bidrar till
förkalkningen i kärlen.

11. Sinnena
Sinnena skärps och hålls på helspänn vid stress. Om detta pågår under en för
lång tid blir sinnena överbelastade och vi blir överkänsliga för ljud, ljus, färg,

tryck, kyla, beröring och värme.

12. Luftvägarna
När kroppen är stressad är det lätt hänt att man börjar hyperventilera och få
ångestattacker på grund av att andningen är för grund, vi brister i att dra lugna
djupa andetag. När vi får för lite syre träder kroppen in i ett bristtillstånd (brist
på det livgivande syret i kombination med för mycket koldioxid).
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STRESSENS  PÅVERKAN  PÅ  KROPPEN

13. Immunsystemet
Immunförsvaret sätts ned av stresshormoner det leder till ökad infektions-
känslighet, inflammationer och allergier.

14. Neurologiskt
Vid långt gången stress, som resulterat i så kallat utmattningssyndrom, kan det
uppstå domningar, pirrningar eller stickningar i kroppen, oftast i armar eller ben
och i ena kroppshalvan. Detta liknar indikationer på MS eller Stroke, men
behöver inte vara det. Så snart den här typen av symptom uppstår ska ALLTID
en neurologisk undersökning göras.

15. Skelett
Vid stress har skelettet en tendens att bli urkalkat, vilket leder till benskörhet.

16 Det kognitiva systemet
Vid stress uppstår kognitiva besvär. Det innebär att hjärnan får svårt att utöva de
mest enkla saker; ta in information, minnas, att koncentrera sig, att fatta beslut
och att prioritera. Hjärnan blir alltså trött av för många intryck.

Det finns ingen "quick-fix" för att ordna till stressrelaterade problem - det
handlar om att skapa en hälsosam och hållbar livsstil och för att göra det
hjälper inte medicinering, en livsstilsförändring krävs!
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ALLA  DRABBAS !

Alla åldrar drabbas av stress, från det ofödda barnet och fram till döden.

Graden av stress avgörs av hur individen är rustad för att ta hand om de
signaler och brus som strömmar emot den enskilda personen.

Redan det ofödda barnet kan påverkas och kan känna av mammans stress,

sjukdomar och sinnestillstånd. Stressen kan även utgöras höga ljud utifrån
och av vad mamman äter eller dricker. Det är sedan länge väl känt att foster
påverkas av att mamman intar alkohol, droger och mediciner och på senare
år har även information om lämplig allmän kosthållning för gravida blivit mer
lättillgänglig.  

Även spädbarnet påverkas starkt av föräldrarnas oro och krav i föräldrarollen.

Spädbarn behöver bli sedda och bekräftade. Föräldrars frekventa fokus på
t.ex. telefoner och sociala medier skadar anknytningsmönstren. Små barn har
behov av att iaktta sin vårdnadshavare. Att vända barnvagnen/bärsele så att
barnet kan se vårdnadshavarens ansikte och reaktion på omgivningens
signaler är av högsta vikt för barnets trygga uppväxt, eftersom barnet
använder den vuxnes uttryck för att tolka om omgivningen utgör ett hot eller
är tryggt.

VEM  DRABBAS?
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ALLA  DRABBAS . . .

Människobarn är formade för att växa upp i familjer eller i små grupper. När
småbarnsåren kommer är det viktigt att se till att storleken på grupperna som
barnen vistas i inte blir för stora, för att barnens behov av trygghet ska
säkerställas behövs en kontinuitet i familjemedlemmar och personal inom
barnomsorgen. Barnen ska omges av mjuka, dynamiska berättelser med vackra
slut, även när det rör sig om berättelser om livet och döden.

Under skolåren formas barnen socialt och kamrater får allt större betydelse.

Barnen utsätts för stora prövningar i form av stora klasser och ofta stökig
arbetsmiljö såsom höga ljud, många personer, intryck och långa dagar.
Tillhörigheten till flera olika grupper såsom den egna klassen, fritids grupper
och tillkommande fritidsaktiviteter stressar barnen som behöver
återhämtningstid och möjligheter att dra sig undan eller att leka fritt. Det finns
en fara för att barnen flyr tröttheten genom att använda dator eller surfplatta
vilket leder till en flykt i en artificiell värld, till bristande kreativitet och behov av
ständig aktivitet eller stimulans som påfrestar kroppen. Flykten till datorns värd
kan vid överanvändning på sikt komma att utvidgas till ett missbruk eller
beroende.

I tonåren och som ung vuxen söker vi efter vår identitet och meningen med
livet. Utbudet av aktiviteter och utbildningar samt information via sociala
medier om vad som finns tillgängligt utgör en påfrestning, eftersom det är
mycket information som det är svårt att bedöma sanningshalten i (på grund av
reklamens inverkan och retuschering av film och bilder som kan ge en en skev
verklighetsbild). Vi har tillgång till allt färre verklighetsbaserade illustrationer i
text och bild, dessa har ersatts av så kallade såpor och arrangerade möten
("Bonde söker fru", "Robinson", "Hollywoodfruar", "Sex and the city", "Gray's
Anatomy" med flera). Även andelen våld i datorspel och TV-spel har ökat.

Att finna, arbetet, bostaden och en partner utgör också en stress, än värre är den
så kallade "honungsfällan": När drömyrket väl är på plats, är risken stor för att vi
arbetar alltför mycket, för intensivt och i kombination med krav på utrymme för
fysisk träning, socialt umgänge och att äta hälsosamt. 
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VEM  DRABBAS ?

Som vuxen handlar det om att ta hand om sitt liv och sina barn, relationer,
försörjning/ekonomi och hälsa. Att få ihop arbetsliv och familjeliv utgör en stress
i sig. Dessutom hamnar många i den så kallade "sandwich-modellen", när vi
upplever att vi har krav på oss att både ta hand om barn och åldrande föräldrar.
Utöver det så kommer den press som uppstår vid skilsmässor och behov av att
upprätthålla nya familjeförhållanden; mina barn, dina barn och våra barn...

Som mogen vuxen, när barnen flyttat hemifrån, kan det uppstå en stress i att
plötsligt ha förlorat bekräftelsen, känslan av att vara behövd som man får som
förälder. Det handlar om att se över sitt liv och sina motivatorer: Varför finns jag
och vad ska jag göra av resten av mitt liv? Här finns en överhängande risk för att
man upptäcker att man lever ihop med en partner som man bara har
föräldraskapet gemensam med, i de fall man fortfarande lever i en familj. Då
behöver man även svara på frågan: Varför lever vi i en relation och vad vill vi göra
av den?

Som pensionär kan man landa i två tydliga typer av stress som hänger ihop
med ålder och pension: Den ena kategorin utgörs av äldre som inte känner sig
behövda, som har för lite att göra, har svårt att fylla ut tiden och ensamheten
kommer krypande. Den andra kategorin utgörs av dem som bokar upp sig så
att kalendern är så fylld att det utgör en stress. De har helt enkelt inte
accepterat att de kanske inte har samma kapacitet som när de var yngre. Bland
pensionärer som lever i parrelationer kan det också handla mycket om att det
uppstår en obalans i ork, kapacitet eller sjukdomar och att omgivande syskon
och vänner börjar falla ifrån.
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OL IKA  TYPER  AV  STRESS
Engångsstress
Nötande stress
Stress i arbetslivet
Stress i privatlivet (psykosocial stress)
Dold stress
Känslomässig, värderingsbaserad stress
Könstypisk stress
Geopatisk stress
Post traumatisk stress (PTS)

Svårigheter med ögats ackommodation, exempelvis dyslexi
Honungsfällan

OLIKA  TYPER  AV  STRESS

ENGÅNGSSTRESS

Ekonomiska plötsliga eller oförutsedda händelser
Uppsägning eller omorganisation på arbetsplatsen
Skilsmässa
Ofrivilligt byte av bostad eller bostadsort
Hot- och överfall
Naturkatastrofer
Plötslig död
Eldsvådor
Olycksfall

Exempel på händelser som kan utlösa en stressreaktion:

Engångsstress är egentligen inte farligt, förutsatt att vi befinner oss i god balans
och att vi har stöd av omgivningen. Faran uppstår först om vi redan innan
engångsstressen är i obalans eller i ett utsatt läge. Då kan det finnas behov av
professionell hjälp, till exempel i form av kognitiv coachning eller samtalsterapi
för att finna adekvata lösningar.
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NÖTANDE  STRESS

Pressen att ta hand om en åldrande föräldrar eller

ett handikappat barn

Tungt ekonomiskt ansvar

En känslomässigt belastande relation, till exempel

om en partner drabbas av en sjukdom som lett

till personlighetsförändringar

Veckopendling eller långa resvägar

Medberoenderelationer

Kronisk eller långvarig sjukdom

Nötande stress utgörs av sådant som pågår under

lång tid och som den drabbade har svårt att frigöra

sig ifrån. Det känns som om man har tvångströja på

sig, man känner sig fången, det är svårt att ta sig ur

eller att lösa situationen. Exempelvis:

Kognitiv coaching som hjälper den "drabbade" att se andra lösningar, att våga
be om hjälp eller avlastning är ofta en framkomlig väg för att minska stressen.

Det kan också handla om att att finna ett nytt förhållningssätt till stressen. 

 Kartläggningen KASAM (Känslan Av ett SAManhang) som finns med i
materialet kan hjälpa till att påvisa obalanser i hanterbarhet, begriplighet och
meningsfullhet i livssituationen. Balans i dessa tre parametrar är avgörande för
en god psykisk hälsa.
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STRESS  I  ARBETSL IVET

Gränslöshet - en gränslös chef kan leda till att den underställda förväntas
ställa upp och att arbeta mer än vad som avtalats
Tillgänglighet - att chefen eller arbetsgivaren förväntar sig att den anställda
ska vara "stand-by" även på fritiden
Otydliga arbetsspecifikationer eller avtal om arbetstid som inte efterföljs
Brist på stöd både från ledning, chefer och medarbetare
Arbetsmiljö såsom exempelvis risk för skador, ljud, ljus, temperatur och
arbetsställning
Social situation, samspel mellan kollegor och chefer
Arbetsbelastning
Balans i ersättningsnivåer i förhållande till arbetsinsats
Ansvar i förhållande till befogenheter
Ständiga förändringar eller omorganisationer
Konflikter som inte hanteras konstruktivt
Konflikt med privatlivet exempelvis i form av bristande förståelse för och
hänsyn till hemförhållanden
Kommunikationsförbistringar

Alla medarbetare ges möjlighet till delaktighet och inflytande
Medarbetare ska ges handlingsutrymme inom sitt eget ansvarsområde
Alla mål ska vara specifika, mätbara, realistiska, acceptabla och tidsbestämda
Chefer och ledare förväntas vara förebilder, ge utrymme för raster och inte
arbeta övertid
På arbetsplatsen bör det finnas en plan för systematiskt arbetsmiljöarbete
En struktur för bra kommunikation är avgörande för en stressfri arbetsplats.
Det kan handla om veckomöten, månadsmöten, medarbetarsamtal,
lönesamtal och tydliga informationskanaler 
Alla medarbetare ska delges beslut på ett tydligt och rättvist sätt

Stress som uppstår i arbetssituationer kan utlösas av ett stort antal olika
parametrar såsom till exempel:

Ansvaret för att ha ett bra arbetsliv ligger i första hand på individen själv: Att
kommunicera sådant som vi upplever som missförhållanden med närmsta chef,
och om det inte ger ett resultat att gå vidare till nästa nivå eller aktuell
fackförening, skyddsombud och företagshälsovård. Om ingen av dessa åtgärder
hjälper, gäller det att faktiskt sätta det egna måendet i första hand och att
överväga att byta anställning.  

Förslag på organisatoriska åtgärder kan vara:
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STRESS  I  PR IVATL IVET  -  PSYKOSOCIAL

STRESS

Sjukdomar och handikapp
Upplevd tidsbrist för matlagning, att tillbringa tid med barnen, föräldrar,
släktingar, vänner, städning, egen tid, egna fritidsintressen och avslappning
Omsorg om barn och planering av deras aktiviteter samt insatser som
exempelvis klassföräldraskap, bakning till föräldramöten och klassresor
Arbetslöshet och ekonomiska obalanser eller bekymmer
Förväntningskonflikter exempelvis olika behov av städning, olika prioritering
av bostadsform eller ort, olika önskan om umgänge, olika fritidsintressen
eller olika återhämtningsbehov
Genomförande av barnrelaterade aktiviteter
Avsaknad av gemenskap exempelvis i form av vänner och socialt stöd
Ansvar för husdjur
Konflikter mellan familjemedlemmarnas prioriteringar
Krav på umgänge med släktingar eller vänner som man egentligen inte vill
umgås med och aktiviteter som har med dessa att göra exempelvis inköp av
presenter, planering av fester och att hålla i högtider

Generellt upplever kvinnor mer stress i privatlivet än män på grund av att
kvinnor fortfarande tar större ansvar för hemmet och för planeringen av det
arbete som behöver utföras i hemmet.

Däremot upplever män generellt mer stress på grund av utebliven eller mindre
frekvent sexliv.

I hemmet stressar
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DOLD  STRESS

Kemikalier som finns i vår miljö, exempelvis tungmetaller och glutamat
Kemikalier som finns i vår kropp, exempelvis amalgam
Hormonstörande ämnen, exempelvis p-piller, p-stavar, industriavloppsvatten
och plaster
Gifter som vi får i oss via ohälsosamma matvanor, ofta på grund av okunskap
Felaktig kost som leder till obalanser i kroppen
Medicinsk behandling exempelvis penicillinbehandlingar som resulterar i
utslagen tarmflora
Dricksvatten som kan innehålla exempelvis läkemedelsrester typ
paracetamol
Elektromagnetism, det vill säga fält som bildas runt elledningar och elektrisk
utrustningLjusstress från datorer, TV och mobilskärmar rubbar kroppens
nivåer av sömnhormon (melatonin)

Bakgrundsljud i form av exempelvis ventilationsljud, vägbrus, ljud från
transformatorer till ljusarmaturer, ultraljud för att skrämma bort skadedjur
och andra ljud som det är svårt att lägga märke till kan alstra stress
Känslomässig stress som ett resultat till exempel av manipulation eller
härskartekniker (se under rubriken "Utlösande faktorer")

Dold stress kan utgöras av:
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KÄNSLOMÄSS IG ,

VÄRDERINGSBASERAD  STRESS

När människor underlåter sig att leva efter sina egna värderingar så påverkas
måendet negativt eftersom det utgör ett svek mot jaget. Det här kan också visa
sig genom att man lever utifrån ärvda värderingar som egentligen är
föräldrarnas eller utifrån en kulturs, arbetsplats eller partners värderingar som
egentligen inte stämmer med de egna.

Att leva så utgör ett allvarligt hot mot ens motivation, livet känns tråkigt och
meningslöst vilket kan leda till depression och apati. Det kan vara svårt att
komma  underfund med vad som pågår eftersom det ofta ser en successiv
anpassning till värderingar som inte är de egna (en normaliseringsprocess). När
det handlar om att någon medvetet eller omedvetet försöker påverka en annan
människas värderingar används ofta olika typer av härskartekniker.

KÖNSTYP ISK  STRESS

Kvinnor och mäns stress tar sig generellt olika uttryck och hanteras på olika sätt.

Kvinnor blir gärna mer forcerande, pratar mer och högre - det de vill är att
diskutera, förtydliga, informera och bli förstådda: De vill prata om det.

Män blir gärna tystare och drar sig tillbaka och försöker fundera ut en lösning
eller att distrahera sig med någonting annat, som exempelvis att titta på TV,

spela spel eller vandra runt.

Här kan uppstå missförstånd och en kollision i beteenden mellan de olika
könen: Kvinnorna anser att männen inte visar intresse, medan männen tycker
att kvinnorna är för intensiva och påstridiga. Kvinnorna behöver släppa ut
spänningar medan männen behöver återuppbygga sin balans.

Kvinnorna frigör östrogen när de upplever erkännande, stöd och förståelse.

Östrogenet ökar produktionen av oxytocin som gynnar avslappning, minskar
rädsla och sänker stressrelaterade hormoner. I samband med att män blir
stressade utsöndras ökade halter av testosteron, vilket minskar effekten av deras
oxytocin. Detta medför att männen har en större benägenhet att kämpa eller fly
i en stressituation. När de försöker återfå sin balans igen, föredrar de att dra sig
undan till "sin grotta" för att fylla på sin energinivå.

W W W . L I F E C A P . S E  |  ©  I N G E L A  F U R Ö S T A M  2 0 2 1  



POST  TRAUMAT ISK  STRESS  (PTS )

De som har upplevt traumatiska kriser eller katastrofer, oavsett om det har gällt
olyckor, sjukdomar, dödsfall eller krigshändelser, drabbas vanligtvis av
besvärande psykologiska efterreaktioner. Dessa kan uppträda när som helst i
tiden, vilket gör att det dåliga måendet kan vara svårt att härleda till
ursprungshändelsen. PTS kan aktiveras genom att man påminns om de hemska
händelserna, utan att man är medveten om det. Det kan röra sig om ett lukt-,
hörsel-, syn- eller känselintryck. För att bearbeta den här typen av stress behövs
vanligtvis professionell hjälp för att undvika att PTS utvecklas till
svårbehandlade ångest och djupgående depressioner. Kognitiv terapi har visat
sig fungera väl, tillika kan hypnosterapi vara mycket effektivt.

GEOPAT ISK  STRESS

 

Dålig nattsömn
Att vakna upp med huvudvärk
Att gå i sömnen
Mardrömmar
Morgontrötthet
Tandgnisslande

Geopatisk stress uppstår i våra kroppar när vi vistas på  jordstrålningslinjer.
Jordklotet har ett energi-rutnät, linjerna kallas för currylinjer och hartmanlinjer
(som är något svagare). Även vattenådror avger en jordstrålning som är mätbar. 
 Att befinna sig över jordstrålningslinjer och vattenådror för länge kan innebära
vissa hälsorisker, framförallt om sov- eller arbetsplatsen är placerade där.

Konsekvenser av att ha sin säng på dessa energilinjer kan vara:

Det enklaste sättet att ta reda på om man lider av geopatisk stress är att byta
sovplats och se om symtomen försvinner.
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HONUNGSFÄLLAN /HONUNGSSTRESS

Den här typen av stress drabbar nästan uteslutande unga människor i början av
sin karriär. De har ett behov av att ha många bollar i luften och att de tror att de
klarar av hur mycket stress som helst: De "kör på" eftersom de har en känsla av
att de har obegränsade resurser att hantera en intensiv livsföring som innefattar
långa arbets- eller studiedagar. De tar på sig extra uppgifter, ägnar sig åt
omfattande fysisk träning, hinner engagera sig i många sociala sammanhang
och i kombination med försummad sömn och mathållning samt ofta i
samverkan med ett ökat koffein, socker eller alkoholintag, som utgör
stimulantia för att orka med det höga tempot. Här finns även en risk för en
övergång till starkare och illegal stimulantia som amfetamin och kokain.

SVÅR IGHETER  MED  ÖGATS

ACKOMMODAT ION

God ackommodationsförmåga, det vill säga ögats närinställning, utgörs av
förmågan att förändra brytkraften i ögats lins. För att träna ögat behöver barnet
dels lära sig att se på nära och långt håll växelvis och dels att träna kroppen
med att arbeta växelvis mellan höger och vänster sida. Att krypa på alla fyra är
en bra övning för att integrera den symmetriska toniska nackreflexen. 

Det få känner till är att starka kontraster, som när svart text skrivits på ett vitt
papper, kan utlösa en stressreaktion som omöjliggör förmågan att se klart på
nära håll: Texten blir suddig, bokstäverna börjar röra på sig och försvinner ibland
helt. 
Rytmisk rörelseträning är ett bra sätt att bli av med spädbarnsreflexer som inte
har blivit integrerade, de ska alltså inte finnas kvar när barnet vuxit upp. Harald
Blomberg är specialist inom psykiatri och har mer än femton års erfarenhet av
att hjälpa barn och vuxna med bland annat motoriska problem,

uppmärksamhetsproblem och inlärningssvårigheter. Han ger kurser i Rytmisk
rörelseträning och reflexintegrering och har publicerat en rad böcker i ämnet.

W W W . L I F E C A P . S E  |  ©  I N G E L A  F U R Ö S T A M  2 0 2 1  



Bra och näringsriktig kost
Bra tarmhälsa
Hitta lugnet och meningen med livetS
ätta gränser
Goda sömnvanor
Massage och beröring
Motion, rörelse och träning
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Coaching
Struktur
Att kunna säga NEJ och JA vid rätt tillfällen samt att be om
betänketid
Känna efter och reflektera över dagen och sig själv
Meditera
Ta hjälp exempelvis boka läkartid vid behov
Ge sig själv den tid man behöver
Se över hur du disponerar dygnets timmar och korrigera om det
behövs

Stress kan förebyggas genom:

SÅ  MOTVERKAS

STRESS
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HUR  DISPONERAR  DU  EGENTL IGEN  DIN  T ID ?

Använd gärna exemplet på nästa sida som mall, oavsett om du vill
kartlägga en enstaka dag eller en hel vecka.

För att minska den stress du upplever i dagsläget behövs en förändring.
Genom att göra den föreslagna kartläggning på nästa sida kan du få en
känsla för inom vilka områden det är mest gynnsamt för dig att
förändra. 

När vi bara fortsätter göra som vi alltid har gjort, utan att reflektera över
hur vi egentligen disponerar vår tid, är det lätt hänt att vi missar
mönster som "äter tid" och som inte gynnar oss.

KARTLÄGG  STRESSEN

Sömn
Måltid
Hygien
Förflyttning och transport
Sysselsättning - arbete, skola
Motion
Vardagssysslor
Fritid

.Med tanke på hur hela kroppen påverkas av stress är det bra med en
helhetssyn. Människan är som ett pussel, alla delar av oss behöver finnas med
och vara intakta så att en balanserad helhet bildas. För att skapa detta gäller det
att ha en struktur för att hantera tillvaron som fungerar för individen och som
behöver anpassas efter livets olika skeden. Vi behöver ha tillgång till en buffert
så att vi kan klara av att hantera oförutsedda händelser och motgångar. Den här
kartläggningen handlar om hur man lägger upp tillvaron praktiskt. Stress
orsakad av känslomässig påverkan berörs inte här. 

Ett sätt att få en överblick i sitt eget liv är att under en veckas tid föra
anteckningar om hur dygnets timmar disponeras.

Föreslagna rubriker:
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KARTLÄGGNING

W W W . L I F E C A P . S E  |  ©  I N G E L A  F U R Ö S T A M  2 0 2 1  



SÖK  MÖNSTER  I  DIN  KARTLÄGGNING

Tar du dig tid till nedvarvning innan du ska sova?

Prioriterar du sömn i tillräckligt stor utsträckning?

Tar du med arbete hem exempelvis via tillgänglighet per mail och telefon?

Kan du uppnå tidsvinst exempelvis genom att veckohandla?

Kan du införa motion som en del i dina vardagssysslor exempelvis genom
att ta trapporna eller att kliva av bussen en station tidigare på väg till jobbet?
Prioriterar du att tillaga maten så att du får i dig näringsrik kost?
Får måltiderna ta tillräcklig tid i anspråk?

Ser du möjligheter till samarbeten exempelvis genom att turas om med
matlagning  med vänner och grannar?
Finns det mönster som tyder på hyperaktivitet exempelvis via behov av
ständig sysselsättning och stimulans?
Finns det utrymme för spontana aktiviteter och spontan vila?
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 STRESSTADIUM

V I LKET  STRESSTADIUM  ÄR  AKTUELLT ?

På de kommande sidorna i boken beskrivs olika stadier av stress.
Beskrivningarna används för att avgöra i vilken stadium av stress en person
befinner sig. Det finns även tillgång till kartläggningsformulär under rubriken
arbetsredskap. Avsnittet kan ses som en allmänutbildning och kan användas
både av personer som vill ta reda på var de själva befinner sig och av
vårdpersonal, arbetsgivare, närstående eller andra som möter och behöver
bemöta personer i stress.
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1 :A  STADIET  -  HANTERBAR  STRESS

Trötthet
Dålig hy, finnar och akne
Sömnproblem
Sockersug
Blir lättare och oftare förkyld
Spända muskler
Huvudvärk
Irritation
Bristande inspiration
Känsla av att inte hinna med allt man önskar

Kännetecken:

Ovanstående kännetecken är varningssignaler, i det här stadiet är det
fortfarande lätt att bryta trenden, men det gäller då att vara lyhörd inför sin
kropps signaler.

Åtgärder
I det här stadiet handlar det om att sakta in och att omprioritera sin tid.

Åtgärderna kan delas in i olika grupper:

Mat
Motion
Egentid
Sömn

Huvudsakligen gäller det att komma ihåg att befästa goda rutiner så att man
inte "glider iväg". Prioritera vällagad mat på regelbundna tider och i lugn och ro.

omprioritera tiden så att det finns utrymme för nyttig kost (tid att äta
regelbundet i lugn och ro), för fysisk träning och reflektion.

Återhämtningstid vid lindrig stress: 6-9 månader.

Motion
På det här stadiet gäller det att upprätthålla sin kondition och fysik. I det första
stadiet av stress finns det fortfarande ork och kraft kvar att motionera. Något
som i sin tur sänker stressnivåerna och stärker kroppen, dessutom förbättras
den mentala kapaciteten, se vidare i avsnittet: Allmänna riktlinjer, Motion

Mat
På första stadiet, när stressen fortfarande är hanterbar, är det viktigt att
prioritera vällagad mat på regelbundna tider och i lugn och ro. Risken här är att
man börjar slarva med mathållningen och matkvalitén, se längre fram i
materialet: Allmänna riktlinjer, Mat.
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1 :A  STADIET  -  HANTERBAR  STRESS

Sömn
Risken, i det här stadiet, är att man börjar slarva med sömnen för att hinna med
sin allt mer pressade tillvaro. En av det viktigaste prioriteterna i det här stadiet är
sömnen. Se mer: Allmänna riktlinjer: Sömn.

Egentid
På den här nivån gäller det att upprätthålla sitt sociala liv, att inte försumma
familj och vänner. Se över kalendern så att de roliga aktiviteterna får fortsatt
utrymme. Tips och råd finns under rubriken: Allmänna riktlinjer. Egentid.

Tarmproblem, exempelvis förstoppning, diarré och gaser
Verk i muskler, framförallt nacke och axlar
Migrän och magmigrän
Överkänslig mot höga ljud, kyla eller värme
Infektionskänslighet såsom återkommande förkylningar
Sömnstörningar
Svårigheter att fatta beslut
Trötthet, bristande ork
Oförklarlig viktökning, speciellt runt midjan
Oförklarlig viktminskning
Överdrivet spelande
Ökat alkohol-, tobak- och sockerintag
Tillbakadragenhet
Snabbt och forcerat tal
Uppe i varv men ändå inte trött
Nedstämdhet
Grubblerier och ältande

Mat
Motion
Egentid
Sömn

Kännetecken:

Åtgärder:
I det här stadiet handlar det om att sakta in och  omprioritera för att behålla sin
hälsa. Det handlar om att säga NEJ. I det här stadiet är man mer skör och
ömtålig än i det första stadiet av stress. Det innebär att man behöver vara mer
försiktig här för att kroppen ska hinna återhämta sig. 

Åtgärderna kan delas in i olika grupper:

Återhämtningstid vid tilltagande stress: 12-18 månader.

2 :A  STADIET  -  T I L LTAGANDE  STRESS
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För att se att det finns andra lösningar i form av samtal med vänner,
professionella coacher och terapeuter
För att få avlastning i vardagen av exempelvis släkt, vänner, grannar,
arbetskamrater, barn eller föräldrar
För att prioritera glädjande och upplyftande aktiviteter
För  att få perspektiv på problem som stressar. Det kan röra sig till exempel
om ekonomi, relationer, arbetsrelaterade problem, sjukdomar, åldrande
föräldrar, barn med problem, missbruk och beroende

Mat
Här är det av högsta vikt att förse kroppen med näringsrik mat under lugna och
regelbundna förhållanden. När kroppen arbetat upp den här nivån av stress,
behöver den mindre portioner fördelat jämt under dagen för att kunna
tillgodogöra sig näringen och att inte belasta kroppen mer än nödvändigt.
Dessutom är det gynnsamt för återhämtnings- processen med en kortare
vilopaus direkt efter huvudmåltiderna. Läs mer under rubriken "Allmänna
riktlinjer".

Motion
På det här stadiet är det gynnsamt med fysiska aktiviteter som inte påfrestar
kroppen för mycket. Det viktigaste är att tänka på konditionen, promenader,
cykling, simning där pulsen höjs något men träningen ska vara lågintensiv så att
den inte genererar skador. Musklerna är redan spända i det här stadiet och har
svårt att slappna av. Yoga, tai chi, qigong, stretchövningar och liknande
rekommenderas. Läs mer under rubriken "Allmänna riktlinjer".

Egentid
Här behöver man verkligen frigöra egen tid i kalendern för återhämtning.Det
gäller att se över sina rutiner och prioriteringar. Det kan vara svårt att genomföra
de förändringar som behövs eftersom det känns som om det inte finns några
alternativa lösningar.Här behöver man ofta ta hjälp:

Läs mer under rubriken "Allmänna riktlinjer".

Sömn
På den här nivån av stress är sömnproblemen oftast redan etablerade. Det kan
handla om insomningsproblem, till exempel på grund av grubblerier och
ältande. Det kan också vara frågan om en störd sömn, man vaknar upp och har
svårt att somna om för att kroppen är stressad så att det är svårt att komma ned
i djupsömn. Läs mer under rubriken "Allmänna riktlinjer".

2 :A  STADIET  -  T I L LTAGANDE  STRESS
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Allergier
Ofta återkommande kroniska luftvägsinfektioner med långsamt
tillfrisknande
Panikattacker
Fysiska problem, exempelvis hjärtklappning, känselbortfall och synproblem
Allvarliga problem med mag- tarmkanaler, exempelvis IBS, magsår och
crons
Autoimmuna sjukdomar, exempelvis reumatism och psoriasis
Sug efter salt
Depression
Fibromyalgi
Allvarlig morgontrötthet, kommer i form först efter klockan 18
Brist på eller förlust av styrka. 

Allmän muskelsvaghetIsolering, svårigheter att klara av intryck utifrån,

såsom ljud, ljus och beröring

Mat
Motion
Egentid
Sömn

Kännetecken

Åtgärder
Här handlar det om tömda energidepåer. Kroppens reserver är uttömda. I det
här stadiet behövs rehabilitering och oftast läkarvård med sjukskrivning för att
kunna återhämta sig. Här krävs en omvälvande livsstilsförändring för att man
ska komma på fötter igen. 

Åtgärderna kan delas in i olika grupper:

I det här stadiet är det svårt att inhämta information, tillåt dig att gå igenom
materialet många gånger och acceptera att det tar tid.Det är också viktigt att
anhöriga och närstående också är informerade och har kunskap om utbrändhet
för att kunna stödja och hjälpa.

Återhämtningstid vid utmattningssyndrom: Från två år och uppåt.

Mat
I det här stadiet behövs stöd, gärna i form av att någon annan hjälper till med
maten. Regelbundna matvanor med näringsriktig, aptitretande/lockande mat
och gärna ekologisk. Kroppen är extra känslig för alla störningar i det här stadiet
det innebär att det är viktigt med högt näringsinnehåll och helst mat utan
kemikalier och tillsatser. Små portioner fördelade jämt under dagen för att
minska belastningen. I det här stadiet är det vanligt att man har problem med
läckande tarm och näringsbrister. Läs mer under rubriken "Allmänna riktlinjer".

3 :E  STADIET  -  UTMATTN INGSSYNDROM
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Motion
I det tredje stadiet är kroppen utbränd, det innebär INGEN TRÄNING ELLER
MOTION! Korta långsamma promenader, vistelse utomhus i dagsljus
rekommenderas. Den lilla motion som blir resultatet av att ta hand om sin
hygien, laga mat och att vila sig igenom dagen är tillräcklig. Läs mer under
rubriken "Allmänna riktlinjer".

Egentid
I det här stadiet behöver man leva kravlöst. Det får inte finnas planer som ska
följas, inte ens för aktiviteter som man gillar. Fyll på energidepåerna genom att
göra lågintensiva lustfyllda aktiviteter, under korta stunder. Till exempel: Ett
varmt bad, att titta på en film, läsa en bok, unna sig massage, tala med en god
vän, lyssna på musik eller att tillbringa tid i naturen. Läs mer under rubriken
"Allmänna riktlinjer".

Sömn
I det här stadiet är det viktigt att tillåta sig att vila OCH att sova även dagtid och
närhelst man har behov av det. Det krävs mycket sömn för att återhämta sig
från utbrändhet. Det handlar om att acceptera att energidepåerna är slut och
att den inte fungerar normalt. Om det är svårt att sova kan det behövas
medicinsk hjälp. Läs mer under rubriken "Allmänna riktlinjer".

3 :E  STADIET  -  UTMATTN INGSSYNDROM
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KOST

Vatten
Proteiner
Fett
Kolhydrater
Vitaminer och mineraler
Bakterieflora - probiotika

Kroppen behöver den näring och energi som vi består av!

Alltså:

Inget mer!

Med rätt kost blir kroppen och hjärnan på glatt humör och vi kan maximera
vår potential och stärka oss själva.

Generella regler:

Köp ekologiska och närproducerade råvaror om det är möjligt
Laga mat från grunden, undvik hel och halvfabrikat
Inta maten i en lugn och trivsam miljö
Tugga 20-50 gånger för att få igång matspjälkningsenzymerna
Magen föredrar rumstempererad, ljummen eller varm mat och dryck. Iskall
mat eller dryck kan ge kramp och magont

Kroppen svarar på det bränsle vi ger den som en bil, fel eller dåligt bränsle gör
att den går sämre till den stannar...

ALLMÄNNA  RIKTLINJER  -

KOST  &  VATTEN
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Kemikalier, gifter och konstgjorda ämnen är en belastning och utgör en stor
stress för kroppen. Följande är exempel på sådana produkter:
Kemiska färgämnen som finns i mat, skönhetsmedel, godis och tatueringar
exempelvis azofärgämnen (rött; E102, E110, E122, E124 och E129) och kinogult
(E104)

Smakförstärkare exempelvis glutamat som kallas MSG och E621-E624
Bekämpningsmedel mot insekter, ogräs och mögel, värst belastade med
bekämpningsmedel är russin, vindruvor, äpplen, apelsiner, chilifrukter, ris
och kaffe
Konserveringsmedel exempelvis parabener som kallas etyhl, butyl och
isobutyl
Kemiska stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel såsom E433, E466, E471
och E472
Tungmetaller exempelvis aluminium, bly, kadmium, arsenik, nickel och
kvicksilver
Tillväxthormoner avsedda för djur
Allergiframkallande kemikalier exempelvis formaldehyd, chloroxylenol och
prorylgallate
Läkemedelsrester som finns i omlopp i miljön samt biverkningar av egen
medicinering
Hormonstörande ämnen, exempelvis ftalater, bisfenol A och triklosan
Lösningsmedel som löser upp fett
Bromider exempelvis kemiskt framställt klor, fluor och jod

Om vi äter och dricker felaktigt måste kroppen lägga energi på att balansera,

reparera och försöka göra sig av med de felaktiga eller skadliga ämnena.

Det är av vikt att minnas att vi även tillgodogör oss olika ämnen via andning och
hud. Det vi sätter på huden ska vi kunna äta för det absorberas direkt in i
systemet, jämför till exempel med morfin och nikotinplåster.

KOST  

DET  V IKT IGA  VATTNET

 

Klarnar hjärnan
Renar kroppen
Gynnar vitalitet
Ger slätare och föryngrad hud

Vi föds i vatten, våra kroppar består i huvudsak av vatten - det är vårt livselexir!

Det rena vattens positiva effekter:
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Huvudvärk
Förstoppning
Ryggont
Magkatarr
Rynkor
Koncentrationssvårigheter

Huvudvärk
Illamående
Kräkningar
Yrsel
Muskelsvaghet

Vi behöver 2-3 liter vatten via mat och dryck per dag
Vattnet ska drickas i små portioner flera gånger dagligen så att kroppen
hinner tillgodogöra sig
För att kroppen optimalt ska få ut vattnet till minsta cell behövs daglig
rörelse/motion

Den bästa drycken är vatten! Smaksätt gärna med ekologisk citronskivor,
gurka eller annan frukt och bär.
Törstsignalerna misstolkas ofta, så istället för vatten tar man en kopp kaffe
eller te, äter godis, mat, tar en snus eller något annat som kroppen inte
behöver.
Socker- och alkoholsug kan ha sin grund i brist på vatten. Det handlar också
om en misstolkning av törstsignaler.
Drick extra vatten vid varmt väder, torr hud, hårt arbete, bastubad,

bad/spabad, ryggvärk, trötthet och förstoppning.

Drycker som är uttorkande:

Kaffe (se nedan)

Te bryggt av teblad alltså både svart, grönt och vitt
Läsk
Alkohol
Energidrycker

Symtom på intorkning och vattenbrist:

Vid lindriga symtom:

Vid akuta symtom:

Fakta VATTEN:

Vi består av cirka 73% vatten fördelat i hela kroppen. Vattnet förbrukas
kontinuerligt genom hud, utandning, svett, urin och avföring.

Riktlinjer VATTEN

Tips VATTEN

VARNING för uttorkning!

W W W . L I F E C A P . S E  |  ©  I N G E L A  F U R Ö S T A M  2 0 2 1  



Högt blodtryck
Magsår
Benskörhet
Stress
Oro
Nervositet
Hjärt- och kärlsjukdomar
Cancer
Sömnproblem
Ökat sug efter socker
Svettningar
Darrningar

Mat som är uttorkande:

Merparten halvfabrikat- och helfabrikat såsom färdigmat
Merparten restaurangmat, framförallt österländsk, i dessa maträtter smygs det
vanligtvis in extra mycket smakförstärkare som glutamat, socker och salt.

Lite fakta om kaffe
Kaffe är en komplex dryck som innehåller väldigt många ämnen såsom:

Svavelföreningar, pyrraziner, pyrridiner, pyrroler, oxazoler, furaner, aledhyder,
ketoner, fenoler, trigonellin, klorogensyra, fetter, koffein och tungmetaller.

Flera hundra av ämnena är främmande för våra kroppar. Dessa främmande
ämnen gör att vi får:

Kaffeberoendet är en av de vanligaste beroendena bland vuxna. En
medelsvensk dricker kaffe motsvarande mängden av innehållet i ett badkar
årligen.
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Muskelförtvining och brist på muskler
TrötthetInfektioner
Blåmärken
Håravfall
Dålig tillväxt hos barn
Reumatisk värk
Hormon- och signalsubstansobalanser
Känslomässiga obalanser
Apati
Kräkningar
Diarré

Gikt
Rubbning av syra/bas balansen som bland annat resulterar i mer bindväv
vilket leder till orörlighet i muskulatur och leder
Huvudvärk och yrsel
Illamående

Proteiner är en form av aminosyror . de utgör en grundläggande struktur för alla
livsformer på jorden. 

Proteinets positiva effekter.
Bygger upp styrka
Förebygger förkylningar och andra infektioner
Förebygger blödningar (blåmärken)

Energikälla för hela kroppen
Byggstenar till hormoner exempelvis stresshormoner och signalsubstanser

Symtom på proteinbrist

Symtom på överkonsumtion

Riktlinjer PROTEINER

40-120 gram proteiner per dag rekommenderas som dagligt intag. Vi har ett
större behov av proteiner under uppväxt, vid träning och hårt arbete.

PROTE INERNA  UTGÖR  BYGGSTENARNA

I  KROPPEN
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Proteiner utgörs av aminosyror. 
Det finns 22 olika aminosyror, av dessa är 8 stycken essentiella vilket innebär
att kroppen inte själv kan framställa dem, de behöver tillföras via kosten
kontinuerligt
De aminosyror som vanligtvis är i underskott vid stress är L-tyrosin, källor i
kosten är exempelvis nötkött, kalkon, tonfisk, banan pumpakärnor,
jordnötter och sötmandel, L-glutamin vilken är svår att tillgodogöra sig via
kost och där tillskott kan behövas, L-teanin som finns i grönt te samt
Tryptofan som finns exempelvis i viltkött, fisk, fågel, råris, ägg, banan,

valnötter och mandel
Aminosyrornas funktioner är tillväxt och struktur i form av muskler, de
hjälper till med transport och lagring, de reglerar kroppen bland annat via
hormoner. De hjälper till att reglerar immunförsvaret och de hjälper till så att
vi inte förblöder via koagulationen. Aminosyrorna är dessutom tarmarnas
främsta energikälla
Människans fasta kroppsdelar består till cirka 75% av proteiner
Behovet av protein påverkas av följande faktorer: kön, ålder, genetik,

aktivitetsnivå, vissa  sjukdomstillstånd

Vegetariska som exempelvis bönor, linser, alger, baljväxter, nötter, mandel
och sädesprodukter
Animaliska exempelvis kött, ägg, fågel, fisk och skaldjur

Fakta PROTEINER

Tips PROTEINER

Det finns flera olika typer av proteinkällor:

Genetiken, bland annat blodgruppstillhörighet avgör hur man ska mixa
proteiner och andra näringsämnen från olika källor. Det innebär att det som är
gynnsamt för en person kanske inte passar en annan.
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Bidrar till nervceller samt bygger upp hjärnan
Bygger signalsubstanser
Påverkar intelligensen
Gynnar inlärning, minne, uppmärksamhet och koncentration
Förebygger depressioner
Ger ett balanserat humör
Stärker skelett och tänder
Bra mättnadskänsla

Symtom på brist på rätt fett:
Vitaminbrist
Depression eller humörsvängningar
Ökad infektionsrisk
Hudproblem
Benskörhet och tandproblem
Smärtor i leder
Nedsatt leverfunktion
Trötthet
Förstoppning
Fertilitetsproblem och PMS
Låg kroppstemperatur
Håravfall
Hungerskänslor

Symtom på överkonsumtion/ohälsosamt fett:
Hjärtinfarkt
Hjärnblödning
Pulsåderbråck
Fetma
Åderförkalkning

Fett består av olika former av fettsyror. En del av dessa är gynnsamma och
andra inte. Fett är i många avseenden viktigt för kroppen. Hjärnan består av
cirka 67% fett.

Fettets positiva egenskaper:

Fett är även en viktig energikälla och betydelsefull för hud, hjärta, blodkärl,
leder, skelett, tänder samt sexualitet och fertilitet. Fett behövs för att ta upp de
fettlösliga vitaminerna, A-, D-, E- och K-vitaminer.

RÄTT  FETT  FÖREBYGGER  KORT -

SLUTN ING  I  HJÄRNA  OCH  KROPP
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Riktlinjer FETTER:

Rekommenderat dagligt intag:

3-5 gram omega-3 fettsyror vilket motsvaras av exempelvis kallvattensfisk 150-

200 gram eller 2-3 tsk linfröolja och 5-10 gram omega-6 fettsyror vilket
motsvaras av exempelvis 5-6 msk olivolja.

Det är viktigt att blanda olika fettkällor. Följande innehåller bra fett: Fet fisk, ägg,

kött, smör, nötter, mandlar, solrosfrön, pumpakärnor, oliver, avokado, kikärtor
och bönor.

Tips FETTER:

Satsa på att laga mat från grunden, då har du kontroll på innehållet.
Använd helst kokosolja eller smör vid stekning, eventuellt olivolja eller
sesamolja.

Undvik behandlat fett och transfetter: Hel- och halvfabrikat och mat som har
förlängd hållbarhet i rumstemperatur och/eller har varit starkt upphettade
innehåller oftast transfetter, såsom till exempel margarin, bakverk, chips,
pommes frites, pulvermixer, buljong och mjölkpulver.

Lider du av allergi, eksem, cirkulationsrubbningar, menstruations- eller
menopausbesvär så hjälper fettsyror av typ GLA som finns exempelvis i
jättenattljusolja, bidrottninggele och svartvinbärsolja.

Lider du av hjärt-, kärlsjukdomar eller inflammationer så hjälper fettsyror av typ
EPA/DHA som finns i kallvattenfisk (lax, makrill, sill, sardiner, tonfisk) och ägg.

Undvik eller använd rapsolja sparsamt då den lätt bildar transfetter vid
upphettning.

Fakta FETTER:

Använd ekologiska fetter eftersom fett lätt absorberar miljögifter. Använd
naturliga obehandlade fetter från växt- eller djurriket såsom jungfruolivolja,

obehandlat kokosfett och rent smör.

Vi kan inte tillverka fett själva, det är livsviktigt att äta rätt fett för att kropp och
hjärna ska fungera tillfredsställande.

Undvik transfetter. De bildas när flytande oljor omvandlas kemiskt till ett
hårdare och mer hållbart fett, som ofta används i halv- och helfabrikat. I
processen försvinner alla viktiga näringsämnen och dessutom ingår farliga
kemikalier, exempelvis bensin och blekmedel. Efter härdningen finns knappast
något näringsvärde kvar i produkten.  Härdning ökar hållbarheten och
livslängden på produkten samt förändrar fettets konsistens.

När man äter transfettsyror ersätter de de hälsosamma fettet (DHA) i hjärnan,

vilket slutligen försämrar kommunikationen mellan hjärncellerna. 

Transfetter orsakar även hjärt- och kärlproblem, leverbesvär och vissa former av
cancer. De kan även ge vitaminbrist av de fettlösliga vitaminerna.Transfettet
ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Studier pekar på att ett högt intag av
transfett även kan vara kopplat till ökad risk för bröstcancer och prostatacancer.
Det diskuteras också om transfett skulle kunna öka risken för typ 2 diabetes och
allergier.
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När man äter transfettsyror ersätter de de hälsosamma fettet (DHA) i hjärnan,

vilket slutligen försämrar kommunikationen mellan hjärncellerna. 

Transfetter orsakar även hjärt- och kärlproblem, leverbesvär och vissa former av
cancer. De kan även ge vitaminbrist av de fettlösliga vitaminerna.Transfettet
ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Studier pekar på att ett högt intag av
transfett även kan vara kopplat till ökad risk för bröstcancer och prostatacancer.
Det diskuteras också om transfett skulle kunna öka risken för typ 2 diabetes och
allergier.

De långsamma kolhydraternas positiva egenskaper:
Bränsle till hjärnan
Stödjer tarmens funktion
Portionerar ut energin
Mättnadskänslan håller i sig längre
Förebygger blodsockerfall

De snabba kolhydraternas negativa egenskaper:
Demens
Hjärt- och kärlproblem
Beroendeproblem
Ledinflammationer/ledvärk
Trötthet
Vitamin- och mineralbrist
Fetma
Karies
Matsmältningsbesvär
Cancer
Diabetes 2
Förkortad livslängd

Darrningar
Trötthet
Svaghet
Huvudvärk/yrsel
Raglade gång

Kolhydraterna är kroppens viktigaste men även farligaste energikälla 

Symtom på brist på kolhydrater:

KOLHYDRATER  -  DEN  MEST

KOMPL ICERADE  GRUPPEN
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Fakta KOLHYDRATER

Kolhydrater består av sockerarter. För att underlätta förståelsen kan man dela
upp dem i snabba och långsamma kolhydrater.

Det vi huvudsakligen behöver är långsamma kolhydrater. Dessa finns i
grönsaker, rotfrukter, icke sötade fullkornsprodukter (grovt bröd, havregryn, råris,
hirs, bovete, bönor och linser). Vi behöver även en liten andel snabba
kolhydrater i form av frukt, bär och honung. 

Undvik snabba kolhydrater som vitt raffinerat socker eftersom det i stort sett
saknar näringsinnehåll. Intag av vitt socker kan leda till vitamin- och
mineralbrist vid överkonsumtion. Överkonsumtion kan även orsaka
svamptillväxt (candida) på olika ställen i kroppen, exempelvis i form av
magsmärtor, urinvägsinfektioner, svampinfektioner i slida och så kallad torsk i
munnen.

Undvik artificiella sötningsmedel som till exempel aspartam (vanligt
förekommande i light-produkter, tuggummi och tabletter). Sötman påverkar
kroppen hormonellt och neurologiskt. Resultatet blir att sötningsmedlet ökar
fetma mer än motsvarande mängd socker och ofta ökar även risken för
diabetes. Problem som kan uppstå vid konsumtion av artificiella sötningsmedel
är till exempel migrän, depression, raseriutbrott, värk i lederna, kronisk trötthet,
epileptiska anfall och ADD/ADHD.

Vitt socker är starkt beroendeframkallande. Barn är extra känsliga för snabba
sockerarter.

Överkonsumtion av vitt socker och vitt vetemjöl leder till obalanserad tarmflora
och tarmfunktion.

Vitt raffinerat vetemjöl omvandlas av kroppen till snabba kolhydrater och saknar
näringsvärde.

Alkohol bryts av kroppen ned till sockerarter och leder till uttorkning.

Överkonsumtion av snabba kolhydrater i kombination med långsam tarm kan
leda till att sockerarterna jäser och det bildas alkohol i tarmen. Alkoholen tas
upp av kroppen.

Riktlinjer KOLHYDRATER

Ju tyngre arbete desto snabbare förbränning och desto större möjlighet att
tillvarata energin i snabba kolhydrater, däremot så ökar inte behovet. En frukt
om dagen är en bra tumregel.

Vid ett icke-fysiskt krävande arbete bör intaget vara fördelat 65% kolhydrater,
varav 5% snabba, 20% protein och 15% fett.

Vid ett fysiskt krävande arbete bör intaget vara fördelat 40% kolhydrater, varav
5% snabba, 30% protein och 30% fett.
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Tips KOLHYDRATER

Kroppen misstolkar ofta törstsignaler och vi upplever ibland socker och
godissug istället för törst.

Överaktiva personer bör undvika snabba kolhydrater i form av vitt socker och
vitt raffinerat vetemjöl eftersom socker utgör en "kick" för kroppen.

Bra naturligt sötningsmedel är fruktsocker, stevia, kokossocker och honung.

För att skapa mättnadskänsla är det av vikt att frukosten innehåller en andel fett
och protein. En tallrik havregrynsgröt behöver kompletteras med exempelvis
fettrika frön, nötter därtill ägg eller något proteinrikt pålägg.

Ett glas mjölk innehåller socker motsvarande tre sockerbitar - undvik att
använda mjölk som måltidsdryck, vatten är att föredra.

V ITAMINER  OCH  MINERALER  FÖR  VÅR

ÖVERLEVNAD

Vitaminer och mineraler är byggstenar som behövs för vår överlevnad och
funktion. Vi begränsar redogörelsen för vitaminer och mineraler som vanligtvis
hamnar i obalans och som man i regel behöver ett extra tillskott av vid stress.

B-vitaminkomplex (inkl. folsyra)

Kroppen behöver kompenseras med tillskott av B-vitamin vid allmän stress
samt vid hög konsumtion av kaffe, te och alkohol.

Symtom på brist: Känselbortfall i händer och fötter, sår i mungipor, brännande
inflammerad tunga, blodbrist (anemi), depression, matsmältningsbesvär,
huvudvärk, muskelvärk, aptitlöshet, tillväxtrubbningar, fosterskador,
neurologiska problem, sömnlöshet, förhöjd ljudkänslighet, håravfall.
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V ITAMINER  OCH  MINERALER  FORTS . . .

C-vitamin
Kroppen behöver kompenseras med tillskott av C-vitamin vid allmän stress, P-

pillerintag, hjärtbesvär, njur- och leversjukdomar samt vid överdrivet intag av
acetylsalicylsyra.

Symtom på brist: Trötthet och ökad mottaglighet för infektioner, minskad
hormonproduktion, muskelsvaghet, ledsmärta, irritation, tandköttsblödning,

karies, blåmärken eller aptitlöshet.

E-vitamin
Kroppen behöver kompenseras med tillskott av E-vitamin vid allmän stress och
framförallt den vid stress som kroppen utsätts för i samband med intag av P-

piller.

Symtom på brist: Hjärtbesvär, tarmbesvär, muskelsvaghet, blodbrist,
hårproblem, missfall, sterilitet eller impotens.

D-vitamin - merparten behöver tillskott!
Kroppen gör av med mer D-vitamin vid allmän stress och stress såsom intag av
vitt socker exempelvis i form av läsk, godis och sötad mat även vid inandning av
förorenad luft exempelvis bilavgaser och smog förbrukas D-vitamin.

Det är svårt att kompensera förbrukningen via kost och solljus. Den allmänna
riktlinjen är att det behövs tillskott i form av tabletter eller droppar för dem som
inte vistas utomhus dagligen då solen står som högst, mitt på dagen och minst
20 minuter (solskyddsfaktorn minskar exponeringen och därmed även D-

vitaminupptaget). I Sverige kan kroppen endast tillgodogöra sig tillräckliga
mängder D-vitamin från maj till och med augusti.

Symtom på brist: Aptitlöshet, benskörhet, problem med ämnesomsättningen,

tarmbesvär, kramper, muskelsvaghet, sömnlöshet, tandskador hos barn,

depressioner, cancer, havandeskapsförgiftning, nedsatt immunförsvar,
åldersförändring i gula fläcken och vår- samt vinterdepression.

Kalcium
Kroppen behöver kompenseras med tillskott av kalcium vid allmän stress samt
vid konsumtion av mjölk. Mjölkprodukter har så hög kalciumkoncentration att
kroppen blockerar upptaget.

Symtom på brist: Sömnlöshet, muskelkramper, menstruationsbesvär, fetma,

allergier och nedstämdhet.
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V ITAMINER  OCH  MINERALER  FORTS . . .

Motverka förstoppning och diarré
Skydda mot skadliga bakterier, virus och svamp både i tarmen och i andra
slemhinnor
Stimulerar immunförsvaret
Bryta ned laktos
Minska den skadliga kolesterol
Förbättra andedräkt och kroppslukt
Den nyfödde ska utveckla en frisk tarm och ett fungerande immunsystem,

det finns särskilda droppar för spädbarn
Hormoner och signalsubstanser ska fungera optimalt
Vitaminer och mineraler ska bildas och tas upp
Hämma bildning av tumörer
Minska inflammatoriska processer i tarmen

Magnesium
Kroppen behöver kompenseras med tillskott av magnesium vid allmän stress
samt vid muskulära stress-spänningar, hormonella störningar, diabetes samt
högt alkoholintag.

Symtom på brist: Hjärtrytmstörningar, darrningar, kramper, ljudkänslighet,
sömnbesvär, hyperaktivitet, depression, illaluktande andedräkt och svett.
Långvarig brist leder till förkalkning av kroppens blodkärl. 

Zink
Kroppen behöver kompenseras med tillskott vid allmän stress samt vid
diabetes, höga kolesterolvärden, bristande sårläkning och högt alkoholintag.

Symtom på brist: Nedsatt infektionsförsvar, allergier, nedsatt smakkänsla,

aptitlöshet, anorexi, försenad sexuell utveckling och barnlöshet.

Bakterieflora - Probiotika
Kroppen behöver kompenseras med tillskott av probiotika vid allmän stress
samt efter intag av antibiotika. Det är viktigt att tillföra tarmbakterier i form av
kapslar eller tabletter som tar sig förbi magsyran utan att förstöras.
Probiotika behövs för att:

Vid sjukdomstillstånd kan probiotika användas terapeutiskt för att motverka
stress, allergier, akne, maginfluensa, svampinfektioner, urinvägsinfektioner,
laktosintolerans, reumatism, fibromyalgi, IBS och psoriasis.

De vanligaste nyttobakterierna är lactobacilli, som lever i tunntarmen, och
bifidobacteria, som lever i tjocktarmen. Efter 50 års ålder brukar framförallt
bifidobakterierna minska i antal.
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MOTION

 

Vi behöver kondition för att hjärtat ska få arbeta och få upp pulsen
Vi behöver styrka för att hålla kroppen uppe
Vi behöver balans och smidighet för att förebygga stelhet
 

Frontalloben stimuleras av konditionsträning
Styrketräning stimulerar hypokampusområdet inne i hjärnan
Balans- och smidighetsrörelser stimulerar de områden i hjärnan som
reglerar balans
När du mediterar och utöver yoga stimuleras tallkottkörteln

Motion är inte detsamma som elit- eller tävlingsidrott. Motion betyder inte
heller utdraget tvångsmässigt självplågeri.
Motion och träning kan leda till stress om det känns som ett tvång. 

Kroppen är byggd för belastning och rörelse

Detta sammantaget stimulerar olika områden i vår hjärna så att den också
håller sig i form och utvecklas:

F INN  EN  LUSTFYLLD  MOTIONSFORM !
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MOTION

Hjärt- och kärlsjukdomar
Muskelvärk och ledproblem
Ryggont
Benskörhet
Matsmältningsprobelm
Viktproblem
Problem med ämnesomsättningen
Problem med den sexuella förmågan
Stress och spänningar
Högt blodtryck

Bättre sömn
Bättre sexliv
Föryngrad kropp
Balanserad vikt
Genererar glädje
Jämnare humör
Starkare muskler
Högre grad av smidighet

Att röra på sig skyddar mot och motverkar:

Utan rörelse och träning krymper skelettet och musklerna förtvinar, huden blir
tunnare och cirkulationen långsammare. Stelheten i lederna ökar med
försämrat rörelseomfång, risken vid fallolyckor ökar, nerverna kommer i kläm
vilket leder till att inre organ och muskler inte fungerar som de ska.

Fördelar med regelbunden motion

Inspiration till att komma igång!

Idealet är daglig motion men 30 minuters motion tre dagar i veckan är
minimum för att upprätthålla hälsan.

Vardagsmotion i form av trädgårdsarbete, städning, svampplockning, sex, ta
trapporna i stället för hissen är gratis motion!
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MOTION  FORTS . . .

Går jag upp i vikt av träningen?

Blir jag utmattad av träningen?

Mår jag sämre efter att ha tränat?

Motion får inte bli ett krav eller ett måste, för det stressar oss lika mycket som
annan stress. Försök att hitta någon motionsform som passar just dig, välj och
vraka, byt ut och variera! Exempel: Promenader, klättring, cykling, simning,

jogga, längdskidor, långfärdsskridskor, dans, tennis, innebandy,

undervattensrugby, badminton, styrketräning, fotboll, paddling, hundträning,

pilates, cirkelträning, yoga, chi gong, aerobisk träning, core, golf, pingis, hockey,

ridning, kampsporter - det finns hur mycket som helst!
Lagom motion och fysisk träning förbränner den energiuppladdning som
stressreaktionen åstadkommit i kroppen.

Varning!

En varningens ord om träning vid stress: Är du stressad och redan tränar kan det
vara dags att ta en paus från träning. Nervsystemet går redan på högvarv och
träningen belastar ytterligare. Använd nedanstående kontrollfrågor:

Om du svarar ja på någon av frågorna ovan mår du inte bra av att träna just nu.

Dra istället ned på träningen eller ta en paus från den. I första stadiet av stress
finns redan höga nivåer av stresshormonet kortisol i kroppen, träning höjer
kortisolnivåerna. Det kan i sin tur leda till stroke och hjärtinfarkt, men även till
viktökning. I tredje graden av utmattningssyndrom behöver kroppen vila - här
gäller återhämtning.

Motionsförslag - normalstressad
Måndag: 2 x 20 minuters promenad till aktivitet eller arbete, ett yogapass
Tisdag: 2 x 20 minuters promenad
Onsdag: 2 x 20 minuters promenad
Torsdag: Core - träna mage, rygg, styrka stabilitet och rörlighet
Fredag: 2 x 20 minuters promenad
Lördag: Städning
Söndag: Simning, kratta i trädgården eller skotta snö

Motionsförslag vid utmattnings- syndrom
Måndag: Meditation och utomhusvistelse 30 minuter i dagsljus
Tisdag: Stilla promenad, 10-20 minuter
Onsdag: Sitta utomhus i dagsljus 30 minuter
Torsdag: Stilla promenad 10-20 minuter
Fredag: Massage
Lördag: Vara ute i naturen en stund
Söndag: Djupandning eller yogaandning
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NÄR  S IGNALERNA  STÄNGS  AV . . .

Att ingenting är roligt längre
Irritation på arbetskamrater, vänner eller familjemedlemmar
Överdrivet behov av att vara ensam
Att man inte klarar av att vara ensam
Att man inte klarar av att vara overksam eller i stillhet

Vid stress stängs signalerna av så att man inte längre uppfattar sina egna behov.

Det här händer när man känner

Känner du igen någon av ovanstående punkter så är det hög tid att sätta in
motåtgärder!

ÅTGÄRDER  -  TA  EGET  ANSVAR !

Skala bort icke-nödvändiga aktiviteter
Planera in egen tid i almanackan
Be omgivningen om hjälp med avlastning
Träna på att säga nej
Våga bara vara
Sänk ribban - allt behöver inte vara perfekt
Sov och vila när du behöver (se avsnittet om sömn)

Iaktta din andning och kroppshållning, snabb och ytlig andning samt
uppdragna axlar tyder på hög stressnivå
Lägg in påminnelser om andningspauser

Laga tilltalande och näringsriktig mat
Tillåt dig en dag i sängen med en bra bok
Vara ute i naturen
Ta ett bad
Massage
Byte av miljö
Lyssna på härlig musik
Be om närhet
Aktivera dig i något nytt som tilltalar dig - måla, släktforska, utöva musik eller
sång och använd din kreativitet
Tillåt dig en dag i soffan med film och naturligt godis

Det första och viktigaste steget i det här arbetet är att frigöra tid. Tag hjälp av
almanackan för att strukturera upp tillvaron.

Lämna luckor i almanackor för spontana egna aktiviteter.
Ta dig tid regelbundet för att:

Anlita en professionell coach eller terapeut för att få hjälp med att strukturera
upp tillvaron om du har svårt att börja nysta på egen hand.

Stressnivåerna sänks om du omger dig av en tilltalade miljö och gör det vackert
runt dig.

Människor behöver träna sig på att få till egen tid. Oftast vet inte omgivningen
om vilka behov man har, att gissa är inte roligt för någon. Dessutom är du
ensam om att veta hur aktiviteter och vila fördelar sig på ett dygn för dig.

Arbetskamrater kan tro att du återhämtar dig hemma, medan familjen kan
anta att du har det lugnt på arbetet. Tala om vad du känner, behöver och
önskar dig.
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SÖMN

 

Du ser äldre ut
Du kan drabbas av koncentrationssvårigheter
Du drabbas lättare av infektioner
Du blir lättare irriterad
Du får svårt att minnas
Du får problem med ämnesomsättningen vilket kan leda till viktuppgång
och fetma
Könshormonerna kommer i olag varpå fortplantningen störs
Depressioner uppkommer
Du blir mer känslig emotionellt
Du får svårt med inlärning
Du drabbas lättare av små olyckor på grund av ökad ouppmärksamhet och
fumlighet
Du blir lättare arg och tappar humöret
Ungdomar som inte får tillräcklig sömn kan bli kortväxta

Detta får du om du missköter din sömn:
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FAKTA  OM  SÖMN

Barn 9 - 10 timmar
Män 7-8 timmar
Kvinnor 8-9 timmar
Pensionärer 6-7 timmar

Sömnbehovet är cirka 8 timmar per natt för en vuxen person:

Bästa sömnkvaliteten är mellan klockan 23 - 05.

Sömn räknas först om man sovit minst 20 minuter.
Livet förkortas med flera år om vi inte sover ordentligt.
Sömnbehovet ökar vid stress, sjukdomar, mycket ansvar eller om man har ett
tungt arbete eller tränar intensivt.

Vad gör kroppen när vi sover?
Hjärnan och kroppen återhämtar sig och bearbetar dagens händelser under
sömn. Undermålig sömn leder till koncentrationssvårigheter och irritation.

Kroppen går ned i varv under sömnen och får tid att reparera sig själv:

Blodtrycket, kroppstemperaturen, pulsen och stresshormonerna sjunker under
sömnen. Musklerna slappnar av och immunsystemet aktiveras. Hormoner bildas
under natten, dessa behövs under kommande dag. För barn och ungdomar
bildas tillväxthormoner när de sover, därför behöver de sova mer än vuxna.

SYMTOM  PÅ  SÖMNOBALANS

Vakna kallsvettig
Svårt att somna
Vaknar efter några timmar
Svårt att somna om
Sover för lite
Sover för mycket
Känner sig alltid trött
Vaknar med hjärtklappning
Mardrömmar
Vaknar med huvudvärk
Snarkning som kan leda till syrebrist
Dåligt minne
Koncentrationssvårigheter och svårt att fokusera
Irritation och ilska
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ORSAKER  T I L L  SÖMNOBALANSER

Stress
För lite sömn
Avsaknad av goda sovrutiner
Det blå ljuset i TV, plattor, mobiler och datorer
Problem i livet
Ilska, frustration och tristess
Praktiska omständigheter såsom exempelvis kuddar och madrasser
För ljust, störande ljud eller temperatur
Husdjur som stör nattsömnen
Felaktiga rutiner, bristande kunskap om mat eller dryckers påverkan
Melatoninobalans exempelvis vid skiftarbete och jetlag
D-vitaminbrist
Avsaknad av motion
Övervikt
Fysiska problem: Snarkningar, trång gom, polyper och halsmandlar
Hormonobalanser exempelvis vid klimakteriet och vid problem med
ämnesomsättningen

EXEMPEL  PÅ  ÅTGÄRDER  FÖR  BÄTTRE

SÖMN :

Skaffa bra rutiner - lägg dig vid samma tidpunkt, undvik att sova på dagen
(om det förstör nattsömnen) och gå upp vid samma tidpunkt varje dag

Tillbringa minst 30 minuter utomhus i dagsljus dagligen för att stimulera
sömnhormonet melatonin

Sovrummet ska enbart vara avsett för sömn, vila och återhämtning

Beröring, närhet och intimitet ger naturlig avslappning och trötthet genom
att antistresshormonet oxytocin produceras 

Skaffa en bra säng, kuddar och täcke

Ha svalt i rummet, vid lägre temperaturer vilar hjärnan bättre

Mörklägg rummet, använd öronproppar om det inte går att eliminera
störande ljud

Minimera strålning från eldriven utrustning såsom mobiltelefoner, TV-

apparater och datorer
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Slappna av 1-2 timmar innan sänggåendet till exempel med hjälp av ett
varmt bad, att lösa korsord eller att läsa en trevlig bok

Regelbunden motion gör kroppen naturligt trött, undvik att motionera sent
på kvällen eftersom det kan ha en uppiggande effekt

Ät näringsrik kost - näringsbrist kan leda till sömnproblem. Vanligaste
bristen är B-vitaminkomplex, magnesium, järn och kalcium

Drick någonting lugnande innan sänggång, till exempel te på kamomill eller
passionsfrukt. Undvik alkoholhaltiga drycker då dessa stör produktionen av
sömnhormonet melatonin. Undvik även uppiggande drycker som innehåller
koffein, tein (finns i svart te) och nikotin samt livsmedel som innehåller
socker

Ät något lättare om du är hungrig, exempelvis en banan, som innehåller
tryptofan eller valnötter som innehåller melatonin

Avsluta dagen i harmoni, ägna inte tid åt olösta problem eller dispyter innan
sänggåendet

Som extra hjälp, prova Valeriana, ett örtpreparat som inhandlas på apotek
och hjälper mot insomningsbesvär och lättare ångest

Ha ett block vid sängen och anteckna sådant som behöver kommas ihåg

Dagbok på morgonen: Notera om det är någonting som stört nattsömnen,

så att mönster som kan åtgärdas uppdagas

Genomför en andningsövning, se avsnittet "Arbetsredskap", avsnitt "Tips på
övningar"

Det finns en uppsjö olika meditations- och mindfulnessövningar för att
gynna avslappning, välj efter tycke och smak

FLER  EXEMPEL  PÅ  ÅTGÄRDER  FÖR

BÄTTRE  SÖMN :
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Det är oerhört viktigt att skapa eget utrymme för att känna in vad man
står och vad man behöver UTAN att andra människor påverkar.

Behovet av egentid är olika för olika personlighetstyper och beror också på
vilken fas i livet man befinner sig i. Inom sjukvården finns en klassificering av
personlighetstyper som vi använder som illustration:

Typ A: Har alltid bråttom, verkar stå under ständig tidspress, drivs av

tävlingsinstinkt och blir irriterade över opåverkbara småsaker. Det här
beteendet är det som lättast drabbas av problem orsakade av stress, hög risk
för hjärt/kärlsjukdomar och hyperaktivitet. 

Typ B: Befinner sig i balans. De kan mycket väl bli arga men kanaliserar både

ilska och glädje till konstruktiva handlingar, utan aggressivitet.

Typ D: Känner oro, nedstämdhet, irritation och har ofta svårt att söka socialt

stöd i sin omgivning. Förknippas ofta med svårigheter att visa känslor. Det här
resulterar ofta i förnekelse av att det finns ett problem och i förlängningen av
nedstämdhet eller depression.

Vi väljer att se det som att typerna A och D är mer som olika stress-typer,
medan B är ett tillstånd som kan uppnås både av A och D när graden av
självkännedom ökat och nya livsstilsmönster utvecklats.

Högkänslig personlighetstyp (HSP): Senare tids forskning har identifierat

en ny typ av personlighet, den högkänslige (HSP) eller stark/sköra. Den här

personlighetstypen har extremt stark förmåga att känna av sin omgivning
och vet ofta intuitivt hur människor i deras omgivning mår. De väljer ofta i
yrken som är vårdande eller omhändertagande och är mycket skickliga på att
"ta folk". Historiskt har de sett till att mänskligheten har överlevt genom att de
kunnat varna "flocken" för annalkande faror. Uppskattningsvis har 10-15% av
befolkningen den är talangen som ofta misstolkas och ses som en svaghet.
Den här gruppen drabbas ofta av olika typer av stressproblem och/eller
drabbas av symptom i form av ångest, missbruk och depressioner. Det
handlar om att lära sig att hantera sin personlighet. Lifecap erbjuder en
speciell kurs som vänder sig till högkänsliga och stark/sköra personer. 

 EGENTID  GER  EN

KÄNSLA  AV  FRIHET
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 GEMENSKAP ,  NÄRHET

OCH  BERÖRING

Forskning visar att närhet och beröring ger stora positiva effekter som i sin tur
ger ett längre och mer hälsosamt liv. Närhet och beröring gör oss även tryggare,

får oss att må bra och att bli mer sociala.

Det första tecknet på stress är att musklerna blir spända, stela och ömma.

Muskelspänning hjälper oss att avlasta den belastning som vi utsätts för fysiskt
och psykiskt.

Vill vi kontrollera vårt allmäntillstånd kan vi göra det genom att ta en massage
eller liknande kroppsbehandlingar. Muskelspänningen kan användas som en
första kontroll för att avläsa hur mycket stressen påverkat oss.

OBS! Om kroppen lagrat mycket stress behövs en desto snällare och mjukare
behandling, annars låser sig kroppen ännu mer och smärtan, stelheten och
känslorna som är lagrade kapslas in istället för att lösgöras.

All beröring och närhet är av godo och bör finnas i vår vardag. Exempelvis
dagliga kramar, kli på ryggen, smörja in fötterna, pyssla med husdjur och att gå
till frisören. Även sådant som görs i grupp eller parvis som att gå på teater, se på
konst, pardans eller att sjunga i kör, det vill säga sådant som ger stimulans, ökar
välmåendet.

Vid positiv beröring höjs oxytocinhalterna som skapar välmående, lugn och
dämpar stressreaktioner. Oxytocin, som ursprungligen förknippades med
förlossning och amning hör också samman med beröring, trygghet, närhet och
näringsintag. Oxytocin frisätts via våra sinnesorgan som syn, lukt, hörsel och
beröring.

Oxytocin sänker blodtrycket, pulsen och halten av stresshormoner. Det påverkar
graden av välmående, lugn, smärtkänslighet och aktiviteten i mag- samt
tarmkanalerna. Även inflammationer dämpas.

GEMENSKAP ,  NÄRHET  OCH  BERÖRING
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Forskning visar att närhet och beröring ger stora positiva effekter som i sin tur
ger ett längre och mer hälsosamt liv. Närhet och beröring gör oss även tryggare,

får oss att må bra och att bli mer sociala.

Det första tecknet på stress är att musklerna blir spända, stela och ömma.

Muskelspänning hjälper oss att avlasta den belastning som vi utsätts för fysiskt
och psykiskt.

Vill vi kontrollera vårt allmäntillstånd kan vi göra det genom att ta en massage
eller liknande kroppsbehandlingar. Muskelspänningen kan användas som en
första kontroll för att avläsa hur mycket stressen påverkat oss.

OBS! Om kroppen lagrat mycket stress behövs en desto snällare och mjukare
behandling, annars låser sig kroppen ännu mer och smärtan, stelheten och
känslorna som är lagrade kapslas in istället för att lösgöras.

All beröring och närhet är av godo och bör finnas i vår vardag. Exempelvis
dagliga kramar, kli på ryggen, smörja in fötterna, pyssla med husdjur och att gå
till frisören. Även sådant som görs i grupp eller parvis som att gå på teater, se på
konst, pardans eller att sjunga i kör, det vill säga sådant som ger stimulans, ökar
välmåendet.

Vid positiv beröring höjs oxytocinhalterna som skapar välmående, lugn och
dämpar stressreaktioner. Oxytocin, som ursprungligen förknippades med
förlossning och amning hör också samman med beröring, trygghet, närhet och
näringsintag. Oxytocin frisätts via våra sinnesorgan som syn, lukt, hörsel och
beröring.

Oxytocin sänker blodtrycket, pulsen och halten av stresshormoner. Det påverkar
graden av välmående, lugn, smärtkänslighet och aktiviteten i mag- samt
tarmkanalerna. Även inflammationer dämpas.

GEMENSKAP ,  NÄRHET  OCH  BERÖRING
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Positiva exempel: 
Många arbetsgivare vet att man ska förstärka känslan av samhörighet bland de
anställda. De kommer då att må bättre och chansen att de blir lojala och
arbetar för ett gemensamt mål ökar. Det kan handla om konferenser, om olika
former av events eller teambuildning som används för att öka
sammanhållningen i gruppen.

Tillit, att känna sig trygg, påverkar oxytocinhalten positivt. När en patient litar på
den som behandlar, exempelvis sjukvårdspersonal, sjukgymnast, massör eller
samtalsterapeut, aktiveras de egna självläkande systemet.

Det finns forskningsresultat som visar att när man lär ut massage i grupp så får
man en större social tolerans. Det här kan till exempel utövas genom att
eleverna i skolan sitter i ring och masserar varandra under morgonsamlingen,

något som visat sig minska mobbing.

Negativ inverkan vid brist på trygghet:
Vid brist på trygghet kan sug efter mat uppstå. Man misstolkar kopplingen och
maten blir ersättare för den närkontakt vi egentligen söker. Hemlängtan kan ta
sig sådana uttryck.

GEMENSKAP ,  NÄRHET  OCH  BERÖRING
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Tala om för någon att du älskar honom eller henne
Be om ursäkt för något
Be om något som du saknar eller behöver hjälp med
Avslöja en lögn som kostar energi och påfrestar relationer
Reda ut missförstånd
Avsluta relationer som är energikrävande
Inleda relationer som är givande
Byta arbete
Byta bostad
Sanera ekonomin
Förändra livsstilen vad gäller kost, motion, egen tid, sömn eller gemenskap

Vad är viktigt i ditt liv?

Skapar du utrymme för dig själv och för det som är viktigt för dig?

Lever du i ditt eget tempo, eller i andras?
Tar du dig tid att tänka efter?
Styr du ditt eget liv eller låter du andras behov och önskemål styra dig?

Hur påverkas du av reklam och mediabrus, orkar du ta ställning till vad som är
sant för dig?

Är du rädd om din kropp, lyssnar du på dess signaler, eller kör du på tills du
får fysiska och psykiska problem?

Tycker du om dig själv? Om inte är det hög tid att ändra på det.
Självuppskattning är nödvändigt för att kunna skapa sig ett gott liv. Så länge
en människa lider av självförakt kommer denne att fortsätta straffa sig själv.

Finns det sådant du skulle behöva göra, men som skjuts upp?

VI föreslår att du lägger upp en plan där du tar ett litet steg i taget, så att du
inte tar dig vatten över huvudet och förstör för dig själv. Vi som har lagt upp
den här kursen är noga med att själva kontinuerligt ta emot hjälp och
handledning även om vi har de teoretiska kunskaperna. Vi människor
behöver hela tiden stöd av vår omgivning för att ständigt kunna behålla/

återskapa balans. Vi möts alla av oförutsedda händelser som kan kännas
stressande, den ständiga förändringen utgör en stress i sig.

                        Lycka till!

FÖRSLAG  PÅ

REFLEKTIONER
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T IPS  PÅ  ÖVNINGAR

Andningsövning för avslappning:
Ligg på höger sida och andas genom vänster näsborre: Att andas genom
vänster näsborre aktiverar det parasympatiska nervsystemet vilket har som
effekt att lugna kroppen och sinnet. Det går att täppa den högra näsborren
genom att lägga en hand under näsan. Tekniker för att andas genom höger
respektive vänster näsborre används vid olika andningsövningar, bland annat
inom Yoga

Förslag på vägledda mindfullnessövningar:
På 1177 Vårdguiden finns två mindfulnessövningar på ljudfil, en sittande på 7 minuter
och en liggande på 15 minuter. Båda övningarna inleds med kortare introduktioner på
separata ljudfiler. Du kan klicka och lyssna direkt eller ladda ner till mp3-spelare eller
mobil. Använd länken;

 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Stress/Mindfulnessovningar-pa-ljudfil/

Vidare finns det en mängd olika mindfullness meditationer tillgängliga via
exempelvis Youtube: en del fokuserar på andningen, en del på att spänna och
slappna av olika muskler medan andra använder olika typer av
visualiseringsövningar för att påverka det emotionella måendet positivt. Det
är viktigt att finna övningar som passar den egna personen och situationen.

Ibland behöver man ge sig lite tid och repetera övningen ett antal gånger för
att verkligen kunna ta till sig innehållet.

ARBETSREDSKAP
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Nedan finner du ett förenklat stresstest som kan användas för att ge en
indikation på stressnivåer i förhållande till olika händelser i livet.

1. Make/makas/barns död……………………………………………………….............................................100
2. Skilsmässa…………………………………………………………………...................................................................73
3. Separation…………………………………………………………………..............................................................…. 65
4. Fängelsevistelse eller dylikt…………………………………..........................................………………. 63
5. Familjemedlems död………………………………………................................................………………… 63
6. Större personlig skada eller sjukdom………............................………………………………… 53
7. Giftermål……………………………………………………................................................................……………….. 50
8. Avskedad eller friställd………………...............................................……………………………………… 47
9. Äktenskaplig försoning……………..............................................………………………………………… 45
10. Pension från arbetet………………................................................………………………………………… 45
11. Större förändring av hälsan eller i en familjemedlems beteende…… 44
12. Graviditet.........……………………………………………........................................................…………………… 40
13. Sexuella svårigheter…………………………………………………………................................................. 39
14. Att få en ny familjemedlem (födelse, adoption, inflyttning)………………. 39
15. Viktigare arbetsförändring (fusion, konkurs, omorganisation)…........... 39
16. Stor ekonomisk förändring (mycket mer eller mindre pengar)........... 38
17. En nära väns död……………………………………………………………....................................................... 37
18. Byta till en annan sorts arbete………………………………………………...................................... 36
19. En större förändring i bråken med partnern (många fler/färre)……….… 35
20. Tagit en inteckning som är större än 150.000 kr……………………..............………. 31
21. Uppsägning av ett lån/inteckning som är större än 150.000 kr….……… 30
22. Stor förändring i ansvar på jobbet (befordran, degredering, flytt)...... 29
23. Något barn flyttar hemifrån…………………………….......................................…………………….. 29
24. Bråk med släktingar…………………………………………................................................……………….. 29
25. Exceptionell personlig prestation……………………..............................……………………….. 28
26. Partner slutar/börjar jobb utanför hemmet………………….................………………… 26
27. Start/avslutning på en formell utbildning……………………....................………………. 26
28. Större förändring av levnadsomständigheterna………………..........………………. 25
29. Förändring av personliga vanor (tex klädstil, beteende, vänner)........ 24
30. Bråk med chefen……………………………………………………..................................................………… 23
31. Större förändring av arbetstider eller arbetsförhållanden……………………. 20
32. Flytt till annan ort……………………………………….................................................…………………….. 20
33. Byte av skola……………………………………………………………........................................................…….. 20
34. Större förändring av typ/mängd av fritidssysselsättning…………..…………… 19
35. Större förändring av kyrkoaktiviteter (mycket mer/mindre)…………...…. 19
36. Större förändring av sociala aktiviteter……………………………………............................ 18
37. Tagit en inteckning/lån på mindre än 150.000 kr…………………………..........….. 17
38. Större förändring av sovvanor……………………………………………....................................…… 16
39. Större förändring av antalet familjeträffar…………….....................………………………. 15
40. Större förändring av matvanor…………………………………..................................…………….. 15
41. Ledighet………………………………………………………………................................................................………. 13
42. Jul……………………………………………………….......................................................................…………………….. 12
43. Mindre lagbrott………………......................................................……………………………………………….. 11
                                                                                                        TOTAL ______

STRESSTEST
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Historisk stress - långsiktiga effekter av personliga upplevelser man haft i
livet
Nuvarande stress - dagens omständigheter och händelser och deras
effekter på individen i dag.

Stresstestet på föregående sida Visar på händelser i livet som kan orsaka stress.
Det ger användaren en indikation på dennes egen stressnivå.

Vår totala stressnivå kan anses bestå av två delar:

Har man hög nivå på historisk stress kan en liten dos nuvarande stress räcka för
att skapa en relativt stark oro och andra negativa effekter. Med liten historisk
stress klarar man en större dos nuvarande stress innan man når en nivå som kan
vara skadlig

1967 konstruerade T.H. Holmes och R.H. Rahé ett stresstest ”Social
Readjustment Rating Scale” - värdeskala för sociala påverkansfaktorer. Detta
omfattar flertalet vanliga livshändelser och ger var och en ett värde och belyser
exempel på vad som sätter igång stressreaktioner 

Holmes och Rahé kom fram till att risken att bli sjuk inom 21 månader för dem
som fick under 150 poäng bara var 3 på 10. Att jämför med relationen 5 på 10
bland dem som fick 150-299 och 8 på 10 för dem som fick över 300 poäng.

Cancer patienter fick samtliga över 300 poäng.

INSTRUKT IONER  STRESSTEST
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Bakgrund 

Aaron Antonovsky beskriver i sin bok Hälsans mysterium, Bokförlaget Natur och
Kultur, 1991, (ISBN 91-27-02193-9) begreppet KASAM- Hanterbarhet. Begriplighet,
Meningsfullhet. I Wikipedia den fria encyklopedin står följande: 

Begreppet en Känsla Av SAMmanhang (KASAM) myntades av Aaron
Antonovsky (1923-1994). Han var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion
University of the Negev, Beersheba, Israel och studerade 1970 hur kvinnor från
olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet och fann då att en del av
gruppen judiska kvinnor som överlevt koncentrationslägren trots alla
umbäranden förmått bevara sin hälsa. Fynden resulterade i frågeställningen
om vad det är som gör att människor blir och förblir friska, dvs. de
hälsobringande faktorernas ursprung: salutogenes. 

Att fokusera på salutogenes innebär att Antonovsky intresserade sig för
alla faktorer som vidmakthåller eller skapar god hälsa. Han ser alltså till
individens hela livssituation. Enligt det här sättet att se på hälsa är inte allt
som stressar oss negativt. Viss stress kan rentav bidra till ökade möjligheter att
hantera andra stressande faktorer. Fokus kretsar kring det som stressar och hur
hanterbart det är. Vi kan stressas av både fysiska, psykiska och emotionella
faktorer (tanke - känsla - handling) Allt ifrån fysiskt dåligt mående p.g.a. så
varierande orsaker som infektioner och benbrott till nära anhörigs död, gnälliga
ungar eller arbetslöshet är stressorer som påverkar olika individer i olika grad.

Stressorer definieras som "någonting som för in entropi i systemet – d.v.s. en
livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under eller överbelastning
och utan möjlighet till medbestämmande". 

Antonovsky menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk
utan att vi hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk. Enligt
Antonovsky är det graden KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss
mellan dessa poler. 

Begreppet KASAM omfattar alltså tre delkomponenter. En grundläggande
upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara,

begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden
kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att
investera sitt engagemang i (meningsfullhet). 

Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av KASAM. Höga värden
innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och därmed en hög
förmåga att hantera utmaningar. På kommande sidor i den här bilagan finns
frågeformulär och rättningsmall. 

Källa: Aaron Antonovsky, Hälsans Mysterium, ISBN 91-27-02193-9, Bokförlaget
Natur och Kultur, År 1991 

KASAM  -  KÄNSLA  AV  SAMMANHANG
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Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga
svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1
eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa
in 1:an; om du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner
annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge
endast ett svar på varje fråga.

1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår
dig? 
       1.                 2.               3.                 4.                 5.                 6.                 7. 

Har aldrig haft                                                                                              Har alltid
den känslan                                                                                                  den känslan

2. När du varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med
andra, hade du då en känsla av att det: 
       1.                 2.                3.                4.                5.                 6.                 7. 

Kommer säkert                                                                                       Kommer säkert
inte att bli gjort                                                                                       att bli gjort 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från
dem som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 
      1.                 2.                 3.               4.                5.                 6.                  7. 

Tycker att de är                                                                                       Känner dem
främlingar                                                                                                mycket väl 

4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt
omkring dig? 
      1.                 2.                 3.                 4.               5.                6.                  7. 

Mycket sällan                                                                                          Mycket ofta
eller aldrig 

5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer du
trodde du kände väl? 
      1.                2.                  3.                 4.               5.                6.                  7.

Har aldrig hänt                                                                                       Har ofta hänt 

6. Har det hänt att människor som du litade på gjort dig besviken? 
      1.               2.                   3.                 4.              5.                 6.                  7.

Har aldrig hänt                                                                                       Har ofta hänt 

7. Livet är: 
      1.               2.                   3.                 4.              5.                 6.                  7. 

Alltigenom                                                                                              Fullständigt
intressant                                                                                                enahanda 
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Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga
svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller
7 är svarens yttervärlden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in
1:an; om du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner
annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge
endast ett svar på varje fråga.

8. Hittills har ditt liv: 
        1.                 2.                 3.                4.                 5.                 6.                 7. 

Helt saknat mål                                                                             Genomgående haft
och mening                                                                                    mål och mening
 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 
         1.                2.                 3.                 4.                 5.                 6.                 7. 

Mycket ofta                                                                                     Mycket sällan/aldrig
 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 
         1.                2.                 3.                 4.                 5.                6.                 7. 

Fullt av förändringar                                                                        Helt förutsägbart 
utan att du visste vad                                                                      utan överraskande
som skulle hända härnäst                                                              förändringar 

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
         1.                 2.                 3.                 4.                 5.                 6.                 7. 

Helt fascinerande                                                                          Fullkomligt urtråkiga 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte
vet vad du ska göra? 
         1.                 2.                 3.                 4.                5.                 6.                  7. 

Mycket ofta                                                                                       Mycket sällan/aldrig
 

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 
         1.                 2.                 3.                 4.                 5.                 6.                 7. 

Det går alltid att                                                                               Det finns ingen
 finna en lösning                                                                               lösning på livets
på livets svårigheter                                                                         svårigheter

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 
         1.                 2.                 3.                4.                 5.                  6.                 7. 

Känner hur härligt                                                                           Frågar dig själv
det är att leva                                                                                   varför du över       
                                                                                                            huvud taget finns 
                                                                                                            till 
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Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga
svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller
7 är svarens yttervärlden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in
1:an; om du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner
annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge
endast ett svar på varje fråga.

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
        1.                 2.                 3.                4.                 5.                 6.                 7. 

Alltid förvirrande                                                                             Fullständigt 
och svår att finna                                                                             solklar 

 16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 
         1.                2.                 3.                 4.                 5.                 6.                 7. 

Glädje och djup                                                                               Smärta och leda
tillfredsställelse 

17. I framtiden kommer mitt liv förmodligen att vara: 
         1.                2.                 3.                 4.                 5.                6.                 7. 

Fullt av förändringar                                                                        Helt förutsägbart 
utan att du visste vad                                                                      utan överraskande
som skulle hända härnäst                                                              förändringar 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 
         1.                 2.                 3.                 4.                 5.                 6.                 7. 

Älta det om                                                                                      Tänka ”Det var det” 
och om igen                                                                                     och sedan gå vidare

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
         1.                 2.                 3.                 4.                5.                 6.                  7. 

Mycket ofta                                                                                       Mycket sällan/aldrig
 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 
         1.                 2.                 3.                 4.                  5.                6.                7. 

Kommer du säkert                                                                          Kommer det säkert                                        
att fortsätta känna                                                                           att hända något 
dig väl till mods                                                                                som förstör den
                                                                                                             goda känslan

21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill ha? 
         1.                 2.                 3.                4.                 5.                 6.                  7. 

Mycket ofta                                                                                       Mycket sällan/aldrig              

22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
         1.                 2.                 3.                 4.                 5.                6.                  7. 

Helt utan mål och                                                                            Fyllt av mål och
mening                                                                                               mening 
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Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga
svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller
7 är svarens yttervärlden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in
1:an; om du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner
annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge
endast ett svar på varje fråga.

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du
kan räkna med? 
        1.                 2.                 3.                4.                 5.                 6.                 7. 

Det är du                                                                                          Det tvivlar du på
säker på                                                                          

 24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller
på att hända? 
         1.                2.                 3.                 4.                 5.                 6.                 7. 

Mycket ofta.                                                                                      Mycket sällan/aldrig 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en
”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så? 
         1.                2.                 3.                 4.                 5.                6.                 7. 

Aldrig                                                                                                 Mycket ofta

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
         1.                 2.                 3.                 4.                 5.                 6.                 7. 

Du över- eller                                                                                     Du såg saken i dess
undervärderade                                                                                 rätta proportion
dess betydelse

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom
viktiga områden av ditt liv, har du då en känsla av att: 
         1.                 2.                 3.                 4.                5.                 6.                  7. 

Du alltid kommer                                                                            Du inte kommer
att lyckas övervinna                                                                         att lyckas övervinna
svårigheterna                                                                                    svårigheterna  

 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i
ditt dagliga liv? 
         1.                 2.                 3.                 4.                  5.                6.                7. 

Mycket ofta                                                                                       Mycket sällan/aldrig

21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill ha? 

         1.                 2.                 3.                4.                 5.                 6.                  7. 

Mycket ofta                                                                                       Mycket sällan/aldrig              

29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?                                
        1.                 2.                 3.                 4.                 5.                6.                  7. 

Mycket ofta                                                                                       Mycket sällan/aldrig                                      
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Poängräkning:

KASAM är något omständlig att poängsätta, men det är väl värt besväret, för
den ger intressant information. 

Börja så här:

 Vänd siffrorna på frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 25 och 27, dvs.
svarsalternativ 7 ger 1 poäng och 1:an ger 7, svarsalternativ 6 ger 2 poäng och
2:an ger 6 poäng osv. på de 13 frågorna. Övriga frågor poängsätts rakt som där
står (1=1, 7=7). 

Vid M skriver du in summan av poängen på frågorna 4, 7, 8, 11, 14, 16, 22 och 28. 

Vid B skriver du in summan av poängen på frågorna 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24
och 26. 

Vid H skriver du in summan av poängen på frågorna: 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 27
och 29. 

M: .......poäng B: .......poäng H: .......poäng 

Summera poängerna för M + B + H och addera poängen för fråga 3 (som inte
ingår i någon av de tre grupperna), och skriv in totalsumman. 

För in din KASAM totalpoäng här: .......poäng 

Tolkning 

M står för hur ”meningsfullt” man upplever sitt liv, B står för hur ”begripligt” man
tycker att tillvaron är och H står för ”hanterbarhet”, dvs. hur man upplever sina
möjligheter till påverkan. 

Dessa tre bildar tillsammans förutsättningarna för den grundläggande ”känsla av
sammanhang” (KASAM) vi bär med oss på resan genom livet. Känslan av
sammanhang (eng: Sense of Coherence) är snarast ett förhållningssätt, som
uttrycker i vilken utsträckning man har en varaktig och genomträngande känsla
av tillit till sin egen förmåga att möta livets olika skiften. 

Begriplighets-aspekten handlar om att man tycker både inre och yttre stimuli
under livets gång är strukturerande, förutsägbara och begripliga. 

Hanterbarhet avser i vilken grad man litar på sin förmåga att göra dessa resurser
tillgängliga, inre såväl som yttre stimuli, som krävs för att möta alla livshändelser. 
Meningsfullhets-aspekten avser förmågan att se alla situationer, även krav- och
problemfyllda, som utmaningar värda att investera tid, engagemang och energi
i. 
Antonovsky har alltsedan han konstruerade det här frågeformuläret betonat att
kopplingen mellan KASAM och välbefinnande finns i dimensionen hur man
upplever sitt eget sätt att fungera snarare än den aspekt av välbefinnande som
utgörs av att ha det bra (positiva effekter, upplevelser av glädje,

livstillfredsställelse). Antonovsky betonar att dessa två olika abstraktionsnivåer av
begreppet välbefinnande är nödvändiga att ta hänsyn till för att förstå
kopplingen mellan KASAM och hälsa. 
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Det finns ingen som vid sina sinnens fulla bruk är lycklig, entusiastisk, tillfreds
och har högt livsmod i en mycket bekymmersam, hotfull och obehaglig
livssituation. I alla samhällsklasser finns det människor som sitter fast i en
oönskad belägenhet och som inte ser någon möjlighet att bryta sig ut. Då och
då är livet smärtsamt för oss alla, när nära och kära lider och dör, när den vi
älskar sviker oss eller ens barn far illa osv. Den som har en stark KASAM är inte
mer tillfreds i sådana lägen, men försöker däremot aktivt att se sammanhangen
och påverka omständigheterna så gott de kan, göra det bästa möjliga av
situationen, ta vara på det som kan göra livet uthärdligt mitt i det obehagliga.

Det är för denna specifika aspekt av välbefinnande-förmåga som KASAM har
betydelse. Och det är en träningsbar förmåga! 

Ett antal normativa studier har gjorts på olika håll i världen. Det verkar som om
ett någorlunda generellt genomsnitt för friska personer ligger runt 140 KASAM-

totalpoäng. (Den teoretiska variationsvidden är 29- 203p.) Över 160 p är en stark
KASAM-person, och under 120 är svag. Mer än 190 p respektive mindre än 70 bör
föranleda misstanke om feltolkade instruktioner eller bristande uppriktighet i
svarandet. 

En verklig KASAM-stark person kan utsätta sig för svårare utmaningar, och tål
mer komplexitet i tillvaron än en KASAM-svag. Det är inget ”fel” i att vara
KASAM-svag, men man bör då tänka på att sänka sin ambitionsnivå, inta ta på
sig alltför stora ansvar och försöka hålla nere svårighetsgraden i de utmaningar
man antar. 

Den som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin tillvaro, aktivt
försöka dra ner på ambitionerna att leva efter andras normer och istället söka sig
till sådana aspekter av livet man själv känner starkt för och behärskar. Viss
vägledning kan man få av att titta på vilken av de tre aspekterna som drar ner
poängen mest.
 

Om det är ”M” som är svag (<30), tyder det på bristande engagemang i de
vardagliga situationer man oftast befinner sig i. Man bör då försöka satsa på att
utveckla sin perspektivförmåga, fundera över livets mening och försöka utgå
mer från sina egna värderingar och göra det man är bra på. Det kan också stå för
depressivitet och emotionell utmattning. Ibland kan det bero på att man
kopplat sitt liv till en annan människa eller grupp vars livsstil/kultur inte passar
en själv.

 

Om ”B”-poängen är lägre än 35 tyder det på att den vardagliga situationen är
mera komplex än man för tillfället har intellektuell ork att klara av, eller att man
har språkliga eller sociala svårigheter i sin nuvarande miljö. Ibland orsakas ett
svagt ”B” av kognitiva problem, förekomst av alltför många negativa och oroande
tankar, oförmåga att själv försöka styra sina reaktioner, dåligt självförtroende.

Svagt ”B” har ibland en klar koppling till ”externt kontroll-locus”. 
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Låga ”H”-poäng (<35) brukar betyda tillitsbrist och resurssvaghet i förhållande till
vardagens krav, kan stå för både otillräcklig kompetens, dålig ekonomi,
bristande samhörighet eller dylikt. Det kan också bero på att man har blivit
överrumplad av livets komplexitet när jobb, familj, ekonomi och annat ställer
större krav än man för närvarande orkar med, och man har ännu inte lyckats
utveckla tillräckligt funktionella nya beteenden. En form av kognitiv funktion
som närmast kan kallas självförtroende ingår också i H, alltså förmågan att tro
sig om att kunna påverkar och vara stark. 

Har man under 100 KASAM-poäng finns en uppenbar risk att man kört fast i sin
nuvarande belägenhet, och vi rekommenderar att man då söker professionell
hjälp (gärna en kognitiv beteendeterapeut), inte för att genomgå ”psykoterapi”,
utan för att få hjälp att på ett strukturerat vis upprätta och påbörja
genomförandet av en personlig handlingsplan. 

Det viktigaste på åtgärdssidan är att försöka förenkla sin tillvaro och få det mer
som man själv vill. Genom att rikta sin uppmärksamhet mer på välbefinnande
och söka sig till situationer och människor som man tycker om och mår bra
med, kan man på ganska kort tid förändra läget signifikant. 
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K E D S - Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Om du använder länken

https://viss.nu/download/18.d9ec095172e6db9637bec4c/1610115190216/KEDS-9-

sv-ny.pdf

 finner du en kartläggning som är avsedd att användas för att få klarhet i hur
pass stressad testpersonen är i nuläget. Vi blir så vana vid att leva under olika
former av stress att det blir ett normaliserat tillstånd, därav behovet av
regelbunden kartläggning.

                                                                            

K  E  D  S  -  KAROL INSKA  EXHAUST ION  DISORDER  SCALE  9

FLÖDESSCHEMA  ÖVER  EN  DAG

På nästa sida finner du ett exempel på hur du kan bygga upp ett flödesschema
över hur du fördelar dygnets timmar. Syftet är att du ska få en överblick som gör
det lättare att förstå sin situation och därefter vidta förändringsåtgärder.



Familj: Makar, barn, föräldrar, syskon och nära vänner
Arbete eller utbildning: Arbetskamrater, chefer, föreningsmedlemmar och
klasskamrater
Utvidgat nätverk: Grannar, kompisar, kuratorn och terapeuten

Kontakt och samhörighet med andra människor är en viktig förutsättning för
harmoni och lycka. Det sociala nätverket har en otroligt stor betydelse för att
balansera dagens stress.

Om vi hamnar i en stressituation, till exempel arbetslöshet, nära anhörigs död,

ekonomisk kris, sjukdom, eller skilsmässa kan vi lättare hantera situationen om
vi få stöd av människor som står oss nära. Saknar vi det stödet blir vi utsatta och
sårbara, då hamnar vi lättare i vår primitiva kamp eller flyktreaktion som på
längre sikt kan leda till sjukdomar och allvarliga stressreaktioner. Forskning visar
att socialt stöd ger ett bättre och längre liv och att samhörighet berikar livet.

Vi har olika typer av nätverk:

Ett bra nätverk fungerar när det är i balans och harmoni. Det handlar om att
kunna ge och ta emot.

Inventeringen
Rita en cirkel på mitten av ett papper och skriv in ditt namn, Rita sedan in dina
sociala kontakter runt cirkeln med ditt namn med det avstånd som du upplever
som relevant. Emotionellt nära släktingar och vänner ska hamna nära din cirkel,
mindre viktiga kontakter längre ifrån mitten.

Fundera på hur du känner inför de olika människorna, är det någon som du ritat
in nära dig som du upplever bara kostar dig energi/kraft? Det innebär i så fall att
de dränera dig. Kanske finns det någon som du bör distansera dig lite från eller
till och med säga upp bekantskapen med. Finns det någon i periferin som du
skulle behöva bjuda in till ett närmre umgänge? Saknar du tillräckligt med stöd?

I så fall behöver du vidta åtgärder. Det kan handla om att skaffa ett nytt intresse
till exempel sport, föreningsarbete, ideellt arbete, kontaktannonser, skaffa
husdjur, återuppta tidigare kontakter som gamla klasskamrater, tidigare
arbetskamrater, grannar och så vidare.

                                                                            

NÄTVERKS INVENTER ING
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En affirmation är ett sätt att omprogrammera hjärnan. Affirmationen ska vara positiv eftersom
hjärnan har svårt att uppfatta ordet inte. Att skriva "Jag är inte ful" är ingen bra idé. Komplettera
med ditt namn och vänd det till ett positivt uttryck av typen: Jag, XX, är vacker. Det är viktigt att
du försöker få kontakt med hur du upplever det i kroppen när du skriver ned affirmationen, du
behöver sätta ord på den känslan och på vad du tänker.

Identifiera den tanke du vill ändra på och skriv den positiva affirmationen helst femton gånger i
jag-form (Jag Lisa...), femton gånger i du-form (Du Lisa...) och femton gånger i han- eller hon-form
(Hon Lisa...) varje morgon och kväll till dess att invändningarna tagit slut. Här är det frågan om
uttröttning. Du behöver nöta bort ett gammalt invant tankemönster och det kan ta tid.

Förslag på affirmationer:
Jag slappnar av och känner mig lugnare och
lugnare.

Jag är bra på att ta emot hjälp.

Jag klarar av att säga NEJ när det är bra för mig.

Jag kan hantera och balansera utmaningar som
jag ställs inför.
Jag duger som jag är.
Jag har all kraft jag behöver.
Jag är fullt närvarande här och nu.

Jag känner mig lugn, trygg och harmonisk.

Jag väljer kärleksfulla tankar och känslor.
Jag älskar mig själv och är stolt över den jag är. 

Bygg gärna egna affirmationer och kombinera
dem gärna med vackra bilder som du placerar
så att du ser dem dagligen.

AFF IMAT IONER

TANKEN  OCH  KÄNSLANS  MAKT  ÄR  STOR

-  DU  BL IR  VAD  DU  TÄNKER ,  KÄNNER

OCH  TROR  PÅ !
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Att göra en visionskarta, en bild över din vision som talar till just dig och
påminner dig om vart du är på väg, är en bra idé. Kartan kan bestå av en text
men även av bilder på exempelvis en gemenskap i form av avkopplande
natursköna bilder, glada människor (positiv gemenskap ökar välbefinnandet), en
bild som representerar en ny sysselsättning, ett hus, resor, en bil eller en bättre
hälsa i form av en frisk och vital kropp.

Är en av delarna i din vision en vital kropp och du har detta i närminnet är det
lättare att motstå frestelser som att ta bilen istället för att gå eller att avstå från
den där extra kakan till fikat. Vill du investera i något som betyder något för dig
så är det enklare att avstå från frestelsen att lägga pengar på betydelselösa saker
om du har bilden av din dröm aktiv. Vill du ha mer kvalitet i dina relationer är
det enklare att strunta i dammtussarna om du har en tydlig bild av glada barn
eller andra viktiga personer på näthinnan. Det här var bara några exempel. Det
är bara bristande fantasi och egna begränsningar som sätter stopp för hur det
kan se ut.

V IS IONSKARTA
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Feng Shui är en österländsk lära för balansering mellan ytterligheter. Med Feng
Shui kan inte avhjälpa stress men tekniken kan användas för att eliminera
stressorer. Våra kroppar och själar önskar hela tiden balansera ytterligheter. När
stressen tar över har någon ytterlighet tagit över. Ytterligheterna benämns Yin
och Yang.

Yin-egenskaper kan vara att sova, vila, ta det lugnt, vara i naturen, promenera,

cykla (lugnt) läsa, lyssna på rofylld musik. Yang-egenskaper kan vara att springa,

dansa, shoppa, ha ett aktivt socialt umgänge, lyssna på livlig, hög musik.

Enligt denna lära minskas stress genom :

Att ha bra ordning på sina egna saker, vilket får hjärnan att slappna av.

Att sitta i kraftposition innebär att inte sitta med ryggen mot det som händer i
rummet, detta stärker kroppen och immunförsvaret eftersom kroppen kan
slappna av och slipper vara på sin vakt.
Att omge oss med föremål som kommer från naturen, eftersom dessa får oss att
varva ned, exempelvis växter, akvarium och naturmaterial som brädgolv.

Att omge sig med rundade former är mer lugnande än kantiga och vassa former
som anses vara mer aggressiva.

Att omge sig med lugnande färger (Yin) såsom milt rosa (som får oss att
utsöndra hormoner som utsöndrar stresshormonet adrenalin, som gör att
hjärtat arbetar lugnare), blått och lila som också är lugnande. Stimulerande
färger utgörs av rött orange och gult, grönt står för hälsa och en neutral färg.

Inom Feng Shui strävar man efter att ha en ljus och lugn bakgrund och sedan
tillsätter man färger i accenter på grund av färgers starka förmåga att påverka
oss.

FENG  SHUI

Runda former representerar det feminina, Yin
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Även inom Feng Shui är sovrummet den viktigaste platsen för välbefinnande
och återhämtning. Ingenting ska kännas stressande, sängen ska stå i
kraftposition (vilket innebär att man ska se dörrar och fönster), så lite el som
möjligt, bra säng, kuddar och täcke, kanske en rosa filt och saker som
symboliserar trygghet och värme. 

Inom Feng Shui är det viktigt att ta reda på vad det är som gjort att man
kommit i obalans (det kallas för att "separera energier") eftersom det utgör det
problem som ligger till grund för stressen.

Inom Feng Shuin görs en sak i taget och på rätt ställe, till exempel äter mat vid
matbordet, arbetar på jobbet och sover och vilar i sovrummet. För att inte
återfalla i utmattningsdepression gäller det att man städar och rensar på alla
plan, i sin bostad, i det förgångna (bland gamla destruktiva mönster), bland
vänner och bekanta samt på arbetsplatsen, Bygg upp ditt hem i samma takt
som du bygger upp dig själv.

Även valet av dofter är avgörande enligt Feng Shui. Bra dofter vid stress är
lavendel, sandelträ och romersk kamomill. Vid utbrändhet föreslås germanium,

tall och enbär.

Använd papper och penna och skriv ned vad som tar energi. Därefter kan en
plan göras för att motverka och minimera energitjuvarna.

FENG  SHUI

Vassa kanter representerar det maskulina, Yang.
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Det går att spara på energi genom att ha översikt i rummet som man befinner
sig i. Det här gäller så väl privat, i form av placering av sängar och soffor, som på
arbetsplatsen. Nedan finns ett exempel på en gynnsam utformning i
kontorslandskap.

KRAFTPOS IT ION

Bilden illustrerar hur alla "har ryggen fri", det vill säga ingen kan närma sig
bakifrån, vilket gör att den som sitter på sin arbetsplats har kontroll över vad
som sker. Därmed sitter samtliga i en kraftposition.

W W W . L I F E C A P . S E  |  ©  I N G E L A  F U R Ö S T A M  2 0 2 1  



Tack!

Vi uppskattar att du tagit del av den här E-boken. Ingela Furöstam är Lifecaps
sakkunniga inom området stressrelaterade problem och vi är glada och stolta
över att kunna sprida hennes djupa kunskap inom det här området. 

Lifecaps mission är att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre
mående. Vi gör det genom att sprida kunskap om hur man kan förbättra sin
emotionella/psykiska hälsa i form av filmer, web-kurser och E-terapi. Lifecap
utbildar diplomerade coacher och terapeuter sedan år 2000 och företaget är
kvalitetssäkrat enligt ISO.
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Lifecap hjälper
människor att hjälpa

sig själva till ett
bättre mående.

FÖRFATTARE
INGELA FURÖSTAM
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