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1. Hvordan du oplever stress vil bestemme 
dens indvirkning

McGonigal skriver i hendes bog ‘The upside of stress’: 

I 1998 blev tredivetusind voksne i USA spurgt, hvor meget stress de havde 
oplevet det sidste år. 

De blev også spurgt: Tror du stress er skadeligt for dit helbred?

Otte år senere kiggede forskerne på offentlige optegnelser for at finde ud 
af, hvem blandt de tredive tusind deltagere der var døde. 

Den dårlige nyhed er at resultatet viste, at høje niveauer af stress øgede 
risikoen for at dø med 43 procent. 

Men - og her bliver det spændende - den øgede risiko gjaldt kun for 
mennesker, der også mente, at stress skadede deres helbred. Personer, der 
rapporterede høje niveauer af stress, men som ikke betragtede deres 
stress som skadeligt, var ikke mere tilbøjelige til at dø. 

Faktisk havde de den laveste risiko for at dø, af nogen i undersøgelsen, 
endda lavere end dem, der rapporterede, at de havde meget lidt stress.



2. Stress mindset

McGonigal fremhæver hvor vigtigt det er at du har det rette mindset
omkring stress og tilføjer:

”Dit stress mindset former alt fra de følelser, du føler under en stressende 
situation, til den måde du håndterer stressende begivenheder på. Det kan 
ligeledes afgøre, om du trives under stress eller om du ender med at blive 
udbrændt og deprimeret. ”

For at blive klogere på dit eget stress mindset, kan du nøje overveje og tage 
stilling til udsagnene nedenfor. De udgør det som psykologerne kalder for et 
'Stress Mindset Measure’. Læg mærke til om du bedst kan relatere til 
udsagnene under Mindset 1 eller Mindset 2?

Mindset 1:
• At opleve stress udtømmer mit helbred og vitalitet.
• At opleve stress svækker min præstation og produktivitet.
• At opleve stress hæmmer min læring og vækst.
• Effekterne af stress er negative og bør undgås.

Mindset 2:
• At opleve stress forbedrer min ydeevne og produktivitet.
• At opleve stress forbedrer mit helbred og vitalitet.
• At opleve stress letter min læring og vækst.
• Effekterne af stress er positive og bør udnyttes.

I bogen beskriver McGonigal, at undersøgelsen viste at hovedparten af 
deltagerne, var enige i udsagnene under Mindset 1. Dette betyder, at de 
havde en negativ opfattelse af stress.

På den anden side af spektret, var de personer der opfattede stress som 
noget positivt. Om denne gruppe skriver McGonigal:

“Personer med dette mindset er mere tilbøjelige til at se stressende 
situationer som en udfordring, ikke et overvældende problem. De har større 
tillid til deres evne til at klare disse udfordringer, og de er bedre i stand til at 
finde mening under vanskelige omstændigheder. ”



3. Stressparadoxet

I 2005 blev der gennemført en undersøgelse i 121 lande, der bestod af 
125.000 deltagere i alderen 15 år eller derover. Deltagerne blev stillet et 
spørgsmål:

"Følte du meget stress i går?"

Med udgangspunkt i resultaterne beregnede forskerne et nationalt 
stressindeks, som med andre ord var procentdelen af et lands befolkning, 
der svarede ja til spørgsmålet. Gennemsnittet var 33%, hvor 
indeksresultaterne var de højeste i Filippinerne med 67% og de laveste i 
Mauretanien med 5%.

Hver nations stressindeks blev derefter sammenlignet med andre variabler 
såsom nationens forventede levetid og BNP. Det mest overraskende fund 
var, at forskerne identificerede en positiv sammenhæng mellem hver 
nations stressindeks og dens samlede velvære.

McGonigal opsummerer: 

”Til forskernes overraskelse var det, at jo højere en nations stressindeks er, 
jo højere er nationens velbefindende. Jo højere procentdelen af mennesker, 
der sagde, at de havde følt en hel del stress dagen før, jo højere var 
nationens forventede levetid og BNP. Et højere stressindeks forudsagde også 
en højere national score på målinger af lykke og tilfredshed med livet.”

Dette fænomen er, hvad McGonigal kalder 'The Stress Paradox.'

Hun præciserer: 

”Når det kommer til generel trivsel, så var de lykkeligste mennesker i 
afstemningen ikke dem uden stress. I stedet var det de mennesker, der var 
meget stressede, men ikke deprimerede. Disse personer var mest tilbøjelige 
til at se deres liv som tæt på idealet.”

I modsætning hertil rapporterede forskerne, at der blandt personer der 
syntes at være de mest ulykkelige og som oplever høje niveauer af skam og 
vrede og lave niveauer af glæde, ”var der en bemærkelsesværdig mangel på 
stress.”



4. Et stressende liv er et meningsfyldt liv

McGonigal skriver:

”I stedet for at være et tegn på, at der er noget galt med dit liv, kan det at 
føle sig stresset være et barometer for, hvor engageret du er i aktiviteter og 
forhold, der er personligt meningsfulde.”

Mange har sikkert tænkt, at de ville være lykkeligere, hvis der var mindre 
stress i deres liv. Forskningen antyder imidlertid det modsatte: Folk er 
generelt lykkeligere, når de er travle og engagerede i livet, selv når de får 
mere ansvar, end de ellers ville have valgt.

Selv når den stress som vi oplever, måske ikke engang virker meningsfuld, så 
kan den alligevel udløse et ønske i os om at finde mening. McGonigal
præciserer:

”Mennesker har et medfødt instinkt og kapaciteten til at forstå deres egen 
lidelse. Dette instinkt er endda en del af det biologiske stressrespons, der 
ofte opleves som åndelig undersøgelse og sjælesøgning. Stressende 
omstændigheder vækker denne proces i os.”

Læren her er ikke at forsøge at fjerne eller reducere hverdagens besvær, 
men snarere at ændre den måde, du opfatter disse besvær på, og ved at 
dyrke en tankegang om mening.

En effektiv måde at gøre dette på er ved at undersøge dine værdier.



5. Find dine kerneværdier

At være i tråd med dine kerneværdier er en effektiv måde at tilføje mere 
mening til dit liv. Dette indebærer beslutningen om, hvilke værdier der er 
vigtigst for dig og derefter beskrive betydningen af dem, såvel som hvordan 
du vil udtrykke disse værdier i hverdagen.

McGonigal forklarer:

“Når du reflekterer over dine værdier, ændre den historien du fortæller dig 
selv om stress. Du ser dig selv som stærk og i stand til at vokse fra modgang. 
Du bliver mere tilbøjelige til at nærme dig nye udfordringer i stedet for at 
undgå dem. Og du bliver bedre i stand til at se mening under vanskelige 
omstændigheder. ”

”Det har vist sig, at nedfældning og skrivning om dine egne værdier er en 
af de mest effektive psykologiske indgreb, der nogensinde er undersøgt. ” 



6. To former for stressresponser

En af de mere interessante fund, der er skitseret i "The Upside of Stress", 
vedrører de to stressresponser, henholdsvis ‘udfordringsresponsen’ og 
‘trusselresponsen’.

McGonigal fortæller os, at vi sandsynligvis vil opleve udfordringsresponsen i 
situationer, der kræver, at vi præsterer under pres. Eksemplerne kunne 
være en sportskonkurrence, det at holde en offentlig tale eller sidde til en 
eksamen. Midt i en udfordringsrespons reagerer kroppen på en måde, der 
minder om den måde kroppen reagerer på når du træner, nemlig ved at 
maksimere blodgennemstrømningen for større energi, hvilket igen hjælper 
dig med at fokusere og handle.

I modsætning til udfordringsresponsen, så aktiverer trusselsresponsen en 
kæmp eller flygt mekanisme. Dette er dit nødinstinkt, og ligeledes den type 
af respons der giver stress sit dårlige omdømme. Når du oplever en 
trusselsrespons, så trænger dine blodkar sig sammen, og du er mere 
tilbøjelige til at opleve negative følelser som frygt, vrede, lav selvtillid og 
skam.

Den vigtige skelnen mellem de to stressresponser er, at kroppen under en 
trusselsrespons forventer fysisk skade.

McGonigal tilføjer: 

"En trusselsrespons er ikke en overreaktion af stressresponssystemet - det er 
en helt anden form for stressrespons, en der forbereder dig mere til 
selvforsvar end til succes."

Desuden har udfordringsresponsen vist sig at reducere risikoen for hjerte-
kar-sygdomme og i det hele taget sætte din krop i en meget sundere 
tilstand sammenlignet med trusselsresponsen, som har vist sig at 
fremskynde aldring og sygdom, når den er kronisk.

Forskere har undersøgt begge stressresponser i forskellige situationer, og 
her er det blevet observeret, at udfordringsresponsen forudsiger bedre 
ydeevne, for personer der er under press. " 



7. Udnyttelse af udfordringsresponsen

McGonigal skriver: 

”Psykologer fandt frem til, at den vigtigste faktor til at kunne afgøre 
hvordan du håndterer pres, er hvad og hvordan du tænker på din egen evne 
til at kunne håndtere det pres.

Når du står over for en stressende situation, så vil du begynde at evaluere 
både situationen og dine ressourcer. Hvor svært bliver det? Har jeg 
færdighederne, styrken og modet? Er der nogen, der kan hjælpe mig? Denne 
evaluering af krav og ressourcer er muligvis ikke bevidst, men den sker 
under overfladen. Når du afvejer situationens krav i forhold til de ressourcer, 
du bringer til den, så foretager du her en hurtig vurdering af din egen evne 
til at kunne håndtere den specifikke situation.

Flere studier viser, at det er mere sandsynligt, at personer har en 
udfordringsrespons, hvis de fokuserer på deres ressourcer. Nogle af de mest 
effektive strategier til dette er at anerkende dine personlige styrker: tænk på 
hvordan du har forberedt dig på en bestemt udfordring, husk tilbage på 
tidspunkter i fortiden, hvor du overvundet lignende udfordringer og forestil 
dig støtten fra din familie og venner. Disse er alle eksempler på hurtige 
tankeskift, der kan gøre en trussel til en udfordring.”



8. Modgang gør dig stærkere

Et liv uden modgang kan gøre mere skade end gavn. Forskere har påvist, at 
personer der har oplevet minimal modstand i deres liv, har en tendens til at 
være mindre modstandsdygtige over for det.

For at kunne vokse som menneske igennem stressende begivenheder, 
påpeger McGonigal, at vi er nødt til at tro, at noget positivt vil opstå fra 
selve begivenheden. Dette indebærer at vi er meget bevidste om at 
fokusere på fordelene ved en ugunstig situation.

En måde at gøre dette på, er som beskrevet i bogen ved at forsøge sig med 
en simpel tankegangsintervention, hvor du bevidst søger efter fordelene i 
en specifik situation.

Fremgangsmåden indebærer at du fokuserer på en negativ begivenhed i din 
fortid og derefter udfordrer du de perspektiver, du har om denne 
begivenhed, ved at skrive om hvad du lærte af oplevelsen, hvordan dit liv 
blev bedre som et resultat, og hvordan det har hjulpet dig med at blive en 
bedre person.

Desuden er det kritisk at undersøge vores egne holdninger. Som McGonigal
konkluderer:

”At vælge at se efter den positive side i vores mest smertefulde oplevelser, er 
en del af hvordan vi kan ændre vores forhold til stress. At acceptere tidligere 
modgang er en del af hvordan vi finder modet til at vokse fra vores 
nuværende kampe. På mange måder er det vore holdning, der giver os 
mulighed for at omfavne og transformere stress. ”

Hvis du ønsker at blive klogere på 
hvordan du bliver bedre til at 

håndtere stress, så kontakt Lars til 
en gratis samtale

+45 25 21 75 95 | kontakt@psykologlarsandersen.dk | psykologlarsandersen.dk


