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Kunskap och råd om stress från SOS International



Stress och utbrändhet
Utbrändhet används ofta felaktigt för andra tillstånd. 
Många forskare vill ersätta uttrycket ”utbrändhet” med ordet 
”dränerad” för det är möjligt att ta sig upp igen, genom att 
lära sig några lämpliga tekniker, som kontrollerar stress. 
Det hävdas att omkring 50% av alla utbrända även lider 
av en depression, som det är viktigt att få behandlad korrekt.

Stress
Man skiljer mellan eustress (positiv stress) och distress 
(negativ stress). Eustress ger vår hjärna ett stänk av 
signalsubstansen dopamin, medan distress innebär att 
vi mister kortisol. 

Stress är en naturlig reaktion och utgör inte något problem, 
så länge vi kan justera det upp och ner i en naturlig cykel. 
Men när vi hamnar i obalans och utsätts för negativ stress 
under en längre tid, så kommer kroppen konstant att vara 
utsatt för kortisolpåverkan, och vi riskerar att komma 
in i ett kroniskt stresstillstånd som t.ex. utbrändhet, 
utmattning, kronisk trötthet eller depressionstillstånd, 
som kan ge oss hälsoproblem.

Utbrändhet (burnout)
Det ligger i begreppet utbrändhet, att man har blivit utbränd 
av något i en sådan grad, att det har tagit överhanden. Detta 
”något” är ofta jobb och förekommer ofta inom servicearbete 
och/eller inom vården, vilket betyder att man utsätts för 
en tredubbel press: 1) En inre press för att arbeta och vårda, 
2) en yttre press från klienter/patienter och 3) en tredje press 
från ledningen. 

Tillsammans skapar det en psykologisk oförenlig situation, 
där man inte känner att man klarar sig tillräckligt bra i 
förhållande till förväntningarna, och resultatet är ett tillstånd 
av känslomässig likgiltighet och avpersonifiering (man mister 
empati för sina medmänniskor).

Utmattning (wornout)
Medan utbrändhet handlar om en kvalitativ överbelastning, 
så handlar utmattning om en kvantitativ överbelastning. 

F.eks. så kan överdrivet engagemang under en längre tid 
innebära att man inte kan sätta gränser, eller så kan för många 
uppgifter i ett industriellt jobb leda till utmattning, där man 
helt enkelt arbetar för mycket och sliter ut sig. 

En utmattad person kommer att vara helt utan energi, 
men sällan känslomässigt likgiltig, eller avpersonaliserad.

Kroniskt trötthetssyndrom
Kroniskt trötthetssyndrom, som t.ex. postviral trötthet
och ME (myalgisk encephalomyelitis), tillhör en annan 
diagnosklassificering än kronisk trötthet och är relaterad 
till utbrändhet/trötthet. 

Trots att teknikerna för att kontrollera stress samt psykoterapi 
också hjälper i de här fallen, bör man tala med sin läkare, 
om man misstänker att man lider av detta.

Stress och utbrändhet

Vad är stress, och vad kan man göra för att 
förebygga utbrändhet?



Så kan du hjälpa dig själv

Lär känna dina gränser, 
och var ärlig mot dina 

känslor. Bättre att vara 
säker än snabb.

Lär dig de vanliga teknikerna som 
kontrollerar stress, som t.ex. 

avslappning och mindfulness - och 
använd dem regelbundet. 

Det är just när du ”inte har tid” 
(fara-signal!), som du ska använda 

dem mest.

Olika tillstånd kräver 
olika behandlingsfokus. 

Den differentierande 
diagnostiska aspekten 

vid behandling av 
stresstillstånden är viktig. 

Faktabaserad rådgivning/
psykoterapi är en viktig 

del av behandlingen för att 
stabilisera tillståndet och 

förebygga återfall.

Lev ett balanserat liv. 
Ta begreppet

 ’work/life-balance’ 
på allvar, och använd 

det aktivt.

Prevention

Behandling

Försök inte att tänka 
dig ur utbrändheten. 

Reflektion är OK, men undvik 
att tankarna går runt.

Gör en skiftning från 
kontroll- till acceptans-axeln. 
Acceptera att du är begränsad 

just nu, och inte kan allt det 
du tidigare kunde göra.

Tro inte på myten, 
att det bara krävs vila. 

En sjukanmälan kan vara 
viktig och riktig, men 

den löser inte problemet 
när du är tillbaka på 

arbetet igen, om du inte
 lär dig hantera stress 

och roller korrekt.
Ta hand om de basala 
funktionerna, såsom 

mat och sömn.

Planera en realistisk daglig 
fysisk aktivitet, och följ planen, 

oavsett om du har lust eller inte.

Självhjälp



Om SOS International

SOS International är Nordens ledande assistansorganisation. 
Vi tillhandahåller psykologisk rådgivning och krishantering, 

och från våra akutcenter i Danmark, Sverige, Norge och Finland, 
ger vi akut hjälp till nordiska resenärer över hela världen. 

Dessa allmänna råd om stress har utarbetats
 av SOS Internationals chefspsykolog, och kompletterar 

vår personliga rådgivningstjänst. 


