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 Samfund og arbejde
 Ny stressforståelse
 Håndtering af udfordringer



 Det er vigtigt at huske hvorfra vi kommer



 Klar hierarkisk opbygning
 Ledelse indebar magt og ansvar
 Jobbet kunne beskrives jvr. jobbeskrivelse
 Kvalitet var lig med forudsigelighed
 I arbejdet blev involvering formidlet gennem 

rollen
 Rollen indebar status
 Arbejdet var afgrænset i tid, sted og rum
 Viden indebar varighed
 Erfaring gav status



 Man skal være villig til at investere hele sin person i arbejdet.
 Motivation, engagement, kreativitet, læring og 

følelsesmæssig involvering er den vigtig del af en moderne 
arbejdskompetence

 Mulighederne for at opretholde positiv identitet handler i 
videt omfang om ens status og resultater i arbejdet

 Alle arbejdsrelationer bliver på et eller andet led personlige 
relationer

 Samtidig er denne mangfoldighed af krav og forandringer 
meget vanskelig at gennemskue for den enkelte

 Stadige forandringer og øget pres.  For hvert år der går skal 
der presses mere ydelse ud af den enkelte arbejdstime.  
Ethvert frirum inddrages i den effektive tid, enhver ressource 
skal udnyttes fuldt ud



 Undersøgelser dokumenteret en støt stigende forekomst af 
stress i perioden fra 1987-20011

 Ifølge de undersøgelser som SIF har udført er der tale om en 
stigning fra 5,8-til 12,6%

 En nylig undersøgelse pegede på at over 5 år har 25% af 
danskerne søgt læge på grund af stress

 Mange forsøger selvmedicinering ved stress ved at bruge 
håndkøbsmedicin mod smerter 



 Ifølge en opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen 
er forbruge at anti-depressiv medicin steget 
med 96,2 procent siden 2001

 Danmark er det land i OECD, hvor forbruget 
af antidepressiv medicin voksede mest i 
perioden fra 2000 til 2005

 I 2009 steg forbruget med 6%
 Fra 2001-2010 mere end 

fordobledes forbruget blandt 
18-34 årige (siden 2011 har forbruget 
været faldende)



 Over tid medfører stress fysisk og psykisk 
smerte

 Den kan dulmes med smertestillende medicin
 Det er på den baggrund at man skal se den 

massive stigning i forbruget af 
håndkøbsmedicin 

 Væksten blev dæmpet efter lovindgreb 2013, 
men fra 2015 steg forbruget igen



 De stærke, positive og succesrige er også 
udsat

 Alle kan gå ned med stress og/eller 
depression



 Alle der arbejder indefor behandlingsområdet
 For at lykkes med deres arbejde skal de have 

en udviklet evne til empati
 Empati medfører belastninger, hvis opgaven 

udføres under pres
 Og især hvis man over længere tid oplever 

ringere arbejdsbetingelser og færre 
muligheder for at opnå succes



”Det vi ikke gør 
– Bliver gjort 
ved os



 Alle forandringer går gennem 
3+1 faser

I. Fase: ny dagsorden begynder at melde 
sig, der eksperimenteres

II. Fase: angsten: tilfældige ændringer
III. Fase: øget usikkerhed: vi kikker bagud 

- LEAN
IV. Fase: opgøret med fortiden: vi erobrer 

fremtiden



 Når forandringer medfører ændringer af 
fællesskab, indebærer det også tab af 
færdigheder

 Dersom vidensarbejde forudsætter motivation 
og den er personlig

 Indebærer sådanne ændringer trussel mod 
selvværd, som ofte medfører stress



 Alle forandringer skaber usikkerhed:
◦ Forandringer skaber en ny situation. 
◦ Naturen har programmeret os til at være på vagt 

når det sker, vi passer på, er meget opmærksomme 
og klar til at tage flugten

 Men når vi påtvinges forandring fremmes 
hjælpeløshed
◦ Uønskede forandringer medfører nedstemthed



 De fleste forandringsfordringer kommer 
udefra

 Organisationer oplever at blive genstand for 
ydre kontrol

 Ydre kontrol medfører magtesløshed
 Løsningen er at den ydre 

forandringsfordring ses som anledning til 
vedvarende udvikling af egne mål indenfor 
rammen af det mulige



 Vi er mest modstandsdygtige over for stress 
når:
◦ vi kan se meningen med hvad der foregår, og kan 

sætte vores egne dagsorden

 Vi kalder det kontrol



 Kræv klare mål, succeskriterier
 Insister på løbende evaluering
 Og vi formulere ALTID vores egne mål, i det 

små som det større
 Enhver sejr tæller



 Og det kan vel være anderledes



 Vi er ved at bygge et samfund som er aktivt 
døgnet rundt

 Hvor man i det daglige haster rundt fra en 
ene opgave til den anden

 Er der tidspunkter man kan 
sunde sig og være fælles, 
bliver de leanet væk





 Vi kommunikerer mere og 
hurtigere end nogensinde før.  

 Vi kommunikerer på alle 
tidspunkter.  

 Vi er altid på
 Internet, e-mail
 Mobilkommunikation, SMS
 Det private er i stigende grad 

offentligt – Facebook
 At have tid er at have tid til arbejdet.

Hvad med e-mail politik





 My dear, here we must run as fast as we can, 
just to stay in place. And if you wish to go 
anywhere you must run twice as fast as that.”

Lewis Carrol, Alice i Eventyrland





 Eksplosionen i informationsmængde
 Oplevelsen altid at være på
 Korttidshukommelsen er forholdsvis 

begrænset
◦ Denne udvikling belaster korttidshukommelsen og 

vanskeliggør fordybelse



 Udviklingen indebærer ekstremt fokus på 
individuelle kompetencer, egenskaber, 
muligheder for selvrealisering

 Man skal være indstillet på fuldstændig 
fleksibilitet og et liv i stadig bevægelse



 Er jeg en der udfører et stykke arbejde
 Eller er jeg lig med det arbejde jeg udfører



 Efterhånden kan vi arbejde hvor som helst 
og hvornår som helst – og det indebærer at 
grænserne udviskes:
◦ mellem arbejde og fritid (tid)
◦ mellem hjem og arbejde (rum)
◦ mellem mig og mit arbejde, hvad jeg 

gør og hvem jer er





 Økonomisk
 Social
 Personlig



 Jeg arbejder for min løn og yder som jeg får
løn for

 Min værd er lig med lønnen, mere løn – mere 
indsats, men ikke nogen egentlig personlig
involvering



 Jeg enten hjælper andre, eller laver noget
som jeg kan identificere mig med

 Som modydelse forventer jeg respekt, at blive
set om et ordentligt menneske, en man kan
regne med



 Jeg investerer mig selv
 Resultatet fortæller mig selv og andre hvilken

(selv) værd jeg har krav på
 Jeg er det jeg gør, min resultater påvirker min 

selvværd



 Når man er socialt og personligt motiveret 
forventer man at kunne præstere gode 
resultater

 Og man måler og vejer sig selv ud fra det 
resultatet

 Og er yderst selvkritisk når det ikke lykkes
 Arbejdet bliver personligt når man er 

motiveret
 Når det lykkes har jeg det godt med mig selv, 

men ellers …







 Personlige mål er 
kendetegnet ved at vi 
sætter os høje mål vi kun 
kan nå med anstrengelse

 Personlig involvering 
indebærer urealistisk 
optimisme om egne 
ressourcer og hvad der er 
muligt

 Derfor bliver vi dårlige til at 
passe på os selv



 Den socialdemokratiske arbejderbevægelses 
moralkodeks kan ikke opsummeres bedre 
end med denne klassiske parole



 I det moderne arbejde handler kvalifikationer 
om personlige egenskaber, samarbejde, 
kreativitet, motivation

 Når man involverer og investerer sig selv i 
arbejdet, gør man mere end sin pligt

 Hvilken ret har man så?





 Stress er ligesom den måler i en bil der fortæller 
om motorens temperatur
◦ Når motoren belastes så meget at kølesystemet har svært 

ved at følge med, stiger motorens temperatur
◦ Så tager vi pause så snart som muligt og forsøger at køre 

forstandigt
◦ Eller kører ud til automekanikeren (udskiftning af 

kølemiddel)
◦ Vi kunne naturligvis også dække måleren til med Gaffa 

tape, så den ikke generer os



 Mange af symptomerne på stress og 
belastninger er for psykens forsøg på 
at håndtere længerevarende stress,

 Formålet er at vi skal ændre 
situationen

 Problemet er blot at de metoder 
psyken anvender, ofte bliver til en del 
af problemet



 Vi taler primært om psykiske lidelser når der 
er tale om svære tilstande

 Men psyken adskiller sig ikke fra kroppen.  
Den kan udvise hele spekteret fra forkølelse, 
til influenza til …

 Træt, mat, uoplagt, umotiveret, irritabel, 
negativ, usikker, pessimistisk, indesluttet



 De reaktioner der fortæller os at vi skal 
være opmærksomme på vores situation, 
◦ enten fordi vi står over for vigtige valg, 
◦ skal håndtere uklare eller modsætningsfulde 

krav, 
◦ eller oplever belastningstilstande

 Hvis vi oplever flere på hinanden 
efterfølgende forkølelser udvikles 
”influenza”

 Over tid kan ”influenza” medføre 
sammenbrud



 Symptomerne er
 Mental træthed
 Manglende motivation
 Tilbagetrækning
 Usikkerhed
 Tvivl
 Fysisk og psykisk ubehag



 Stress indebærer at vi 
(ubevidst) bliver mere 
fokuseret på trusler

 Det medfører at vi bliver 
◦ Mere irritable
◦ Anspændte
◦ Ængstelige
◦ Usikre



 Stress medfører at vi ser alting med 
mere negative briller

 Følelser fortæller hvordan man skal 
forstår en erindring.

 Når vi aktiverer stressinficerede 
erindringer, aktiveres også den følelse 
af stress, der er forbundet med disse.

 Man bliver stresset af at huske 
situationer med stress



 Nervøsitet
 Anspændthed
 Passivitet 
 Mistænksomhed og social angst
 Psykisk og fysisk smerte



• Stress medfører at vi har sværere ved at 
koncentrere os

• Taber tråden
• Mister overblikket
• Mindre empati og social forståelse
• Sværere ved at anvende viden
• Og lære noget nyt



 Det handler om at haste videre
 Alting bliver til pligt og anstrengelse
 Klagekultur
 Det kan ikke blive anderledes
 Vi mister evnen til at glædes ved vores 

indsats og resultater
 Viljestyrken overskygger alting



 Hvis vi har meget at lave, men ved hvorfor, 
hvordan, hvornår det er afsluttet

 Og – har tid bagefter til at samle op og 
genetablere ressourcerne, bliver vi ikke 
stressede

 Vi har det travlt hvis vi har meget at lave, ved 
ikke hvornår det er overstået og forventer 
ikke at kunne samle op og genopbygge 
ressourcerne bagefter

 Det er ikke godt at have det 
travlt, men det er normen



 Alle menneskelige egenskaber der bruges i 
arbejdet,

 Bliver forbrugt og
 Skal derfor genetableres.



 Løbende fælles erfaringsopsamling
 Egne organisatorisk udviklingsmålsætninger
 Fokus på kompetencer
 Styrkelse af MUS
 Kollektiv MUS



 Hver gang vi er solidariske i vores faglige
verden, opnår vi en sundhedsgevinst

 Oplevelsen af at tilhøre og bidrage til et 
fællesskab har positive inflydelse på
immunsystemet og styrker hjernen



 Med politik mener jeg der hvor en gruppe
sætter sig mål og arbejder for dem

 Udvikling af “politik” giver bade en følelse af
mening, formål og sammenhæng

 Fordi “politik” b



 Personlig involvering kan man ikke 
alene købe sig til.

 Rent lønorienteret værdsættelse 
resulterer i at det ønskede mål 
devalueres (fedterøvstillæg).

 Personlig værdsættelse styrker den 
personlige involvering og det er først 
og fremmest i den sammenhæng at 
andre incitamenter virker positivt



 En af de mest karakteristiske problematikker i 
det moderne arbejde er

 At kun det bedste er tilfredsstillende

 Vi har brug for at genfinde et focus på hvad 
der er “godt nok”, som er muligt og vi kan 
kendes ved,

 Men samtidig skal vi en gang I mellem søge 
det særlige og deles om resultaterne



 Praktisk og systematisk 
fokus på fælles 
værdsættelse vil både:
◦ Fremme vidensdeling
◦ Give mulighed for 

værdsættelse og
 Bidrage til et positivt og 

kreativt arbejdsmiljø



 Arbejdet æder sine børn
 Livet som interesse
 Kampen for kedsomheden
 Den lange vej mellem to punkter







 Ved afslutningen af hver dag, afsætter du tid 
til at reflektere over forløbet

 Når resultaterne er gode nok, husker du at 
lægge dem ind på den interne konto

 Når der er mere end gode nok, må du 
værdsætte dig selv



 Hvis man alene definerer sig på arbejdets 
præmisser, lever man et farligt liv

 Et bedre og mere sikkert liv 
◦ Er organiseret omkring flere focus,
◦ Både sociale focus og personlige focus
◦ Hobbyer
◦ Fritidsinteresser


