
Einar Baldursson mener, at den store gruppe af  alminde-
lige lønmodtagerne i dag står over for to alvorlige trusler. 
Den første er risikoen for at miste forsørgelsesgrundlaget; 
hvis vi er arbejdsløse og har svært ved at finde nyt job, og 
de to års dagpenge hører op. Eller hvis vi tvivler på, at vi 
kan holde til at blive på arbejdsmarkedet helt frem til den 
forhøjede pensionsalder, for hvad skal vi så leve af ?
Den anden trussel er mindre velkendt men lige så reel. Den 
er rettet mod lønmodtagernes anerkendelse og værdighed 
og kan derfor – det er Baldurssons pointe - true vores sund-
hed.
Han mener, at hverken de såkaldte livsstilssygdomme (hjer-
te-kar-sygdomme, diabetes, astma og allergi m.v.) eller de 
psykiske lidelser alene kan forklares med for lidt motion, 
forkerte ryge- og drikkevaner eller dårligere arbejdsfor-
hold. At vi spiser for meget og bevæger os for lidt, er kun 
den halve sandhed:
- Fedmeepidemier starter ikke med kostændringer eller 
mindre motion. De starter med en generel trussel mod en 
social gruppe. Fra naturens hånd er mennesket indrettet så-
dan, at hvis gruppen trues, ændrer kroppen strategi og går 
fra forbrænding af  energi til lagring af  fedtdepoter. Vi får 
mindre adgang til det, vi spiser, fordi kroppen oplagrer det.
Baldursson mener, at der er en samfundsmæssig grund til 
dette. Politikere og medier har igennem de seneste 20 år 
ignoreret lønmodtagernes betydning for, at samfundshjulet 
kan køre rundt. 

Hvad sker der, når vores værdi gøres op i universitetsgrader? Hvad betyder det for alle os 
andre? Og hvad betyder det for samfundet?
Psykolog og stressforsker Einar Baldursson fortæller her om sammenhængen mellem aner-
kendelse og sundhed. Han peger på, at fagbevægelsen kan spille en stor rolle for at sikre et 
samfund med respekt og anerkendelse for alle. Et mere sundt samfund. Recepten er fagligt 
sammenhold.

NÅR DET
FAGLIGE SAMMENHOLD 
ER RECEPTEN

- Om du har social værdi afhænger af  ét eneste spørgs-
mål: har du en universitetsgrad eller ej. Der mangler i dag 
respekt for de funktioner, som er livsnødvendige for sam-
fundet, men som ikke varetages af  akademikere. Politikerne 
værdsætter kun de boglige færdigheder og har fremmet en 
kultur, som er kendetegnet af  fordomsfuld tale mod hån-
dens arbejdere og dem, der ikke er akademikere. Almindeli-
ge lønmodtagere føler sig med god grund ikke respekteret.

FAGBEVÆGELSENS ROLLE
De faglærtes fag og uddannelser er nedværdiget, og de 
ufaglærte stemplet som en gruppe, der er i en konstant 
mangeltilstand. Det har alvorlige konsekvenser, mener 
Baldursson:
- Føler vi os underkendt og tilsidesat uden at kunne ændre 
på forholdene, øger det risikoen for psykiske lidelser. Vores 
psyke er meget skrøbelig og kan dårligt håndtere afmagt, 
underkendelse og tilsidesættelse.
Han opfatter udviklingen som ”kontraproduktiv”:
- Bliver vi behandlet fordomsfuldt og talt ned til, mister vi 
værdighed og forventer ikke en retfærdig behandling. Det 
mindsker vores lyst til selv at bidrage. Bliver vi omvendt 
behandlet retfærdigt, møder vi verden med større generø-
sitet og er mere villige til at give. Vi regner nemlig med, at 
en hver gave også er en gave til os selv, fordi vi har tiltro til, 
at tingene foregår retfærdigt.

Fedmeepidemier starter ikke 
med kostændringer eller 
mindre motion.
De starter med en generel 
trussel mod en social gruppe.
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Ifølge Einar Baldursson giver fagbevægelsen mulighed 
for, at mennesker kan møde hinanden ud fra et princip om 
lige-værdighed - som samfundsborgere og ikke bare som 
arbejdskraft. Det faglige fællesskab kan fungere som et psy-
kologisk forrådskammer, som vi kan bidrage til, når det går 
godt og tære på, når det går dårligt:
- Hvis vi oplever at være en del af  et fællesskab, som kan 
tage vare på sine egne og sætte en dagsorden for udvik-
lingen af  resten af  verden, er vi ikke længere overladt til 
os selv. Ensomhed er noget af  det mest sundhedsskadelige, 
der findes.
Derimod giver det en lang række gevinster at stå sammen:
- Når du er en del af  en gruppe, som kan sætte sin egen 
dagsorden, føler du dig ikke ensom. Selv hvis fællesskabet 
lider nederlag, kan det styrke dit ståsted, fordi du deler ne-
derlaget med de andre i gruppen. Modgangen kan så bru-
ges til at slå igen og erfare, at vi faktisk godt kan gribe ind 
over for de betingelser, som er med til at forme vores liv.

TILLIDSVALGTE SPILLER STOR ROLLE
Baldursson mener, at mere fællesskab helt sikkert vil være 
sundhedsfremmende for lønmodtagerne og forbedre udvik-
lingen af  samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi ikke nøjes 
med at organisere os på arbejdspladsen:
- Fællesskabet er først fuldbyrdet, når gruppen på arbejds-
pladsen bliver en del af  en større gruppe i samfundet, nem-
lig fagforeningen. Så kan vi knytte vores drømme om et 
bedre liv sammen med det faglige fællesskab og arbejde for 

at gøre dem til virkelighed. Baldursson påpeger derfor, at 
tillidsvalgte spiller en vigtig rolle i kampen for vores fælles 
sundhed, fordi de repræsenterer både et ståsted på arbejds-
pladsen og et ståsted i det større fællesskab:
- Igennem fagforeningen forbinder de os med kolleger på 
andre arbejdspladser og får dermed skabt et samfundsmæs-
sigt ’vi’, som ikke er bundet af  begrænsningerne på den 
enkelte arbejdsplads. Vi kan så begynde en diskussion af, 
hvad netop vi kan være stolte af  og dermed øge vores aner-
kendelse og værdighed.
Forskningen har ikke undersøgt sundheden for de, der ind-
går i et fagligt fællesskab modsat de, der ikke gør. Ifølge 
Baldursson skyldes dette især, at akademikere har meget 
svært ved at forstå emnet:
- De har ikke selv gjort sig erfaringer med fællesskabet. 
Dermed kan de ikke se emnet og ved derfor ikke hvilke 
spørgsmål, de skal stille.
Han mener, at den akademiske forskning altid vil afspejle 
den ideologi, som i en given situation kendetegner den aka-
demiske gruppe.
- En realistisk og progressiv forskning kan kun lade sig 
gøre, hvis fagbevægelsen bringer det virkelige levede liv 
på dagsordenen og vender sig mod den mistænkeliggørelse 
af  det faglige fællesskab på arbejdspladsen, som har tegnet 
vigtige dele af  arbejdsmiljøforskningen de seneste 15 år, 
slutter Einar Baldursson.
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