
 
  Stress – når arbejdet bliver et spørgsmål om 

liv eller død 

Ved Malene Friis Andersen 
Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig organisationspsykolog 



Hvad tager jeg udgangspunkt i?  



Malene Friis Andersen 

Viden  
om psykisk arbejdsmiljø, stress, 

trivsel og effektivitet 

Redskaber  
Til at skabe godt psykisk 

arbejdsmiljø og håndtere 
stress 

Rammer  
Fremmer/forhindrer 
rammerne lederens 
arbejde for trivsel?  

Ledelsens/lederens adfærd i forhold til at skabe godt psykisk 
arbejdsmiljø, skabe trivsel, effektivitet og nedbringe stress  



Hvordan kan arbejdet blive et 
spørgsmål om liv eller død?  

”På det møde går det op for min kollega og mig, at vores leder slet ikke er gået 
i gang med opgaven, og hun har slet ikke forstået, hvad den går ud på! Dér kan 

jeg mærke, at jeg bliver dårlig. Jeg får simpelthen tunnelsyn. Det sortner for 
mine øjne, og det prikker, og så kan jeg mærke den der igen oppe i halsen og 

ud i armen og tænker: ’Nu får jeg simpelthen en blodprop!”  
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Identificerede temaer 
- Hvordan arbejdet opleves som både livsfarligt og livsnødvendigt 

• Relationen til arbejdet 
– Sammenfoldning mellem arbejde og identitet 

 

• Stress-syndromet 
– Forstyrrelse i selvforståelse og selvværd  

– Forstyrrelse i realitetssans 

 

• Den almægtige leder  

 

 

Forholdene forstærker hinanden i en negativ spiral. Den dynamiske proces er en af 
årsagerne til, at det er næsten umuligt for den stressramte medarbejder at forlade 

arbejdet eller håndtere de betingelser, der føder spiralen. 

 

Sammen-
folding 

Stress-
syndrom 

 
Den 

almægtige 
leder  
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Relationen til arbejdet 
- Sammenfoldning mellem arbejde og identitet 

”På det møde går det op for min kollega og mig, at vores leder slet ikke er gået i gang 
med opgaven, og hun har slet ikke forstået, hvad den går ud på! Dér kan jeg mærke, at 
jeg bliver dårlig. Jeg får simpelthen tunnelsyn. Det sortner for mine øjne, og det prikker, 

og så kan jeg mærke den der igen oppe i halsen og ud i armen og tænker: ’Nu får jeg 
simpelthen en blodprop!”  

 

Industriel kapitalisme Kognitiv kapitalisme 

”Hvordan kan jeg ikke tage det personligt? For det var jo mig, hun kritiserede.”  
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Stresssyndromet 
- Forstyrrelse i selvforståelse og selvværd 
 

”Det er mig, der er dum, og jeg forstår ingenting. Det er nok også bare mig, der har 

misforstået det hele. Hvorfor kan jeg ikke se meningen med det der? Hvorfor kan 

jeg ikke se guldkornene? Man vender det totalt indad.”  

 

• Ydre uoverensstemmelser i organisatoriske- og arbejdsmæssige betingelser 
resulterer i indre konflikter og en følelse af at være inkompetent. 

 

• Alt sættes ind for at løse arbejdsopgaverne upåklageligt for at udsætte 
identitetskollaps.  

 

”Er jeg god nok? Er jeg en god nok medarbejder – er jeg et godt nok menneske?”  
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Stresssyndromet 
- Forstyrrelse i realitetssans  

• Stigende svækkelse i og en manglende tillid til at kunne anvende og navigere efter 
egne fornemmelser, følelser og vurderinger. 
 

• Oplevelse af at deres fortolkning af virkeligheden afvises, og at deres oplevelser 
affejes som forkerte og usande.  
 

• Navigationsmæssigt tomrum. 

”Altså der har jeg jo bare tænkt [om symptomerne], ah, irriterende. Videre!  

Der er nogen, der har bestemt, det er sådan her, det skal være. Det skal jeg ikke 

blande mig i. Det skal jeg ikke have en mening om!... …Så kommer symptomerne 

igen, nå men det er da irriterende, hold nu op! Vi skal bare, og vi skal nå det her og 

bum, bum, bum. Så negligerer man dem, og det bliver man rigtigt, rigtigt god til.”   
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Den almægtige leder 

”Så kommer jeg ud for, altså, øh, kritik. Kritik, kritik, kritik. Jeg er bare fuldstændig lammet, 

helt lammet fordi jeg forstår det simpelthen ikke … Så er det bare ligesom, at jeg styrter 

ned ad sådan en rutsjebane. Jeg rutsjer bare ned. Det hele blev trukket væk under mig. 

Alting. Verden så slet ikke sådan ud, som jeg troede, den gjorde … Det, hun siger til mig, 

gør jo noget ved mig. Jeg kan pludselig overhovedet ikke finde ud af, hvem jeg egentlig er? 

Hvem?” 

Lederens definitionsradius er udvidet 
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Personlighed eller omgivelser? 
- Kan de ikke bare slappe lidt af?  

Stress 
• Overinvolvering 
• Perfektionisme  
• Arbejdsnarkomani ? 
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Processen fra trivsel til stress 

Alvorlig stress 

Ef
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Krav og ressourcer 
balancerer 

Høj aktivitet og 
potentiel kvalitet 

Motivation 

Fagligt engagement 

Arbejdsglæde og 
følelse af kontrol 

Højt energiniveau 

Nærmeste 
udviklings- og  
udfordringszone 

 Begyndende pres 

 Kvaliteten 
reduceres en smule 

 Tendens til 
uklarhed og 
manglende overblik  

 Risiko for konflikter 
i teamet 

 Begyndende 
stresssymptomer:  
   fx spise, gå og tale 
hurtigere,          
irritabilitet 

Vedvarende pres 

Oplevelse af mang-
lende kompetencer  

Tro på egne evner 
svinder  

Dårlig prioritering og 
flere fejl 

Stresssymptomer fx 
søvn-besvær, hoved- 
og mavepine, 
manglende energi, 
bekymringer 

Langvarigt pres 

Ineffektivitet 

Brandslukning   

Lav trivsel, tristhed 

Sygefravær 

Alvorlige stress- 

symptomer: Fysiske  

og psykiske  

sammenbrud 

Overophedet 

Nedsmeltet 

Udbrændt 

Opvarmet 

Trivsel 

Massivt og langvarigt 

pres 

Kognitivt og følelsesmæs- 

sigt flad og udbrændt 

Markant nedsat arbejds- 

evne 

Typisk langtidssyge- 

melding 

Tempereret 
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Hvad er ledelsesopgaven? 

Alvorlig stress 

Ef
fe

kt
iv

it
et

  

Krav og ressourcer 
balancerer 

Udøv synlig og 
nærværende ledelse 

Understøt 
performance og 
trivsel 

Faciliter læring og 
udvikling 

Vær en god 
rollemodel 

Begyndende pres 

 

Vis interesse for 
belastning og trivsel 

Styrk prioritering 

Understøt 
planlægning  

Gør pausen legitim 

Understøt teamet 

 

 

 

  

Vedvarende pres 

Insister på dialog 

Fasthold ledelsesret 

Skab tydelige rammer 
for arbejdet 

Skær fra, skær til og 
prioriter i opgaver 

Undersøg og 
understøt social 
støtte 

Få evt. ekstern hjælp 

 

Langvarigt pres 

Tag hånd om med- 

arbejderen 

Foreslå lægebesøg og  

evt. sygemelding 

Lav helt klare aftaler  

om forløb og Infor- 

mation til kolleger 

 

Overophedet 

Nedsmeltet 

Udbrændt 

Opvarmet 

Trivsel 

Massivt og langvarigt 

pres 

Hold kontakten og hold 

fast i forløbet 

Monitorer og tilpas 

Støt tilbagevenden 

Husk teamet 

Tempereret 
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Spørgsmål: 
kontakt@malenefriisandersen.dk 
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