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7.3.

Ledelse og stress i et
anerkendende perspektiv

– Den frustrerede drøm

af forfatter, underviser Lis Lyngbjerg Steffensen,
lis@lyngbjerg.dk, Lyngbjerg, www.lyngbjerg.dk

Bag de fleste problemer, også følelsen af lettere eller alvorlig
stress, ligger en frustreret drøm. Noget, personen, afdelin-
gen eller arbejdspladsen gerne vil, men som endnu ikke har
kunnet lade sig gøre. Det kan være ønsket om at arbejde i
flow, om at have overblik, og om at gøre sit arbejde så godt
som overhovedet muligt i overensstemmelse med ens vær-
dier. I denne artikel kobler forfatteren ledelse og stress sam-
men med det anerkendende udforskning og giver konkrete
vejledninger til, hvordan lederen kan arbejde med stress på
en anerkendende måde.

Overblik

Artiklen har følgende indhold:

1. Stressforskningens bidrag i form af definitioner, begre-
ber, generelle årsagssammenhænge. 

2. Forskningens hovedkonklusion: Stress er et ganske al-
vorligt problem, som der skal gøres mere ved at forebyg-
ge og løse. 

3. Den anerkendende tilgang til problemløsning. 
4. Nyttige tanker for lederen: delt ansvar og fokus på ar-

bejdsopgaver. 
5. Nyttige redskaber for lederen: selektiv lytning, anerken-

dende spørgsmål, situationsbestemt ledelse, anbefalin-
ger fra VIPS. 
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Samtalen En dygtig, engageret og ambitiøs medarbejder sidder foran
lederen. 

“Jeg kan ikke mere, jeg har ikke sovet ret meget i flere uger.
Mit ægteskab knirker, og jeg har mistet overblikket.” 

Det er ikke en sjælden situation for mange ledere. Men hvad
kunne lederen og medarbejderen sammen have gjort for at
undgå, at en dygtig medarbejder, der brugte sit fulde poten-
tiale, udviklede sig til en søvnløs medarbejder, der har svært
ved at overskue simple opgaver?

Stress har siden 2002 været så meget på dagsordenen, at
man får en fornemmelse af, at halvdelen af Danmarks
befolkning er stressede i alvorlig grad. I begyndelsen var det
nødvendigt at beskrive problemet for at gøre opmærksom
på, at der var et stigende problem, som arbejdspladser og
samfund havde overset, og hvor man ikke i Danmark havde
løsninger på det. Men fakta er, at omkring 10-12 % af
arbejdsstyrken (1) er stressede i en grad, der kræver en mål-
rettet indsats fra arbejdspladsen og eventuelt behandling
via praktiserende læge eller psykolog. Et ukendt procentan-
tal er belastede i en grad, så ledelsen og medarbejderne selv
skal ændre situationen.

Men i løbet af de seneste år har debatten for nogle været så
massiv, at det har nærmet sig kvalmegrænsen. En af årsa-
gerne er, at beretningerne har fortalt om stressede medarbej-
dere, der fremstilles som ofre for skurke, som kan være
lederne, politikerne, beslutningstagerne eller deres egne
høje ambitioner. 

Medierne Medierne – og jeg selv som oprindelig uddannet journalist –
har bidraget til at bringe historier af denne art, fordi histori-
erne om stress indeholder de vigtigste journalistiske grun-
delementer, konflikt, en fortløbende fortælling om ofre,
skurke og helte, genkendelse og væsentlighed. Det var et
væsentligt og overset problem, som skulle have fokus, men
nu er de fleste klar over, at stress eksisterer og er et sam-
fundsproblem, et arbejdspladsproblem og et individuelt
problem, som skal løses.

Stress har massive omkostninger for den enkelte, for fami-
lien og for arbejdspladsen. Der er ikke direkte tal for, hvad
det koster en afdeling eller en offentlig organisation, når en
medarbejder eller leder går ned med stress og sygemeldes i
en eller flere måneder. Men der er en række undersøgelser,
der viser, at stress koster meget, både hvad angår bløde og
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hårde værdier som reelle udgifter, tabte indtægter og ned-
brudte relationer mellem virksomheden, kunder/borgere
og samarbejdspartnere (2).

Jeg vil i denne artikel kombinere den viden, der efterhånden
findes om sammenhængen mellem ledelse og stress, med
den anerkendende udforskning. Jeg vil udvide og nuancere
tankegangen og give en række ledelsesmæssige redskaber i
forhold til at forebygge stress, blandt andet ved hjælp af den
anerkendende udforskning.

1. Hvad er stress, flow, trivsel?

Stress er defineret som en tilstand, hvor personen oplever, at
der er for få ressourcer til at mestre de krav, som vedkom-
mende oplever, han eller hun skal løse eller leve op til (3).

Krav forstås som krav fra omverdenen, familien, privatlivet,
arbejdspladsen, lederen eller egne krav i form af ambitioner,
ønske om at være perfekt eller personlige værdier. Krav er
kort sagt alt det, som den enkelte oplever, at han eller hun
gerne vil leve op til eller skal leve op til. 

Ressourcer er de muligheder, den enkelte person har for at
leve op til kravene. Ressourcer forstås som det, der tæller på
den positive side af vægtskålen, for eksempel et godt socialt
netværk, erfaring, sparring, personlighed, uddannelse,
viden om området, tid, hjælp udefra.

Det vigtige i definitionen er også, at det er oplevede krav og
ressourcer. Det betyder, at stress er en individuel oplevelse,
og forstås og opleves forskelligt fra person til person. En
faktor kan være stressende for en person, men behøver ikke
være det for en anden person.

I nyere forskning har det vist sig, at særligt videnarbejdere
kan opleve stress på en måde, der udfordrer de traditionelle
stressteorier (4). Her arbejder forskerne med faktorerne
begejstring og belastning. Det fremgår af deres forskning, at
det, der begejstrer i nogle tilfælde (for eksempel frie ram-
mer, selvbestemmelse, indflydelse på egne opgaver, kaos),
kan være belastende i andre situationer eller for andre med-
arbejdere (for eksempel stort ansvar, ingen sparring, kaos,
frie rammer, selvbestemmelse).

Symptomer Det grundlæggende, som i forhold til stress er væsentligt at
navigere efter, er symptomerne på, om man har det godt
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eller ikke. I en række år har man haft som holdepunkt, at det
er vigtigt at kende stresssymptomerne, og at kunne handle,
når de dukker op, enten som enkeltperson eller som leder,
hvis personen ikke selv opdager eller har mulighed for at
reagere på stresssymptomerne. 

Figur 1. Model: Lis Lyngbjerg Steffensen ud fra Giorgio Grossi,
cand, psych, ph.d., Stressmottagningen, Karolinska Instituttet,
Stockholm, Mihaly Csikszentmihalyi, professor, psykologi og
uddannelse, University of Chicago.

Figur 1 er en model for de forskellige måder at arbejde på.
Balancen mellem krav og ressourcer er sat på den ene akse,
mens tiden er koblet på den anden. Balancen mellem krav
og ressourcer er nemlig vigtig i forhold til, hvor lang tid, der
er tale om. Hvis man oplever en væsentlig ubalance i for-
hold til krav og ressourcer i en kort periode (dage, uger), er
der tale om akut stress, som ikke gør nogen skade. Nogle
oplever, at akut stress i dagligdagen er forfriskende og livgi-
vende. Dog kan akut stress efter voldsomme begivenheder,
som for eksempel krig, røveri eller andre livstruende situati-
oner, være en stor belastning, som kan give alvorlige trau-
mer.

Hvis den akutte stress på grund af almindelig travlhed,
pres, ydre eller indre belastninger står på over længere tid,
går det fra at være akut til at være kronisk stress. Hvis det
står på over længere tid (måneder, år), kan det blive så stor
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en belastning, at personen til sidst oplever et sammenbrud
eller må sygemeldes i længere tid. 

Flow Figur 1 viser, at den bedste, mest effektive og sundeste måde
at arbejde på ligger i midterområdet, som her kaldes flow.
Flow kan ses som korte perioder af højeffektivt, koncentre-
ret og nydelsesfuldt arbejde. Men kan også forstås som læn-
gere perioder, hvor man gennemsnitligt set ligger i et godt
og fornuftigt leje. Her vil man have fornemmelsen af, at man
lever godt op til de krav, der stilles eller man stiller sig selv,
og man har overblik.

Linjen ovenover er stress, og her forsvinder overblikket.
Kroppens alarmsystem er i gang i længere tid, og kroppen er
i gang med et overforbrug af ressourcerne. Her er de ople-
vede krav større end de oplevede ressourcer. 

Linjen nederst er understress, og det er ikke et begreb, der
bliver brugt eller skal bruges meget. Overlæge, dr.med. Bo
Netterstrøm, arbejdsmedicinsk klinik, Hillerød Hospital,
siger: “Der er ingen i Danmark, der arbejder så lidt, at man
kan tale om understress.” 

Understress skal forstås som for eksempel arbejde, hvor
man sidder med overvågning som på Barsebäck, er i isolati-
onsfængsel eller langtidsarbejdsløs. Her kan belastningen
ved, at man oplever, at man kan meget, men ingen har
behov for det eller stiller krav, give stresssymptomer. 

I nogle tilfælde kan man dog godt efter en lang ferie opleve
at komme så meget ned i gear, at det kan føles som om, man
kun lige kan overkomme at komme i bad og på posthuset,
og så har man lavet rigeligt den dag. Det er en af årsagerne
til, at mange oplever, at der går nogle dage, når man kom-
mer retur på arbejdet, inden man er lige så effektiv, som man
plejer.

2. Overskud og effektivitet

Det midterste skraverede område er det bedste område at
arbejde i. Det er her, man har overskud, kan koncentrere sig
og det er her, man er mest effektiv. Nogle kalder det flow,
andre trivsel. Det kan kort sagt kaldes det gode arbejdsliv.

Den røde linje i modellen er den bedste og mest effektive
arbejdsmodel, som kører ganske naturligt for de fleste med-
arbejdere i de fleste organisationer. Her er der perioder, hvor
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man kører op, har travlt, får lavet et godt og vigtigt stykke
arbejde, og efterfølgende perioden med restitution, hvor
man i højere grad slapper af, kommer sig, genopbygger
kroppen og forbereder sig til næste runde. 

Restitution I vores moderne samfund er årsagen til stress som regel, at
vi har glemt fasen med restitution, eller at den ikke er mulig
af arbejdsmæssige, personlige eller private årsager. Især i
løbet af de sidste 20-30 år har udviklingen teknisk, økono-
misk og samfundsmæssigt gået så hurtigt, at for eksempel
muligheden for at arbejde i døgndrift eller være på 24 timer
i træk betyder, at mange glemmer eller overser vigtigheden
af at holde pauser, koble af og restituere, fordi opgaverne er
vigtige, sjove, spændende, eller man er engageret, ambitiøs
og har lyst til at gøre det godt. 

Det at restituere i en periode har også ændret sig. For 30 år
siden var arbejdsdagen slut for de fleste, når de gik hjem.
Der var en ydre stopklods, nemlig det tidspunkt, man fik fri,
og en ydre kultur, som signalerede fri tid på et bestemt tids-
punkt af dagen og på bestemte dage om ugen. 

Det har ændret sig, så det nu er et spørgsmål om den enkelte
persons evne til, mulighed for, lyst til og opmærksomhed på
at holde fri, slappe af og restituere. Den enkelte leder eller
medarbejder skal selv aktivt beslutte: “Jeg arbejder ikke
længere i dag, og jeg holder fri i weekenden” eller “Nu har
jeg lavet min opgave færdig, jeg arbejder ikke mere med
den, og den bliver afleveret.” 

I mange organisationer og i mange jobs er der rige mulighe-
der for at blive ved og tage fat på de øvrige opgaver, som
også ligger, og skære i den frie tid, nattesøvnen, weekenden
eller ferierne. 

Det er så stor en ændring i arbejdslivet og i samfundskultu-
ren, at vi som mennesker ikke kan følge med i forhold til at
opøve de nye evner, der skal til for selv at sikre restitutionen.
Hjernen og de grundlæggende menneskelige reaktioner
ændrer sig ikke i samme hast – tværtimod. Vores grundlæg-
gende biologi ikke bare år forsinkede, men årtusinder for-
sinket i forhold til samfundsudviklingen (5). 

Mange har derfor problemer med aktivt at tage den beslut-
ning, at der også skal være tid til restitution. Det er en af
årsagerne til, at lederne har fået større ansvar i forhold til at
sætte rammerne, udvikle kulturen, give feedback og i nogle
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tilfælde aktivt stoppe en medarbejder eller kollega, der er
synligt præget af stresssymptomer.

Omdrejningspunkt Den røde linje og det skraverede midterpunkt er også et vig-
tigt område for lederen. Det er her, en anerkendende tilgang
til ledelse og stress skal have sit fokus. Det er nemlig her,
den frustrerede drøm ligger, og det, der er omdrejnings-
punktet, hvis man skal tale med medarbejdere eller kolleger
om, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, stress skal forebyg-
ges og en bedre kultur skabes. Den frustrerede drøm vil i
denne sammenhæng være drømmen om at have overskud,
kunne arbejde koncentreret og effektiv, og kunne skifte mel-
lem travlhed og store ambitiøse opgaver og have tid og
mulighed for restitution og genopbygning. 

3. Mellem trivsel og alvorlig stress

Figur 2. Kilde: Lis Lyngbjerg Steffensen

Figur 2 viser på en anden facon nuanceringen i måder at
arbejde på. Modellen viser, at der er flere forskellige måder
at tale om trivsel og stress end i de ofte korte beretninger,
der kommer på arbejdspladsen, i privatlivet og i medierne. 
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Nogle overfortolker og fortæller, at de er utroligt stressede,
men det handler måske i virkeligheden om, at de har travlt
en enkelt dag eller en enkelt uge. Andre underfortolker og
fortæller, at de har det fint, mens partner eller kolleger kan
se, at de har en række stresssymptomer. De kan ikke nød-
vendigvis mærke det selv, eller kan i hvert fald ikke umid-
delbart ændre på det, og er ikke indstillet på at lytte til lede-
rens, kollegaernes eller partnerens bekymring og omsorg for
dem.

Igen er det vigtigt at have fokus på de tre første områder,
trivsel, flow og belastning. I de første to fungerer personen
optimalt, tingene kører og der er overskud til arbejdet og
personligt overskud. I området med belastning vil mange
opleve, at præstationsniveauet kan stige. Det vil typisk være
i en periode op til deadline, til en vigtig aflevering eller i en
periode med højsæson i arbejdet, som slutter inden længe. 

Hvis belastningen fortsætter i længere tid, vil personen blive
overbelastet, og her er det helt afgørende, at personen selv
eller lederen eller organisationen kan sætte ind. Her er nem-
lig de bedste muligheder for at stoppe op og med forholds-
vis få midler ændre situationen, så vejen inden for forholds-
vis kort tid kan gå retur til det grønne område. Det er her,
personen selv har store muligheder for at ændre tingene, og
det er her, lederen med få midler kan gøre en væsentlig for-
skel. Fortsætter overbelastningen til stress eller alvorlig
stress, vil det være sværere og betyde en større indsats. Per-
sonen vil ofte miste overblikket og dermed handlemulighe-
derne i forhold for eksempel at sige fra, planlægge struktu-
reret, og man vil som regel tydeligt se en ændring i person-
ligheden. 

Stresssymptomer Fortsætter belastningen, vil de fleste opleve alvorlig stress,
hvor det handler om stresssymptomer som alvorligt forhøjet
blodtryk, risiko for blodprop eller andre hjerte-kar-syg-
domme, for depression, udløsning af kroniske sygdomme,
alvorlige hukommelses- og koncentrationsbesvær. Her vil
der typisk være tale om en langtidssygemelding, som tidli-
gere har kunnet strække sig over halve eller hele år, men
som nu med den rigtige og hurtige behandling kan være en
sygemelding i 1-3 måneder. 

Lederen og den enkelte person har i fire-fem af de seks
punkter gode muligheder for at trække i den rigtige retning.
Kommer til det alvorlig stress, er behandling nødvendig.
Her er den praktiserende læge første skridt. Derefter er den
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bedste behandling en uddannet kognitiv psykolog og medi-
tationsformen Mindfullness, som er de behandlingsformer,
der er videnskabeligt belæg for. Er personen deprimeret, vil
den bedste behandling være en kombination af medicin og
en uddannet kognitiv psykolog. 

4. Følelsesmæssig rutsjetur

Hjernen har en helt særlig funktion i forhold til ledelse og
stress. Organisations- og arbejdspsykolog Einar Baldursson,
Aalborg Universitet, forklarer, at vi har en naturlig indbyg-
get tendens til overoptimisme, når vi står over for forandrin-
ger, udfordringer, nye opgaver eller lignende. Det er den
evne, vi mennesker har brugt, som har betydet en hastig
udvikling. Hvis vi ikke havde en tendens til overoptimisme,
ville vi have givet op inden vi opfandt hjulet, fandt ud af, at
jorden er rund, opfandt computere, internet, mobiltelefoner,
Twitter og Google Wave for bare at nævne nogle få.

Men når dagligdagen kommer, virkeligheden rammer os og
tingene ikke lige går, som vi troede, er der en på samme
måde indbygget tendens til nedjustering inklusiv en selvkri-
tisk tilgang, hvor man overvejer, hvad der gik galt, eller
hvorfor man ikke havde taget højde for de udfordringer, der
dukkede op. Den selvkritiske nedjustering fylder i mange
tilfælde mere end den overoptimistiske tilgang. Som regel
lander man efter noget tid på en mere objektiv måde at vur-
dere resultaterne. Men i nogle tilfælde, hvis forandringerne
kommer i meget stor hast, svinger medarbejderne mellem
overoptimisme og negativ selvjustering og selvkritik på en
måde, der kan føre til depression, hvis det griber om sig.
Einar Baldursson forklarer i bogen Hyperstress (6), at det er
en vigtig årsag til de seneste 10 års stigning i antallet af
depressioner.

Hyperstress En god måde at undgå den negative spiral er, at ledere og
medarbejdere er bevidste om at få talt om, hvad der rent fak-
tisk lykkedes i processen. Hvad opnåede vi, og hvad gik
godt. Han anbefaler for eksempel en ugentlig succesrunde,
hvor der er fokus på, hvad afdelingen eller teamet har
opnået i den forløbne uge af stort og småt. 

“Det er virkelig vigtigt, at ledere og medarbejdere laver kon-
kret opfølgning og evaluering af arbejdet. Den løbende spar-
ring og opfølgning og evaluering er næsten forsvundet de
seneste 10-20 år, kan jeg se. Men den er utrolig vigtig,” siger



7.3. Ledelse og stress i et anerkendende perspektiv

10 7.3. Strategi & Ledelse 1/Marts 2010

©
 B

ø
rsen

 Fo
ru

m
 A

/S, B
ø

rsen
 Led

elsesh
ån

d
b

ø
g

er

han. Han taler ikke om årlige eller halvårlige målinger og
evalueringer, men om den daglige eller ugentlige sparring
med ledere og kolleger om, hvordan det går, og hvad der
lykkes. Det betyder ikke, at man skal springe over at tale
om, hvad der kan blive bedre. Men vi har et indbygget
system til følelsesmæssige rutsjeture, som kan modvirkes
ved at fokusere på en realistisk vurdering af, hvad der lyk-
kes og gik godt.

5. Den anerkendende tilgang til 
problemløsning

Fra problem til løsninger

En tilgang, der kan være meget nyttig i forhold til stress, er
den anerkendende udforskning. 

Figur 3. Fra Etik i Organisationer, Gitte Haslebo & Maja Loua Haslebo, Dansk Psykologisk
Forlag, 2007

Modellen viser fire forskellige måder at forbedre arbejdsvil-
kårene på. Den mest udbredte er den traditionelle problem-
løsning. Når man vælger den traditionelle problemløsning i
forhold til stress, vil det vigtigste være at finde årsager, ind-
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kredse barrierer og placere ansvar og skyld. Denne tilgang
kan afløses af den anerkendende udforskende tilgang til
ledelsesarbejdet og til samtalerne med kolleger og medar-
bejdere.

Anerkendelse betyder ikke “at rose den anden”, men at
knytte an til den andens erkendelse, at udforske, hvordan
den anden forstår verden og hvad der ligger til grund for
handlinger eller tanker. 

Grundlæggende 
antagelser

Den anerkendende udforskning har nogle grundlæggende
antagelser:

• Andre er kompetente mennesker og eksperter på sig selv.
De er altså de bedste til at udtale sig om sig selv, ikke eks-
perter, ledere, professionelle konsulenter.

• Fokus er på, hvad der foregår mellem mennesker. Der-
med er fokus altså ikke på den enkelte person og den en-
keltes psykologi, men på relationerne mellem menne-
sker, for eksempel mellem en person, der føler sig stres-
set over antallet af arbejdsopgaver, vedkommendes leder
og vedkommendes kolleger. 

• Enhver har gode grunde til at handle, som han eller hun
gør, og vedkommendes handlinger giver mening for
dem selv, ud fra hvad de ønsker at opnå eller undgå. Le-
deren behøver altså ikke kende grundene, regne dem ud
eller vurdere, men vælger at tro, at de gode grunde er
der.

Hvis man som leder tager figur 3 i brug i forhold til stress, så
er den første mentale øvelse at vælge den anerkendende
udforskning som udgangspunkt. Det betyder, at lederen
møder den person, der føler sig stresset, med det udgangs-
punkt, at vedkommende selv er i stand til at udtale sig om
sig selv, at det ikke er afgørende at vurdere psykologiske
eller andre årsager til stress, men at vedkommendes egne
udtalelser om, hvad der kan være en belastning, er gyldige.

Figur 3 bliver i nogle tilfælde brugt på den måde, at man
kun skal spørge anerkendende til den person, man sidder
overfor, og at det så er “forbudt” at tale om problemer. Men
hvis man forbyder noget, så giver man automatisk et stort
fokus på det “forbudte”, og det er ikke nyttigt i forhold til at
skabe en anden verden på arbejdspladsen. 

Den bliver også i nogle tilfælde brugt til, at man så kun må
rose, hvad der er ligeså unyttigt, fordi ros igen er en form for
vurdering, hvor man sætter sig selv som “dommer” over for
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en, der skal tolkes og vurderes. Dermed anerkender man
ikke – man udforsker ikke den andens erkendelse, men for-
tæller sin egen vurdering.

Alle figurens fire felter kan være nyttige at bruge, men hver
ting til sin tid, og det, der skal fylde mest, er den øverste
højre firkant, hvor man koncentrerer sig om at udforske,
hvad der ligger bag udtalelsen om stress, og hvad der kunne
være af handlemuligheder i forhold til det. 

6. Den frustrerede drøm

Som regel vil der bag følelsen eller udtalelsen om stress
ligge en drøm, der ikke er blevet opfyldt. Lederen kan foku-
sere på at udforske, hvad den frustrerede drøm handler om. 

Spørgsmål kan være: 

“Hvad drømmer du om i stedet?”

“Hvordan kunne du forestille dig, at det så ud i stedet for?”

“Hvad ville du gerne opnå på arbejdet?”

“Hvad er vigtigt for dig og dine kolleger som kompetente
medarbejdere, at vi gjorde mere af i arbejdsfællesskabet?”

“Hvad kunne du som en ansvarsbevidst og dygtig medar-
bejder foreslå i stedet, som ville bidrage til vores arbejdsfæl-
lesskab?”

Spørgsmålene kan bidrage til, at medarbejdere og ledere i
fællesskab finder nogle af de oplagte barrierer, som forhin-
drer drømmen i at blive opfyldt. 

Drøm skal her forstås som den arbejdsmæssige drøm, og
ikke en hvilken som helst privat drøm om bedre parforhold,
flere penge, flere biler, fri hver anden uge eller lignende. 

Der er ikke frit slag, men lederen skal fokusere på arbejds-
pladsen, relationerne mellem mennesker i arbejdsfællesska-
bet, og på, at alle har rettigheder og pligter i en organisation. 

Lederen og medarbejderen kan sammen finde ud af, om der
er oplagte muligheder for ændringer, der ikke har været talt
om tidligere, om der er områder, som vedkommende bedre
kan lide at arbejde med, som er muligt at give mere af, om
der er oplagte områder, som uden besvær kan flyttes væk.
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En frustreret drøm om et godt arbejdsliv kan ofte ligge
inden for dette område: 

• Passende tid til opgaverne, 
• Udfordrende opgaver, 
• Et nogenlunde overblik over de kommende uger og må-

neder, 
• Et godt kollegialt og socialt fællesskab, 
• Krav, der passer med de ressourcer, vedkommende har, 
• Anerkendelse for den indsats, vedkommende yder –

synlig eller mindre synlig, statusbelagt eller mindre sta-
tusbelagt, 

• At udbyttet (løn, anerkendelse, stolthed etc) står mål
med indsatsen, 

• At der er tid til restitution, (incl. nattesøvn, tid til famili-
en, venner eller evt. hobby).

Listen er forskellig fra person til person, men faktorerne er
nogle af dem, der er væsentlige faktorer i forskning fra Nati-
onalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø og som ofte bliver
nævnt i samtaler om stress. 

I samtalerne bliver meget ofte også nævnt familiemæssige
eller private forhold, som ikke er tilfredsstillende. De kan
fylde lige så meget eller mere, som de arbejdsmæssige, men
det er ikke lederens opgave at løse en medarbejders eller
kollegas private problemer. 

Spørgsmål Det kan dog være nyttigt at spørge kort ind til, om det pri-
vate netværk og de private forhold er velfungerende, eller
om der er en frustreret drøm her, der overskygger de måske
gode forhold på arbejdspladsen. Det kan være nyttigt for
lederen at vide, at det ikke nødvendigvis er de arbejdsmæs-
sige forhold, der er en belastning, men at det hænger sam-
men med private forhold. Hvis det er tilfældet, så kan
spørgsmål fra lederen se sådan ud:

“Hvad har vi hver især gjort, der fik arbejdsopgaver til at
lykkes i denne situation?”

“Hvilke handlinger kan muliggøre, at vi lykkes med
arbejdsopgaverne fremover?”

“Hvad vil du gerne, som kompetent og dygtig medarbejder,
bidrage med på arbejdspladsen i denne situation?”

“Hvad kan vi sammen finde af løsninger, der vil være nyt-
tige for vores arbejdsfællesskab?”
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Udgangspunktet for spørgsmålene er, at en medarbejder
eller kollega befinder sig i området mellem overbelastning
og stress, og altså ikke er alvorligt stresset. Udgangspunktet
er også, at vedkommende selv har henvendt sig for at tale
om situationen. Det vil dække et meget stort antal af de sam-
taler, en leder skal have i forhold til stress.

7. Undtagelserne

Men i nogle få tilfælde vil den anerkendende tilgang ikke
være nyttig. Det drejer sig om tilfælde, hvor det handler om
alvorlig behandlingskrævende stress, for eksempel i til-
fælde, hvor der er viser sig mange synlige stresssymptomer
enten i samtalen eller i dagligdagen.

Det kan være, hvis en medarbejder fortæller, at han eller hun
ikke har sovet mere end 4-5 timer i mange uger, følelsesløs-
hed i arm, skulder, ben, tilbagevendende migrænetilfælde,
alvorligt forhøjet blodtryk, alvorligt forhøjet kolesteroltal,
synsforstyrrelser, besvimelse uden synlig årsag, hukommel-
sesmæssigt blackout eller lignende. Her vil lederens opgave
ikke være den anerkendende udforskning, men at bede
medarbejderen eller kollegaen om at gå til den praktise-
rende læge, og helst som leder være en del af det videre
behandlingsforløb efter aftale med læge eller professionel
behandler. 

I enkelte tilfælde vil alvorlige stresssymptomer være synlige
for lederen, medarbejderens kollegaer og nære venner, men
ikke for vedkommende selv. Det kan være en medarbejder
eller en leder, som i årevis arbejder mange timer, generelt
spænder buen meget hårdt både privat og arbejdsmæssigt,
som har skiftet personlighed. I nogle tilfælde kan det være
kombineret med ekstremsport som maratonløb, hård spin-
ning mange gange om ugen eller andre meget krævende for-
mer for fritidsaktiviteter. Det vil ofte være tydeligt for andre,
at der ikke er tid til restitution, og i nogle tilfælde vil ved-
kommende ikke høre tale om, at der kunne være stress i far-
vandet. 

Egen opfattelse Her vil den anerkendende tilgang kunne skubbe endnu
mere til vedkommendes egen opfattelse af at skulle præstere
hele tiden i et ekstremt tempo og over lang tid. Hjerneforsk-
ningen fortæller, at stoffer som serotonin, endorfin og dopa-
min har en indflydelse på arbejdsnarkomani, og at de stoffer
giver en umiddelbar lykkefølelse (7), hvor man ikke er



7.3.Ledelse og stress i et anerkendende perspektiv

1/Marts 2010 Strategi & Ledelse 7.3. 15©
 B

ø
rs

en
 F

o
ru

m
 A

/S
, B

ø
rs

en
 L

ed
el

se
sh

ån
d

b
ø

g
er

bevidst om, at man har et overforbrug af kroppens ressour-
cer.

Her vil lederens rolle i højere grad være at give en meget
tydeligt og utvetydig markering af, at det ikke er en ønsk-
værdig arbejdskultur, både af hensyn til vedkommende selv,
af hensyn til øvrige medarbejdere, af hensyn til organisatio-
nen og af hensyn til at kunne bevare vedkommende som en
dygtig og engageret medarbejder på arbejdspladsen. 

8. Nyttige tanker for lederen

Delt ansvar

I den traditionelle tilgang i forhold til stress, vil man ofte
høre fortællingen om den gode medarbejder, der bliver
udsat for urimelige arbejdsvilkår af den onde chef. En anden
fortælling kan være den gode leder, der er den eneste, der
tager ansvar, mens medarbejderne holder fast i lønmodta-
gertankegangen og kun laver det mest nødvendige.

Ingen af de to fortællinger giver en værdig plads til aktø-
rerne, leder og medarbejdere. Her henter jeg teori fra den
narrative tilgang, hvor det handler om at se, hvilke positio-
ner, vi indsætter os selv og hinanden i. Det, man som leder
kan spørge sig selv om inden og efter samtalerne, er, om der
er blevet tildelt og modtaget en værdig plads til alle aktører,
leder, medarbejdere, kolleger. Fortællingen om et offer, der
er udsat for noget udefrakommende, der har givet stress,
giver ikke en værdig plads til hverken leder eller medarbej-
dere, selv om ledere og medarbejdere med et stort omsorgs-
gen ofte kan se fornuften i at optræde som hjælpere, helte,
støttepersoner eller lignende. 

Egen position Det betyder, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke positio-
ner man selv vil optræde i: som kompetent sparringspart-
ner, der giver en mere ligeværdig position, som den, der lyt-
ter anerkendende og hvor man i samtalen har fokus på at
finde løsninger og knap så meget fokus på at udrede årsa-
ger, symptomer og regne ud, hvor skylden ligger.

Jeg har siden jeg skrev den første bog i 2002, Ledelse uden
Stress, der især byggede på viden og erfaring fra Stressmot-
tagningen på Karolinska Instituttet i Stockholm, fokuseret
på, at der er et delt ansvar for stress. Ikke for at fortsætte dis-
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kussionen om, hvor skylden ligger, men for at afslutte den.
Alle har et ansvar i forhold til stress, og både medarbejdere
og ledere har en opgave i forhold til at forebygge det, hvis
det opstår. 

Ledelsen har et ansvar i forhold til at leve op til god ledelse,
som handler om at sætte rammer, sikre, at der er balance
mellem ressourcer og opgaver, træffe langsigtede strategi-
ske beslutninger og sikre, at arbejdet kan udføres arbejds-
miljømæssigt forsvarligt. 

Som individer har vi alle et ansvar for eget helbred, for at
planlægge så godt som muligt, kommunikere om, hvad vi
har brug for i forhold til at udføre vores opgaver, og at sige
til og fra.

Vi må feje for egen dør og gøre, hvad vi selv kan på vores
eget område.

Lederen må være opmærksom på den samfundsmæssige
udvikling, som for eksempel mail, mobiltelefoner, internet,
hjemmearbejdspladser, som giver potentiel mulighed for
grænseløst arbejde. Det gælder også en samfundsmæssig
retorik om, at vi skal være følelsesmæssigt involverede i
vores arbejde i en grad, som vi ikke har set tidligere, og som
er årsagen til en del alvorlig og behandlingskrævende stress
på grund af dobbeltbindende situationer. Dobbeltbindende
situationer er, hvor medarbejdere og ledere får modsatret-
tede meldinger, som er indbyrdes modsætninger. Det bety-
der, at uanset hvad lederen eller medarbejderen gør, er det
forkert (8). Psykologisk set er det en meget alvorlig klemme
at være i.

Lederen må også være opmærksom på de rammer, som
arbejdet skal udføres under. Er der personale nok til de
opgaver, der skal udføres? Ofte vil medarbejderne sige, at
der er for lidt personale. Men mener lederen, at der er for
lidt personale? Hvis ja, kan der så ansættes flere? Ellers skal
lederen skære i opgaverne. 

Prioritere At sige, som det sker indimellem: “Du er så dygtig, du ved
selv, hvor du skal prioritere,” er ikke en farbar vej i forhold
til en stresset medarbejder. Stress betyder netop, at evnen til
overblik og prioritering er forsvundet, og prioritering er en
oprindelig lederopgave, der har haft tendens til at forsvinde.
Lederen kan heller ikke bruge argumentationen med, at
ambitionsniveauet skal skæres ned uden selv at tage ansva-
ret for at melde prioriteringerne ud i systemet. Ellers står
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medarbejderen i den situation, at han eller hun skal tage
skæld-ud’ene bagefter fra kunder eller borgere, og så vil en
del medarbejdere vælge at lave arbejdet alligevel.

I nogle tilfælde kan ledelsen ikke leve op til de mange krav
om, hvad der er god ledelse, og i nogle tilfælde kan vi som
individer ikke leve op til at navigere så vores helbred eller
planlægning er optimal. Og så må vi hjælpe hinanden. Lede-
ren må sparre med den medarbejder, hvor tingene er vokset
over hovedet på ham eller hende og være med til i første
omgang kort at udforske, hvad baggrunden kan være, og
derefter fokusere på handlemuligheder og løsninger. 

Individuelt må vi hjælpe vores omverden ved at sige fra og
til, og fortælle, at balancen mellem ressourcer og krav er tip-
pet, så der er behov for en periode med fokus på restitution,
så det er muligt at komme tilbage til det, som drømmen var
– et arbejde, hvor opgaverne kan løses med kreativitet,
blomstrende overskud og engagement.

Fokus på opgaven i arbejdsfællesskabet

Lederen kan træffe det valg at fokusere på selve arbejdsop-
gaven, opgaverne der skal løses i det arbejdsfællesskab, som
lederen og medarbejderen er sammen om at skabe. Det vil
ligge i tråd med meget arbejdsmiljøforskning, hvor fokus
som regel har ligget på det arbejdsmæssige. 

I flere år har der dog været meget fokus på, at mange men-
nesker oplever, at det er svært at få work-life-balancen til at
hænge sammen, og en del ledere har oplevet, at det især er
problemer på privatfronten, der stresser medarbejderne.
Nogle ledere har tolket, at eftersom årsagen er dødsfald i
familien, skilsmisse eller begge dele inden for et halvt år, så
er lederens rolle udspillet, og der er ikke noget, lederen kan
sige eller gøre i den situation.

Nogle ledere har brugt det, at der som regel også er private
årsager til at sige, at dermed er forklaringen i det private, og
så er det vedkommendes eget problem. Nogle ledere har
modsat taget et meget stort ansvar for at være med til at løse
private problemer, og indimellem har ledere følt det som en
umulig opgave – og en belastning – at skulle være med til at
tale om og løse private problemer. 

Resultatet Jeg har det udgangspunkt, at det ikke er afgørende, hvorfra
belastningen kommer. Resultatet er det samme – nemlig en
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dårligere indsats på arbejdspladsen, hvis stressniveauet er
højt. Dermed kan lederen vælge at tage samtalen og som en
start lytte til, hvad medarbejderen fortæller, at han eller hun
opfatter som belastninger. Hvis det viser sig, at der er mas-
sive private problemer, vil det være nyttigt for lederen at
spørge ind til andre ting, der har arbejdsmæssig betydning,
for eksempel med sætningen: “Jeg har hørt, at du har en del
private udfordringer. Jeg vil gerne være med til at tale med
dig om, hvad det har af betydning for arbejdet, og vil gerne
være med til at fokusere på, hvordan vi sammen kan finde
handlemuligheder i forhold til de opgaver, vi er her for at
løse.”

Ved at få fokus på de opgaver, der skal løses arbejdsmæssigt,
slipper både medarbejdere og ledere for den ofte tunge og
problemfyldte snak, der skal til for at løse private proble-
mer. Det er ikke lederens opgave, og det kan ofte føre til, at
medarbejderne fortæller mere end godt er, fordi en medar-
bejder i krise ofte vil have lyst til at fortælle om det, som en
del af arbejdet med at forstå og finde løsninger på de proble-
mer, han eller hun står i. Ved at trække en grænse mellem
det private og det arbejdsmæssige, vil lederen kunne hjælpe
til at bevare en god relation mellem leder og medarbejder.
En for intim snak kan skade relationen efterfølgende.

Lederen kan på samme måde fokusere på relationerne i for-
hold til arbejdsopgaverne, når det handler om personer, der
har problemer med for eksempel andre i teamet eller afde-
lingen. Lederen kan med fordel stille spørgsmål i forhold til,
hvad der er det nødvendige grundlag for at udføre opga-
verne, og hvad der skal til for at skaffe et minimum af sam-
arbejde mellem de to parter, så opgaverne kan løses.

Kemi Det kan ofte være en lettelse for både medarbejdere og
ledere, at to personer ikke behøver at kunne lide hinanden
for at arbejde sammen. De behøver heller ikke have samme
kemi eller kunne forstå hinanden. Fokus er altså ikke på den
enkelte persons psykologi eller personlighed, men relation
til andre i forhold til at løse en bestemt opgave i arbejdsfæl-
lesskabet.

Spørgsmål i forbindelse med relationer kan være:

“Hvad kan du som kompetent og dygtig medarbejder
bidrage med for at øge sandsynligheden for, at vi får løst
opgaven?”
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“Hvad kan jeg som ansvarlig leder bidrage med, som øger
sandsynligheden for, at vi løser opgaven godt?”

“Hvordan kan vi invitere andre til at være med til at løse
opgaven, som øger sandsynligheden for, at de gerne vil
bidrage?”

I forhold til stress kan det igen anbefales at gribe fat i den
frustrerede drøm og tale om, hvad vedkommende selv kan
bidrage med, hvad lederen og andre kan bidrage med for at
sikre, at sandsynligheden stiger for at komme tilbage til det
midterste område i figur 1, defineret som flow.

9. Nyttige redskaber for lederen

Selektiv lytning

I en samtale med medarbejderen kan det være nyttigt at
bruge selektiv lytning for at styre samtalen til et forløb, som
fører fremad. I forbindelse med stress vil personen ofte være
meget optaget af det pres, vedkommende føler, og vil have
behov for at fortælle detaljeret om det. Det kan føre til, at
både leder og medarbejder mister energi, overblik og mister
fornemmelsen af handlemuligheder. Det kan i andre sam-
menhænge være brugbart at få lov at fortælle alle detaljer,
men det vil ofte have mere karakter af terapeutiske samtaler,
og det skal lederen ikke praktisere. 

I første omgang gælder det om at få skabt et overblik over,
hvordan vedkommende har det og cirka hvor stresset ved-
kommende er. Når overblikket er på plads, og der ikke er
stresssymptomer af så alvorlig karakter, at vedkommende
skal til lægen, kan lederen lytte selektivt. I første omgang til,
hvilke organisatoriske og arbejdsmæssige vilkår og rammer,
der vil kunne ændres. I næste omgang hvad personen selv
har af handlemuligheder. Det er vigtigt at lytte efter begge
former, jævnfør det delte ansvar som beskrevet ovenfor. Det
kan hjælpe leder og medarbejder til at finde handlemulighe-
der til at ændre dagligdagen, og det kan hjælpe begge til at
forstå, at der er mulighed for at ændre situationen i samar-
bejde, forbedre relationerne på arbejdspladsen og aftale
konkrete løsninger, der virker.

I den anerkendende tilgang lytter man til det, der bærer
fremad. Se figur 4:
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Figur 4. Fokus i den anerkendende tilgang. Kilde. Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre
Lyndgaard: Anerkendende HR og organisationsudvikling, side 27. 

Lederen kan lytte særligt efter, fokusere på og stille spørgs-
mål om det, der ligger inden for trekanten. Det betyder ikke,
at medarbejderen ikke må tale om andet. Tværtimod kan det
give større problemer, hvis man forbyder kritik eller signale-
rer, at “her fokuserer vi på det positive”. Det kan udvikle sig
til positivetsfascisme (9), som er direkte skadeligt især for en
person, der oplever stress, fordi det giver dobbelt så store
problemer – at føle sig stresset og ikke at måtte tale om det.
Det giver dobbeltbindende situationer, som er særdeles
usunde på en arbejdsplads.

Men lederen kan i samtalen lytte efter de mange tegn, der
ofte vil være på, at personen har gjort sig umage, gerne vil
noget andet, har forsøgt noget eller undrer sig over noget.
Det giver en helt anden tilgang til samtalen, at man lytter
efter det, der fører fremad, og samtidig anerkender den
anden for, at vedkommende har gjort, hvad han eller hun
kunne for at præstere bedst muligt eller tilrettelægge sit liv
bedst muligt. 

Hvis samtalen kommer til at handle om, hvad der ligger bag
en stresset tilstand, nemlig den frustrerede drøm, og hvis
fokus ligger på arbejdsfællesskabets bedste, vil det blive
nemmere at tale om, hvad der konkret kan ændres, igen ud
fra et fælles delt ansvar; hvad kan lederen ændre på umid-
delbart, og hvad kan den enkelte ændre på umiddelbart, og
hvad skal der til, for at situationen ændres.
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Tjekliste til anerkendende spørgsmål

• Tag udgangspunkt i figur 4 (trekanten): Fokuser dine
spørgsmål på muligheder, ønsker, drømme, forhåbnin-
ger, erfaringer med at turde, med at lykkes og med det
gode samarbejde, små og store succes’er, positive for-
ventninger til andre, forsøg på at bidrage osv.

• Formuler åbne spørgsmål ved at indlede med hv-ord
(hvad, hvem, hvornår, hvordan, hvilke, hvor, hvorledes –
dog ikke ordet hvorfor, der ofte indbyder til forklarings-
og forsvarstale hos den, der bliver spurgt).

• Gør dine spørgsmål så konkrete så muligt. Spørg hellere
til bestemte personer end til et usynligt “man” og til be-
stemte situationer frem for generelle tilstande.

• Spørg, så både du selv og din samtalepartner bliver nys-
gerrige og gerne forundrede. Brug gerne “fremmedarte-
de” ord, formuleringer og sætningskonstruktioner – at
det lyder lidt mærkeligt kan give plads til nysgerrighed
og nye tanker (10). 

Anbefalinger fra VIPS

Et stort forskningsprojekt fra National Forskningscenter for
arbejdsmiljø har i en årrække forsket i, hvad der forbedrer
det psykiske arbejdsmiljø. Projektet hedder Virksomheders
Indsats for et bedre Psykisk Arbejdsmiljø (VIPS), og for-
skerne har sammenfattet erfaringerne i 13 anbefalinger: 

1. De langsomme forandringer er de hurtigste. 
Psykisk arbejdsmiljø klares ikke med snuptagsløsninger.
En kort indsats ændrer ikke noget. Vedvarende opmærk-
somhed og prioritering af trivsel bærer de bedste frugter.

2. Det gode psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden genop-
findes.
Der opstår hele tiden nye udfordringer og betingelser
som kræver nye initiativer, handlinger og dialog. Ar-
bejdspladsen er en levende organisme som løbende ud-
vikler sig – det samme er arbejds-miljøet.

3. Mistillid til andres motiver lammer processen.
Arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø kræver, at le-
delse og medarbejdere gensidigt viser tillid og anerken-
der hinandens roller. Forandringer skabes ved at tage an-
dre på ordet frem for fra starten at have mistillid til deres
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motiver.

4. Skab en professionel uenighedskultur.
Lyt til brokkehoveder og tvivlere – der er som regel en
kerne af sandhed i det, de siger. Tillid og kritik er ikke
hinandens modsætninger. Respektfuld uenighed skaber
udvikling og plads til forskellighed.

5. Nej til kærlighed – ja til anerkendelse og respekt.
Det er fællesskab om at udføre arbejdet, som skaber triv-
sel – ikke følelsesmæssig omklamring. Det er faglighe-
den som skal anerkendes på arbejdet. Personligheden
skal respekteres.

6. Lederen som sekretær for medarbejderne.
Meningsfulde arbejdsopgaver fordrer, at ledelsen fjerner
forhindringer og sikrer ressourcer og indflydelse. Så skal
medarbejderne nok sørge for at udføre et godt stykke ar-
bejde.

7. Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde.
Det giver arbejdsglæde at udføre et godt stykke arbejde.
Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø giver først rigtig me-
ning og fremdrift, når det øger muligheden for at løse de
daglige arbejdsopgaver.

8. Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok.
Møder og samtaler er nødvendige, men de skal føre til
konkrete og synlige resultater. Handlekraftige aktører
må påtage sig ansvaret for at skabe rammerne og tage
hånd om processen.

9. Spørgeskemaer sætter dagsordenen, men løser ikke
problemerne.
En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø skaber legi-
timitet og opmærksomhed, men er svær at omsætte til
direkte handlinger. Handling kræver dialog, prioritering
og fokus på det konkrete arbejde.

10. Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne.
Psykisk arbejdsmiljø handler både om at fjerne belast-
ninger og om at skabe udvikling og mening i arbejdet.
Det er derfor nødvendigt både at kunne blæse og have
mel i munden.
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11. Det er svært at holde skruen i vandet, når bølgerne går
højt.
Når store forandringer skyller ind over organisationen,
kræver det noget særligt at sikre en indsats for et bedre
psykisk arbejdsmiljø.

12. Ingenting kommer af ingenting.
Det kræver tid, penge og energi at skabe og opretholde et
godt psykisk arbejdsmiljø. Tænk på det som en nødven-
dig investering.

13. Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet.
Fællesskabet om arbejdet er en stor del af meningen med
at gå på arbejde. At miste meningen og fællesskabet er
ødelæggende for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Kilde. Peter Hasle, NFA, Tage Søndergaard Kristensen, NFA,
Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv, Helge Hvid, RUC, Niels
Møller, DTU, Merete Pedersen, NFA. Virksomheders indsats for
et bedre psykisk arbejdsmiljø (VIPS). Nationalt Forskningscenter
for Arbejdsmiljø.

10. Støtte fra lederen i forskellige situationer

Stress kan også ses i sammenhæng med situationsbestemt
ledelse, hvor følgende firkant kan bruges i forhold til at tale
med forskellige medarbejdere. Hver person er forskellig og
har forskellige udgangspunkter, men der er nogle gruppe-
ringer, som lederen kan tage udgangspunkt i. 

Stress i fire situationer

1: 
Medarbejderen er i en periode frygtsom, forsigtig, meget
selvkritisk, nyansat, usikker over for nye opgaver. Medar-
bejderen kan have svært ved at overskue tingene og svært
ved at planlægge. 

Her skal lederen have en meget instruerende ledelsesstil,
gerne med konkrete vejledninger: “Den bedste måde at
planlægge på er …” Den anerkendende tilgang er oplagt, og
ros kan være på sin plads, fordi medarbejderen kan have
tendens til en urealistisk nedvurdering af sig selv, som lede-
ren kan opveje. Fokus kan være på den ønskværdige fremtid
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for arbejdsfællesskab og opfyldelsen af den drøm, som vil
være resultatet af øvelsesperioden eller perioden med usik-
kerhed.

2: 
Medarbejderen er i en periode mere inde i stoffet, men er
endnu ikke rutineret nok eller ekspert på området, har min-
dre behov for instruktion, men har behov for støtte og træ-
ning. Her skal lederen stadig have en vis instruerende stil i
forhold til at skabe den kultur, der fører til et arbejde i et
sundt tempo eller flow som vist i figur 1. Lederen kan bruge
den anerkendende tilgang, hvor det er relationerne, arbejds-
pladskulturen og den fælles ønskværdige fremtid for
arbejdsfællesskabet, der er i fokus.

3: 
Medarbejderen er i en periode ekspert, er stort set selvkø-
rende, men har tendens til at blive overambitiøs, overopti-
mistisk, overengageret, forbruger synligt flere ressourcer,
end vedkommende har i forhold til de krav, han eller hun
stiller til sig selv eller vil opfylde af omverdenens krav. Med-
arbejderen lytter ikke til partner, kolleger eller leder, når de
siger til vedkommende, at de er bekymrede for ham eller
hende.

Her er lederens rolle at træde i karakter som leder og bruge
en lodret ordre. Det anbefales ikke her at bruge den anerken-
dende tilgang, heller ikke at falde i fælden med at rose en til-
syneladende dygtig og ambitiøs medarbejder. Hvis ved-
kommende er synligt presset, har stresssymptomer og ingen
fornemmelse af det selv, vil lederen være den kraftigste
stemme i forhold til at stoppe en adfærd, der kan udvikle sig
til arbejdsnarkomani og har en indbygget risiko for et værre
stresssammenbrud end de to tidligere nævnte typer. En til-
gang kan være at sige: “I min afdeling vil jeg ikke have
ansatte, der arbejder i døgndrift, som ikke holder pauser
eller som i årevis presser sig selv så hårdt, som jeg kan se, du
gør. Jeg vil gerne beholde dig som den dygtige medarbejder,
du er. Men hvis du fortsætter, er der risiko for en langtidssy-
gemelding, og det vil jeg ikke være med til.” Lederen har en
afgørende rolle her, fordi medarbejderen i denne situation
typisk har hørt det fra partneren og kollegerne, men kan
ikke bruge deres omsorg og bekymring til noget, fordi ved-
kommende typisk gerne vil leve op til at være en dygtig og
værdsat medarbejder for arbejdspladsen. Men lederen kan
være den afgørende faktor, der vender udviklingen.
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4: 
Medarbejderen er i en periode selvkørende, kan planlægge
selvstændigt, kan tage hensyn til egne evner og egne behov
og sikre restitution. Vedkommende kan sige nej til opgaver,
der ikke ligger i hans eller hendes arbejdsfelt, og kan tage en
periode med store opgaver og er i stand til at restituere efter-
følgende. 

Her er lederens rolle mere tilbagetrukket og lederen kan
bruge den anerkendende tilgang og være sparringspartner.
Lederens funktion er at være til rådighed. Lederen skal rea-
gere, hvis medarbejderen går væk fra den arbejdsmodel,
som er den bedst fungerende og mest effektiv, flow eller det
område, som man kan kalde drømmen om det gode arbejds-
liv. Lidt forenklet sagt er drømmen her blevet til virkelighed.

Artiklen er skrevet efter afsluttet uddannelse: “Socialkonstruktio-
nistisk konsulentuddannelse for personale-, uddannelses- og orga-
nisationskonsulenter”, Haslebo & Partnere, december 2009. Tak
til erhvervspsykolog Gitte Haslebo for gennemlæsning og kompe-
tent sparring i forbindelse med skrivning af artiklen.

Om forfatteren

Lis Lyngbjerg Steffensen er forfatter til de første bøger i Skan-
dinavien om ledelse og stress. Hun har skrevet bøgerne
Ledelse uden Stress, Effektiv Uden Stress, God Personalele-
delse (Børsens Forlag 2002, 2003 og 2005) og Ledelse og
Stress (JyllandsPostens Forlag 2007). Hun underviser leder-
grupper, medarbejdergrupper og enkeltpersoner i forebyg-
gelse af stress og øget trivsel. 

Hun er uddannet proceskonsulent fra Erhvervspsykolo-
gerne Haslebo & Partnere. Hun er medstifter af Stressbaro-
meter med overlæge Bo Netterstrøm og cand.psych., ph.d.
Else Kathrine Relster. Stressbarometer blev solgt til et af
Japans største konsulenthuse (Business Consultants Inc.) i
juni 2009.

Lis Lyngbjerg Steffensen er oprindeligt uddannet journalist,
har været redaktør af Socialpædagogen, Socialrådgiveren
og er redaktør af Magasinet Offentlig Ledelse. 
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Noter:

1. Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, direktør
Palle Ørbæk, Magasinet Arbejdsmijø nr. 01/2007.

2. Paula Liukkunen, økonom professor, Stockholm. HR-
magasinet Bluegarden, december 2005.

3. Bo Netterstrøm, overlæge, dr.med. Stresshåndtering,
Hans Reitzels Forlag, 2007.

4. Anders Buch, Vibeke Andersen, Ole H. Sørensen, Viden-
arbejde og stress – mellem begejstring og belastning.
Konference oktober 2009. Bogen udgivet fra Dansk Ju-
rist- og økonomforbund.

5. Hjerneforskerne Peter Lund Madsen, Poul Videbech, 
6. Einar Baldursson, Hyperstress, Frydenlund, 2009.
7. Henrik Krogh, Fra Overlevelse til Overskud, Lindhardt

& Ringhoff, 2009, om forskning af Milena Penkowa, hjer-
neforsker, Københavns Universitet.

8. Einar Baldursson, Hyperstress. Nadja Prætorius, Stress –
Det moderne Traume, Dansk Psykologisk Forlag, 2007.

9. Maja Loua Haslebo, psykolog, citat fra Socialkonstrukti-
onistisk konsulentuddannelse for personale-, uddannel-
ses- og organisationskonsulenter, november 2009.

10. Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgård: Aner-
kendende HR og organisationsudvikling, side 50. 
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