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 gode råd til 
 psykisk forebyggelse 
 Følelser på arbejdspladsen  

 
 

1. Fokus på adfærd 
Personligheden skal og kan ikke forandres i løbet af kort tid på et kursus eller i 
et forløb på en arbejdsplads. Det, der kan forandres, er adfærd, og det tager 
tid. Udvikling af for eksempel sociale færdigheder og selvværd sker over flere år 
og ikke på et to-tre dages internatkursus. 
 

2. Arbejdet i centrum 
Jobbet bør være i centrum hele tiden. Medarbejdere og lederes privatliv skal 
være privat. Det er nemt at overskride grænsen for, hvad man kan interessere 
sig for, hvis medarbejderne gerne vil fortælle detaljeret om private og 
følelsesmæssige forhold. Men det kan ikke anbefales. 
 

3. Grænsen er fast 
Medarbejderen skal kunne sige fra, hvis vedkommendes urørlighedszoner 
overskrides, og det er ikke lederens opgave at afprøve grænser hos 
medarbejderen. Medarbejderen bestemmer også selv, hvor langt han eller hun 
vil gå i forhold til at inddrage det, der ligger uden for jobbet. Work-life balance 
er uhyre vigtig for en leder og medarbejders trivsel, og her kan der sagtens 
ligge en del konfliktstof. Men man bør ikke grave i den enkelte medarbejders 
navle og følelser, men fokusere på det generelle. 
 

4. Kend stress-symptomerne 
Det er ikke alle medarbejdere – eller ledere – der selv kan se, at de er for 
stressede. Ofte er det kollegerne, sekretæren, ægtefællen eller den nærmeste 
leder, der kan se det. Som leder bør du kende stress-symptomerne og vide, at 
du skal reagere på det, du ser. 
 

5. Send overengagerede medarbejdere hjem 
Når arbejdspladsen efterlyser entusiasme og engagement, er det også det, man 
får. Lederen skal så være klar til at stoppe medarbejdere, der går for vidt i 
arbejdsrusen. Arbejdet kan være vanedannende, og man skal kunne sende 
medarbejdere hjem, selv om det virker, som om de gerne både vil overnatte og 
arbejde hele weekenden igennem. 
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6. Kritiske røster er vigtige 
Selv om det kan være irriterende med kritikere, så er en åben dialog og plads til 
kritik et af de grundlæggende tegn på en sund virksomhed. Totalitære stater og 
sekter bruger det at stoppe kritikken som et af de første trin til at ensrette 
borgere og medlemmer af sekten. En topleder eller ledergruppe må ikke kun 
være omgivet af rygklappere. En sund kritisk del af medarbejder- og 
lederskaren hjælper nemlig med til at holde virksomheden på rette kurs. 
 

7. Medarbejderen skal have egne værdier 
Virksomheden bør opfordre medarbejderne til at beholde deres egne 
personlige værdier. Medarbejderne skal kunne passe ind i virksomhedens 
overordnede værdier, men bør ikke skifte sine egne ud. 
 

8. Ingen er perfekt 
Ingen er fejlfri, og det er vigtigt at skabe plads også til fejlene uden at fokusere 
på, at medarbejdere og lederes særheder skal rettes og ændres på. Mennesket 
udvikler sig naturligt gennem livet. Alderen og erfaringen giver automatisk 
mere ro og overblik, og nogle af de stærkeste træk i personligheden bliver som 
regel mildnet. 
 

9. Armslængdes afstand 
Selv om det er vigtigt, at både medarbejdere og ledere kan håndtere konflikter, 
er det væsentligt at holde en professionel distance. En leder skal kunne holde 
medarbejderne og lederjobbet i en armslængdes afstand, så opgaverne og 
medarbejderne ikke oversvømmer lederen følelsesmæssigt. Men lederen skal 
også respektere, når medarbejdere ønsker at holde den samme professionelle 
distance. 
 

10. Sæt grænser i det grænseløse arbejde 
Lederen skal være opmærksom på, at det kun er nogle medarbejdere, der er så 
selvstændige, at de selv kan vurdere arbejdsopgaverne og opgavernes niveau. I 
en del tilfælde kan arbejdet udføres døgnet rundt og på arbejdet og 
derhjemme. En del medarbejdere har ikke naturlige grænser for arbejdstiden 
og fritiden, og det kan tage overhånd. Lederen skal være meget klar i mælet, 
når han eller hun melder ud om en arbejdsopgave: Hvornår er en opgave løst 
tilfredsstillende? Hvilket niveau forventer lederen, den løses på? Kort sagt skal 
medarbejderne vide, hvornår opgaven er løst tilfredsstillende, så de ikke 
stresser sig selv ved at sætte et højere ambitionsniveau, end planen var. 
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