
1. STRESS SKAL FOREBYGGES ORGANISATORISK 

I takt med stigende tilfælde af stress på de danske arbejdspladser vokser behovet 

også hos lederne i forhold til at blive klædt på til at forebygge og håndtere stress – 

både hos medarbejderne og hos dem selv. I denne artikelserie præsenterer vi 

forskningsbaseret viden, konkrete erfaringer og velafprøvede redskaber til ledere, 

som gerne vil forebygge stress og styrke opgaveløsning og trivsel. Her ser vi på 

organisatorisk forebyggelse af stress. 

Af Mette Kjærgaard Svendsen og Line Halborg fra Arbejdsmiljø København 

Bragt i Ledelse i Dag 30. januar 2019 

Mange ledere i dag oplever et massivt pres i forsøget på at efterleve de mange og ofte 

modsatrettede forventninger til dem: Der kommer nye projekter og opgaver til, større 

ledelsesspænd, flere matrikler, mere administration, snævre deadlines, løbende 

omstruktureringer samt krav udefra, oppefra, indefra og nedefra. Nogle sygemeldes 

måske som konsekvens af presset, andre søger væk. 

Dette kan sætte en negativ, selvforstærkende proces i gang i forhold til den samlede 

balance på arbejdspladsen. Imens medarbejderne bestræber sig på – så vidt muligt inden 

for rammen – at løse deres opgaver, bestræber lederne sig på – så vidt muligt inden for 

deres ramme – at støtte medarbejderne og skærme dem for det høje pres, så de fortsat 

kan lykkes med deres opgave og trives undervejs. 



 

PS-INDSATSEN 

Psykisk Sundhed (PS) er en indsats i Københavns Kommune med Arbejdsmiljø 

København som udfører. Indsatsen kører på sit tredje år og har til formål at klæde ledere 

og andre vigtige aktører på til at forebygge og håndtere stress på de kommunale 

arbejdspladser. I nært samarbejde med aktørerne og via løbende workshops, kurser og 

ledersparringer, udvikles, afprøves og forfines nyttige redskaber. Flere af redskaberne 

bliver præsenteret i denne artikelserie, og endnu flere kan findes på Arbejdsmiljø 

Københavns hjemmeside. 

 

 

I vores nære samarbejde med ledere og andre vigtige aktører, får vi i PS-indsatsen det 

klare indtryk, at man mange steder er blevet bedre til at forebygge og håndtere stress på 

individ-niveau. Der ligger dog et stort uudnyttet potentiale i forhold til at arbejde med 

stressforebyggelse på organisatorisk niveau. 

Vi vil derfor i denne artikel sætte fokus på, hvordan du som leder kan arbejde 

organisatorisk stressforebyggende. Det er dog vigtigt at understrege, at en effektiv 

forebyggelse af stress på arbejdspladsen også kræver en indsats på gruppe-, leder- og 

individniveau. Det kan du læse mere om i de efterfølgende artikler. 

 

 

IGLO-MODELLEN 

IGLO er en anerkendt model til at sætte fokus på, hvordan man på flere niveauer kan 

arbejde konkret og målrettet med at forebygge psykisk overbelastning og stress på 

arbejdspladsen. 

IGLO står for Individ, Gruppe, Leder og Organisation. Vi har valgt at bytte lidt rundt på 

rækkefølgen, så vi starter der, hvor vi mener, at behovet for styrket fokus er størst. Vi 

kalder det derfor OGLI:  

O: Fokus på hvordan man kan arbejde organisatorisk stressforebyggende. 

G: Fokus på hvordan man sammen i ledergruppen kan arbejde stressforebyggende i 

forhold til lederne selv og ud i organisationen. 

L: Fokus på hvordan den enkelte leder kan forebygge stress hos sig selv. 

I: Fokus på hvordan man som leder kan forebygge og håndtere stress hos de enkelte 

medarbejdere. 

 



STRESS SKAL OGSÅ FOREBYGGES ORGANISATORISK 

De fleste ledere, vi møder, bestræber sig dagligt på at forebygge og håndtere stress hos 

deres medarbejdere. De synes at have en rigtig fin forståelse for, at de må tage dialogen 

med den enkelte medarbejder, som rammes af stress, og forsøge at finde konkrete 

løsninger for at få etableret en bæredygtig arbejdsbalance hos denne medarbejder. 

Forskningen viser dog også, at der, trods stigende bevidsthed om stress som en kompleks 

problemstilling, stadig er en tendens til, at stress i praksis defineres som det enkelte 

individs problem. Og mange ledere begrunder til stadighed stress i medarbejderens 

personlige eller private forhold. Det kan være, at medarbejderen ligger i skilsmisse, har 

sygdom i familien eller er for overambitiøs i sin arbejdsstil.1 

Denne tænkning er medvirkende til, at man ikke får kigget på, 

hvilke forhold i organisationen der i lidt bredere forstand giver 

anledning til unødigt arbejdspres, psykisk overbelastning og stress. 

Som eksempelvis at overveje, hvorledes rammerne for 

opgaveløsningen spiller ind, hvordan måden, man organiserer sig 

på, samt arbejdsgange og strukturer på arbejdspladsen kan give 

næring til stress, eller hvordan ledelses- og samarbejdskulturen 

kan være kilde til unødigt arbejdspres og mistrivsel. 

CASE: HVORDAN OPDAGER MAN STRESSKILDERNE I ORGANISATIONEN? 

Lars er chef i et center i kommunen med seks afdelingsledere og 140 medarbejdere 

under sig. Han bliver ansat i en tid, hvor centeret de seneste tre år har været præget af 

reformer, omstruktureringer, ombygning og besparelser. En del medarbejdere har 

løbende og på skift været sygemeldt med belastningsreaktioner og stress som følge af en 

blanding af private og arbejdsmæssige forhold. 

Egentlig er medarbejdere såvel som ledelse gode til at holde øje med hinanden og tage 

godt hånd om hver enkelt af de medarbejdere, der i perioder oplever sig stressede. Men 

Lars indser hurtigt, at der er behov for også at kigge organisationen efter i krogene for at 

undgå, at der ikke blot opstår nye stresstilfælde. Der er, med andre ord, brug for 

organisatorisk forebyggelse. 

På nogle fælles møder med alle medarbejdere starter Lars med at øge bevidstheden i 

organisationen om, hvad stress overhovedet er, og hvordan man kan opfange det og 

reagere nyttigt på det. Det er vigtigt, at alle får en fælles viden og forståelse heraf, så stress 

hverken tales op eller tabuiseres, men sættes på dagsordenen og håndteres, når det reelt 

er på spil. Og det er vigtigt at stressforebyggelse bliver en aktiv dagsorden og fælles 

opgave for alle i organisationen. 



For at afdække organisatoriske kilder til stress, arbejder Lars og lederteamet med 

redskabet Hvor trykker skoen hos os? Redskabet har vi udviklet, fordi flere chefer på højt 

niveau efterspurgte hjælp og konkrete redskaber til at kortlægge organisatoriske kilder til 

stress. 

 

REDSKAB: HVOR TRYKKER SKOEN HOS OS? 

Redskabet baserer sig på den organisatoriske stressmodel 3P og bruger dialogkort til at 

sætte fokus på, hvordan kerneopgaven (produktet), rammer og strukturer 

(procedurerne) samt selve samarbejds- og ledelseskulturen (processerne) har stor 

betydning, når det handler om at forebygge stress i organisationen.2 

Dialogkortene består af en række spørgsmål, der adresserer de temaer, som ifølge 

stressforskningen er særligt relevante at forholde sig til med henblik på organisatorisk 

stressforebyggelse. De handler således ikke om trivsel og stress, men om at styrke en 

veldrevet professionel organisation med fokus på gode rammer for opgaveløsningen. På 

den måde flytter man dialogen fra personlige og private anliggender til professionelle 

overvejelser om samarbejde, prioriteringer, deadlines og opgavehåndtering. 

Redskabet er udviklet til ledergrupper, afdelinger, teams og organisatoriske 

samarbejdsorganer som eksempelvis MED-udvalg og trio (leder, tillidsrepræsentant og 

arbejdsmiljørepræsentant), så de sammen kan afdække og handle på organisatoriske 

kilder på stress. 

Se videovejledning og bestil kort på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside. 

 

 

 

HVILKEN FORANDRING SKABER ET FOKUS PÅ ORGANISATIONEN? 

Arbejdet med kortene hjalp Lars og hans team med at strukturere hverdagen på en 

professionel, effektiv og hensigtsmæssig måde for dem alle. 



- For os er kortene rigtig gode. Vi fik øje på flere ting. Vi opdagede for eksempel, at vi

holder for mange møder og nogle gange de forkerte møder. Vi brugte ikke møderne

rigtigt. Hvis der ikke kan træffes beslutninger, fordi de rette folk ikke er tilstede, eller hvis

dagsordenen ikke er skarp nok, så ender man nemt med at spilde tiden og være dybt

frustreret, når man går derfra. Og det er stressende. Med det opgavepres vi har, så skal

møderne føre til de rigtige beslutninger, og de skal hjælpe os videre med vores opgaver.

Det gør de nu, fortalte Lars, da han evaluerede redskabet.

Generelt melder arbejdspladserne tilbage, at redskabet på en enkel måde giver anledning 

til vigtige og nødvendige drøftelser. Det skærper både fokus og handling i forhold til at 

udvikle organisationen i en retning, som styrker opgaveløsning og trivsel og samtidig 

forebygger stress. 

ʺOrganisatorisk stressforebyggelse er nemlig en yderst kompleks og vanskelig opgave,

som ikke kan løses af en leder alene. Lederen bør involvere resten af organisationen som 

led i stressforebyggelsenʺ

På en anden arbejdsplads brugte ledere og medarbejderrepræsentanter redskabet 

sammen. Her blev de opmærksomme på, at ledelsen havde en uhensigtsmæssig tendens 

til at sætte for mange projekter i gang og generelt ”forstyrre” medarbejderne for meget. 

Som den øverste leder Lone udtalte: 

- Vi har som ledelse så meget, vi gerne vil, og vi sætter mange skibe i søen i løbet af et år.

Kortene hjalp os til at indse, hvor meget vores store iver faktisk kræver af vores

medarbejdere. De oplever jo, at de ikke kan nå at implementere det ene tiltag, før der

kommer et nyt, og det presser dem mere, end vi var klar over. Så nu overvejer vi i

ledelsen mere grundigt, om det enkelte skib overhovedet skal sættes i søen og hvordan.

Hvilken timing, planlægning og information er der brug for, så det giver bedre mening for

medarbejderne og forstyrrer mindre? Og så skibet i øvrigt kommer i havn og ikke bare

”flyder rundt derude”.

Dialogkortene kan altså hjælpe til at ”forsimple” medarbejdernes komplekse 

arbejdssituation og dermed forebygge stress og styrke organisationen på samme tid.3 

På begge de ovenstående arbejdspladser er trivslen og produktiviteten steget de senere 

år, og sygefraværet er faldet markant. Dette er der flere gode grunde til. Ifølge både Lars 

og Lone har det afgørende betydning for deres succes, at de som ledelse i høj grad 

involverer og samarbejder med forskellige relevante aktører i organisationen. De drøfter 

løbende deres udfordringer og benspænd med ledergruppen og den øverste ledelse. De 

laver de justeringer i organisationen, der opstår behov for undervejs. Og de samarbejder 

tæt med teamledere og andre nøglepersoner blandt medarbejderne i det daglige. 



Det sidste er en pointe, vi gerne vil dvæle lidt ved. Organisatorisk stressforebyggelse er 

nemlig en yderst kompleks og vanskelig opgave, som ikke kan løses af en leder alene. 

Lederen bør involvere resten af organisationen som led i stressforebyggelsen. 

MEDARBEJDERNE ER UUNDVÆRLIGE SAMARBEJDSPARTNERE 

I de fleste kommuner er MED-udvalget det oplagte forum at starte dialogen omkring, 

hvordan man kan forebygge stress på arbejdspladsen. På andre arbejdspladser kan det 

være samarbejdsudvalg, faglige koordinatorer, teamledere eller andre nøglepersoner, 

som vil være de oplagte at involvere. 

Vi anbefaler, at man har sådan et formelt forum, hvor både ledelse 

og centrale medarbejdere er repræsenteret, og hvor man løbende 

kan tage de mere overordnede strategiske drøftelser omkring, hvad 

der skal fokuseres på for at komme psykisk overbelastning og stress i 

organisationen til livs. 

Det er en fordel, hvis de personer, som sidder i dette forum, har stor 

berøringsflade i organisationen, så de ideelt set har både god føling med deres kolleger, 

og også meget gerne stor påvirkningskraft. 

Nøglepersonerne har nemlig to særligt vigtige roller. For det første at agere lyttepost. Det 

vil sige, at de som repræsentant for medarbejderne bevidst ”lytter” til organisationen i 

bestræbelsen på at opfange, hvad der fylder for kollegaerne i forhold til arbejdsmiljø og 

arbejdsforhold. Er der udfordringer og/eller tidlige tegn på overbelastning og stress i 

organisationen, som skal drøftes og handles på i tide? Det kan være vanskeligt for den 

travle leder med mange medarbejdere under sig selv at have tilstrækkelig føling med. 

For det andet har nøglepersonerne rollen som ambassadør. Det vil sige, at de er med til 

over for kollegaerne at formidle, forklare og skabe mening i forhold til de beslutninger, der 

træffes i det formelle forum. 

For at kunne agere rettidigt og med mindst mulige indgreb på de udfordringer, der 

løbende opstår, anbefaler vi i øvrigt, at I etablerer en god struktur og systematik for 

samarbejdet med nøglepersonerne. 

SKAB EN STRESSFOREBYGGENDE KULTUR 

Endeligt er det vigtigt, at kulturen på arbejdspladsen understøtter stressforebyggelsen. 

Hvordan håndterer I typisk langvarigt arbejdspres? Hvordan taler I om travlhed og stress 

hos jer? Og bringer samtalerne jer et bedre sted hen? 

På nogle arbejdspladser er stress tabu, og man taler ikke om det. Travlhed og stor 

efterspørgsel italesættes måske udelukkende som indikationer på, at man som 

organisation har succes, og på ledelsesgangen glædes man over det store engagement 



blandt medarbejderne. I en sådan kultur kan det være både svært og skamfuldt for den 

enkelte at gøre opmærksom på, at begejstringen er kammet over og blevet til en 

belastning. 

Andre steder bliver et normalt, effektivt tempo hurtigt omtalt som stress – også selv om 

der blot er tale om periodevis travlhed. Her kan det hurtigt udvikle sig til en negativ spiral, 

hvor den konstante samtale om, hvor hårdt arbejdet er, gør, at arbejdsdagen opleves 

endnu mere slidsom. Der kan måske være en tendens til, at man ”forfærdeliggør” 

situationen, og sådan en stemning kan smitte, så endnu flere mister modet. I begge 

tilfælde bliver det vanskeligt at opfange og handle på stress i tide. 

Vores budskab er, at det handler om at finde den rette balance på arbejdspladserne ved 

at tale om arbejdsbelastning og stress på nyttige måder. Det betyder, at man: 

1. Reagerer, når man oplever tidlige tegn på stress, og taler åbent om

det.

2. Undersøger, hvilke konkrete årsager der spiller ind, og hvilke

handlingsmuligheder der kan findes.

3. Handler!

Som leder skal man her igen huske at handle både forebyggende over for organisationen 

og aktivt i forhold til den enkelte medarbejder. 

Endnu en vigtig pointe er, at måden, man møder – og positionerer – den stressramte 

medarbejder på, har stor betydning for, hvor nyttig samtalen bliver. Stress opleves som 

et ubehagelig kontroltab for den enkelte, og ofte lurer de selvbebrejdende tanker, følelsen 

af inkompetence og opgivelsen lige under overfladen. 

Ordet stress behøver slet ikke at indgå i en nyttig stressforebyggende samtale. Tværtimod. 

Tal hellere personen op. Fokusér på det, der trods alle odds er lykkedes, og det, der stadig 

er muligt. Tal til aktøren og ikke til offeret. Forstærk handlekraften og ikke håbløsheden. 

En sidste pointe, når det handler om at skabe en stressforebyggende kultur, er 

vigtigheden af også at styrke den fælles eller kollektive coping, som Tanja Kierkegaard 

kalder det.4 

Det viser sig tydeligt for os, når vi kommer ud på arbejdspladserne, at kulturen adskiller 

sig markant afdelinger, teams og organisationer imellem, i forhold til hvilke stier man 

typisk betræder, når man er presset igennem længere tid. Er det den enkelte 

medarbejder, der strammer ballerne, arbejder hurtigere, inddrager frokostpausen og 

planlægger og prioriterer i sine opgaver? Eller vender man sig typisk imod fællesskabet – 

det vil sige kollegerne eller teamet – for at få hjælp, søge sparring eller ”læsse af”? Eller går 

man til lederen? 



REDSKAB: KULTURTREKANTEN 

Erfaring med redskabet Kulturtrekanten viser, at der på de fleste arbejdspladser 

forekommer mange handlinger på medarbejderniveau. Dette giver måske også god 

mening, da det ligger i stressens natur at man ”strammer ballerne” og tager sig sammen. 

Men det varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, i hvor høj grad man bruger 

fællesskabet og ledelsen til at håndtere længere tids arbejdspres. 

Uden at kunne påkalde os forskningsmæssigt belæg herfor, så ser der ud til at være mest 

trivsel og mindst oplevet stress på de arbejdspladser, hvor alle tre niveauer tages i 

anvendelse. Det vil sige der, hvor der er flere stier at vælge imellem, når man er presset, 

og hvor kulturtrekanten således bliver ”sidetung”, men er i bedre balance. 

Hvis man ønsker at skabe en stressforebyggende kultur i organisationen, er 

kulturtrekanten et godt sted at starte. 

NÆSTE SKRIDT 

Når det som leder lykkes, at: 



1. have et både-og-fokus på organisationen og individet, hvor der også opfanges og

handles på organisatoriske kilder til stress,

2. samarbejde aktivt og systematisk med medarbejderrepræsentanter og andre

nøglepersoner om opgaven med at forebygge stress,

3. inspirere til udviklingen af en stressforebyggende kultur

- så er man nået et godt stykke af vejen i forhold til at forebygge stress på

arbejdspladserne.

Man har lagt et godt fundament for den organisatoriske forebyggelse. Men man er ikke i 

mål. Der er også brug for at arbejde på de andre niveauer – ikke mindst den samlede 

ledergruppe og opad i ledelsesstrengen. I næste artikel sætter vi derfor fokus på 

ledergruppen. 
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OM FORFATTERNE 

Mette Kjærgaard Svendsen er specialistgodkendt i arbejds- og organisationspsykologi og 

har bred erfaring med ledelse, organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø. Hun er 

chefkonsulent i Arbejdsmiljø København og projektleder for PS (Københavns kommunes 

indsats for Psykisk Sundhed). 

Line Halborg er psykolog specialkonsulent i Arbejdsmiljø København. Hun har særligt 

beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling i indenfor både større private og 

offentlige virksomheder. Som proceskonsulent i PS har hun særligt fokuseret på at 

udvikle og udbrede gode redskaber til stressforebyggelse for ledergrupper og 

samarbejdsudvalg. 



2. STRESS I LEDERGRUPPEN

I takt med stigende tilfælde af stress på de danske arbejdspladser, vokser behovet hos 

lederne i forhold til at kunne forebygge og håndtere stress – både hos medarbejderne 

og hos dem selv. I denne artikelserie præsenterer vi forskningsbaseret viden, konkrete 

erfaringer og velafprøvede redskaber til ledere, som gerne vil forebygge stress og 

styrke opgaveløsning og trivsel. Her ser vi på ledergruppen som knudepunkt for 

stressforebyggelse. 

Af Mette Kjærgaard Svendsen og Lasse Rønnoe fra Arbejdsmiljø København 

Bragt i Ledelse i Dag 27. februar 2019 

Kristian er chef for en gruppe mellemledere. Han har ry for at være en dygtig chef, der 

leverer opadtil og er afholdt af mellemlederne. Da vi møder ham, er han dog dybt 

frustreret over det pres, han oplever at stå i, og han overvejer at skifte job: 

- Jeg synes, at jeg har forsøgt mig med alt, hvad jeg evner. De seneste år har vist mig, at

enten skal jeg skærme mine medarbejdere med den konsekvens, at jeg selv må løse en del

af deres opgaver og dermed selv blive stresset. Alternativt skal jeg – ligesom de fleste af

mine lederkolleger – lade presset sive nedad til medarbejderne, og så bliver de

frustrerede og pressede, siger op eller bliver sygemeldte.

ʺVi kæmper for selv at klare den, imens vi skubber presset videre ned i organisationenʺ
Kristian, leder 

Da vi spørger Kristian, om han kan se et alternativ til de to veje, svarer han: 

- Så længe vi ikke taler ærligt sammen om det her i ledelsen, så løser vi ikke problemerne.

Vi taler slet ikke sammen om det, når direktøren kommer med en opgave, som, vi på et

splitsekund kan se, er urealistisk. Det er jo tydeligt for os, at tidsrammen er for snæver, og

ressourcerne helt utilstrækkelige. Men vi klapper bare hælene sammen og forsøger hver

især at løse opgaven, så godt vi nu kan. Vi kæmper for selv at klare den, imens vi skubber

presset videre ned i organisationen. Tænk nu hvis vi i stedet lige stoppede op og kiggede



på det her sammen i ledergruppen. Skal vi sende den tilbage opad i systemet med en 

besked om, at det ikke lader sig gøre under de givne omstændigheder? Eller skal vi 

sammen forsøge at lægge en plan, vi faktisk tror på, og som måske endda får skuden i mål 

uden, at nogen falder over bord undervejs? 

Kristians oplevelse er ikke enestående. Ledelsesopgaven er i dag så kompleks, at det er et 

spørgsmål, om man overhovedet kan lykkes med den og samtidig forebygge stress, hvis 

ikke man samarbejder om det i ledergruppen. I denne artikel sætter vi fokus på 

ledergruppen, som et særligt knudepunkt, når det kommer til stressforebyggelse. 

IGLO-MODELLEN 

IGLO er en anerkendt model til at sætte fokus på, hvordan man på flere niveauer kan 

arbejde konkret og målrettet med at forebygge psykisk overbelastning og stress på 

arbejdspladsen. 

IGLO står for Individ, Gruppe, Leder og Organisation. Vi har valgt at bytte lidt rundt på 

rækkefølgen, så vi starter der, hvor vi mener, at behovet for styrket fokus er størst. Vi 

kalder det derfor OGLI:  

O: Fokus på hvordan man kan arbejde organisatorisk stressforebyggende. 

G: Fokus på hvordan man sammen i ledergruppen kan arbejde stressforebyggende i 

forhold til lederne selv og ud i organisationen. 

L: Fokus på hvordan den enkelte leder kan forebygge stress hos sig selv. 

I: Fokus på hvordan man som leder kan forebygge og håndtere stress hos de enkelte 

medarbejdere. 

DET ER SVÆRT AT BRYDE UD AF ALENE-HEDEN 

Ifølge en stor undersøgelse1 af amerikanske og europæiske virksomheder forpligtede 

ledere sig i 1955 på mellem fire og syv præstationsmål. Et tal, der i 2010 var steget til 

mellem 25 og 40, altså cirka femdoblet. Og heraf var næsten halvdelen af målene i konflikt 

med hinanden! 

I samme periode blev antallet af procedurer, samarbejdsflader, koordineringsgrupper, 

målsystemer og organisatoriske lag 35-doblet. Kompleksiteten i ledelse er med andre ord 

steget markant, og ifølge ledelsesforsker Anders Trillingsgaard – og i øvrigt mange 

topchefer i erhvervslivet – kan ledelsesopgaven kun løses med succes, hvis man løser den 

sammen i ledergruppen. 2 



Denne pointe skærpes yderligere, når man som leder samtidig skal forebygge psykisk 

overbelastning og stress hos medarbejderne og sig selv. 

Vi ser i PS-Indsatsen mange pressede ledere, som hver især forsøger at klare sig igennem 

på bedste beskub. Ofte fremhæver de netop følelsen af at stå alene med vanskelige og 

komplekse opgaver som væsentlig kilde til overbelastning og stress hos dem selv. Når vi så 

spørger dem, hvad de egentlig bruger deres ledermøder til, er det ofte alt muligt andet 

end fælles problemløsning. 

PS-INDSATSEN 

Psykisk Sundhed (PS) er en indsats i Københavns Kommune med Arbejdsmiljø 

København som udfører. Indsatsen kører på sit tredje år og har til formål at klæde ledere 

og andre vigtige aktører på til at forebygge og håndtere stress på de kommunale 

arbejdspladser. I nært samarbejde med aktørerne og via løbende workshops, kurser og 

ledersparringer, udvikles, afprøves og forfines nyttige redskaber. Flere af redskaberne 

bliver præsenteret i denne artikelserie, og endnu flere kan findes på Arbejdsmiljø 

Københavns. 

Hvorfor bruger de ikke tiden i ledergruppen til at række ud og drøfte det, de hver især 

bøvler med? Hvorfor forsøger de ikke at løse det sammen? Nogle ledere begrunder det 

med praktiske årsager. Møderne er ganske enkelt for korte, for få, for ineffektive og for 

fyldt med drift, så der aldrig bliver tid til det, der kunne være det absolut vigtigste. 

Andre fremhæver vigtigheden af chefens rolle, som både kan fremme eller stå i vejen for, 

at vanskelige sager bringes op. Man skal næppe underkende betydningen af de senere års 

mange omstruktureringer og reduktioner i ledelseslagene. Eller det faktum, at den chef, 

som skal reducere gruppen næste gang, ofte er til stede i ledelsesgruppen. 

Andre ledere igen fremhæver relationelle forhold. At man ikke kender hinanden 

tilstrækkeligt i gruppen til at ville ”vaske sit beskidte undertøj” sammen. At man ikke har 

tilstrækkeligt tillid til hinanden – eller mangler kendskab til hinandens kompetencer og 

viden om, hvad man egentlig kan bruge hinanden til. 

Sidst skal nævnes de psykologiske barrierer. Oplevelsen af ikke at kunne overskue og 

lykkes med sin opgave er for de fleste mennesker forbundet med skam og 

selvbebrejdende tanker.3 For ledere kan det have en ekstra dimension, netop fordi man 

er leder. Mange ledere oplever nemlig en slags dobbelt skam: ”Jeg burde jo kunne takle 

dette, når jeg er leder. Jeg skal jo netop kunne bevare overblikket, være handlekraftig, 

uddelegere, prioritere og strukturere. Så hvorfor er jeg kommet hertil?”. 



ʺDet er en sårbar tilstand, og det kræver stor tillid og mod at åbne op over for sin

ledergruppe og sige: Jeg føler, at jeg fuldstændig har mistet grebet om situationenʺ

På den måde vil stress hos en leder ofte opleves som en flerdimensionel smerte. Ikke blot 

arbejder man måske 10-15 timer om dagen og føler, at man hænger i med neglene. Man 

rammes også af selvkritiske indre dialoger og frygten for at blive afsløret som en 

inkompetent leder. 

Det er en sårbar tilstand, og det kræver stor tillid og mod at åbne op over for sin 

ledergruppe og sige: ”Jeg føler, at jeg fuldstændig har mistet grebet om situationen.”. Og 

der skal kun én enkelt lederkollega til at udbryde: ”Det er sjovt – det problem kan jeg slet 

ikke genkende! Du skal da bare …” så vil de fleste ledere trække følehornene til sig igen. 

Dette handler om psykologisk sikkerhed 4. En fælles tillid til, at man 

i gruppen kan være sig selv. At man kan udtrykke, hvad der 

udfordrer én uden at frygte, at andre vil udnytte ens sårbarhed. 

Høj grad af psykologisk sikkerhed fremmer kreativ tænkning, 

modet til at dele samt udvikling og læring i en gruppe. 

I praksis betyder mangel på psykologisk sikkerhed, at man måske 

nok drifter og problemløser sammen på ledermøderne, men man undlader at tage de 

temaer op, som i virkeligheden går én allermest på. 

I stedet forstiller man sig. Dvs. man holder igen med at udtrykke, hvad man i virkeligheden 

tænker og føler, fordi man ikke vil risikere, at de andre ledere tænker negativt om én. Og 

det sker i særlig grad i et rum med andre ledere. 5 

Det siger sig selv, at dette ikke kun resulterer i kedelige og uvedkommende ledermøder i 

længden, men det er også problematisk i forhold til både opgaveløsning og stress. 

Eksempelvis har den amerikanske neuroøkonom Paul Zak for nylig vist, at organisationer 

med høj grad af tillid – sammenlignet med organisationer med lav grad af tillid - 

rapporterer positive resultater på en lang række parametre; 6 

• 74 % mindre stress

• 13 % færre sygedage

• 40 % mindre udbrændthed

• 106% mere energi på jobbet

• 76% mere engagement

• 50% mere produktivitet



DERFOR VIRKER DE GODE RELATIONER 

Neurovidenskaben har de senere år bidraget med vigtige indsigter i forhold til 

relationernes store betydning, når det handler om at håndtere udfordringer i livet. 

Når et menneske møder store og overvældende udfordringer, så går hjernen i 

alarmberedskab: Frontallapperne bombarderes med signaler af irritation, frygt, 

utålmodighed, vrede og panik. Dermed svækkes evnen til at tænke klart, se nuancer, 

indlære, lægge planer, være fleksibel, humoristisk og kreativ. ”Forbindelsen ryger”, og 

netop de kompetencer, der gør det muligt at lægge en realistisk plan og håndtere 

situationen på fornuftig vis, sættes mere eller mindre ud af kraft. 

Forskningen har påvist, at hvis man i stedet for at bekymre sig alene, vender sig imod en 

kollega, med hvem man har gensidig tillid og respekt, så genetableres den tabte 

forbindelse. 6 

Videnskabelige undersøgelser viser desuden, at den blotte tilstedeværelse af en ven – og i 

nogle tilfælde endda et fremmed menneske – beroliger vores nervesystem. Så bruger vi 

færre fysiske og følelsesmæssige ressourcer, og udfordringen synes i det hele taget 

mindre. Hvis vi eksempelvis kigger på et bjerg, vi skal bestige, så vil vi simpelthen opfatte 

stigningen som mindre stejl, hvis vi har en anden person ved vores side. Og jo tættere og 

mere tillidsfuld relationen er, des større vil effekten også være.7 

Hvis man ikke rækker ud til andre, så ser man omvendt en tendens til, at problemet bliver 

større. Man generaliserer og globaliserer problemstillingen. Man bebrejder sig selv og 

mister troen på at kunne mestre situationen. Man udøver ”brandslukning” og undlader at 

lægge en egentlig plan for håndteringen af problemet. 

Ydermere viser det sig, at det at hjælpe andre i sig selv er stressforebyggende. 

Nyere forskning indikerer nemlig, at de personer, der hjælper andre med at håndtere 

deres udfordringer, umiddelbart efter vil opleve højere grad af trivsel, færre depressive 

symptomer og mindre psykisk stress. Man konkluderede, at det at tage en andens 

perspektiv, reducerer stress samtidig med, at det styrker evnen til at rumme og regulere 

ens egne følelser. 8 

Det er altså intet mindre end en psykologisk gave, at få lov til at hjælpe en lederkollega 

med håndtere en vanskelig udfordring! 

Der er med andre ord mange gode og vægtige grunde til at komme den manglende 

psykologiske sikkerhed og ledernes alene-hed til livs. Det handler ikke kun om at forebygge 



ledernes egen overbelastning og stress, men også om at gøre det muligt for lederne at 

lykkes med deres komplekse ledelsesopgave. 

STYRK DEN PSYKOLOGISKE SIKKERHED 

Der er heldigvis nogle redskaber, der kan styrke den psykologiske sikkerhed i 

ledergruppen. Det første redskab har vist sig særligt nyttig til at skabe handlekraft og en 

mere kollektiv forståelse af ledelsesopgaven. Det har en stærk effekt i forhold til at få 

lederne ud af følelsen af at stå alene. 

REDSKAB: STYRK DEN PSYKOLOGISKE SIKKERHED MED FOKUS PÅ OPGAVEN 

Redskabet kan hjælpe til at styrke den psykologiske sikkerhed i ledergruppen. Der kræves 

stram styring, og det anbefales at bruge en konsulent til opgaven. Hvis I har en time, så kan 

I nå én persons fortælling. Gør som følger: 

1. Opgavesituation og trivsel. Hver enkelt leder noterer hvilke opgaver, der giver energi

(grøn), hvilke, der er krævende (gul) og hvilke, der trækker energi ud (rød).

2. Fortælling. Så går én leder på og fortæller om sine opgaver og hvilken farve de har.

Under de røde opgaver, kan lederen afrunde med at formulere: ”Hvad har jeg brug for at

få afklaret?”.

3. Genfortælling. Derefter er der en anden leder, som med kollegaen egne ord og

vendinger, genfortæller hvad kollegaen netop har fortalt.

4. Tema. Så sammenfatter gruppen hvilke temaer, der kan ligge i historien. Hvad de

særligt hæfter sig ved.

5. ”Hvilken klokke slår det an hos mig?”. Så giver hver leder i gruppen tilbagemeldinger på,

hvordan denne historie og dens temaer kan minde om ting I deres eget lederskab og

opgavesituation. Her skal lederkollegerne altså tale om sig selv, og hvad historien og

temaerne minder dem om. Her kan der opstå fortællinger om, hvordan lederkollegerne

fik afklaret dilemmaer af lignende karakter i forhold til de vanskeligheder, de havde. Men

også situationer, som ligner dem, der blev sagt og som ikke er løst.

6. Bevægelse. Til sidst fortæller lederne i gruppen, hvad de bliver opmærksomme på i

forhold til temaet og ledelse lige nu. Gruppen kan samle op på ”hvad skal vi mere

undersøge?”, ”hvad er vigtigt at prioritere?”, og ”hvem går videre med hvad?”. Lederen,

hvis historie er blevet drøftet slutter med at sige, hvad hun er blevet opmærksom på eller

måske ligefrem får mod på at gøre.

Redskabet bygger på en narrativ tilgang, hvilket vil sige, at der lægges vægt på at få fortalt 

historierne om vanskelige opgaver og situationer og få gruppen til at dele deres 



individuelle, personlige historier om dette. Denne narrative tilgang har ofte en meget 

forløsende effekt, fordi det bliver tydeligt, at den enkelte ikke står alene, ikke er speciel og 

ikke bør skamme sig. Samtidig kommer forskellige strategier frem, når kollegerne 

fortæller, hvad de konkret gør, når de står i lignende situationer. 

Det kan være meget befriende og give handlekraft og mod, når tingene flytter sig fra den 

enkelte og ud i rummet og bliver en del af lederjobbet frem for den enkeltes personlige 

problem. 

Et andet redskab til at skabe psykologisk sikkerhed, som har vist sig nyttig for ledergrupper 

og teams, er trivsels- og stressprofilen .9 Her tager man i ledergruppen en åben og ærlig 

samtale om, hvad der presser hver især, hvordan man reagerer på det, og hvordan man 

bedst kan hjælpe hinanden internt i ledergruppen. 

Ofte fungerer mennesker således, at hvis ikke man ved bedre, så vil man forsøge at hjælpe 

andre på samme måde, som man selv ville finde det hjælpsomt. Hvis man eksempelvis 

ynder at modtage gode råd, vil man typisk tilbyde andre et godt råd. Hvis man omvendt 

har mere brug for at fortælle, blive lyttet til og anerkendt for de vanskeligheder, man står i, 

så vil man typisk møde ens pressede lederkollega med nysgerrige spørgsmål, lydhørhed 

og anerkendende kommentarer. 

Men måske har kollegaen mere brug for praktisk hjælp, et skulderklap, informationer eller 

viden? Eller hjælp til at vurdere, om ens arbejde er godt nok? 

TRIVSELS- OG STRESSPROFILEN I PRAKSIS 

Her et eksempel fra en ledergruppe, vi for nyligt arbejdede med. 

Leder-fokusperson: ”Jeg bliver mest presset, når jeg kan se, at det er 

umuligt at nå at løse en opgave indenfor rammerne. Hvis jeg for 

eksempel kun har få dage til det, og kalenderen er fyldt helt op, og jeg 

ved, at jeg skal sjuske mig igennem. Jeg tror, I kan mærke det på mig, 

fordi jeg bliver mere hektisk og bestemt. Og kort for hovedet. Jeg 

mister simpelthen min tålmodighed. 

Hvordan kan I bedst hjælpe mig? Ja, I skal i hvert fald ikke lægge 

hovedet på skrå og se ud som om, det er synd for mig. Og I skal slet 

ikke give mig en krammer. Jeg tror egentlig godt, jeg selv kan finde ud af at række ud. 

Måske skal I bare spørge mig, om der er noget, I kan hjælpe med? Jeg synes jo faktisk, I er 

gode til det. 



Og så må I for guds skyld ikke blive bange for mig og trække jer. Det kan jeg nogle gange 

fornemme, at I gør, og jeg forstår det jo egentlig godt”. 

Hvis tiden og trygheden i gruppen muliggør det, kan man på forhånd aftale, at 

lederkollegerne har mulighed for at spørge ind og kommentere undervejs. 

Lederkollega 1: ”Jeg kan godt genkende det, du siger, men jeg synes faktisk ikke, at du 

bliver kort for hovedet. Jeg vil hellere sige, at du bliver mere præcis og fokuseret i det, du 

siger. Som om du ikke vil spilde nogle ord. Og man kan sagtens mærke, at man ikke skal 

forstyrre dig lige her”. 

Lederkollega 2: ”Jeg har lagt mærke til, at du bliver lidt stille nogle gange, og det ved jeg 

ikke rigtig, hvad betyder. Er det, når du er presset?”. 

Lederkollega 3: ”Jeg vil gerne udfordre den der med, at du er god til selv at række ud. Det 

kan jo godt være, at det bare er mig, du ikke rækker ud til. Men jeg synes ikke, at jeg har 

oplevet det. Kan du sige lidt om det?”. 

Dialogen fortsætter lidt endnu, og hurtigt er de 10 minutter til øvelsen gået, og 

tidsstyreren takker og går videre til den næste. 

Vores erfaring er, at dette redskab giver anledning til nogle meget ærlige, intense og 

nyttige samtaler i ledergrupperne. Det, at man i øvelsen taler om åbent om, hvad der 

presser én, og hvordan man reagerer mere eller mindre hensigtsmæssigt, øger ikke bare 

kendskabet, men også tillliden i gruppen. Det bliver lettere at opfange stress i tide og 

ramme mere præcist i forsøget på at hjælpe hinanden. 

Fælles for de to ovennævnte tilgange er, at de kræver, at der er et vist niveau af 

psykologisk sikkerhed til stede i gruppen. Hvis der er stærke rivaliseringer, magtkampe, 

skuffelser eller konflikter, så skal der arbejdes med det først. 

STRESSFOREBYGGENDE LEDELSE I FLERE RETNINGER 

Vi har nu rettet blikket indad i ledergruppen med henblik på at styrke gruppens 

fundament til at hjælpe hinanden med de vanskeligste udfordringer samt opfange og 

handle på tidlige tegn på stress. 

Men krav og udfordringer kommer mange steder fra, og mellemlederne står lige midt i 

krydspresset. Skal man lykkes med at forebygge stress og styrke den fælles opgaveløsning 

i ledergruppen, skal man derfor også kigge i andre retninger. 

Redskabet Stressforebyggende ledelse i flere retninger er en slags orienteringskort, som 

hjælper ledergruppen til sammen at orientere sig, komme hele vejen rundt samt overveje 



hvilke udfordringer det er vigtigst at drøfte sammen og lægge en fælles kurs i forhold til. 

STRESSFOREBYGGENDE LEDELSE I FLERE RETNINGER 

Ud over at kigge indad, handler det om også at vende blikket nedad mod medarbejderne, 

opad i ledelsesstrengen, udad imod interessenter og samarbejdspartnere, fremad mod 

det, der kommer, og tilbage i forhold til at lære af tiden, der er gået.10 Find redskabet og 

konkrete øvelser på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside. 

Af de nævnte retninger er det vores erfaring, at det at lede opad i ledelsesstrengen er den 

mindst benyttede af lederne i dag. Det er også her, vi ser et stort potentiale og måske 

endda en nødvendighed, hvis man fremadrettet vil lykkes med de mange tiltag, der sættes 

i værk, og undgå stress undervejs. 

Mange mellemledere bestræber sig i så høj grad på hver især at lykkes inden for de givne 

rammer, at de i farten overser, at enderne måske bare ikke kan nå sammen, og at energien 

er bedre brugt ved at sætte sig sammen og fokusere på at ændre rammen i stedet. At 

gøre dette kræver, at de rette mennesker sidder rundt om mødebordet. I første omgang 

kræver det et stærkt og tillidsfuldt samarbejde internt i ledergruppen. I næste omgang et 

godt og tillidsfuldt samarbejde opadtil i ledelsesstrengen og en forståelse hos den øverste 

ledelse for, hvad det er, mellemlederne reelt står i og forsøger at lykkes med hver eneste 

dag. 

Her har vi forsøgt at gøre det lettere at tage de vigtige drøftelser internt i ledergruppen 

allerede i morgen. ”Next level”, som vi ser det, er at få styrket samarbejdet og 

forhandlingerne hele vejen op og ned igennem ledelsesstrengen, så man på realistisk vis 

kan lykkes med det, organisationen er sat i verden for – og trives undervejs. 
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3. FOREBYG STRESS MED SELVLEDELSE

I takt med det øgede fokus på stress vokser behovet hos lederne for at blive klædt på 

til at forebygge og håndtere – både hos medarbejderne og hos dem selv. I denne 

artikelserie præsenterer vi forskningsbaseret viden, konkrete erfaringer og 

velafprøvede redskaber til ledere, som gerne vil forebygge stress og styrke 

opgaveløsning og trivsel. Vi kommer omkring alle fire niveauer i OGLI. I denne artikel 

ser vi på lederen selv. 

Af Lasse Rønnoe, Mette Kjærgaard Svendsen og Morten Kallehauge fra Arbejdsmiljø København 

Bragt i Ledelse i Dag 27. marts 2019 

”Det er noget andet for mig. Jeg er jo leder. Jeg holder ikke som sådan fri," siger en leder. 

Ledere fortæller i det fortrolige sparringsrum om massive symptomer på stress, lange 

arbejdsdage, søvnløse nætter, måltider som erstattes af proteinbarer, og ægtefæller, som 

forgæves har forsøgt at råbe dem op i måneder. Samtidig er det vores klare indtryk, at de 

fleste ledere går for længe med det, og særligt de mest pressede ledere finder det 

uoverskueligt og ofte skamfuldt at række ud efter hjælp. Det er en af de fundamentale 

udfordringer ved stress: Jo mere du har behov for hjælp, des vanskeligere er det at række 

ud efter den – og tage imod den. Ifølge en nyere undersøgelse fra Ledernes 

Hovedorganisation har hver sjette leder ”ofte” eller ”hele tiden” følt sig stresset inden for 

de sidste to uger.1 

Det, vi ofte hører fra lederne, er, at de dagligt føler sig tvunget til at udøve ”brandslukning”, 

imens den mere strategiske ledelse må vige pladsen. Peter Drucker, som er ledende 

teoretiker inden for forretningsledelse, siger, at den moderne leders vigtigste opgave er at 

lede sig selv. I praksis er mange ledere dog bedre til at handle på medarbejdernes stress 

end på deres egen. Egenomsorgen og selvledelsen er underprioriteret, og det er yderst 

problematisk. For stress hos ledere har store negative konsekvenser, ikke kun for lederen 

selv (og hans/hendes nærmeste), men for hele organisationen. 



Når man som leder er under stort og langvarigt pres, udtømmes ens kognitive ressourcer, 

og det forringer ledelseskvaliteten.2 Evnen til at træffe beslutninger, planlægge, prioritere 

og strukturere svækkes. Det rammer også lederens nærvær og empati og ændrer typisk 

adfærden på en måde, som skaber uro og usikkerhed hos medarbejderne. Det kan være 

lederen bliver mere irritabel, afvisende eller uforudsigelig. Alt sammen noget, der 

påvirker både opgaveløsningen og arbejdsmiljøet i en negativ retning. En undersøgelse fra 

COWI i 2018 viser eksempelvis, at andelen af stressede medarbejdere er fire gange så 

højt, dér hvor ledelseskvaliteten er lav. Sygefraværet er samtidig næsten dobbelt så højt.3 

ʺMan skal vide med sig selv, hvad det er, der særligt udfordrer og presser én, hvordan

man typisk reagerer på pres, og hvad der reelt kan hjælpe, når det skerʺ

HVAD VIRKER EGENTLIG? 

Forskningen har primært haft fokus på årsager, udbredelse og konsekvenser af 

lederstress, imens kendskab til forebyggende og afhjælpende effekter er mere sparsomt. 

Denne artikel tager derfor afsæt i praksisbaserede data i form af dialoger med anerkendte 

forskere og praktikere inden for stress og ledelse samt interviews med særligt 

kompetente og erfarne ledere. Der findes naturligvis ikke en ”one size fits all” opskrift, 

men på tværs af disse data tegner der sig alligevel et mønster for, hvad lederne reelt 

oplever, hjælper dem til at forebygge stress. Dem har vi samlet i følgende anbefalinger: 

1. Kend dig selv – honningfælder, advarselssignaler og stopknapper

2. Find dine rutiner og planlæg klogt

3. Hold fokus og bevar handlekraften

4. Insistér på en klar ledelsesopgave

5. Træk på ressourcer i og uden for organisationen

6. Kom ud af hovedet og ned i kroppen

I det følgende kigger vi nærmere på disse seks anbefalinger. Undervejs er der mulighed 

for at reflektere over, hvordan det står til med din egen selvledelse i form af redskabet 

”Sæt spot på dig selv, leder – Tjekliste”. 

KEND DIG SELV – HONNINGFÆLDER, ADVARSELSSIGNALER OG STOPKNAPPER 

Man skal vide med sig selv, hvad det er, der særligt udfordrer og presser én, hvordan man 

typisk reagerer på pres, og hvad der reelt kan hjælpe, når det sker. På den baggrund kan 

man passe på sig selv og handle hensigtsmæssigt på de udfordringer, man uomtvisteligt 

vil møde mange af i sit lederliv. Man skal med andre ord kende sine honningfælder, 

advarselssignaler og stopknapper. 

En honningfælde er ifølge stress- og ledelsesekspert Marie Kingston en betegnelse for det 

i arbejdet, som lokker én derhen, hvor man – uden helt at opdage det – risikerer at blive 

fanget ind, overengageret og på længere sigt stresset. Det optræder typisk, når ens 



empati, engagement eller kreativitet bringes i spil, og det opleves så tillokkende, fordi det 

skaber spænding, anerkendelse, sociale relationer og mening.4 

En leder fortæller, at hvis han har ”en medarbejder i nød”, så har han en tendens til at 

smide alt, hvad han har i hænderne for at hjælpe. Empatien løber af med ham, han mister 

det store overblik og kommer til at forsømme resten af organisationen. En anden leder 

fortæller: 

”Jeg har så meget lyst til at se tingene bevæge sig. Når nogen får en god idé, 

eller jeg ser muligheden for et spændende projekt, så kan jeg slet ikke lade 

være med at sætte det i gang. Jeg overvejer slet ikke, om vi har tiden og 

overskuddet til at gennemføre det. Ja, og så presser jeg faktisk både mine 

medarbejdere og mig selv uden rigtigt at nå derhen, jeg gerne ville.” 

Her er det lederens store kreativitet og engagement, der spiller hende et 

puds, så hun glemmer, hvad der realistisk set kan lade sig gøre. 

Det gælder om at bremse op, inden man har hovedet helt nede i 

honningkrukken og mister udsynet. 

Advarselssignaler ved stress kommer ofte snigende, uden at man opdager 

det. Derfor er det vigtigt, at man som leder genkender de signaler, som 

forsøger at fortælle en, at man er på vej ud af et dårligt spor. Det kan være 

forkølelsessår, der pludselig bryder ud, forstyrret nattesøvn eller 

tendenser til at leve mere usundt. Det kan også være af mere psykologisk karakter. En 

leder fortæller: 

”Jeg har måtte erkende, at jeg begynder at tænke negativt om andre mennesker, når jeg 

bliver presset. Min samarbejdspartnere er pludselige uduelige, mine medarbejdere er 

initiativløse. Det værste er nok, at jeg begynder at skælde ud på mine børn hele tiden. Så 

nu har jeg lært, at når jeg går rundt og bander for mig selv over andre, så er det i 

virkeligheden et tegn på, at jeg skal stoppe op, sætte mig ned og få kigget på min kalender 

og prioriteret i mine opgaver og aftaler. Så får jeg faktisk overblikket og mit lyse sind 

tilbage rimeligt hurtigt.” 

Denne leder har ikke bare kendskab til sine tidlige advarselssignaler – de negative indre 

dialoger – hun har også fundet en vej ud af belastningen. Hun har fundet en ”stopknap”. 

Stopknapper repræsenterer de handlinger, som hjælper én ud af belastningen og tilbage 

på sporet, så snart advarselssignalerne begynder at vise sig. Her skal man have nogle gode, 

velkendte stier at betræde, som hjælper én ud af virvaret og hen til et sted, hvor man 

efterfølgende kan håndtere ens udfordringer på hensigtsmæssig vis. Ovenstående leders 

stopknap er således at stoppe op og få styr på sin kalender. For en anden leder er det at gå 

udenfor – væk fra skærmen. For en tredje kan det være opmærksomhed på åndedrættet. 

Ofte sker der det, at når man trækker sig væk fra en problemstilling, får man fornyet 



overblik og lettere ved at finde løsninger efterfølgende. Men man skal komme tilbage og 

forholde sig til de udfordringer, man står i. Både erfaring og forskning viser, at det er mest 

virksomt at handle på de udfordringer, man står i, frem for at vende sig væk fra dem.5 

Det er en pointe i sig selv, at stierne skal være velkendte. Når man er presset, så reagerer 

man hurtigt, ureflekteret og intuitivt – dét som nobelprismodtageren Daniel Kahneman 

ville kalde den hurtige system 1-tænkning.6 

Her er man ikke i stand til at overveje og analysere, hvad der er klogt at gøre. Man handler 

bare. Hvis man omvendt opfanger sine advarselssignaler og kender sin stopknap, så man 

kan trykke på den i tide, kan man hurtig bringe sig selv ind i den langsommere og mere 

grundige system 2-tænkning, hvor man genvinder overblikket, og igen kan handle 

hensigtsmæssigt og træffe fornuftige beslutninger. Særligt om natten har mange brug for 

at kende en stopknap, som kan stoppe tankemylderet, når man har brug for at ”slukke for 

det mentale kontor” og falde i søvn. For nogle hjælper det at skrive tankerne ned eller at 

stå op. Igen er der ikke én rigtig knap at trykke på – eller vej at gå – det handler om at finde 

ens egen stopknap. 

IGLO-MODELLEN 

IGLO er en anerkendt model til at sætte fokus på, hvordan man på flere niveauer kan 

arbejde konkret og målrettet med at forebygge psykisk overbelastning og stress på 

arbejdspladsen. 

IGLO står for Individ, Gruppe, Leder og Organisation. Vi har valgt at bytte lidt rundt på 

rækkefølgen, så vi starter der, hvor vi mener, at behovet for styrket fokus er størst. Vi 

kalder det derfor OGLI:  

O: Fokus på hvordan man kan arbejde organisatorisk stressforebyggende. 

G: Fokus på hvordan man sammen i ledergruppen kan arbejde stressforebyggende i 

forhold til lederne selv og ud i organisationen. 

L: Fokus på hvordan den enkelte leder kan forebygge stress hos sig selv. 

I: Fokus på hvordan man som leder kan forebygge og håndtere stress hos de enkelte 

medarbejdere. 



FIND DINE RUTINER OG PLANLÆG KLOGT 

Effektive rutiner i arbejdslivet er en nøglefaktor for ledere. Rutinerne hjælper en til at 

bevare overblik over opgaverne, til at planlægge og prioritere og til at arbejde fokuseret. 

De er med til at opbygge ens robusthed og klarhed, så man står stærkere, når presset 

rammer, og bedre er i stand til at handle konstruktivt. Men rutinerne hjælper også til, at 

man i højere grad undgår at komme under pres. 

Vi kan se, at ledere, der mangler gode rutiner og faste strukturer, har det svært og bliver 

belastede. Men der er store individuelle forskelle på, hvad der virker bedst. Derfor er det 

vigtigt at finde frem til, hvilke rutiner og strukturer der netop virker for én selv. 

Vores viden på området peger på, at man skal finde et enkelt system, som man faktisk 

formår at holde fast i – eller nemt kan finde tilbage til, hvis tingene kører af sporet i særligt 

pressede perioder. Én enkel og effektiv rutine er at bruge noget tid hver morgen på at 

planlægge sin arbejdsdag: Hvilke opgaver skal løses hvornår? Kalenderen er det centrale 

redskab her, og det gælder om at være konkret og frem for alt realistisk, når man sætter 

tid af til dagens opgaver. Og så skal man være parat til at ændre planen i løbet af dagen – 

men altid holde fast i at have en plan. 

Derudover kan det hjælpe, hvis man: 

• Tænker ind, hvornår på dagen man har energi til de mest krævende opgaver.

• Lægger noget luft ind mellem dagens møder. Både til alt det uforudsete og til at man

kan trække vejret. Man skal have åndehuller i løbet af dagen.

• Løbende tager stilling til, om de bookede møder stadig er relevante, eller om de skal

aflyses eller gøres kortere.

• Afslutter dagen med en kort status over, hvad man har nået, og hvad der skal tages

med videre ind i planlægningen af den næste dag.

En anden rutine, som er meget virksom i forhold til lederens egen stressforebyggelse, er 

strategisk selvledelse. Det handler om med jævne mellemrum at sætte ”det lange lys på” 

og skabe tid til refleksion, overblik og langsigtet planlægning. 

Den konkrete metode er, at man som leder booker et fast, ugentligt tilbagevendende 

møde med sig selv i kalenderen. Mødet bruges til at skabe overblik over opgaverne og 

prioritere dem. Kan nogen af dem med fordel uddelegeres? Er den kommende uge 

planlagt? Er der indsatsområder, der særligt skal prioriteres? 

Det er også her, man kan se længere fremad og arbejde med langsigtet planlægning og 

strategiske fokuspunkter. En vigtig overvejelse er, hvornår man næste gang skal tale med 

sin egen chef, om hvad, og om der er noget, der skal undersøges eller forberedes 

forinden? Denne del vender vi tilbage til under fjerde anbefaling. 



PS-INDSATSEN 

Psykisk Sundhed (PS) er en indsats i Københavns Kommune med Arbejdsmiljø 

København som udfører. Indsatsen kører på sit tredje år og har til formål at klæde ledere 

og andre vigtige aktører på til at forebygge og håndtere stress på de kommunale 

arbejdspladser. I nært samarbejde med aktørerne og via løbende workshops, kurser og 

ledersparringer, udvikles, afprøves og forfines nyttige redskaber. Flere af redskaberne 

bliver præsenteret i denne artikelserie, og endnu flere kan findes på Arbejdsmiljø 

Københavns hjemmeside. 

Tilsvarende har det god effekt at lave sin egen struktur for, hvor ofte man tjekker mails og 

har tændt eller slukket telefonen. En god tommelfingerregel er, at man aktivt skal vælge, 

hvornår man arbejder med sine mails, og så gøre det systematisk, frem for vanemæssigt 

at ”tjekke” indbakken igen og igen i løbet af dagen. 

Hvor den rette balance mellem arbejdsro og tilgængelighed ligger, er meget forskelligt og 

afhænger både af individuelle faktorer og af de indbyggede krav i jobbet. Derfor er det 

centralt at afstemme forventningerne omkring tilgængelighed med egen chef samt i 

lederteamet. 

ʺVi ser ofte, at det især er de erfarne ledere, der lykkes med at komme overens med

kompleksiteten i ledelsesopgaven. De har igennem årene trænet deres fornemmelse for, 

hvad opgaven kalder på, og det kommer til udtryk via en skarp prioriteringʺ

En sidste vigtig rutine handler om at skaffe sig uforstyrret arbejdstid.7 For mange 

afbrydelser i arbejdet koster mental energi, dræner effektiviteten og bidrager til 

stress.  Det gælder i arbejdsstyrken som helhed, og vores erfaring er, at mellemlederne er 

blandt dem, der forstyrres allermest i deres arbejde. Derfor skal ledere i dag fokusere 

mindst lige så meget på, hvordan de skærmer sig og får arbejdsro, som på de ting de skal 

involvere sig i. Det gælder både fysisk og digitalt.8 

For mange ledere virker det godt at skabe en synlig rytme i ”åben dør”-tider og ”forstyr 

ikke”-tider, hvor man kan arbejde med komplekse, fordybelseskrævende opgaver. En 

ugentlig hjemmearbejdsdag kan være en uvurderlig hjælp i denne henseende. 

HOLD FOKUS OG BEVAR HANDLEKRAFTEN 

Det er ikke alt, der når lederens skrivebord, som kan planlægges. Pludselig står en 

medarbejder i døren og beder om et svar. Der er en opgave, som skal koordineres inden 

frokost, og en underleverandør er blevet syg. 



Kunsten ligger i at bevare sit fokus og træffe de (ofte dristige) valg, som opgaven kalder 

på. At turde se modsætninger og paradokserne i øjnene og sætte ord på dem. At 

acceptere, at der er dele, man ikke har kontrol over, og i stedet fokusere og handle på 

netop de dele, som ligger inden for ens handlerum.9 At være handlende aktør.  Det er 

ikke, ”bare noget man lige gør”. Det kræver langvarigt psykologisk arbejde. 

Vi ser ofte, at det især er de erfarne ledere, der lykkes med at komme overens med 

kompleksiteten i ledelsesopgaven. De har igennem årene trænet deres fornemmelse for, 

hvad opgaven kalder på, og det kommer til udtryk via en skarp prioritering. De sorterer 

det væsentlige fra det uvæsentlige. De forholder sig med en sund skepsis over for de 

mange møder og projekter, de forventes at deltage i og bidrage til. Møder, som ikke altid 

giver mening i forhold til lederens kerneopgave. De afviser irrelevante invitationer og 

fravælger unødige aktiviteter. 

Mange erfarne ledere har også lært at forholde sig realistisk til deres opgave. At skelne 

mellem deres egne ofte høje forventninger til sig selv (de indre krav) og rammerne for 

opgaveløsningen. At erkende, at rammerne for opgaveløsningen sætter begrænsninger 

for, hvad de reelt kan lykkes med. 

Dette betyder, at de er bedre i stand til at tilgive sig selv for det, de ikke når, og omvendt er 

gode til at fokusere på det, de faktisk når og lykkes med – og det er ikke så lidt! Dette 

skærmer dem for de meget belastende følelser af skam og skyld. Følelser, som de ellers 

ofte mærker, når enderne ikke når sammen. 

Arbejdet med kompleksitet kræver ofte flere vinkler, hjerner og hjerter. Derfor bliver 

lederkollegerne og ens nærmeste chef nogle yderst vigtige sparringspartnere. Man skal 

turde tale sammen om det, der er komplekst, og man skal hjælpe hinanden til at træffe de 

dristige valg, bevare handlekraften og tilgive sig selv. 

INSISTÉR PÅ EN KLAR LEDELSESOPGAVE 

Noget, der også går igen hos erfarne og kompetente ledere, er deres insisteren på en klar 

ledelsesopgave. Det har stor værdi at kunne gå til sin chef og drøfte ledelsesopgaven, når 

der er brug for det. Dette er ikke blot kompleksitetsreducerende og stressforebyggende, 

det er også nødvendigt for overhovedet at kunne lykkes med opgaven. Når paradokserne 

bliver for store, når uklarheden tager over, eller meningen forsvinder, så har det 

afgørende betydning, at man sammen med sin chef kan skære ledelsesopgaven til: 

• Hvad er din ledelsesopgave lige nu?

• Hvad er det vigtigste at prioritere?

• Hvordan er balancen imellem krav og ressourcer i organisationen – og hos dig selv?

• Er der noget, der skal nedprioriteres, uddelegeres eller aflyses?



• Hvilke forholdsregler og udmeldinger kalder det på?

• Hvordan kan chefen og ledergruppen bedst understøtte dig?

Denne forventningsafstemning skal ske hyppigt og løbende, for realiteterne skifter på 

uforudsigelig vis. Netop derfor fremhæver lederne også vigtigheden af chefens 

tilgængelighed. Og det er ikke en selvfølge. Undersøgelser af lederes arbejdsmiljø viser, at 

mere end hver fjerde leder savner hjælp og støtte til deres ledelsesopgaver fra deres 

nærmeste leder.10 

Nogle ledere fremhæver også værdien af at have chefen som ”vidne” i forhold til både de 

sejre og nederlag, lederen gennemgår. At have et rum, hvor man åbent og anerkendende 

taler om både det, man når i mål med, men også det, man ikke når i mål med. Og at det 

også er OK. For det er der som oftest rigtig gode grunde til. Det handler om sammen at 

forholde sig til realiteterne og aktivt handle på dem, frem for at stå alene med en 

uoverskuelig ledelsesopgave og blive ramt af handlingslammelse og skamfølelse. 

TRÆK PÅ RESSOURCERNE I OG UDEN FOR ORGANISATIONEN 

Mange af de spørgsmål, der rejses ovenfor, kan med stor fordel flyttes ind i ledergruppen. 

Vi anbefaler, at man sammen i ledergruppen udvikler en kultur, hvor det er naturligt og 

trygt at tage de vanskeligste ledelsesudfordringer op, og hjælpe hinanden med at 

håndtere dem.  Dette skriver vi om i artiklen ”Stress i ledergruppen”. 

Der er også andre ressourcer, samarbejdspartnere og supportfunktioner, der er vigtige at 

kende og benytte sig af som leder. Det kan være medarbejdere, som har særligt flair for IT 

eller logistik, en lederkollega, der er særlig skarp på sygefraværssamtaler eller eksterne 

konsulenter, HR, jurister eller IT-support, som i et snuptag kan skåne en for en opgave, 

hvor man føler sig inkompetent og skal bruge uforholdsmæssig meget tid. 

KOM UD AF HOVEDET OG NED I KROPPEN 

Når stressen sniger sig ind, bliver lederen i stand til at give den en ekstra skalle. Det er et 

fantastisk biologisk system, som mobiliserer energi og ekstra ressourcer. Lederen 

fokuserer på det, som skal ordnes. Udskyder god søvn, gode pauser, gode samtaler. Det 

fungerer godt i korte perioder. Men ikke i længere. Når stressen står på i længere tid, 

afvises kropssignaler, som ellers bruges som tegn på, at personen skal hvile, spise, røre 

sig. Det er netop stressens mekanisme. Den gør mennesket i stand til at overhøre 

kropslige signaler som smerte, sult, små sår m.m. Men det er også et af stressens 

drillerier. For lederen kan ikke fungere ordentligt uden at lytte til kroppen. 

For at kunne præstere i et moderne arbejdsliv, er det nødvendigt at have øje for den 

løbende restitution. Det vil sige, at vi skal ”koble fra”, give kroppen lov til at finde hvile og 

ro. Det kan være nødvendigt at løbe, danse, synge – det vil sige bruge kroppen, før den kan 

slappe af. Der er mange måder at gøre det på. Det afgørende er, at hver leder finder sine 



måder og rutiner i forhold til at give plads til restitution. For nogle er det beslutninger om 

at slukke for computer og medier kl. 21 og give plads til lidt analog tid. Det tager typisk en 

time at vænne sig til, at dagen er slut. Og én dag at vænne sig til, at ugen er slut. For andre 

er det faste rutiner med sport, sauna, massage osv.  

Lederne, vi møder, beskriver i næsten salige toner, hvor meget det hjælper dem at gå til 

kor, meditere, arbejde i haven, gå en tur, løbe en tur. Det gode ved kropslig aktivitet er, at 

det ofte er helt umuligt at evaluere, planlægge og spekulere, mens man er aktiv i sport 

el.lign. På den måde giver det hjernen en ofte tiltrængt pause. 

NÆSTE SKRIDT 

Når man som leder har reflekteret over de seks anbefalinger og kan handle på denne 

baggrund, så er man godt rustet til at forebygge stress hos sig selv. 

Vi foreslår derfor, at du på baggrund af din tjekliste danner dig et overblik over din 

selvledelse og overvejer: 

1. Hvor viser krydserne, at du ligger højt og allerede agerer stressforebyggende?

2. Hvor ligger du lavt og har et uudnyttet potentiale i forhold til at forebygge stress hos

dig selv?

3. Hvad kunne være dit/dine næste skridt?

Du kan finde tjeklisten som samlet redskab på dette link. 
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4. OPFANG OG HÅNDTÉR STRESS HOS DEN ENKELTE

MEDARBEJDER

I takt med stigende tilfælde af stress på de danske arbejdspladser vokser behovet hos 

lederne i forhold til at kunne forebygge og håndtere stress – både hos medarbejderne 

og hos dem selv. I denne artikelserie præsenterer vi forskningsbaseret viden, konkrete 

erfaringer og velafprøvede redskaber til ledere, som gerne vil forebygge stress og 

styrke opgaveløsning og trivsel på arbejdspladsen. I denne sidste artikel ser vi på 

ledelsen af den enkelte medarbejder. 

Af Mette Kjærgaard Svendsen og Morten Kallehauge fra Arbejdsmiljø København 

Bragt i Ledelse i Dag 24. april 2019 

Én af de udfordringer, ledere ofte står med, er, at det kan være uhyre vanskeligt at 

opfange – og handle – på stress i tide. Men det er nødvendigt. Ikke blot for at undgå de 

stresssygemeldinger, som har negative menneskelige, økonomiske og praktiske 

konsekvenser for alle involverede. Men også fordi, det har store omkostninger, at 

medarbejdere er stressede, imens de er på arbejde. 

Ifølge stressforsker Malene Friis Andersen har stressede medarbejdere dårligere 

koncentration, ringere hukommelse samt sværere ved at prioritere og samarbejde, og de 

laver flere fejl. Alt sammen noget, der både nedsætter deres produktivitet og påvirker 

opgaveløsning og trivsel generelt i afdelingen.1 

Effektiv forebyggelse af stress på arbejdspladsen kræver en indsats på flere niveauer. Vi 

har i tidligere artikler udfoldet, hvorledes man kan arbejde på organisations-, 

(leder)gruppe- og lederniveau. I denne artikel ser vi på, hvordan man som leder kan 

opfange og håndtere stress hos de enkelte medarbejdere. Først ser vi på ledelse af 

medarbejdere med begyndende stresssymptomer. Siden på ledelse af medarbejdere, 

som er mere alvorligt stressede – herunder dem, som sygemeldes med stress. 



IGLO-MODELLEN 

IGLO er en anerkendt model til at sætte fokus på, hvordan man på flere niveauer kan 

arbejde konkret og målrettet med at forebygge psykisk overbelastning og stress på 

arbejdspladsen. 

IGLO står for Individ, Gruppe, Leder og Organisation. Vi har valgt at bytte lidt rundt på 

rækkefølgen, så vi starter der, hvor vi mener, at behovet for styrket fokus er størst. Vi 

kalder det derfor OGLI:  

O: Fokus på hvordan man kan arbejde organisatorisk stressforebyggende. 

G: Fokus på hvordan man sammen i ledergruppen kan arbejde stressforebyggende i 

forhold til lederne selv og ud i organisationen. 

L: Fokus på hvordan den enkelte leder kan forebygge stress hos sig selv. 

I: Fokus på hvordan man som leder kan forebygge og håndtere stress hos de enkelte 

medarbejdere. 

OPFANG OG HANDL PÅ TIDLIGE TEGN PÅ STRESS 

En del af stressens psykologi er, at den internaliseres – altså ”gemmer sig” hos den enkelte 

medarbejder – og det gør ledelsesopgaven særdeles vanskelig. 

Stressede medarbejdere er sjældent dem, der råber op og gør opmærksomme på, at de 

er på kanten af, hvad de kan klare. Måske har stressen sneget sig ind på dem, uden at de 

har opdaget det. Måske skammer de sig over, at de ikke kan ”klare mosten”. De føler sig 

utilstrækkelige, men har ikke lyst til at udstille sig selv som nogle, der har brug for hjælp. 

Mange vil i stedet vælge at ”tage sig sammen” og kompensere for utilstrækkeligheden ved 

at sætte arbejdstempoet op, arbejde flere timer og inddrage frokostpausen. Måske 

fravælger man netop de gode vaner, der normalt skaber overskud: sunde måltider, 

motion, restitution, sociale relationer. Det handler bare om at komme i mål med sin 

opgave. 

Dette kan virke fornuftigt på den korte bane, men på den længere bane kommer 

stresssymptomerne: Søvnen forstyrres ofte som det første og bliver både et symptom på 

og en medvirkende årsag til stressen. Koncentration og hukommelse påvirkes negativt. 

Det bliver sværere at prioritere og planlægge. Man laver flere fejl. Humøret påvirkes, og 

man bliver selvbebrejdende og negativt fokuseret. Mange bliver kortluntede og får flere 

konflikter med omgivelserne. 



Alt sammen noget, der forværrer situationen og skaber en negativt selvforstærkende 

udvikling. Og skammen bliver ikke mindre undervejs – tværtimod. Så det bliver ikke 

lettere med tiden at opsøge hjælp. 

Der er tre måder, hvorpå en leder kan opdage, at en medarbejder er stresset: 

• Medarbejderen kommer selv

• En kollega gør opmærksom på det

• Lederen opdager det

Medarbejderen, der selv kommer, er den mindst betrådte af disse tre stier2. Og leder kan 

heller ikke bero sig på, at kollegaerne gør opmærksom på stressproblematikker på 

hinandens vegne. Der hersker ofte en usikkerhed og berøringsangst over for den 

stressede fra både ledere og kollegaers side: Hvad skal jeg gøre? Hvad hvis han/hun bliver 

vred eller bryder sammen? Denne usikkerhed fører til, at der ofte opstår en stilhed og 

passivitet rundt omkring den stressede medarbejder, selv om omgivelserne godt 

fornemmer, at ”et eller andet er galt”. Inden for fagsprog kalder man det ”web of silence” – 

et spindelvæv af stilhed.3 

Så udfordringen for lederen er altså i første omgang at opfange de tidlige tegn på stress, 

så der kan handles i tide. Hvad er det, man skal kigge efter? 

TRIVSELSTRAPPEN – HVILKE KENDETEGN SKAL DU KIGGE EFTER? 

Ofte tales der om at ”spotte” stress. Stress kan ikke spottes. Stress kan have mange 

forskellige udtryk, og de typiske udtryk kan skyldes mange andre ting end stress. Det 

eneste, man som udgangspunkt kan spotte, er en ændring i adfærd og tilstand. Og man 

kan først finde ud af, hvad det er udtryk for, hvis man tager en undersøgende dialog med 

medarbejderen. Til dette formål har vi på baggrund af konkrete erfaringer og inspireret af 

eksisterende modeller udviklet, afprøvet og tilpasset trivselstrappen. Et nyttigt redskab til 

ledere. 



Trivselstrappen viser dig, hvilke kendetegn du skal holde øje med, og reagere på som 

leder.4 

Her kan du downloade trivselstrappen som redskab 

Tænk på en konkret medarbejder, som på det seneste har vakt din bekymring. Sæt kryds 

ved de tegn, du kan genkende: Hvilken zone ser det ud til, at medarbejderen befinder sig 

i? 

Det er overgangen til risikozonen, som er vigtig at opfange og reagere på som leder. Lige 

inden kan medarbejderen være yderst engageret og have et højt arbejdstempo, og 

produktiviteten kan være på sit højeste netop her. Men hvis det står på igennem længere 

tid uden tilstrækkelig restitution, vil medarbejderen typisk bevæge sig over i risikozonen 

og begynde at udvise tegn på stress. Som den sorte trappe indikerer, vil effektiviteten 

typisk falde i takt med længere tids belastning. 



Bevægelsen over i risikozonen sker ofte uden, at medarbejderen selv bemærker det. Så 

det er af afgørende betydning, at lederen (eller andre) bemærker, når det sker, og 

reagerer på det. 

I den ideelle verden har man som leder en så nær relation og hyppig kontakt til sine 

medarbejdere, at det er muligt at opfange medarbejderne i risikozonen og hjælpe dem 

tilbage i trivsel. I virkelighedens verden gør tiden, rammerne og ledelsesspændet dog, at 

dette sjældent er muligt. 

En måde at imødekomme denne udfordring på er at arbejde målrettet og systematisk 

med lytteposter i organisationen.5 

En anden måde er at tage opgaven med ind i det strategiske ledelsesrum og jævnligt tage 

et tjek på ens aktuelle føling med medarbejderne ved hjælp af redskabet 

Medarbejderlandskabet. 

REDSKAB: MEDARBEJDERLANDSKABET 

Medarbejderlandskabet er et redskab udviklet til at kortlægge og zoome ind på netop de 

medarbejdere, der kan være i risikozonen hos jer. Hvem har du god føling med, og hvem 

kunne gå under din radar? 

Tegn dig selv i midten af et stykke blankt papir. Tegn medarbejderne rundt om dig og 

forbind dem til dig med streger. Kort afstand indikerer fysisk nær kontakt, langt væk det 

modsatte. En tyk streg indikerer en god relation, og en tynd eller stiplet det modsatte. Sæt 

nu en ring om den eller de medarbejdere, du ikke har særlig god føling med (langt væk 

og/eller tynd streg). Hvis du har mange medarbejdere, så fokusér på dem, du kan være i 

tvivl om. 

Redskabet kan guide dig til at blive klogere på, om dine medarbejdere har de rette 

ressourcer, systemer, kompetencer og samarbejdsrelationer at trække på, og om teamet 

fungerer. Find en videoguide til, hvordan redskabet konkret bruges her. 

CASE: HVORDAN TAGER MAN DIALOGEN? 

Ifølge en nyere undersøgelse er de fleste ledere usikre på, hvordan de skal håndtere det, 

når tegnene på psykisk overbelastning og stress viser sig.6 Som Jens, en leder på én af 

vores PS-workshopper udtrykte det: 

- Jeg har en medarbejder, som, jeg ved, er i risikozonen. Mit problem er, at jeg synes, det

er dybt grænseoverskridende at skulle tage snakken med hende. At jeg skal komme og

sige: Jeg synes, du virker ude af balance, og jeg er bekymret for, om du kan holde til det



tempo, vi kører her i huset. Hvordan siger man lige det på en god måde? Og hvad nu hvis 

hun bliver vred? Eller endnu værre – hvis hun begynder at græde? 

Jens beskriver medarbejderen Line som en ”krumtap i huset, som altid påtager sig de 

vigtige opgaver og løser dem med et smil”. Men hun ser også til tider træt ud, og Jens er 

bekymret for, hvor længe hun kan holde til den arbejdsbelastning. Jens tager modet til sig 

og inviterer Line til en samtale: 

- Jeg er meget glad for din store indsats. Du påtager dig mange opgaver, og du løser dem

altid med glans. Men du løber også stærkt, og jeg kan være bekymret for, hvor længe du

kan holde til det høje arbejdstempo. Derfor vil jeg gerne tale med dig om, hvordan du

egentlig har det. Og så vil jeg gerne have, at vi sammen tager et kig på dine opgaver for at

se, om der er behov for justeringer. Vil du være med til det?

Line reagerer først ved at tilbagevise bekymringen med 

at sige, at alt er fint. Men Jens er ikke overbevist, og han 

holder fast i sin dagsorden og spørger lidt ind til Lines 

opgaver: 

- Hvilke opgaver har du godt fat i? Hvilke er svære?

Hvilke opgaver haster? Hvilke kan godt vente?

Imens de således kategoriserer opgaverne, fortæller Line, at der faktisk er en opgave, som 

fylder en del for hende, og som hun bliver ved med at udskyde, fordi den er svær. Selv 

om den haster. Den er svær, fordi den involverer en kollega, som hun har nogle 

uenigheder med. Hun synes ikke rigtig, hun kan finde tiden og overskuddet til at tage 

snakken med kollegaen. 

Jens aftaler med Line, at han indkalder dem begge til et møde, så de kan få talt sammen 

om opgaven og de uenigheder, de har, som i øvrigt spiller ind i hverdagen. 

DEN NYTTIGE SAMTALE OM STRESS 

I casen ovenfor lykkes det Jens at tage det svære emne op på en måde, så Line 

positioneres som den store ressource, hun er, og ikke som en stresset medarbejder, man 

skal have ondt af. Faktisk tager han slet ikke ordet stress i sin mund. De taler i stedet om 

hendes opgaver, og herfra bevæger samtalen sig automatisk ud i en snak om, hvad der 

aktuelt er svært for Line. 

Denne opgavefokuserede åbning er en direkte genvej forbi den skam, der ofte kan stå i 

vejen for den åbne og ærlige samtale. For Jens var det en stor udfordring at tage initiativ 

til samtalen med Line, men han fortalte efterfølgende, at han var glad og lettet: 



- Det var en vild ting for mig at tage denne snak. Jeg er jo vant til at afholde masser af

sygefraværssamtaler og stresshåndteringssamtaler, når det først er gået galt. Men her

skulle jeg opsøge det selv og være et skridt foran. Jeg er simpelthen så bange for at ”gøre

dem syge” og komme til at tale nogle problemer op.

Det lykkedes også Jens at bringe samtalen hen til et sted, hvor de sammen undersøgte og 

fandt nogle gode veje ud af Lines pres. Han bragte med andre ord aktøren frem i Line, og 

sammen udvidede de det mulige handlingsrum. 

Det er et godt eksempel på, hvad vi vil kalde en nyttig samtale om psykisk overbelastning 

og stress. 

HÅNDTERING AF MERE ALVORLIG STRESS 

Når en medarbejder befinder sig i farezonen, er arbejdssituationen kendetegnet ved et 

langvarigt og stort pres for medarbejderen, som vil opleve tydelige stresssymptomer. 

Hvis det i denne situation skal lykkes at vende udviklingen og undgå en sygemelding, er det 

nødvendigt, at lederen tager ansvar for situationen og agerer med tydelighed og 

handlekraft. Lederen må insistere på, at medarbejderen aflastes og selv aktivt finde og 

foreslå løsninger, så dette kan lade sig gøre. Lederen bør forklare sit grundlag for at være 

bekymret – og holde fast i det, hvis medarbejderen umiddelbart afviser, at noget skulle 

være galt. 

ʺKonkret råder vi til, at lederen tager en samtale med medarbejderen, så snart hun/han

bliver opmærksom på problemet. Det kan være et spørgsmål om dage, før 

medarbejderen bliver sygemeldt, så leder må prioritere at handle samme dagʺ

I farezonen vil medarbejderen som regel ikke selv kunne overskue sin situation eller finde 

løsninger på den, så det er ikke her, man skal stille meget åbne spørgsmål eller lade 

medarbejderen selv forsøge at danne sig et overblik og prioritere i sine opgaver. Som 

grundregel kan man sige, at lederen kan bruge en coachende eller faciliterende tilgang til 

dialogen med en medarbejder i trivsels- og risikozonerne. Men i farezonen er der brug 

for styring, handling og støtte. 

Konkret råder vi til, at lederen tager en samtale med medarbejderen, så snart hun/han 

bliver opmærksom på problemet. Det kan være et spørgsmål om dage, før 

medarbejderen bliver sygemeldt, så lederen må prioritere at handle samme dag. Det kan 

kræve aflysning af andre aktiviteter, men prioriteringen bør være klar – en sygemelding 

koster dyrt på mange parametre. 

Lederen kan benytte samme tilgange og redskaber til dialogen som i risikozonen. Med en 

medarbejder i farezonen er der dog nogle punkter, man bør have ekstra fokus på: 



• Forbered dig forud for samtalen: Hvilke opgaver ligger hos medarbejderen, og

hvordan ser kalenderen ud? Hvad kan udskydes, aflyses eller placeres hos andre i

teamet? Vær parat til at omprioritere og fjerne opgaver.

• Tag styring i samtalen og sørg for aflastning, der kan mærkes, og som gør en forskel.

Aftal eventuelt nedsat tid i nogle dage eller længere i form af en delvis sygemelding.

Tænk også i hele restitutionsdage og hjemmearbejdsdage.

• Skaf hjælp. Kan virksomheden tilbyde hjælp i form af psykologsamtaler? Eller kan det

ske via medarbejderens sundhedsforsikring? Bed eventuelt medarbejderen tage

kontakt til sin læge, som kan henvise til relevante stressbehandlingstilbud.

Her kan du downloade en tilbagevendelsesplan som redskab 

LEDELSE UNDER SYGEMELDING 

Hvis en medarbejder bliver sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress, er første punkt 

på lederens dagsorden at etablere en god og hjælpsom kontakt. Dette vil som regel ske 

telefonisk. 

ʺHvis der ikke følges op, kan medarbejderen ydermere let få oplevelsen af ikke at være

betydningsfuld eller ønsket på arbejdspladsenʺ

Både forskning og erfaring viser, at tidlig kontakt understøtter medarbejderens 

tilbagevenden til arbejdet.7 Det er vigtigt at holde regelmæssig kontakt, uanset om 

medarbejderen hurtigt er klar til at vende tilbage til arbejdet, eller om der bliver tale om et 

længere tilbagevendelsesforløb. 

Somme tider har medarbejderen brug for perioder med ro og pause, og der opstår ofte 

det dilemma, at den velmente kontakt og opfølgning fra lederens side opleves af 

medarbejderen som et pres, der ligefrem kan forværre oplevelsen af 

stresssymptomerne. Det er vigtigt, at lederen anerkender dette og justerer frekvensen og 

indholdet af opfølgningerne, så de fungerer for medarbejderen. 

Tal sammen om, hvordan I kan holde kontakt på en god måde. For at skrue ned for 

oplevelsen af pres kan det være en hjælp at: 

• Holde korte opfølgninger, der fokuserer på det vigtigste. I skal ikke ”hele vejen rundt”

om situationen hver gang. Lav en kort status: Er der fremgang? Noget

medarbejderen har brug for at få drøftet? Noget lederen kan hjælpe med?

• Vente længere mellem opfølgningerne, for eksempel to uger eller op til tre uger, hvis

der er lagt en plan for eksempelvis behandling, som medarbejderen skal følge i

mellemtiden.



• Samtidig går det ikke at give helt slip på opfølgningen, for så har lederen ingen

mulighed for at hjælpe medarbejderen eller få den nødvendige information om

eksempelvis varighed, så fraværet kan dækkes bedst muligt på arbejdspladsen.

Hvis der ikke følges op, kan medarbejderen ydermere let få oplevelsen af ikke at være 

betydningsfuld eller ønsket på arbejdspladsen, fordi man åbenbart nemt kan undværes. 

Så lav altid en aftale om, hvornår I taler sammen næste gang. 

LÆG EN REALISTISK PLAN – OG FØLG OP 

For at hjælpe medarbejderen tilbage på arbejde er det meget vigtigt, at lederen og 

medarbejderen sammen får lagt en plan, som de begge finder realistisk. Her er der 

mange ting at være opmærksom på, og tilsyneladende små ting kan senere vise sig at få 

stor betydning. Så det gælder om at komme hele vejen rundt og gå grundigt til værks. 

Til dette formål har vi på baggrund af mangeårige erfaringer med stress og 

tilbagevendelsesforløb udviklet redskabet Tilbagevendelsesplanen. I redskabet har vi 

integreret tre nøglefaktorer, som i stress-litteraturen behandles hver for sig, men som er 

nødt til at blive tænkt sammen for at skabe en god plan. Det drejer sig om: 

• Arbejdstid – konkret fordelt på ugens dage og med gradvis optrapning over tid

• Opgaver – inddelt i tre niveauer efter deres grad af forudsigelighed og rutine kontra

kompleksitet og tidspres

• Støtte og sparring – den kollegiale og ledelsesmæssige støtte, som bør stilles til

rådighed for medarbejderen.



Selv de bedste planer må justeres undervejs. Derfor er det afgørende, at I holder løbende 

opfølgningsmøder. Endvidere ligger der et vigtigt signal om støtte, struktur og 

forudsigelighed i, at lederen tager ansvar for at følge op regelmæssigt. Vi anbefaler, at I 

holder møderne ugentlig i starten. Efterhånden kan I gå over til hver 14. dag, hvis det går 

godt med at følge planen. 

HOLD FOKUS PÅ TEAMET OG OPGAVELØSNINGEN 

Der er et meget vigtigt aspekt af ledelsesopgaven forbundet med en stresssygemelding: 

At holde balancen mellem hensynet til den sygemeldte medarbejder – og det der skal 

gøres for at varetage opgaveløsningen – og trivslen i resten af teamet. Dette skaber ofte 

dilemmaer for lederne: 

”Hvis jeg skal skærme Pernille, havner presset hos Thomas – Eller hos mig selv! Hvordan 

passer jeg på teamet, når der er længerevarende fravær? Hvor ”lang snor” kan jeg give en 

sygemeldt medarbejder, når vi ikke kan følge med og løse opgaverne?” 

Når en medarbejder bliver sygemeldt, vil der som regel være opgaver, som kollegaerne 

må håndtere. Det kan betyde, at de i en periode skal arbejde anderledes og måske mere. 

Det er vigtigt at lægge en plan for dette med det samme. Overvej, hvilke opgaver der skal 

løses? Hvad kan nedprioriteres, udsættes eller aflyses? Hvilke opgaver, er teamet 

afhængige af, bliver løst? 

Tag derefter initiativet til at drøfte situationen i teamet. Det er vigtigt at anerkende og 

kommunikere, at du er opmærksom på og glad for, at teamet gør en ekstra indsats. 

Informér også teamet om de aftaler, du og den stressramte har indgået, samt om 

prioriteringer og planer for eventuel tilførsel af ressourcer. 

Det er også vigtigt at lede opad i denne situation: Drøft prioriteringer og løsningsforslag 

med din egen chef. Kan I få vikardækning eller tilført andre ressourcer? Og afklar, om I er 

enige om tidsplanen for den sygemeldte medarbejders tilbagevenden? 

Endelig kan det være klogt at forventningsafstemme med jeres interessenter og 

samarbejdspartnere i forhold til den aktuelle situation: Hvilke leverancer eller projekter 

må eventuelt udskydes eller nedjusteres? Er der opgaver eller ydelser, som må leveres i 

en anden form af andre medarbejdere eller til en anden kvalitetsstandard? 

Tilsammen ruster disse initiativer og drøftelser jer til at 

klare fraværsperioden med fortsat fokus på kerneopgaven 

og med blik for at understøtte trivslen i teamet. 

Med det rette fokus på at opfange tidlige tegn på stress vil det være muligt for lederen at 

forebygge de fleste stress-sygemeldinger. Og de sygemeldinger, der ikke kan undgås, kan 



til gengæld håndteres klogt, så medarbejderne på bedst mulig vis kan vende tilbage til 

arbejdspladsen. 

Effektiv stress-forebyggelse kræver et løbende og systematisk fokus på både rammerne 

for opgaveløsningen og på de enkelte medarbejdere. Vi anbefaler derfor, at man som 

leder sætter tid af i sin kalender til med passende interval at lave dette ledelsesarbejde: 

• Få overblik over medarbejderne: Arbejder alle på rette spor og trives? Er der vigtige

informationer, der skal gives, eller medarbejdere, der skal opsøges?

• Få overblik over organisationen og tiden, der kommer: Er der særlige områder eller

opgaver, der kalder på din indsats? Hvad kan du allerede nu se i horisonten, som du

skal forholde dig til? Er der noget, du skal lede udad eller opad med?

På den måde bevæger du dig som leder væk fra brandslukning og frem imod en mere 

strategisk ledelse, når det kommer til at styrke opgaveløsning og trivsel og forebygge 

stress i organisationen. 

Vi har i denne artikel sat fokus på, hvordan du som leder kan arbejde med forebyggelse af 

stress hos den enkelte medarbejder. Det er dog vigtigt at understrege, at en effektiv 

forebyggelse af stress på arbejdspladsen også kræver en indsats på organisatorisk niveau 

samt gruppe- og lederniveau, som du kan læse om i seriens andre artikler. 



REFERENCER 

1. Se Lederne (2017): Ledere har central rolle i forebyggelse af stress. Nyhed på 
Lederne.dk. 

2. Friis Andersen et al. (2016): Ledernes udfordringer og muligheder i håndteringen af 
medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer. Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

3.Moll, S.E. (2014): The web of silence: A qualitative case study of early intervention and 
support for healthcare worker with mental ill-health. I: BMC Public Health 2014, 14, s. 138.

4.Trivselstrappen er PS-indsatsens integration og videreudvikling af følgende to 
modeller: 1: TRF-modellen i Martini, Tøttrup & Krarup (2017): Lederens stresshåndbog. 
Styrk dine lederkompetencer når det kommer til stress. Dansk psykologisk forlag. 2: 
Stresstrappen i Friis Andersen & Kingston (2016): Stop stress. Klim.

5.Læs om lytteposter i artiklen Stress skal forebygges organisatorisk, som er en del af 
denne artikelserie.

6.Friis Andersen et al. (2016): Ledernes udfordringer og muligheder i håndteringen af 
medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer. Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

7. Wilhelm Borg et al. (2010): Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og 
tilbagevenden til arbejde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

http://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?

journalId=e0807e3d-92b0-4e4d-86fe-4813629ca431



OM FORFATTERNE 

 

Mette Kjærgaard Svendsen er specialistgodkendt i arbejds- og organisationspsykologi og 

har bred erfaring med ledelse, organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø. Hun er 

chefkonsulent i Arbejdsmiljø København og projektleder for PS (Københavns kommunes 

indsats for Psykisk Sundhed).  

Morten Kallehauge er autoriseret psykolog og har gennem en årrække arbejdet med 

individuel stressbehandling, arbejdslivscoaching og ledersparring. Som specialkonsulent 

i Arbejdsmiljø København arbejder han med at bygge bro mellem den individrettede 

stressindsats og forebyggende indsatser på organisatorisk og strategisk niveau.  

 




