
Stress – Når vilkår vælter trivsel 

Ved Malene Friis Andersen
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• Stressreaktionen i det moderne arbejdsliv 

• Processen fra trivsel til alvorlig stress – kend de fem faser og tilpas dine 

handlinger

• Psykologisk sikkerhed – læringsorienterede fællesskaber

De næste to timer. Sådan ca.



Hvad tager vi udgangspunkt i 



Opmærksomhed på dine og din arbejdsplads styrker 
og udfordringer
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Viden
Om psykisk arbejdsmiljø, stress, 

trivsel og effektivitet

Redskaber 
Til at skabe godt psykisk 

arbejdsmiljø og håndtere 
stress

Rammer 
Fremmer/forhindrer 

rammerne arbejdet for 
trivsel? 

Konkret adfærd i forhold til at skabe godt psykisk arbejdsmiljø, 

skabe trivsel, effektivitet og nedbringe stress 



Travlhed Stress

Stressniveauet opleves 

unødvendigt højt
De rigtige alarmer 

drukner

Travlhed kaldes stress Stress kaldes travlhed

”Pludselige” 

sammenbrud og 

sygemeldinger
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Udvikling af 

macho-kultur, 

talenter siver



Refleksionsøvelse 

• Hvordan forstår I stress på jeres arbejdsplads? Er I enige? Er der forskel i 
forskellige afdelinger/teams?  

• Hvad skal du/I være opmærksomme på i forhold til, at stress hverken tales 
op eller ned? 
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Hvordan kan arbejdet blive et 
spørgsmål om liv eller død? 

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

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

ud i armen og tænker: ’Nu får jeg simpelthen en blodprop!” 
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Hvorfor stress
- Sammenfoldning mellem arbejde og identitet

Videns- og relationsarbejde
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Fra trivsel til stress

© MF Andersen og M Kingston i “Stop Stress – Håndbog for ledere” (2016) 
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Krav og ressourcer 
balancerer

Høj aktivitet og 
potentiel kvalitet

Motivation

Fagligt engagement

Arbejdsglæde og 
følelse af kontrol

Højt energiniveau

Nærmeste 
udviklings- og  
udfordringszone

Begyndende pres

Kvaliteten 
reduceres en smule

Tendens til 
uklarhed og 
manglende overblik 

Risiko for konflikter 
i teamet

Begyndende 
stresssymptomer: 

fx spise, gå og tale 
hurtigere,          
irritabilitet

Vedvarende pres

Oplevelse af mang-
lende kompetencer 

Tro på egne evner 
svinder 

Dårlig prioritering og 
flere fejl

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

Langvarigt pres

Ineffektivitet

Brandslukning  

Lav trivsel, tristhed

Sygefravær

Alvorlige stress-

symptomer: Fysiske 

og psykiske 

sammenbrud

Overophedet

Nedsmeltet

Udbrændt

Opvarmet

Massivt og langvarigt

pres

Kognitivt og følelsesmæs-

sigt flad og udbrændt

Markant nedsat arbejds-

evne

Typisk langtidssyge-

melding

Tempereret

Alvorlig stressTrivsel



Drøft…. 

• Hvor befinder medarbejderne i dit team/afdeling/arbejdsplads sig typisk på 
trappen? Hvilke eksempler har du set?

• Hvad gør du som TR konkret for at forebygge og håndtere stress blandt de ansatte? 
Hvad har du især gode erfaringer med? 



Indflydelse
Vi kan påvirke vigtige beslutninger og 

forhold omkring vores arbejde

Mening 
Vi oplever at arbejdet er meningsfuldt og 

at vi kan gøre en vigtig forskel

Forudsigelighed 
Der er en vis forudsigelighed i vores

arbejde

Social støtte 
Vi har gode relationer til hinanden, hvor 
vi interesserer os for hinanden og bakker 

hinanden op

Belønning 
Vi får anerkendelse og feedback på vores

arbejde, og andre finder vores indsats 
værdifuld

Krav 
Kravene til os balancerer fornuftigt 

imellem det nemme og det udfordrende

Hvad minimerer stress og skaber trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø?
De seks guldkorn
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Hvad er ledelsesopgaven?

Alvorlig stress
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Krav og 

ressourcer 

balancerer

Udøv synlig og 
nærværende ledelse

Understøt 
performance og 
trivsel

Faciliter læring og 
udvikling

Vær en god 
rollemodel

Begyndende pres

Vis interesse for 
belastning og trivsel

Styrk prioritering

Understøt 
planlægning 

Gør pausen legitim

Understøt teamet

Vedvarende pres

Insister på dialog

Fasthold ledelsesret

Skab tydelige rammer 
for arbejdet

Skær fra, skær til og 
prioriter i opgaver

Undersøg og 
understøt social 
støtte

Få evt. ekstern hjælp

Langvarigt pres

Tag hånd om med-

arbejderen

Foreslå lægebesøg og 

evt. sygemelding

Lav helt klare aftaler 

om forløb og Infor-

mation til kolleger

Overophedet

Nedsmeltet

Udbrændt

Opvarmet

Trivsel

Massivt og langvarigt

pres

Hold kontakten og hold

fast i forløbet

Monitorer og tilpas

Støt tilbagevenden

Husk teamet

Tempereret



Negativ 

Stress
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Tempereret

Overophedet

Nedsmeltet

Udbrændt

TR’s rolle, ansvar, mulighed? 

Opvarmet

Støttende

Håndter 

Synlighed

Synlig TR

Synliggørelse af 

arbejdsmiljø-

arbejdet

Tillidsop-

byggende og 

gode relationer

Spørg ind til 

arbejdsglæde og 

arbejdsfrustration, 

work-life balance

Opfordre til 

forventnings-

afstemning med 

leder

Motiver til samtale med 

leder!

Skal man sige det til 

lederen – også uden 

tilsagn?

Er der noget på 

afdelingsniveau, der 

skal tages hånd om?

Sig det til lederen –

også uden tilsagn

Giv ikke op eller 

slip! Tag mistanken 

alvorligt

Bevar kontakt

Støt tilbage-

venden
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Psykologisk sikkerhed
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Psykologisk sikkerhed

Når et team har høj grad af psykologisk sikkerhed, 

skaber det gensidige positive forventninger til, at andre 

teammedlemmer har gode intentioner og handler for 

teamets fælles interesser.

Et psykologisk sikkert arbejdsmiljø muliggør 

forskellige slags tænkning, kreativitet og risikovillighed 

og motiverer til udforskende og udviklende læring. 

(Edmondson and Lei 2014).



Hvordan ser psykologisk sikkerhed ud i adfærd?

Medarbejdere, der rapporterer om psykologisk sikkerhed, er mere tilbøjelige 
til at:

• Opsøge og efterspørge feedback

• Informationsdele

• Spørge efter hjælp og deler usikkerhed

• Diskuterer fejl og uventede resultater, 

• Eksperimentere

• Støtte og hjælpe hinanden

Medarbejdere og ledere har generelt mere læringsadfærd 
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Samskabelse

”Medarbejderne har ingen tillid til mig. Det er jeg rigtig ked af. Og når jeg gerne vil tale med 

dem om det og forbedre det, så siger de, at det kan de ikke, for de har ingen tillid til mig.”

Tre simple ting den enkelte kan gøre for at skabe psykologisk sikkerhed i teamet:

• Frame arbejdet som en læringssituation – og ikke blot en situation for udførelse

• Skab og frem nysgerrighed og stil mange spørgsmål

• Anerkend egen fejlbarhed (Amy Edmondson)
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• Sæt jer sammen i grupper af tre personer. På skift placerer I jeres team i et af de 
fem ”rum”.

De andre spørger nysgerrigt ind til ”rummet”: 
• Hvad karakteriserer det rum? Er der nogle konkrete eksempler på den høje eller 

mindre høje grad af PS? Hvad betyder det for teamets opgaveløsning, at I er i det 
rum? Hvad betyder det for teamets arbejdsglæde og psykiske arbejdsmiljø?  

• Hvilke lederhandlinger er med til at øge den psykologiske sikkerhed i teamet? 
Hvilke medarbejderhandlinger er med til at øge den psykologiske sikkerhed?

• Hvad tror du, der skal til for, at teamet bevæger sig et skridt mod højre?  

Øvelse:
Psykologisk sikkerhed – hvilket rum er vi i? 

Meget lav PS Meget PS



Spørgsmål:

kontakt@malenefriisandersen.dk
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