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Før 1960 

 

1960-80’erne 

 

1990-00-10´erne Område 

Arbejdsfilosofi  Løn: Til dagen og vejen 

 Tryghed 

 Loyalitet mod arbejdsgiver: 

Guldur efter 50 års tro 

tjeneste 

 Pligter 

 

 Kend din profession 

 Fællesskab og 

rammer 

 Muligheder 

 Foranderlighed 

 

 

Ledelsesfilosofi 

Samfundsfilosofi 

 Kend din stand og plads 

 Statusorientering og hierarki 

 Regler og etiketter 

 Uforanderlighed 

 Autoritet og magtbaseret 

 Formelle regler og hierarki 

 Kommando og kontrol 

 Lederen som boss 

 

 

 Karriere og mål 

 Trivsel 

 Loyalitet mod opgaver             

og projekter 

 Rettigheder 

 Demokratisk  

 Delegeret ansvar 

 Indflydelse 

 Lederen som ekspert 

 

 

 Kend dig selv 

 Individualisme og 

selviscenesættelse 

 Frihed og mobilitet 

 Konstant forandring 

og zappe-mentalitet  

 
 Identitet og selvrealisering  

 Oplevelser 

 Loyalitet mod sig selv:                  

Fri agent på jobmarkedet 

 Personlige værdier 

 

 Værdibaseret 

 Ligeværdighed og respekt 

 Selvbestemmelse og 

ejerskab 

 Lederen som coach/mentor 

 og forandringsagent 

 

Arbejdsliv gennem tiderne Program Program Program Arbejdsliv gennem tiderne 
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Individualisering og grænseløshed som belastningsfaktorer i tiden 

• Arbejde og identitet smelter sammen 

• Ressourcer og vilkår ændres 

• Det grænseløse arbejde 

– Identitet 

– Tid 

– Kvalitet 

– Kvantitet 

– Neurale ”åbningstider” 
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Det rimer på stress 

• Når arbejdet både er livsnødvendigt og livsfarligt 

 

- Ydre uoverensstemmelser i organisatoriske- og 

arbejdsmæssige betingelser resulterer i indre konflikter og en 

følelse af ikke at slå til. 

 

- Alt sættes ind for at løse arbejdsopgaverne upåklageligt for at 

udsætte identitetskollaps.  
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Fænomenet stress 

Stress er en belastningstilstand, hvis alvor  

kommer an på muligheden for at håndtere den 
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Et bud på en definition – den enkle 

 

Krav > Ressourcer  =  Stress 

                                              (oplevede og faktiske)                      
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Stress i tal 

 
   • 15% har følt sig stresset ”hele tiden” eller ”ofte” inden for de sidste to  
      uger. (NFA, 2014) 
 

•  35% af danskerne melder sig af og til syge på grund af 

    arbejdspres eller stress 

 

•  Stress er årsag til helt op mod 25% af sygefraværet i Danmark. 

    Det betyder, at op mod 35.000 danskere er sygemeldte hver 

    dag på grund af stress 

 

•  51% af danskernes stress er direkte arbejdsrelateret. 43% er en  

     blanding af både arbejde og privatliv. 
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Det gør stress ved kroppen 

Udskillelse af hormonerne 
 noradrenalin, adrenalin  

og kortisol  

Psykisk  
eller fysisk 

stress 

Puls og blodtryk stiger 
Blodet tilføres især muskler og hjerte 

Frigørelse af ekstra røde blodlegemer fra milten 
Hvide blodlegemer føres fra blodet ud i vævet 

Sukker og fedtindhold i blodet stiger 
Svedudskillelsen øges 

Effekt på kort sigt: 

• Øget energi til musklerne 

• Man handler og tænker hurtigere  

• Hjælper til bekæmpelse af infektioner 

• Hjælper til at stoppe blødninger 

• Øget svedudskillelse hjælper kroppen af med 

varmen 

 

Effekt på lang sigt: 

• Forhøjet blodtryk 

• Åreforkalkning og blodpropper 

• Demens 

• Depression 

• Nedsat immunforsvar 

• Forværring af kroniske sygdomme 
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Det gør stress ved os psykisk 

 

   • Vores individuelle mestringsstrategier slår ikke til 

 - følelse af utilstrækkelighed 

 - følelse af magtesløshed 

 - ændret selvbillede og selvværd 

 - identitetskollaps  
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Fra trivsel til stress 
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Udfordringer for arbejdspladsen 

•  Berøringsangst 

•  Fordomme 

•  Når årsagerne synes umulige at gøre noget ved 

•  Det psykologiske hører til folks privatliv 

•  Bange for at forværre tilstanden 

•  Usikkerhed om performance-evnen 

•  Mangler viden og redskaber til at håndtere stress  og 

følgesygdomme med et arbejdsrelateret fokus  

• Mangler feedback og anbefalinger fra fagprofessionelle 

• Dilemmaet ved hensyn til den enkelte kontra det fælles 

• Handler ofte sent – derfor sværere forløb og prognose 
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Tak for nu 

 
 
 

 
 
 

Blom Søefeldt  
Erhvervspsykologisk rådgivning 

August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K 
 

Tlf.: +45 60 40 72 10 • Direkte tlf.: +45 21 80 34 49 
E-mail: mail@blomsoefeldt.dk  

www.blomsoefeldt.dk 


