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Grænser i grænseløsheden - hvordan sætter vi - måske forskellige - grænser i fællesskab og skaber 

gode vaner? 

Processen fra trivsel til stress – og hvilken betydning det kan have for oplevelsen og håndteringen af 

grænser og grænseløsheder 

De næste tre kvarter 

Malene Friis Andersen



Grænser i grænseløsheden 
- hvordan sætter vi - måske forskellige -

grænser i fællesskab og skaber gode 

vaner? 



Fem former for grænseløshed 

• Tids- og lokationsgrænseløshed

• Identitetsgrænseløshed 

• Kvalitetsgrænseløshed 

• Kvantitetsgrænseløshed 

• Neuralgrænseløshed 

Malene Friis Andersen



Tids- og lokationsgrænseløshed

Holder I butikken for længe åben?

Vær opmærksom på, at god fleksibilitet ikke bliver til usund grænseløshed
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Identitetsgrænseløshed 
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Industri Vidensarbejde



Kvalitetsgrænseløshed  
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Kvantitetsgrænseløshed  
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Neuralgrænseløshed  
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Forskellige håndteringsstrategier
Tanja Kierkegaard’s Ph.d.-afhandling



Processen fra trivsel til stress 
– og hvilken betydning det kan have for 

oplevelsen og håndteringen af grænser og 

grænseløsheder 



Fra trivsel til alvorlig 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



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

Malene Friis Andersen



Negativ 

Stress
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Tempereret

Overophedet

Nedsmeltet

Udbrændt

TR’s & AMR’s rolle, ansvar, mulighed? 

Opvarmet

Støttende

Håndter 

Synlighed

Synlig AMR og 

TR

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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Tids- og lokationsgrænseløshed, Identitetsgrænseløshed, Kvalitetsgrænseløshed, Kvantitets-

grænseløshed, Neuralgrænseløshed 
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• Hvilke former for grænseløshed udfordres I især af på jeres skole? Hvilke er 

nemmere at håndtere? Hvad tror I denne forskel skyldes? 

• Har I nogle fælles gode vaner eller strategier, der er særlige hjælpsomme i 

forhold til at sætte nogle grænser? 

• Er der en eller flere af grænseløshederne, som I måske kunne håndtere mere i 

fælleskab på arbejdspladsen? 

• Hvilke grænser har den enkelte og fællesskabet brug for at få sat – eller brug 

for selv at sætte – for at sikre, at I størstedelen af tiden er i den tempererede 

fase?

Drøft



Rutiner og ritualer 
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