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Sådan forebygger du stress
Steffen Tange, Summit Consulting - Erhvervssammenslutningen, torsdag d. 26. november, 2020
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• Stress i tal

• Hvad er stress – og hvad er det IKKE?

• Stressforebyggende ledelse i praksis:

o 4 trin i forebyggelse/håndtering af stress

o 5 copingstrategier

o 6 ”guldkorn” ift. at sikre jobtrivsel

Agenda
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Hvem er Summit Consulting?

• Erhvervspsykologisk konsulenthus, grundlagt i 2001

• Udvikler ledere og organisationer op imod den 
strategiske ambition

• 4 ydelsesområder, herunder stressforebyggende 
ledelse

• Stor erhvervspsykologisk og ledelsesfaglig erfaring  
og ekspertise
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Stress i tal
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Tallene er ret ”stabile” sammenlignet med jan. 2019 (kilde: AS3/Epinion). Nogle nøgletal:

• 77% er meget tilfredse/tilfredse med deres jobs

• 18% har skiftet arbejdsplads, fordi de var stresset. Det er 7 %-point mere end i 2019

• 23% har oplevet en jobforringelse indenfor det sidste år

– Top 3 ift. forringelser: Stress: 33%, Org. forandringer: 31%, Mindre anerkendelse: 30% 

• 17% har følt sig stresset hele tiden/ofte indenfor de sidste 4 uger. Lille fald ift. 2019 (18%)

• 15% af dem, der oplever stress oplever slet ikke, at de får hjælp fra egen leder

• 38% af alle adspurgte angiver, at de ved stress foretrækker dialog med egen leder

Umiddelbare refleksioner ift. ledelse?

Status på stress i DK, jan. 2020
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Umiddelbare refleksioner?

• Andelen af ”konstant” stressede synes på vej op, f.eks. ca. 12% i 2005 (kilde: NFA)

• Stress fylder stadig en del i og med, at knap hver 5. adspurgte oplever konstant stress

• Lederen spiller en vigtig rolle ift. at være synlig og opmærksom på medarbejderens 
arbejdssituation – og mange oplever dem fraværende!! 

Der er stadig behov for at styrke ledernes kompetencer til at agere i dette!

Status på stress i DK, jan. 2020



Side 7

Undersøgelser + generelle erfaringer

• Nedlukningen (foråret 2020): DK næstlavest i Europa ift. stress: tillid til myndigheder, social sikkerhedsnet osv.

• Nedlukningen mindskede øjeblikkeligt stress hos mange!

• Efter genåbningen: Bekymring/stress ift. at miste jobbet – eller ift. ekstra stort arbejdspres…

• Tendens: Mere hjemmearbejde! 

o Fordele: mere selvledelse + mindre transporttid. 

o Ulempe: skisma arbejde/ privatliv, der flyder endnu mere sammen

Ledelsesudfordringer: 

• Tydelig og nærværende ledelse på distancen vil komme endnu mere i fokus

Status på stress i DK, under/efter Corona
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Hvad er ”stress” – og hvad er det ikke?
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• Betyder ”belastning” eller ”pres”

• Skyldes en oplevet ”trussel”: Kan jeg klare det?

• Kroppen udskiller adrenalin og kortisol: mobiliserer 
til kamp-flugt

• Reaktionerne kan være fysiske og/eller psykiske

• Vi opsøger frivilligt en stresstilstand ifm. sport osv., 
hvor den kan give et ”kick”

• Men vi møder også stresstilstande ”ufrivilligt” ifm. fx 
arbejdspres, konflikter osv.

Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at 
reagere og handle hensigtsmæssigt i pressede 
situationer. 

Længerevarende stress udgør en trussel mod 
helbredet!

”Stress” er ikke en sygdom og ikke usundt i små doser!
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En dårlig cocktail: Høje krav – Lav kontrol!

Karasek & Theorell

Kilde: Madsen IEH et al. Job strain as a risk factor for clinical depression: Systematic review and meta-analysis with additional individual participant data. Review. 
Cambridge University Press 2017.
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Stresskurven

Passiv

Afslappet

Flow Udmattet

Kollaps
Fysisk og/eller 
psykisk

Fysisk udtrætning
Panik/frustration, angst

Mangel på               Optimal                       Skadelig                  Udbrændt
stress                       stress stress

Performance

Stressniveau

”God” 
stress

”Dårlig” 
stress

Belastet

Kilde: Joan Siiger, 2015, Friis Andersen & Kingston, 2016 samt Matzau & Cadogan, 2014
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• Hvor er du selv lige nu på kurven – samlet set?

o Hvor er du selv på stresskurven lige nu?

o Hvilken betydning har det eventuelt for din tid/”overskud” til at følge op på medarbejderne?

Parvis refleksion
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Stressforebyggende ledelse i praksis
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4 trin i forebyggelse og håndtering af stress/arbejdspres

Symptomer

Triggere

Coping

Effekt

Reel oplevet travlhed gøre det relevant at have et 
grundlæggende beredskab ift. at kunne ”mærke” 
og dernæst agere overfor et arbejdspres!

Bevidsthed om + ageren på disse trin kan dernæst 
virke stressforebyggende!

Kilde: Joan Siiger, MyStress, 2015
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Bevidstgøre sig om en aktuel belastning

• Monitorere eget arbejdspres: Hvilke belastningsreaktioner kan jeg mærke?

• Spørge sig selv: Hvordan kan jeg agere, inden symptomerne bliver stærke?

Symptomer 
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Stress-symptomer

Mentalt

Uro

Træthed

Koncentrationsproblemer

Hukommelsesproblemer

Manglende humor

Rastløshed

Irritabilitet

Modvilje

Adfærd

Præstationsnedgang

”Lukker sig inde”

Umeddelsomhed

Ubeslutsomhed

Sammenbidt/vrede

Øget sygefravær

”Stakåndet”

Søvnproblemer

Kilde: Bl.a. Bo Netterstrøm, Dr. med. speciallæge i samfunds- og arbejdsmedicin 

Fysisk

Hovedpine

Hjertebanken

Mavesmerter

Rysten på hænder

Svimmelhed

Tissetrang/diarré

Infektioner

Forværring af kroniske 
sygdomme
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Bevidstgøre sig om triggere

• Hvad på mit job kan udløse:

o En kortvarig følelse af, at jeg er presset?

o En følelse af pres, der ”bliver stående”, selvom jeg har forladt 
arbejdspladsen og har ”fyraften”?

• Hvad i mit personlige liv kan
udløse en følelse af pres?

Triggere
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I privatlivet

• Flytning

• At få barn

• Problemer i parforholdet

• Ledighed

• Problemer med privatøkonomi

• Sygdom i familien

• Dødsfald i familien

• Store krav og forventninger til sig selv:

o Udfyldelse af partnerrollen

o Udfyldelse af forældrerollen

o Standard for kost, motion og sundhed

Hyppige kilder til stress – både indre og ydre

I arbejdslivet

• For stor arbejdsmængde

• Uklare roller, krav og forventninger

• Kompleksitet og forandringer

• Manglende indflydelse

• Samarbejdskonflikter

• Tidspres og mange deadlines

• Hastige skift og afbrydelser

• Store krav og forventninger til sig selv:

o (For) høj barre for egen faglig præstation

o Tager for meget ansvar på sig (ift. rollen)

o Tvivl om egen kompetence og formåen

Kilde: Matzau & Cadogan, 2014
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Et bevidst valg af copingstrategier vs. ubevidst “automatadfærd”…

• ”Hjælp til selvhjælp” til at få styr på krav og genskabe følelsen af kontrol

• Stoppe en belastning helt konkret

• Sikre restituering

• Sikre en åben dialog om arbejdspres mellem leder og medarbejder

• Tydeliggøre (i medarbejderens bevidsthed) lederen som en, ”der kan hjælpe”

Formålet med coping
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Afledning og ro

De 5 copingstrategier

Overblik

Forhandle krav Bede om hjælp Bakke ud

Kilde: Joan Siiger - MyStress
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• At holde pause – simpel restitution

• En gåtur omkring bygningen

• Afslapningsøvelser og meditation

• Sport/fritidsaktiviteter – adspredelse 

• “Get a life”, så livet ikke kun er arbejde

• Alkohol eller andre stimulanser

• ”Afreagere” med vredesudbrud eller lign.

Afledning og ro



Side 22

• Analysere følelsen af pres: hvilke opgaver, hvornår og hvordan?

• Er det overhovedet muligt at løse det, jeg har “på tallerkenen?”

• Skabe struktur og sætte i kalenderne

• Prioritere – med eller uden interessenter

Overblik (organisering og struktur)



Side 23

• Forhandle/afstemme krav og forventninger med leder eller kunden

• Omfang og detaljeringsgrad på løsningerne

• Deadlines

• Hvem gør hvad? Er der andre, der kunne bidrage?

• Ressourcevurdering og -forhandling

• Er kravene rimelige?

• Er kravene uden for eller inde i mig?

Forhandle krav

Why We Don’t Ask for More Time on Deadlines (But Probably Should), J. Yoon, A. Whillans & G. Donnelly , Harvard Business Review, 2019

https://hbr.org/search?term=jaewon%20yoon
https://hbr.org/search?term=ashley%20whillans
https://hbr.org/search?term=grant%20donnelly
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Fra:

• Kolleger

• Nærmeste leder

• Medarbejdere

• Familie og venner

Bede om hjælp
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• Kommunikere, at du ikke kan…

• Sige fra over for opgaven

• Holde op med at gøre det…

Bakke ud
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• Afledning og ro

• Overblik/struktur

• Forhandle krav

• Bede om hjælp

• Bakke ud

De 5 copingstrategier – opsummering
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Hvilke copingstrategier bruger jeg typisk, når jeg er 
under pres?

Fordel 100% på de 5 strategier.

Præsentér og drøft med sidemand: styrker/svagheder 
i jeres profiler.

Min egen copingprofil: Navn __________________________________

20% 40% 60% 80% 100%

Afledning
og ro

Overblik

Forhandle krav

Bede om hjælp

Bakke ud
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Min egen copingprofil: EKSEMPEL

20% 40% 60% 80% 100%

Afledning
og ro

Overblik

Forhandle krav

Bede om hjælp

Bakke ud

Hvilke copingstrategier bruger jeg typisk, når jeg er 
under pres?

Fordel 100% på de 5 strategier.

Præsentér og drøft med sidemand: styrker/svagheder 
i jeres profiler.
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En bevidst refleksion over mine copingstrategier:

• Hvad lykkedes jeg med i mine copingtiltag?

• Hvilke triggere kan jeg bedst cope med?

• Hvad kan jeg lære af dette, som jeg kan bruge bevidst fremover?

Effekt
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Regn ikke med, at medarbejderen af sig selv kommer og fortæller om stress. 

For måske mærker vedkommende det ikke engang selv.

Du kan derfor være opmærksom på forskellige symptomer hos medarbejderen:

• Generel tilgang til arbejdet

o Har svært ved at omstille sig

o Viser pludselig modstand, selvom vedkommende ikke plejer dette

o Undgår at påtage sig opgaver

• Opgaveadfærd

o Presser sig selv unødvendigt

o Fortaber sig i detaljer

o ”Lukker sig inde” i opgaveløsningen

• Social adfærd/attitude

o Virker mere utilfreds og negativ, end han/hun plejer

o Virker pludseligt opfarende

o Trækker sig fra fællesskabet, fx går ikke med til frokost

Hvornår skal du som leder være bekymret?

Inspireret af bl.a.: Advarsel: Konfliktsky ledere får stresskurven til at stige, v. H. F. Dybdahl & J Karle, Væksthus for ledelse 
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6 ”guldkorn” ift. at sikre jobtrivsel
Kilde: Nationalt Forskningscenter i Arbejdsmiljø
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6 guldkorn, der skaber en positiv forskel i medarbejderens oplevelse af jobtrivsel

Din daglige ledelse gør en forskel

1. Indflydelse
Jeg kan påvirke vigtige 

beslutninger og forhold omkring 
mit arbejde

5. Forudsigelighed
Der er en vis forudsigelighed i mit 

arbejde, og jeg har mulighed for 
en vis kontrol

6. Krav
Kravene til mig balancerer 

fornuftigt imellem det nemme og 
det udfordrende

3. Mening
Jeg oplever, at mit arbejde er 

meningsfuldt, og at jeg kan gøre 
en vigtig forskel

4. Belønning
Jeg får anerkendelse og feedback 
på mit arbejde, og andre finder 

min indsats værdifuld

2. Social støtte
Jeg har gode relationer til 
kollegaer og chef, hvor vi 

interesserer os for hinanden og 
bakker hinanden op

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø og Helbred 2014
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Tænk på en konkret medarbejder, du oplever er presset: Overvej for hvert af de 6 ”guldkorn”, om du kan gøre noget i din praktiske ledelse, 
der kan forebygge stress og styrke trivslen hos vedkommende:

Din daglige ledelse gør en forskel - Øvelse

1. Indflydelse
Jeg kan påvirke vigtige 

beslutninger og forhold omkring 
mit arbejde

5. Forudsigelighed
Der er en vis forudsigelighed i mit 

arbejde, og jeg har mulighed for 
en vis kontrol

6. Krav
Kravene til mig balancerer 

fornuftigt imellem det nemme og 
det udfordrende

3. Mening
Jeg oplever, at mit arbejde er 

meningsfuldt, og at jeg kan gøre 
en vigtig forskel

4. Belønning
Jeg får anerkendelse og feedback 
på mit arbejde, og andre finder 

min indsats værdifuld

2. Social støtte
Jeg har gode relationer til 
kollegaer og chef, hvor vi 

interesserer os for hinanden og 
bakker hinanden op

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; Arbejdsmiljø og Helbred 2014

Noget jeg vil gøre…

Noget jeg evt. vil drøfte med x/y…

Noget jeg vil gøre…

Noget jeg evt. vil drøfte med x/y…

Noget jeg vil gøre…

Noget jeg evt. vil drøfte med x/y…

Noget jeg vil gøre…

Noget jeg evt. vil drøfte med x/y…

Noget jeg vil gøre…

Noget jeg evt. vil drøfte med x/y…

Noget jeg vil gøre…

Noget jeg evt. vil drøfte med x/y…
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• Rammer: 

Klare mål og realistiske krav

• Kultur:

Vær kulturbærer for hjælpsomhed og sparring

• Fleksibilitet

Involvér medarbejderne i f.eks. procesoptimering

• Handling:

Vær tilgængelig og proaktiv overfor konkrete problemer

”Investerende ledelse”

Kilde: Rapport: Stressforebyggelse – anbefalinger for ledere af Tanja Kirkegaard og Janne Skakon
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Undgå HDGO-
strategien!

(Håber-Det-Går-Over…)
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Hvordan kan Summit Consulting hjælpe?

• Vi hjælper både større og mindre virksomheder med at forebygge stress på arbejdspladsen, jf. oversigten
• Vi klæder jeres ledere på til at kunne forebygge stress som en del af den daglige ledelse
• Vi arbejder forskningsbaseret, men formidler tingene på en praktisk og jordnær måde
• Kontakt gerne Steffen Tange for en uforpligtende dialog:

• Mob. 26 73 66 76
• st@summitconsulting.dk
• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/steffen-tange-41395b/

mailto:st@summitconsulting.dk
https://www.linkedin.com/in/steffen-tange-41395b/

