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Begejstring og Belastning 
 • Det der begejstrer i arbejdet, kan også belaste 

• Det der begejstrer den ene dag, kan belaste en anden dag 

• Det der begejstrer den ene, kan belaste den anden 

• Hvis man fjerner det, der belaster, er der stor risiko for også at 
fjerne det, der begejstrer 



Det moderne arbejdes kendetegn 

• Arbejdet er under 
konstant forandring 

• Altid parat til at kaste 
sig ud på dybt vand 

• Frisat fra traditioner og 
bånd 

• Frisat i tid og rum 

 



Udfordring:  
Sætte forståelsesrammen om 

arbejdet 
• Arbejdsopgaven er 

grundlæggende uklar 
 

• Selv definere egne 
arbejdsopgaver  - ”hvornår 
godt nok” 
 

• Arbejdet tæt knyttet til 
forståelsen af sig selv og ens 
faglighed (”Hvad forstår jeg ved 
arbejde – hvordan forstår jeg 
min faglighed, hvad giver 
mening for MIG?”) 

 
 



”A: Jeg vil gerne ligesom brænde for det jeg laver. Og jeg 

arbejder klart bedst, når jeg brænder for det jeg laver, mest 

effektivt og hurtigst osv.    

Q:… og du kan kun brænde, hvis du har din faglighed og din 

viden med og i spil? 

 A: Ja. Måske kan man sige, det handler også et eller andet 

sted om at få noget integritet. Altså, at det jeg leverer er godt. 

Ikke bare fordi jeg syntes, at det er godt, men fordi jeg rent 

faktisk har gjort mig nogle overvejelser over, hvorfor det skulle 

se ud som det gør.  

Og hvis  den jeg afleverer det til bare siger: ”Der mangler altså 

at blive sat kommaer”,  så har jeg det sådan…..nå ja, så kunne 

jeg lige så godt have ladet være.” 



Udfordring: 
Nye ´balancer´ 

• Udvikle sig i arbejdet – 
men ikke for meget 

• Ambitiøs – men ikke for 
ambitiøs 

• Fleksible – men ikke for 
fleksibel 

• Engageret – men ikke 
overengageret 

• Involveret – men ikke for 
involveret 

 

 

 



 

 

”[…] det er jo ikke altid, at man sidder med en fornemmelse af, 

at den her opgave,  den er bare lige i boksen. Man kan jo faktisk 

godt sidde med en tvivl: ”Sig mig, ramte jeg egentlig rigtig her”? 

  

Hvis du skal lave noget, der er en delopgave på en andens 

opgave, og du har fået at vide, sådan nogenlunde indenfor 

hvilke rammer opgaven skal løses, og du afleverer noget……. 

og du hører ikke noget som helst tilbage om det du har lavet. 

 Det nager da lidt. Sådan føler jeg det og tænker: Ohr, var det 

den vinkel de havde brug for på det?  

Det er eksempelvis, når jeg laver ………Sådan noget, det kan 

laves så det fylder 1½ side, men det kan også  fylde 7 sider, 

eller mere,  afhængigt af hvor meget man skal gå i dybden med 

den enkelte opgave.  

Det er sådan en situation, hvor jeg ind imellem føler, at jeg godt 

kunne bruge en feedback.” 
 



Udfordring: 
Optimering af ydelsen – til grænsen 

 Det handler om at presse 

sig selv , men kun til 
grænsen 

Optimerering af 

produktivitet 



M: Jamen, der var jeg….der kan man sige, at der er jeg igen 

dum. Fordi jeg insisterer på SELV at gøre rapporten færdig. 

….. Jeg SKAL hjem kl. 15, for jeg har altså nogen, der skal 

hentes. Til gengæld, så pakker jeg det hele ud igen kl. 22 om 

aftenen, når jeg har puttet børn, og sidder så til kl. 4-5…. Nej, 

ikke 4, men 2-3 stykker om natten måske, for at få det her 

færdigt….  

 

I: Men det er jo interessant, at du siger: ”Der er jeg igen dum”, 

selvom du godt ved det 

 

M: Ja, fuldstændig. Og her sidder jeg under min barselsorlov 

og siger hver dag til mig selv: ”Det gør jeg ikke igen”………. 

men jeg er ikke så sikker 



Arbejde er identitetsarbejde 
Vi skal hele tiden skabe og genskabe vor egen identitet 

 
Vi er selv ansvarlige for : 

• vores (og andres) 
produktivitet 

• vores sundhed 

• at vi er lykkelige 

• at vi kan klare det hele 

• at vi ikke bukker under 
med stress 

• Hvem er jeg? 

• Er jeg god nok? 

• Til hvad? 

• Også i morgen? 

• Hvem vil jeg gerne 
være? 

• Hvem skal måle mig? 

• Og på hvad? 



Engagementet til forskel 

• Selvledelse er ikke ’bare’ 
indflydelse. 

  

• Den selvledende medarbejder er 
eksistentielt bemyndiget 
(existential empowered) og ikke 
bare bemyndiget (empowered) 
på opgaven 

 

• Det er ikke en ´somom´øvelse – 
det kan være med livet som 
indsats 

 

27. maj 2008  Pia Brammig 



Nydelsesimperativet i arbejdet 

• Elsk at udvikle dig  

 

• Nyd dit arbejde – invester dig selv – vælg 
det du brænder for 

 

• Nyd forsagelsen 

 

 

 

 



Men 

• Engagement i arbejdet er ikke det samme som 
at være glad 

• Nydelse i og gennem arbejdet betyder ikke 
nødvendigvis at du er lykkelig 

• Lidenskab og lidelse er tæt forbundne 

 



Undgå stress – sig nej, hjælp og pyt 

Søndagsavisen 19-21.9.14 – gode råd fra 
stresscoachen 

 

”Ved at sige nej til andre, siger man faktisk ja til 
sig selv” 

 

”Der vil altid være situationer, vi ikke har magt til 
at ændre og kampe, vi ikke kan vinde. Her er det 
vigtigt at sige pyt, så vi ikke spilder vore kræfter” 



Jeg glemte at sige ”fuck det” 

Information kronik 15.9.2014 

 

”I foråret fik jeg stress. Og pludselig viste det sig, 
at de fleste af mine veninder havde haft stress, 
angst eller depression i større eller mindre grad. 
Men det var ikke noget, vi havde talt om. Det 
passede ikke ind i vores forestilling om, at vi kan 
klare alt” 



Guide til selvhjælp 

1. Hold op med at mærke efter i dig selv 
2. Fokuser på det negative i dit liv 
3. Tag nej-hatten på 
4. Undertryk dine følelser 
5. Fyr din coach 
6. Læs en roman – ikke en selvhjælpsbog 
7. Dvæl ved fortiden 
 
Svend Brinkmann: Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang, 
Gyldendal, 2014 



Nuværende tiltag har… 

• … Et individuelt fokus 

• … Fokus på 
medarbejdernes liv 

 

 

 

 

• …… men hvad er der 
blevet af den  
kollektive dimension 
? 

 

Trivselsmålinger 
Sundhedsfremmeordninger 

Sygefraværssamtaler 
Stresscoach 



Københavns Universitet (HUM institut) 

Begejstring 

Medarbejderne om sig selv 

• Undervisning (åbne verden for de 
studerende) 

• Fordybelse (teoretisk og 
analytisk) 

• Ny indsigt og erkendelse 

• Faglig udveksling med kolleger og 
studerende 

• Forskningsfrihed 

• Foranderlighed 

• Nysgerrighed 

 

 

Lederne om medarbejderne 

• Vellykket undervisning 

• Feed back fra studerende 

• Publicering 

• Selvbestemmelse på forskning 

• Anerkendelse fra kolleger og 
”systemet” 

• At ledelsen anerkender 
ressourcebehov 

• Kollegiale udvekslinger 

• At blive set af verden 

 



Københavns Universitet (HUM Institut)  
Belastning 

Medarbejdere om sig selv 

• Manglende tid til forskning og 
undervisning 

• Usynlige arbejdsopgaver 

• Arbejdsopgaver med urealistiske 
timesatser 

• Skjult overarbejde 

• Uklare dagsordener 

• I konkurrence med spøgelser 

• Uindfriede løfter 

• Ensomhed 

• Utryghed 

• Afbrydelser 

Lederne om medarbejderne 

• Præstationsangst 

• Manglende kultur for 
anerkendelse 

• Opsplittet hverdag 

• Manglende overblik over 
krav og forventninger 

• Administrative opgaver 

• Ringe IT infrastruktur 

• ”Tungt system” 

 



Københavns Universitet 
Prioriterede indsatser – gennem et halvt år 

Tid til fordybelse  
• Forsøgsuge med e-mailfri 

formiddage 
• Efterfølgende e-mailfri 

formiddag 1 gang om ugen 
• Forskningsuger – 2 gange årligt 

med sandwich betalt af 
institutledelsen 

• Ændringer af normer for ”god 
undervisning” 

• Coaching af forskere, hvor 
skrivningen var gået i stå og i 
det hele taget i 
skriveprocesser 

Samarbejde 

• Fælles frokost 1 dag om 
ugen 

• Faglige frokostmøder 

• Fremmøde i dagligdagen 

 



AAU 
Begejstring 

Medarbejdere: 
 
• Blive klogere – få nye erkendelser 
• Forstå sammenhænge 
• Tænde lys i de studerende øjne 
• Selvstyre 
• Gode kolleger 
• At være i akademia 
 
(Hanne Hvass Kjeldgaard & Teresa Rousing Oberländer – 10.sem studerende 
LPF. 8 adjunkt/post doc/lektorer på hum og tek-nat institutter)) 



AAU 
Belastning 

Medarbejdere: 

 

• Manglende transparens 

• Manglende lederskab 

• Uklare krav og forventninger – udefra og indefra 

• Usynligt arbejde  

• Grænseløshed i arbejde 

• Kritik, brok og svaghedstegn ikke ønsket 

• Kollektive hemmeligheder 

• Mangel på sammenhængende tid 

• Eget ansvar ikke at gå ned med stress 

 

(Hanne Hvass Kjeldgaard & Teresa Rousing Oberländer – 10.sem studerende 
LPF) 



Aalborg Universitets værdier 

AAU opfatter det som en grundlæggende værdi at gå nye veje inden for forskning, 
uddannelse og udveksling af viden med vores omgivelser. 
 
Der findes et sæt af værdier, der adskiller Aalborg Universitet fra andre universiteter, 
og som har været med til at skabe universitetets særlige virksomhedskultur. 
Værdierne, der er udviklet over årene, er fokuseret omkring: 
 
Kreativitet 
• AAU opfatter det som en grundlæggende værdi at gå nye veje inden for forskning, 

uddannelse og udveksling af viden med vores omgivelser. 
Åbenhed 
• Universitetet betragter åbenhed som en forudsætning for den fortsatte udfoldelse 

af universitetets kreative og innovative potentiale. Dette indebærer åbenhed for 
dialog, nye tanker og ideer, for konstruktiv kritik og anderledes opfattelser. 

Samarbejde 
• Samarbejde bør være præget af tillid og respekt og samtidigt være 

grænseoverskridende og sporsættende i en stadig søgen efter nye former, områder 
og partnere. 

 



Opgør med Individuel, uformel og tilfældig 
stresshåndtering  

 
 

• ”Mit arbejdsliv – mit ansvar” 
– ”Det er min egen skyld – jeg skal blive bedre til at trække stregen” 
– ”Det er et personligt spørgsmål at forstå at skære kagen til … hvis man 

ikke forstår det – så har man et problem.” 
 

• Lederne 
– ”Søg hjælp når du har brug for det” 
– ”Du har også selv et ansvar - dit ansvar er at sige fra” 
 
 

• Individuel adressering    Symptombehandling  
– Psykologisk krisehjælp, coaching og sundhedsprogrammer 
– Aflastning fra kolleger, rådgivning  om stresstærskler, time 

management etc.  
– Ændret livsstil, orlov, nedsat tid og ferie  

 
 



Tilbage til det kollektive 

Guide til kollektiv selvhjælp  

 

– hvordan skal den monstro se ud? 



Forslag fra medarbejderne 
(Hanne Hvass Kjeldgaard & Teresa Rousing Oberländer – 10.sem studerende 

LPF) 

 
 

Timeregistrering 
• Timeregistrering skal afspejle det reelle timeforbrug – alle arbejdsopgaver skal 

tælle med og gøres synlige. Administrative arbejdsopgaver og mødeaktivitet skal 
ikke tages af forskningstiden, men timesættes 
 

Løfte arbejdsopgaver i fællesskab 
• Fælles fordeling af undervisning, forskningsproduktion, projektansøgningsarbejde, 

ekstern formidling og samarbejde – gruppemål ikke individuelle mål – med 
hensyntagen til den enkelte –udnytte de forskellige styrker i gruppen 

 
 

Ledelse 
• Transparens og inddragelse i ledelsesbeslutninger (medarbejdergruppen rummer 

mangfoldige kompetencer indenfor de fleste fagområder) 
• Lederne skal være rollemodeller: passe på sig selv , holde fri og sætte grænser – 

bl.a. illustreret gennem e-mailkulturen 



Forslag til arbejdsmiljøarbejdet 
arbejde for: 

• At tydeliggøre gensige krav og forventninger på 
alle niveauer 

• At inddrage medarbejderne i beslutninger, der 
vedrører deres arbejde og betingelserne omkring 
arbejdet 

• At udnytte medarbejdernes mangfoldige 
kompetencer og ekspertise i arbejdet og i 
strategierne 

• At arbejde for tillid på alle niveauer – ikke kontrol 

 

 

 



Hvordan? 

 

• Igangsætte og styrke ”fra neden processer”  

• Prioritere ”indsatser” over længere perioder – 
ikke hurtige fix 

• Sikre at værdierne er grundfæstet i alle 
aktiviteter og relationer – et AAU DNA 


