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Chef amok
”Chefer der råber og skriger, stamper i 
gulvet, mobber medarbejdere, sladrer 
om nogle medarbejdere til andre 
medarbejdere eller på anden måde 
reagerer adfærdsmæssigt som ”lille 
Rasmus eller lille Lise 8 år”. Hvad er 
det, der sker Elsebeth?”

”Stress blandt ledere er desværre et 
stigende problem på grund af øget 
pres på ledelsen. Så presser de ned 
i organisationen, og når stresshor-
monerne raser, så aktiveres kamp-/
flugtinstinktet, og man opfører sig 
aggressivt. ”Lederne” har for nylig 
lavet en undersøgelse blandt 735 of-
fentlige ledere, – hvoraf 16 % giver 
udtryk for at de føler sig stresset i 
høj grad eller i meget høj grad. Det 
er mere end en fordobling siden 
2011. Den samme tendens med 
kraftig stigning af stress, har en 
tidligere undersøgelse blandt ledere 
i den private sektor vist. Her var 
antallet af ledere med stress i høj 
grad steget fra 9 % til 15 %. Det er 
en dybt bekymrende tendens med 
så voldsom en stigning, og det er 
hele arbejdspladsens problem, når 
der opstår stress.”

Når belastningerne 
overstiger ressourcerne
”Hvad skyldes stigningen?”
”Vi taler dels om et øget krydspres 
på lederen, f.eks. mellem kvalitets- 
/servicekrav og økonomiske krav 
eller deadlines; - eller et krydspres 
mellem familieliv og job.  Men det 
handler også om øget komplek-
sitet både samfundsmæssigt og i 
arbejdslivet, bl.a. som følge af hele 
den teknologiske udvikling. Og 
så handler det om såkaldt ”reces-
sionsstress”, det vil sige eftervirk-
ningerne af finanskrisen i form af 
nedskæringer i offentlige ydelser 

og fyringsrunder, der skaber usik-
kerhed og utryghed. Jeg blev for ny-
lig interviewet i forbindelse med en 
master om performance manage-
ment, og advarede på det kraftigste 
mod farerne ved mål- og perfor-
mance-kulturer, da min erfaring 
som stresscoach er, at performance 
management kan bidrage til stress 
og dermed dræbe kreativiteten og 
sænke vidensdelingen.

Når jeg har ledere i stresscoaching, 
starter vi altid med at liste de 
samfundsmæssig og organisato-
riske forhold op. Det er vigtigt, at 
folk ikke tror, at der er noget i vejen 
med dem. Stress opstår, når belast-
ningerne overstiger dine ressour-
cer. Så mister du dine kognitive1 
evner, og evnen til at mærke både 
dig selv og andre.  Stress er en helt 
naturlig reaktion på overbelastning 
og stressreaktionerne en yderst 
effektiv tjener, idet vi hele tiden 
kan regulere vores belastninger og 
liv som følge af de budskaber, vores 
stresssignaler sender os. Hvis vi 
altså vælger at lytte til dem!” 

Løsninger
Hvad skal der til, for at folk så lytter 
til signalerne?
”Når kamp-/flugtinstinktet er 
aktiveret, så fungerer vi på en slags 
autopilot. Det sympatiske nerve-
system – som tror vi er i livsfare 
– hersker her. Erkendelsen af stress 
er det sværeste. Det er ofte først ved 
dramatiske fysiske konsekvenser, 
stressen erkendes og der søges 
hjælp. 

Så vi skal fra underbevidstheden 
over i en mere bevidst situation. Det 

1  Kognition: erkendelse, 
tænkning, anvendelse af viden

kommer vi ved at tale om det. Når 
vi taler om det, aktiverer vi både ev-
nen til at observere og reflektere, og 
det aktiverer det para-sympatiske 
nervesystem i den bevidste del af 
hjernen. Når det sker, så genvindes 
både de kognitive evner, evnen til at 
mærke sig selv og andre samt den 
selvregulerende adfærd.”

Følelser smitter
”Det er vigtigt at forstå, at følelser 
smitter og lederens følelser smit-
ter i særdeleshed. Rationalitet og 
følelser er ikke to adskilte dele. 
Forskning viser, at følelser spiller 
en central rolle i effektive beslut-
ningsprocesser – gode beslutninger 
integrerer følelser og logisk tænk-
ning. Afdelinger præget af positive 
følelser præsterer bedre. 

Den følelsesmæssige intelligens 
er blevet en vigtig parameter for at 
få succes som leder. Derfor er det 
vigtigt at interessere sig for følelser 
i ledelse. Følelser i ledelse påvirker 
effektivitet, kvalitet og trivsel.”

”De fleste vil måske synes, at det er en 
anelse grænseoverskridende, at få sin 
stressede chef til at tale om hans eller 
hendes stressede tilstand. Hvad mener 
du, at kan man gøre som medarbej-
der?”

”Jeg anbefaler altid, at arbejdsplad-
sen får en stress-politik. Det skal 
være legalt at tale om stress.  Når 
det er det, så blive det også lettere at 
tage en snak med den pågældende. 

Notér ændringerne i adfærden, og 
tag en snak med den pågældende.  
Kan man ikke det, skal det være 
muligt at henvende sig et sted 
anonymt, eller at gå til sin tillids- 
eller arbejdsmiljørepræsentant. På 

Når chefen går fra snøvsen
HK Post & Kommunikation får jævnligt opringninger fra stressramte medlemmer. Det 
nye er, at vi nu også får henvendelser fra medlemmer, der er gået ned med flaget – eller 
på vej til det, fordi deres leder er stresset. Selvom det er lederen, der er stresset, kan 
det ende med, at medarbejderen er den, der bliver fyret.  Så hvordan undgår du, at blive 
”smittet”, hvis din leder eller chef har stress? Tidende har talt med ledelseskonsulent, 
stressrådgiver og stresscoach Elsebeth Fogh.
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Fysisike Psykiske Adfærdsmæssige

Hovedpine Ulyst Søvnløshed

Hjertebanken Træthed Lav selvfølelse

Rysten på hænder Indre uro Hyperventilation

Svimmelhed Hukommelsesbesvær Følelseskulde

Tics Koncentrationsbesvær Indesluttethed

Mavesmerter Rastløshed Vrede

Hyppig vandladning Irritabilitet Aggressivitet

Diarrè Angst Nedsat præstationsevne 

Smerter Nedsat humoristisk sans Ubeslutsomhed

Nedsat potens og libido Følelse af udmattelse Øget brug af stimulanser

Hyppige infektioner Depression Appetitløshed

Forværring af  kroniske sygdom Sygefravær

Kilde: Netterstrøm 2002 (Fra Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007)

samme måde som man ville gøre, 
hvis der var tale om et alkoholpro-
blem.”

”Jeg går ud fra, du er enig i, at det 
ikke er OK, at lederen afreagerer på 
sine medarbejdere?
Nej, selvfølgelig er det ikke det. 
Men hvis man først forsøger at 
forstå, hvad det er der sker, vil 
det også være nemmere at blive 
forstået, når man så at sige ”holder 
et spejl ” op foran chefen, ved at 
fortælle, hvad man har observeret.  
For at forstå en adfærd, er det godt 
at vide, at adfærd bunder i følel-
ser, som tager afsæt i personens 
behov og ønsker. Man kan godt 
vise empati, ved f.eks. at forstå, at 
hvis lederen optræder aggressivt, 
så dækker det måske over et behov 
for at have kontrol med, at deadline 
eller budget overholdes og bagefter 
sige: ”Jeg bryder mig ikke om den 
måde, du taler til mig på”. 

Giraffer med 
sprogproblemer
Jeg underviser også i kommuni-
kation, og når vi arbejder med 
girafsprog, så taler vi om, at man 
kan have ”4 ører”, når man lytter til 
et negativt budskab: 

*  Har du bagudvendte sjakalører,
    så tror du, at der er noget galt
    med dig – ikke med de andre, 

*  Har du fremadvendte sjakalører,
    så er det de andre, den er galt
    med – og du bliver aggressiv, 

*  Med bagudvendte girafører både
    forstår og udtrykker du højt dine
    egne følelser og ønsker, og kan 
    give dig selv førstehjælps-empati. 

*  Med fremadvendte girafører for-
    står og udtrykker du andres føl-
    elser og ønsker; - du behøver
    ikke at løse andres situation –
    bare sætte dig i personens sted. 

Så indfaldsvinklen til at løse op for 
situationen kan være at tale om, 
hvordan man kommunikerer på 

Elsebeth Fogh 
har siden 1998 
coachet ledere og 
medarbejdere til 
den korteste vej til 
de vigtigste mål. 
Til fornyet indsigt 
og bevidsthed 
om, hvad de 
virkelig ønsker 
sig. Bidraget til 
overblik over, hvad 
der helt specifikt 
skal til, for at nå 
de vigtigste mål, 
og hvad der står 
i vejen. Sikre at 
der skabes varige 
forandringer. 
http://www.
elsebethfogh.dk/

Siden 1987 har 
der været en 
50 % stigning i 
hvor stor en del 
af befolkningen, 
der ofte føler 
sig stresset. 
Statens 
Institut for 
Folkesundhed 
opgjorde i 2006 
antallet af 
sygedage som 
følge af stress 
til 1 mio. om 
året for mænd 
og ½ mio. for 
kvinder, og det 
anslås, at op 
mod 25 % af 
alt sygefravær 
er stress-
relateret.

arbejdspladsen. Og der findes ikke 
sjakaler – kun giraffer med sprog-
problemer!

”Du nævnte også adfærdsændrin-
ger. Hvilke adfærdsændringer er 
det, man skal kigge efter?”
Stress handler både om fysiske, 
psykiske og adfærdsmæssige tegn. 
Jeg kan f.eks. henvise til denne 
oversigt, som Statens Institut for 
Folkesundhed tidligere har offent-
liggjort:
 


