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Bestil også nyhedsmagasinet 

Job uden Vold og nyhedsbrev

Nyhedsmagasinet Job uden Vold udkommer 3

gange i 2007 med artikler om god praksis, særlige

temaer, ny viden mv. Første nummer kom i marts.

Vi udsender også et mindre elektronisk nyhedsbrev

6 gange i 2007 med omtale af arrangementer mv. 

Du kan bestille Job uden Vold og nyhedsbrevet på

hjemmesiden: www.voldsomudtryksform.dk

Fokus på vold 
og nye på arbejde

Stop vold – Fokus på „nye 
på arbejdet“ er et projekt, som
Socialt Udviklingscenter SUS har
gennemført for Branchearbejds-
miljørådet Social & Sundhed, 
BAR SoSu. 

Det overordnede mål med 
projektet er at forebygge vold på
arbejdspladser. Målgruppen er 
• unge, der skal i praktik i 

forbindelse med deres 
uddannelse, samt deres lærere

• alle nyansatte samt deres 
ledere

• ansatte og ledere, der i 
forbindelse med struktur-
reformen får nye brugere.

Projektet omfatter blandt andet
pjecen „Vold – en faglig 
udfordring“, udvikling af under-
visningsmateriale til undervisere
på uddannelsesinstitutioner
på social- og sundhedsområdet,
samt artikler og annoncer i blandt
andet de social- og sundheds-
faglige organisationers fagblade. 
BAR SoSu kortlægger branchens
særlige arbejdsmiljøproblemer og
hjælper arbejdspladserne med at
løse dem, fx gennem informa-
tions- og vejledningsmateriale,
afholdelse af temamøder og
udvikling af arbejdsmiljøkurser. 

I BAR SoSu deltager repræsen-
tanter for KL, Danske Regioner,
AC, Kost & Ernæringsforbundet,
DSR, Danske Fysioterapeuter,
BUPL, FOA Fag og Arbejde,
Socialpædagogerne og 3F.

Pjecen „Vold – en faglig udfordring“ 

findes på www.etsundtarbejdsliv.dk



3

– Det er vigtigt, at man oplever, der bliver taget sig af én efter

en episode – at episoden bliver snakket igennem op til flere

gange med kolleger, specielt første gang – uanset hvor voldsom

den har været, for oplevelsen er forskellig.

Studerende

Erfaringerne viser, at det er muligt at minimere vold og trusler, som medarbejdere
i social- og sundhedssektoren kan blive udsat for – også i forhold til praktikanter og nye
på arbejde. Men erfaringerne viser også, at man ikke helt kan undgå volden, når man
arbejder med mennesker. 

Vold og trusler skal ikke bare accepteres som et arbejdsvilkår. Og man skal være åben
om, at volden kan finde sted. At undgå voldelige episoder er ikke et spørgsmål om at
„have hår på brystet“. Hvis det er ånden på arbejdspladsen, risikerer man, at en volds-
episode ignoreres, og det kan give alvorlige nedture for den studerende eller den nye på
arbejde. Endnu værre er det, hvis volden er tabu. Hvis man får et slag, bliver man nemlig
ikke kun ramt fysisk, men også på sin faglighed: Er jeg god nok til mit arbejde?

Studerende og nyansatte skal klædes på til arbejdet. På uddannelsesstederne skal de
således have viden om, hvorfor konflikter opstår, og hvordan man undgår dem, viden om
krisepsykologi med mere. Den enkelte skal lære at være opmærksom på sine grænser og
bevidst om sine handlemuligheder, fordi det er individuelt, hvordan man reagerer på vold
eller trusler. 

Arbejdspladser bør tilrettelægge introduktionen af praktikanter og nye på arbejde, 
så de får de fornødne kundskaber og færdigheder til at arbejde blandt de mennesker, 
de skal yde støtte til. Arbejdspladsen skal huske at introducere den nye medarbejder
eller praktikant til stedets voldspolitik og beredskabsplan, og fortælle om det, hvis en
beboer fx slår eller bider i bestemte situationer. 

Vold og trusler kan optræde i mange forskellige former og situationer. Det er derfor 
vigtigt med en fælles definition og forståelse af begreberne. At gøre vold til et fælles
anliggende for alle på arbejdspladsen – også for praktikanter og nye på arbejde. 

Det stiller desuden store krav til samarbejdet med uddannelsesstederne både før og
efter praktikken. Et er, at uddannelsesstederne skal forberede de studerende på, hvad de
skal ud til, men opfølgningen efter praktikken er mindst lige så vigtig. Hvem tager hånd
om de studerende og taler med dem om, hvad de har oplevet i deres praktik – og støtter
dem, hvis der kommer nogle eftervirkninger? 

Der er stadig behov for at have fokus på voldsproblematikken. At håndtere vold og 
forstå voldens mange ansigter er fortsat et område, der skal udvikles på.

Vold
er aldrig et privat problem

voldsomudtryksform

Dorthe Perlt

Chefkonsulent

Socialt Udviklingscenter SUS
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– Den unge fyr truede mig og sagde direkte:

„Jeg fylder en bil med folk, og så kommer vi

efter dig…“ Jeg var ikke i tvivl om, at han

mente det, og jeg følte mig helt utilstrækkelig i

situationen. Det var min første praktikperiode,

og jeg havde ikke tilstrækkelig autoritet til at 

stoppe hans trusler. Der skete ikke mere, 

men jeg får da stadig lidt kriller i maven, 

når jeg tænker på det.

Rasmus, pædagogstuderende i 1. lønnede praktik 
i en klub, efter trusler fra en af de unge 

Yngre medarbejdere udsættes oftere for vold end ældre 
– og nyansatte er oftere udsat for vold på arbejdspladsen end
kolleger med længere ansættelse, viser en undersøgelse fra
CASA1. 30 procent af de adspurgte FTF’ere under 30 år har været
udsat for vold inden for det sidste år. Jo ældre medarbejderne er,
jo lavere bliver voldsforekomsten – indtil den for medarbejdere
over 60 år falder til 11 procent. 

Stigning i vold på jobbet
På 10 år er antallet af voldshandlinger på jobbet steget fra 
48.289 til 120.600 tilfælde om året.2 

Undersøgelsen Vold på arbejdet viser, at 28 procent af 
volden i Danmark finder sted på arbejdspladserne. For volds-
ramte, der møder volden på jobbet, betyder stigningen af volds-
handlinger, at de i 2005 i gennemsnit var udsat for 6,2 tilfælde. 
I 1995 var gennemsnittet 4,4 voldshandlinger om året.

Især er antallet af voldsramte, der har været udsat for vold 
to eller tre gange, relativt større i 2005 end tidligere. Af de
voldsramte, der har været udsat for vold 10 gange eller flere 
i løbet af et år, skete det i 1995 i 65 procent af tilfældene i 
forbindelse med jobbet. I 2005 gjaldt det hele 82 procent. 
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Nye på job 

–en særlig
risikogruppe

Nye medarbejdere og studerende i praktik er i særlig risiko for at møde vold på jobbet.

Det viser de seneste års relevante undersøgelser. Men undersøgelserne viser også, at 

forebyggelse nytter. Mange arbejdspladser erkender og håndterer udfordringerne, når

konflikter og dårlig kommunikation mellem medarbejdere og borgere, patienter og 

brugerne kan udvikle sig til vold. Forebyggelse og håndtering er nødvendig, for volden

kan ikke fjernes, men minimeres.

Af Hanne Juul Nielsen, journalist

Socialt Udviklingscenter SUS

1. Christiansen, Jørgen Møller: Vold på arbejdet. Med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser, CASA, 2005
2. Balvig, Flemming og Britta Kyvsgaard: Volden i Danmark – 1995-2005, Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen, 2006



Studerende og vold
En del af de studerende oplever også vold på arbejdspladsen 
i praktiktiden.

Det viser den hidtil eneste spørgeskemaundersøgelse 
specifikt om studerende.3 Undersøgelsen omfatter studerende 
på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, uddannelsen
til social- og sundhedsassistent samt sygeplejeuddannelsen. 

Ud af 660 studerende, der deltog i undersøgelsen, har 428
studerende oplevet vold eller trusler om vold i forskelligt omfang.
Næsten to tredjedele af de studerende har altså oplevet krænkel-
ser i form af vold eller trusler om vold.

Blandt samtlige studerende har cirka 35 procent været 
udsat for en til fire krænkelser, mens cirka 30 procent har oplevet
fem krænkelser eller mere. 10 procent af de studerende har 
oplevet mere end 10 krænkelser. Én enkelt studerende har 
oplevet 29 krænkelser.

Pædagogstuderende har især oplevet vold eller trusler om
vold, når de er i praktik på specialområdet, fortrinsvis i botilbud
eller på døgninstitutioner. De hyppigste krænkelser er 
• slag med hånden 
• niv eller krads 
• verbale trusler
• spark 
• bid.

Studerende på uddannelsen for social- og sundhedsassistenter
oplever oftest vold, når de er i praktik inden for det kommunale
område. Her er de hyppigste krænkelser 
• verbale trusler
• niv eller krads
• slag med hånden
• systematisk fornedring.

De studerende på sygeplejeuddannelsen oplever især volds-
episoder, når de er i praktik inden for psykiatrien, ofte på lukket
afdeling. De mest almindelige krænkelser er her 
• verbale trusler
• seksuel chikane.

Konsekvenser af vold
Arbejdsrelateret vold har konsekvenser4 for den, det går ud over. 
Voldsomme oplevelser kan være medvirkende til, at den enkelte
sætter spørgsmål ved sin egen faglighed og kan påvirke arbejde
og privatliv.

Vold og trusler påvirker helbred og trivsel og kan blandt andet
medføre
• manglende motivation 
• tab af selvtillid 
• mindre selvværd 
• vrede 
• angst og irritabilitet
• søvnbesvær.

Ved fortsat udsættelse for vold kan disse symptomer udvikle 
sig til
• stress-relaterede sygdomme 
• psykiske symptomer 
• tobaks-, alkohol- og narkomisbrug 
• i ekstreme tilfælde arbejdsulykker 
• PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 
• selvmord. 

Øget sygefravær
En manglende indsats over for vold og trusler kan have 
konsekvenser for arbejdspladsen i form af øget sygefravær og
hyppig udskiftning blandt medarbejderne. Arbejdspladsen kan få
problemer med at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Det er hverken hensigtsmæssigt for de social- og sundheds-
faglige arbejdspladser eller for samfundet, som dermed får større
udgifter til fx sygedagpenge. 

Forebyggelse nytter
Vold har en negativ påvirkning på såvel organisationens funktion
som den enkeltes trivsel og helbred, og omvendt har mangler 
i det psykiske arbejdsmiljø betydning for forekomsten af vold. 

Personalets trivsel og stressniveau har stor betydning i 
den daglige kontakt med brugeren/praktikanten/klienter. Trives 
medarbejderne dårligt, eller er der netop høj grad af stress, 
er der en risiko for en mindre grad af indlevelsesevne og empati
i kommunikationen mellem medarbejder og bruger. Den dårlige
kontakt og forståelse kan medføre øget risiko for konfrontation
og konflikter. 

Gennem de seneste år har der været fokus på en forebyggen-
de indsats mod vold på arbejdet. Undersøgelser5 viser, at der kan 
konstateres et fald i forekomsten af vold i de brancher, hvor den
forebyggende indsats har været mest intensiv. 

Der er derfor belæg for at konkludere, at forebyggelse af 
vold på arbejdet har en positiv effekt. 

Forebyggelse nytter. 

6

3. Vold mod studerende, Socialt Udviklingscenter SUS 2000 – www.voldsomudtryksform.dk
4. www.arbejdsmiljoviden.dk
5. Christiansen, Jørgen Møller: Vold på arbejdet, CASA, 2005
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Forberedelse 
& forebyggelse

Arbejdspladser, der har vold som
en del af den daglige udfordring,
kan forberede nye medarbejdere
og studerende på den hverdag, 
de skal være en del af. 

Den nye medarbejder 
skal sættes ind i
• hvilke borgere, brugere og 

patienter de skal samarbejde
med

• arbejdspladsens voldspolitik 
og kriseplan – og er disse
værktøjer ikke allerede en 
del af arbejdspladsens 
forebyggelse, så bør arbejdet
sættes i gang6

• hvornår risikoen for vold opstår,
i hvilke situationer der kan
forekomme vold

• hvilken form for vold 
der er tale om 

• hvordan arbejdspladsen 
arbejder med brugen af 
magtanvendelse

• hvordan magtanvendelse 
indberettes 

• hvordan arbejdspladsen samler
op på voldsepisoder og får
drøftet hændelsesforløbet.

Ved at tale åbent om risikoen 
for vold, om den konkrete vold,
der foregår, og om den konkrete 
håndtering, kan medarbejdere,
ledere og praktikanter blive 
bedre til at forebygge lignende
situationer. 

6. www.arbejdsmiljoweb.dk
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Den mentale forarbejdningsstruktur for fysisk smer-
te, kamp og konflikt, øvelse i at vinde og tabe og fordøje det er
meget skrøbelig. Ofte går den studerende helt utrænet ind i det
aggressive møde.

Praktikant Christine går på et værested ind mellem to mænd
med sindslidelse, der er oppe at toppes. Hun får en moderat 
lussing af den ene i tumulten. Hun dåner, dejser om på gulvet. 
I den efterfølgende samtale med praktikvejlederen meddeler 
hun følgende: „Ole, jeg troede, jeg skulle dø – at jeg gik helt i
stykker. Det er første gang i mit liv, at jeg er blevet slået.“

I det øjeblik fødtes tanken om at undervise i kropskrænkelser.
For aggression er et problem, der ikke kan fjernes. På social-

pædagogiske arbejdspladser er det aggressive møde uundgåeligt.
Her arbejder vi med stolthed og glæde med mennesker, som har
så store problemer, at de presser os ud i den fysiske konfronta-
tion.

Men problemet kan reduceres i omfang, og det kan håndteres
bedre. På Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium har vi nu i
fem år med støtte fra Socialt Udviklingscenter SUS udviklet og
gennemført en praktikforberedende undervisning – et kursus i
kropskrænkelser og kropsidentitet, hvori der indgår kropskræn-
kende øvelser i et trygt og legende undervisningsrum. 

For undervisere er relevansen og effekten indlysende – her
bliver mødet med en medstuderende i det legende rum 
forvandlet fra et „jeg/det-møde“ – til et „jeg/du-møde“, hvor 
der arbejdes med at se modstanderen som et subjekt fremfor 
et objekt. Vi håber snart at få mulighed for at dokumentere den
positive opfattelse af effekten på et helt stringent videnskabeligt
grundlag.

Undervisningsmodulets mål er ganske enkelt. De pædagog-
studerende skal kende sig selv i det aggressive møde, vide, hvor-
dan de typisk reagerer og dermed kunne beslutte, hvad de stiller
op til i praksis. I praksis er det ikke helt så enkelt.

Kropskrænkelse er også verbal
Enkel er definitionen af begrebet kropskrænkelse ikke. Vi kan 
ikke måle lussingens hastighed og styrken i skubbet. Vi har 
ej heller objektive fysiologiske målestokke eller sikre psykiske
symptomlister at score ud fra. Vi må i denne situation tage
udgangspunkt i den pædagogstuderendes egen oplevelse af
situationen – den fænomenologiske synsvinkel. 

Bedre er det ikke, at selve begrebet indebærer, at kroppen
skal være udsat for en fysisk krænkelse. Men kroppen krænkes
også verbalt, og vi har fundet det relevant at inddrage øvelser 
på dette område.

Man er således i vor opfattelse principielt krænket, når man
selv oplever det. Den subjektive vinkel er bestemt ikke ukom-
pliceret. Der er studerende, der i situationen ikke oplever sig
kropskrænket i de aggressive møder, selvom de udsættes 
for voldsomme krænkelser, set udefra. Vi har erfaringer med 
forsinkede reaktioner på krænkelser – halve og hele år efter 
episoden.

Man skal med andre ord respektfuldt tage udgangspunkt i
det, de studerende beskriver, at de oplever – men ikke ganske
forlade sig herpå. Toughe tøser og tarzaner kan „snyde“, hjulpet
af overfladiske fortrængningsmekanismer.

Aggression – en forbudt følelse
Overskriften rummer en udokumenteret påstand. Er de pædagog-
studerendes krop særlig sårbar? Erfaringsbaseret tror vi det, og
det vil vi forsøge at underbygge med en række teoretiske over-
vejelser og antagelser.

Grundlæggende finder vi det problematisk, at aggression er
en forbudt følelse i vor kultur – og især i den pædagogiske 
verden. Vi forbyder og fortrænger den i vort samfund med alle
midler – og chokeres tilsvarende mere, når vi møder den i os
selv og andre.
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Fit for fight

Pædagogstuderende sendes hvert år ud i praktik. De udsættes ikke sjældent for 

kropskrænkelser og magtanvendelser. Jævnligt er konsekvensen sygemeldinger som 

følge af posttraumatiske stresstilstande, men oftere lades de blot tilbage med 

en følelse af ubehag og utilstrækkelighed.

Af Kirsten Kortbek, seminarieadjunkt 

og Ole Schouenborg, seminarielektor 

Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium



Vort udgangspunkt er ikke, at vi skal fremdyrke aggressionen,
men at vi skal give den rum og kultivere den. Fornægtelsen og
fortrængningen er farlig og forkert. Hver eneste celle i vor krop 
er kodet med kamp, kappestrid og flugt.

De pædagogstuderende har et særligt forhold til den åbne,
fysiske aggression. Betydende i deres erhvervsvalg er en stræben
efter det gode, kærlige, omsorgsfulde. Et nært og kærligt/kritisk
forhold til egne aggressive sider er ikke en typisk del af deres
bagage – modsat eksempelvis jurastuderende. Nogle er „tynd-
hudede“, andre har „elefanthud“. I praksis arbejder vi med 
kroppens tavse viden og den før-sproglige bevidsthed og taler
om de studerendes reaktioner i øvelserne og situationsspillene
for netop at gøre den tavse viden bevidst, således at de kan
genkende følelsen, når den opstår igen.

Den moderne kropsidentitetdannelse er beskyttet. Den 
typiske pædagogstuderende har ikke mange erfaringer med sig
selv i det fysisk-aggressive rum. Kropserfaringerne er reduceret
gennem restriktioner, sikkerhedsregler og en angst for at falde
ned og slå sig – lige så snart børn selv er i stand til at kravle op
og lege med tyngdekraften og balanceevnen. Vi beskytter vore
børn imod fysiske smerteoplevelser, og vi forbyder dem at slås
for sjov. Så ingen voldsom leg her – højtråben og løb forbudt.

Den pædagogstuderende er typisk en kvinde. Der er 
dokumenterede forskelle i kønnenes fysiologiske reaktioner i
kampsituationer. Mænd „kører hurtigt op og køler ned“, kvinder
„hænger længere i tilstanden“, har sværere ved at fortrænge 
hurtigt. Kvinder „fryser“ ofte i fysiske konfliktsituationer, hvor
mænd kæmper eller flygter. Mænd føler sjældent skyld særlig
længe, hvorimod kvinder ofte kan blive hængende i skam- og
skyldfølelser efter det aggressive møde. Den kendte, men næppe
forkerte generalisering: Mænd vender „det svære“ udad, kvinder
vender det indad. Alt sammen naturligvis et resultat af samspillet
imellem kønnenes biologi og kønsrolleprægningen.

Den fysiske form hos pædagogstuderende er ikke altid impo-
nerende. Hvis man i et aggressivt møde for første gang i mange
år ryger op på en puls på 160, er det i sig selv chokerende. Vore
idrætsstuderende håndboldpiger håndterer kropskrænkelser i
praktikken påfaldende godt.

Sårbare studerende
To grupper af studerende kan være særligt sårbare:
1. Studerende helt uden erfaring med kropskrænkelser
2. Studerende med mange og uforarbejdede kropskrænkelser 

i bagagen.

I den første gruppe møder vi ofte studerende, som generelt har
haft en beskyttet opvækst, og for dem kan blot det at spejle og
rumme andres raseri og vrede være næsten traumatiserende.
I den sidste gruppe kan selv mindre kropskrænkelser i praktikken
udløse en egentlig traumatisk krisereaktion, affødt af udløsning
af tidligere krænkelser.
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Traumatiseringsgraden hos studerende efter aggressive møder 
– et par faktorer spiller ind:
• Om den studerende ser sig selv som offer eller bøddel efter

en voldelig episode har betydning for det videre forløb. Der
er en tendens til en sort/hvid optik omkring hændelsen, som 
i realiteten gerne er „mudret“.

• En fysisk magtanvendelse kan konfrontere den studerende
med fortrængte aggressive sider og dermed angst. Et fysisk
overfald kan udløse oplevelser af hjælpeløshed, mindreværd
og tilhørende angst.

Der findes næsten meningsløse fysiske konflikter. Men for de
studerende såvel som for medarbejdere er det ofte afgørende, 
at de kan se en mening med, at de blev slået, spyttet på eller
svinet til. Den meningsafsøgende samtale efter episoder er vigtig
og kan ofte forebygge varige eftervirkninger.

Den læringssøgende samtale er også vigtig. En række institu-
tioner og teoretikere understreger vigtigheden af at lette/fjerne
skyldfølelsen i forbindelse med voldelige episoder. Det finder vi
som hovedformål for efterbearbejdningen uhensigtsmæssigt. Vi
kvajer os uafbrudt i de aggressive møder, og det skal simpelthen
være acceptabelt at begå fejl. Forpligtelsen ligger i at se det i
øjnene og lære af fejlene. En „vi lærer af vore fejl“-kultur er
bedre end „det er aldrig din skyld“-kultur. 

De studerendes rolle i det aggressive møde 
Virkeligheden på nogle institutioner er brutal – og retningslinjer
for de studerende kan sjældent efterleves konsekvent. Vi har 
forsøgt os med følgende:

I første praktik må de studerende ikke deltage i aggressive
konfliktsituationer – de skal observere og lære. I anden praktik
kan de studerende gå ind i disse situationer og støtte de faste
medarbejdere – hvis de føler sig klædt på til det. I tredje praktik
kan de studerende vælge at gå ind i situationerne på lige fod
med de faste medarbejder – på betingelse af, at de mener at
kunne gøre gavn.

På intet tidspunkt bør studerende være alene i en magtanven-
delsessituation – hvis det kan undgås. Ingen studerende skal
føle en forpligtelse til at deltage heri. Tilbagetrækning skal være
anerkendt og tilladt.

Institutionernes og seminariernes forpligtelse 
Vold som Udtryksform har produceret en mængde tilgængelig
teoretisk og praktisk viden om forebyggelse af vold og efter-
bearbejdning af voldelige episoder. Når studerende udsættes for
kropskrænkelser, er det entydigt institutionens ansvar at tilbyde
relevant efterbehandling. Vidensspredning er jo vanskelig, men
der er ingen undskyldning for at svigte de studerende – alle
institutioner bør have et beredskab hertil.

Seminariernes forpligtelse er at give de studerende en god
praktikforberelse. Vi har den glæde, at vort eget kropskrænkel-

sesmodul er blevet spredt til en række andre seminarier, modifi-
ceret og tilpasset undervisere og studerende.

Men de fleste seminarier underviser fortsat ikke de studeren-
des kroppe til det aggressive møde, mange uundgåeligt vil løbe
ind i. De taler om det – og det er efter vor opfattelse utilstræk-
keligt. I en tid, hvor fitnessbølgen ruller over landet, forekommer
det forunderligt, at modstanden imod at inddrage kroppen i
undervisningen fortsat eksisterer. Vi synes, at de studerende har
krav på at kende sig selv i det aggressive møde. 

På mange socialpædagogiske institutioner er aggressive
møder og magtanvendelser en tilbagevendende begivenhed.
Samtlige medarbejdere bør her få efteruddannelse i at beskytte
sig selv og i at udøve magt på nænsom vis – i elementære 
frigørelsesgreb og fastholdelsesgreb. 

Forskning, for helvede!
Tilgiv den voldsomme overskrift – men behovet for kvalificeret
forskning på området er åbenlys. Denne artikel er et godt
eksempel på, at man kan have mange og forhåbentlig interes-
sante antagelser, men egentlig dokumentation foreligger ikke.
Der sker tusindvis af kropskrænkelser og magtanvendelser i det
institutionelle Danmark hver dag. Er de nødvendige? Hvad 
gavner de hvem og hvor? Skader de? Hvordan bliver de udført –
af hvem? Hvordan har udviklingen været i de sidste fem år
omkring krænkelser af de studerende og de studerendes magt-
anvendelser?

Og på anvendelsessiden: Kan vi sige noget om „best prac-
tice“? 

Et eksempel på et væsentligt undersøgelsesområde kunne
være gruppen af midaldrende medarbejdere på tilbud med
megen vold, der ret pludseligt „brænder helt ud“ – efter mange
års møder i det aggressive rum. Holder vores „dråbeteori“ – at
hver episode trods nok så megen efterbearbejdning og super-
vision efterlader en dråbe, som til sidst gør, at glasset løber 
over – eventuelt i kombination med „midtvejskrisens“ erkendelse
af egen dødelighed?

Blot fire ph.d.’ere ville gøre underværker.

Gaven i det aggressive møde
Vi er naturligvis enige i, at vi med alle midler skal begrænse
antallet af voldelige episoder i vore institutioner. Men lidt 
paradoksalt og provokerende vil vi afslutningsvis nævne, at en
respektfuld og veludført magtanvendelse kan være en kongevej
til en værdifuld relationsudvikling imellem de involverede. 

Kroppenes samtale i det aggressive møde er så intens, at den
kan åbne døre. Når vi som medarbejdere signalerer til et andet
menneske, at vi er villige til at satse vores krop for at beskytte
ham/hende imod at skade sig selv eller andre, vil det jævnligt
blive opfattet som en respektfuld gave. 

Men at kunne gøre det rigtigt kræver dannelse og øvelse. 

1 1
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– Psykiatriske problemstillinger er ofte komplekse,
hvor biologiske, psykologiske og sociale faktorer spiller sammen.
De lægestuderende inden for psykiatrien har brug for at mærke,
hvordan det er at have „hands on“ på arbejdsområdet. Derfor 
er der behov for et bredt felt af kompetencer blandt personalet 
i psykiatrien, siger Lisbeth Uhrskov Sørensen, afdelingslæge på
Skadestuen, Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Lægestuderende, der søger ind på psykiatriområdet i Region
Midtjylland, bliver klædt godt og målrettet på til mødet med en
ny verden. 

Virkelighedens verden.
En virkelighed med menneskelige og faglige udfordringer

blandt patienter, der undertiden kan være forpinte, stærkt 
maniske, selvmordstruede, farlige for sig selv og deres omgivel-
ser i nogle situationer.

– Det er ikke et job, hvor det „bare“ handler om at tale med
patienterne. Du skal som læge hos os vide meget om reaktions-
mønstre. Du skal vide, hvordan du håndterer en urolig eller
ophidset patient, der hører stemmer, der siger han er uduelig og
ikke bør leve mere. Eller tage hånd om den patient, der er så
deprimeret, at selvmord er en nærliggende løsning nu og her.
Det er hårdt at stå som nyuddannet eller lægestuderende i disse
situationer, også selvom der altid er en bagvagt en mere erfaren
kollega til stede. Så vi skal klæde disse kolleger på så godt, som
vi overhovedet kan. Det er ikke hyrede daglejere, vi har med at
gøre men veluddannede kolleger, som vi skal byde velkommen og
have ind i vores „flok“ på den bedste måde, understreger
Lisbeth Urskov Sørensen.

At forberede sig på alt
Lægemangel og manglende ansøgere til ledige jobs på
Psykiatrisk Hospital i Risskov i Århus, fik i 2001 psykiatriledelsen
til at iværksætte kurser, som kunne kvalificere de lægestuderende
til at indgå som vikarer. 

Lægestuderende er siden blevet rustet til virkeligheden gen-
nem særligt tilrettelagte kurser med faglige metoder inden for

konfliktløsning, der gør det muligt for dem at indgå som 
sommerferievikarer og tilkaldevikarer. 

Introduktion til arbejdsområdet har været en del af undervis-
ningen på det seneste kursus, som dermed udgør endnu et 
element i at ruste de lægestuderende til arbejdet i psykiatrien. 

Det psykiatriske behandlingsområde er blandt andet karakte-
riseret af patienter med til tider komplekse sygdomsbilleder med
forskellige diagnoser og mange skift i sygdomsforløbet.

– Som ny læge eller lægestuderende kan det være temmelig
voldsomt at blive konfronteret med en virkelighed, der kan 
indebære voldsom adfærd, trusler, vrede og frustrationer fra 
patienterne, siger Pia Kielberg, cand. psych. og tilrettelægger af
intro– og konflikthåndteringskurser i Psykiatrien i distrikt øst og
syd i Region Midtjylland, der blandt andet omfatter Psykiatrisk
Hospital i Risskov.

Siden kursets start i 2001, har omkring 80 studerende været
igennem forløbet og med gode resultater. Mange af de stude-
rende er fortsat inden for det psykiatriske arbejdsområde efter-
følgende.

Pia Kielberg understreger, at det overordnede formål med 
kurserne er, at skabe tryghed hos de studerende, der for første
gang skal møde måske stærkt psykotiske patienter, stå med
ansvaret for beslutningerne og kunne afslutte en vanskelig 
patient på en personligt og fagligt tilfredsstillende måde.

– Læger trækker meget på sig selv som personer. Faget 
kræver en råstyrke, som nye læger får gennem erfaringer og
gode samtaler med kolleger. Det vi kan hjælpe med er at finde
de pædagogiske indfaldsveje til at tage ordentligt fat på livet
som læge, siger Pia Kielberg.

Ud over at understrege for de studerende, at det er vigtigt 
at tale med kolleger om udfordringerne i hverdagen, er intro- og
konflikthåndteringskurset bygget op af tre elementer, der 
præsenteres på forskellige måder.

Kommunikationens facetter
Kommunikationen med mennesker er en væsentlig del af 
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Stud.med.konflikt

Konflikter er en del af hverdagen på afdelingerne på Psykiatrisk Hospital i Risskov.  

De lægestuderende introduceres allerede i studieforløbet for virkelighedens udfordringer.

Det skaber ballast for de studerende – og bedre læger. For de lærer alle risikoen at kende

– selvom kun få kommer til at opleve den.

Af Hanne Juul Nielsen, journalist

Socialt Udviklingscenter SUS



konfliktløsning. På kurset undervises der derfor i elementerne
stemmen, det verbale, talte sprog, og kropssproget. De tre 
elementer spiller sammen – også i patientbehandling.

Alle mennesker har en personlig grænse for, hvor tæt vi har
det med at være på andre under fx samtaler. Både patientens og
lægens personlige grænse eller zone er en vigtig del af det fysi-
ske sprog. 

Det har fx betydning om man står direkte overfor en truende
person – eller om kroppen med et lille vrid kan blive mere side-
vendt, så en aggressiv person eller patient konkret står overfor
en krop, der „fylder mindre“ og dermed er mindre truende.

At tolke kropssproget hos den patient, der fx griber fat i
lægen: Er patienten bange eller aggressiv? Hvorfor griber patien-
ten fat i dig? Og hvad kan du gøre når det sker?

Ofte handler det om at udvise ikke-optrappende kropssprog
ved ikke vride sig løs af patienten, men „følge med“, imødekom-
mende, der markerer: „Hvad kan jeg gøre for dig?“

De studerende lærer frigørelsesgreb, der ikke føles som frigø-
relse for patienten, men alligevel betyder, at man kommer fri
uden at opskrue situationen. 

Sammen med stemmelejet, betoningen og det talte ord, har
kropssproget en væsentlig betydning for, hvordan patienten
efterfølgende reagerer. Hvordan situationen afklares på en
ordentlig måde for begge parter.

Teoretisk viden
Et andet element er undervisning i en grundlæggende teore-

tisk viden om menneskers diagnoser og reaktionsmønstre. At
vide, hvordan psykotiske patienter, der føler sig under stærkt
pres, reagerer. At kende de risici, som forskningen viser kan
følge med de psykiske sygdomme. Og at kunne gennemføre et
diagnostisk interview: Et afklarende møde med patienten om
sygdomsbilledet og den aktuelle tilstand.

Og på den baggrund at kunne fastlægge målet for samtalen: 
Er der tale om en forhandling, en undervisning af patienten eller
en præcis orientering? 

Det at kunne lægge en strategi før mødet med en potentiel
aggressiv patient og vide med sig selv, at man er godt forberedt,
kender til de adfærdsmønstre, der kan opstå, kan vurdere risiko-
en – det giver den studerende tryghed.

Med i den teoretiske forberedelse er også at kende andre
faggruppers forventninger til lægens rolle og til den gensidige
faglighed. Hvordan foregår samarbejdet i tilspidsede situationer? 

Det et vigtigt at kende patienternes perceptioner:
Patienternes oplevelser af „verden“.

Gennem den teoretiske viden får den lægestuderende endnu
bedre mulighed for at agere roligt med ikke-optrappende adfærd.

Realistiske situationsspil 
Som det tredje og ikke mindst væsentlige element i kurset er 
forskellige situationsspil med i undervisningen.

Underviserne eller andre fagpersoner agerer patienter og
præsenterer igennem realistiske situationer fra afdelingerne de
studerende for nogle af de udfordringer, de kan komme ud for:

„Den aggressive patient, der pludseligt føler sin zone eller
grænse overskredet og reagerer aggressivt. Hvor situationen 
kræver, at lægen og den anden fagperson ved, hvor de skal 
placere sig i forhold til patienten for at få skabt tryghed og ro
under samtalen eller undersøgelsen. Eller med mulighed for at
kunne komme væk, hvis der er tale om en tilspidset situation.

„At gennemføre en svær samtale, hvor patienten er ophidset
over den lægelige afgørelse, som er definitiv.“

„En patient får et akut tilbagefald, den lægestuderende er
hidkaldt til en akut indskrivning i den anden ende af hospitalet.“
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– Det var en stor støtte at få helt 
konkrete råd om fx at lægge en strategi
for en svær samtale med en patient. At
vide, at aggressionen under sådan en
samtale dukker op, hvis spørgsmål stilles
ustruktureret og i „forkert“ rækkefølge.

– De situationer og fysiske øvelser, vi
blev præsenteret for i undervisningen
kunne i første omgang virke meget vold-

somme. Når vi fx skulle lære at gennem-
føre frigørelsesgreb, hvis en psykotisk
patient tager kvælertag, så tænkte jeg 
da lige „Hold da op, hvad er det jeg skal
ud i...“ På vagterne på afdelingerne er
virkeligheden mere nuanceret og ikke
voldstomt skræmmende. Det finder man
ud af ved at være der, tale med kolleger
og møde patienterne. 

– Jeg synes, at det er trygt at blive 
forberedt på de situationer, som vi som
læger kommer ud for på et eller andet
tidspunkt. Det giver en ballast at have
tænkt nogle situationer igennem og at
have øvet sig i at forberede sig på de
episoder og forventninger til handling,
som vi selvfølgelig skal være klar til.

Ballast til virkeligheden



15

Ambitiøse, engagerede – og „nye“
For Lisbeth Uhrskov Sørensen er det et afgørende element, at de
lægestuderende eller nye læger kommer til at fungere optimalt.

– De er ambitiøse, de er engagerede, de er dygtige. Nu skal
de lære at kombinere deres egen ofte høje faglighed med evner
til at organisere deres indsats, at kunne træffe hurtige beslutnin-
ger under de overordnede rammer. At kunne udfolde fagligheden
under de instrukser, som gælder for afdelingen og at kunne tale
med andre om de valg, der kan være svære, men nødvendige,
siger Lisbeth Uhrskov Sørensen.

Samtidig tager arbejdspladsen de lægestuderende alvorligt.
Hele organiseringen af arbejdet er baseret på, at den læge-
studerende eller nye læge har ansvaret for hver enkelt patient.

Bagvagten sidder ikke stand by og venter på opkald eller 
kontakt fra kollegaen. Der er samtidig andre patienter at tage sig
af, andre akutte indlæggelser at sørge for.

– Psykiatriske patienter er forpinte af deres sygdom. De er
måske legemligt dårlige. I løbet af en vagt kan den vagthavende
komme til at tage stilling til så forskellige problemstillinger som
behandling af en depressiv patient, tvangsindlæggelse af psyko-
tisk patient, afrusning af personer med alkoholproblemer, vurde-
ring af om en ung pige er selvmordstruet, hvad der skal ske med
en mand, der har oplevet et angstanfald og hvordan en patient,
der henvender sig med hallucinationer bedst udredes og
behandles. Det er meget at håndtere, siger Lisbeth Uhrskov
Sørensen.

Hun giver derfor de lægestuderende på intro- og konflikt-
håndteringskurset tre gode råd om at være på vagt:
• Lav altid en grundig psykopatologisk vurdering, herunder 

vurdering af selvmordsrisiko og om patienten er psykotisk.
• Prioriter tiden, hold fokus, få opgaverne afsluttet i det

omfang, det er muligt.
• Brug din bagvagt, når du er det mindste i tvivl. 

Kursus i 
konflikthåndtering

1. dag
• Velkomst og præsentation
• Konfliktens felt
• Opvarmning
• Introduktion til frigørelsesgreb
• Screening for psykopatologi –

hvad fejler denne patient og
hvilken behandling kan der
blive tale om?  

• Formulering af objektiv psykisk
– en skriftlig opsamling af 
screeningen

• Situationsspil om lægens rolle

2. dag
• Godmorgen – opsamling 

fra 1. dag
• Opvarmning
• Træning af frigørelsesgreb
• Risikovurdering 
• Grænsesætning
• Vurdering af selvmordsrisiko
• Centrale aspekter af Lov om 

frihedsberøvelse og tvang i
psykiatrien

• Situationsspil og efterfølgende
refleksion

3. dag
• Plejepersonalets forventninger

til samarbejdet med lægen
• Opvarmning
• Træning af frigørelsesgreb
• Reaktioner efter voldsomme

reaktioner
• Psykofarmakologi – læren om

medicin i psykiatrien
• Alkoholafrusning
• Situationsspil med fokus på

lægens rolle
• Afslutning og evaluering

Marie Kjestrup, stud.med. på 9. 
semester, Århus Universitet. 
Deltog i et tre dages kursus i 
konflikthåndtering på Psykiatrisk 
Hospital i Risskov under sit 8. 
semester af uddannelsen. 
Er i dag tilkaldevikar og 
sommerferievikar på hospitalet.
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Problemstillingen at være „ny“ har flere vinkler: Nyansat på
en arbejdsplads – som nybegynder eller erfaren. „Ny“ fordi man
har fået nye arbejdsopgaver eller -funktion, eller „ny“ fordi man
er forflyttet mod sin vilje. Mange medarbejdere er i bevægelse:
Vikarer, afløsere, medarbejdere, der er udlånt fra anden afdeling,
projektansatte, som kommer og går.

De nyansatte bliver introduceret til arbejdet og arbejdsplad-
sen. Derimod er introduktion til de mange medarbejdere i 
bevægelse (vikarer, afløsere m.fl.) et forsømt område eller stort
set fraværende. Det kan undre, da denne kreds af medarbejdere
udgør en stor og stigende flok og er uundværlige på mange
arbejdspladser. Det kan endvidere undre, da arbejdspladsen kan
gå glip af en gevinst ved ikke at medtænke de „løse“ i højere
grad. Ens position på arbejdspladsen har således betydning i
relation til engagement (commitment1) i forhold til arbejdsplad-
sen. Lavt commitment optræder langt hyppigere blandt løst 
tilknyttede medarbejdere sammenlignet med de fastansatte2. 

Inden vi nærmer os kernen i artiklen „om at tiltrække og 
fastholde nye medarbejdere“, vil vi cirkle lidt rundt om problem-
stillingen og se på nogle tendenser i det moderne arbejdsliv.
Mulighederne for at kunne tiltrække og fastholde nye medarbej-
dere skal nemlig ses og forstås i sammenhæng med, hvad der
sker i samfundet og på arbejdsmarkedet.

Jobhopper
Danskerne er det mest mobile folkefærd i Europa. Danskerne
flytter tidligst hjemmefra, og vi bliver boende det samme sted i
kortest tid. Jobmobiliteten i Danmark er stor – den suverænt
højeste i Europa3. Danskerne er de borgere i EU, der hyppigst har
skiftet job inden for det seneste år (2005), og 7 ud af 10 forven-
ter at skifte job inden for de kommende fem år. Danskerne har
sammen med de øvrige nordiske lande flest jobskift i løbet af et
arbejdsliv og kortest, gennemsnitlig ansættelse hos den enkelte
arbejdsgiver, nemlig 4,8 år. Gennemsnittet i EU er på 8,3 år.
Danskerne adskiller sig også fra andre europæere ved at flest –
to tredjedele – synes, at det er en god idé at skifte job ofte,
mens kun omkring en fjerdedel af tyskerne har samme holdning.
Der er altså også forskelle i opfattelsen af, hvad en god karriere
og et godt arbejdsliv er.

Den danske flexicurity model, som roses uden for landets
grænser for at være dynamisk, er kendetegnet ved et arbejds-
marked, hvor det er relativt nemt for arbejdsgiverne at hyre eller
fyre medarbejdere, men hvor der til gengæld er et udbredt sik-
kerhedsnet med mulighed for at få relativt høje dagpenge i en
relativ lang periode, hvis man bliver arbejdsløs. Et karakteristisk
træk ved det danske arbejdsmarked er desuden, at virksom-
hederne primært er små eller mellemstore. Karrieremuligheder i

Ups!
– vi får ny medarbejder på mandag

Arbejdspladsen skal blive bedre til at vurdere, hvilke kompetencer den har behov 

for at udvikle for at møde fremtidige krav. Vurderingen må kunne omsættes i praktisk

handling fx i form af et godt og sundt arbejdsliv, faglige udviklingsprogrammer og 

planer for rekruttering af specielle typer af nye ansatte. Det er derfor afgørende, 

at nye medarbejdere introduceres til og inddrages i kulturen på arbejdspladsen, 

så der skabes et godt arbejdsmiljø med fokus på den enkelte medarbejders trivsel og

udviklingspotentiale. 

Af Jørgen Møller Christiansen, arbejdspsykolog 

CASA, Center for Alternativ SamfundsAnalyse

1. Begrebet commitment uddybes senere i artiklen
2. Meyer, JP. & Allen, NJ: Commitment in the Workplace. Theory, Research and Application. Newbury Park, CA: Sage, 1997
3. Mobility in Europe. Eurofound, EU. 2007



virksomheden er dermed begrænset sammenlignet med andre
lande fx Tyskland, hvor der findes langt flere kæmpekoncerner,
og dermed større interne karrieremuligheder. Den høje jobmobili-
tet og de mange jobskift i Danmark er således ikke kun betinget
af fyringer eller tilpasninger, men skyldes, at folk i højere grad
selv søger videre. Og det er et relativt nyt, kulturelt fænomen.
Der er en trend, der siger, at det næsten er pinligt, hvis man ikke
skifter job hvert 5. til 6. år. Det signalerer også, at man er en
stærk, dynamisk person, der vil prøve noget nyt og har kompe-
tencerne til at søge nyt job. Samtidig er det en måde at få høje-
re løn på. 

Den attraktive arbejdsplads
Konkurrence om kvalificeret arbejdskraft er udbredt på arbejds-
markedet, og mange virksomheder har i dag problemer med at
rekruttere arbejdskraft. I den offentlige sektor er det navnlig
inden for sundhed og ældrepleje. Mange offentlige arbejdsplad-
ser har i dag et stort antal ubesatte stillinger, og beregninger
viser, at samlet set vil der være 35.000 flere, der forlader den
offentlige sektor, end der bliver rekrutteret til sektoren4. Det
afspejler navnlig virkningen af en større tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. I dag er hver tredje offentlig ansat over 50 år.
Inden for nogle fag fx skolelærere er andelen endnu højere. Hvis

tilbagetrækningsmønstret for offentlige ansatte ikke ændrer sig,
vil et stigende antal medarbejdere således trække sig tilbage
hvert år. 

Konkurrence om arbejdskraften vil hermed øges, og udfordrin-
gerne i relation til at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere
skærpes. Mange virksomheder vil komme til at stå i et dilemma.
De vil have et behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til
løsning af de komplekse opgaver, men udbuddet er smalt, og
mange virksomheder må „nøjes“ med at få det, der er muligt.
Arbejdspladsen, som har ry for at være et godt sted at arbejde,
står bedst i konkurrencen og vil have lettere ved at tiltrække
gode medarbejdere end den med et dårligt eller anonymt image.
Det har medvirket til, at det gode arbejde og den attraktive
arbejdsplads er blevet en konkurrenceparameter.

Strategisk ledelse
I begrebet den attraktive arbejdsplads har rekruttering og fast-
holdelse af kvalificerede medarbejdere en central placering, og
rekruttering er et hovedelement i samspillet mellem personale-
ledelse og virksomhedens strategi. Strategisk personaleledelse 
er optaget af, hvordan man kan sætte ledelse, udvikling og værd-
sættelse af virksomhedens menneskelige ressourcer ind i et 
strategisk perspektiv5. 

Den videnskabelige og praksisorienterede managementlittera-
tur, der fokuserer på virksomhedens ressourcer og kompetencer
som grundlag for dens konkurrenceevne og strategier, er vokset
frem siden midten af 1980’erne. Den stigende vægt på strategisk
personaleledelse kan blandt andet forklares ud fra virksom-
hedens ønske om at reducere noget af den usikkerhed, den 
stilles overfor. Et væsentligt element er her konkurrence om 
kvalificeret arbejdskraft og anvendelse af nuværende og 
fremtidige kompetencer. Virksomheden må sætte sig i stand til 
at analysere dens nuværende kompetencer, så den til en vis grad
kan forudsige, hvilke kompetencer den har behov for at udvikle
for at møde fremtidige krav. Vurderingen må kunne omsættes i
praktisk handling fx i form af et godt og sundt arbejdsliv, faglige
udviklingsprogrammer og planer for rekruttering af specielle
typer af nye ansatte.

Mange virksomheder har dog ikke opgraderet virksomheden
til det strategiske niveau generelt endnu. Det typiske er stadig
på de mindre og mellemstore arbejdspladser, at man arbejder
meget kortsigtet og handlingsorienteret, og uden fremtids-
billeder.

Virksomhedskultur
Optagetheden af virksomhedskultur og dens betydning – også
set i et konkurrenceperspektiv – er ligeledes af relativt ny dato.

Hvis den nytilkomne 

alt for hurtigt markerer 

sig for stærkt fx ved at 

være dygtig eller ved at 

true bestående forhold, 

så er det ikke ukendt, 

at man forsøger at 

holde personen nede.
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6. Meyer, JP. & Allen, NJ: Commitment in the Workplace. Theory, Research and Application. Newbury Park, CA: Sage, 1997. Sammenhæng mellem højt commitment og øget produktivitet varierer i de forskellige studier, og
det empiriske belæg for øget produktion er ikke entydigt (se fx Bratton et al: Human Ressource Management. Theory og practice. New York: Palgrave, 1999) 

7. Se fx Rousseau, DM: Schema, promise and mutuality. The building blocks of the psychological contracts. Journal of Occupational Psychology, Vol. 74, 511-541, 2001

Spørgsmål såsom: Hvem er vi, hvad vil vi, og hvordan gør vi det
og med hvilke værdimæssige spilleregler? – er kommet mere og
mere i fokus. Langt de fleste arbejdspladser er stillet over for
store krav til fleksibilitet og individuel og organisatorisk omstilling
grundet påvirkning udefra. Her er detaljerede jobbeskrivelser og
instruktioner mindre godt som den overordnede styring og 
koordinering. Det er i højere grad nødvendigt at give autonomi
og trække på medarbejdernes „skøn“. For at sikre at „skøn“ og
autonomi korresponderer med virksomhedens overordnede mål
er det nødvendigt at socialisere medarbejderne til virksomheds-
kulturen og dermed overlevere „koden“ til medarbejderne:
Mission – vision – strategi – værdier. 

Denne socialisering foregår gennem den daglige praksis 
og kan fremmes ved:
• Introduktionsprogrammer for nye medarbejdere
• Systematisk og tematiseret læring i arbejdet
• Medarbejderudviklingssamtaler
• Uddannelsesaktiviteter.

Forskningen peger på, at aktiv medarbejderinddragelse og 
skabelsen af en kultur med en norm, at medarbejderen ikke 
forventer eller behøver direkte styring og kontrol, men arbejder
med en vis autonomi inden for udstukne rammer, fremmer 
medarbejderens oplevelse af at være „medejer“ og ansvarlig for
resultaterne. Skabelsen af en sådan „rolle“ kan også aflæses i
højnet medarbejdertrivsel, kvalitet i ydelsen, effektivitet og lave
omkostninger til kontrol.

Engagement
I takt med den skærpede konkurrencesituation arbejder flere og
flere virksomheder med forskellige Human Resource Manage-
ment-initiativer. Eksempelvis som tidligere omtalt uddelegering af
ansvar og autonome arbejdsgrupper, team. Det sker ud fra et
overordnet ønske om at forbedre medarbejdernes præstations-
niveau. Commitment er blevet et centralt begreb. Metoder til
øget engagement i arbejde, så medarbejderen forpligter sig og
involverer sig i stærkere grad, efterspørges. Bevidst rekruttering,
introduktion og oplæring til nye medarbejdere er vigtige elemen-
ter til at skabe engagement og commitment. Hvis introduktionen
efterlader den nyansatte med et billede af virksomheden, som
han/hun har svært ved at se sig selv som en del af, kan det
skabe fremmedhed. Den nyansattes emotionelle tilknytning,
identifikation og involvering vil i udgangspunktet være svækket,
og følelsen af forpligtigelse i forhold til organisationen kan
udtrykkes med termen „den tøvende outsiders“ position. Det er
en start for den nyansatte med barrierer, der kan være svære at
overvinde, og den pågældendes nyorientering mod et andet job

vil være forventeligt. Modsat, får den nyansatte et billede af det
„hjerte“, der banker i virksomheden, møder åbenhed, støtte og
hjælp, når behovet er herfor, og møder i dagligdagen en atmos-
fære, hvor det at spørge og være uvidende opleves som natur-
ligt, så er høj commitment mere sandsynligt, og personen vil
hurtigere komme til at agere kompetent.

Det understøttes af en række empiriske effektundersøgelser,
der har påvist en sammenhæng mellem højt commitment hos
den ansatte og en række relaterede konsekvenser såsom lavt
gennemtræk, lavt sygefravær, større fleksibilitet og øget produk-
tion6. 

Den psykologiske kontrakt
Inden for de seneste år har der været store forandringer og
omvæltninger inden for både det offentlige og erhvervslivet.
Tidligere tiders klare og afgrænsede jobbeskrivelser, instruktioner
og forudsigelighed i jobbet er de fleste steder afløst af øgede
krav til fleksibilitet. Omstillinger og konstante påvirkninger udefra
er en del af dagligdagen i virksomhederne. Det stiller nye krav 
til medarbejderne. Roller ændres, organisationen ombrydes.
„Livslang“ ansættelse er ikke nogen garanti. Flygtighed og dyna-
mik præger snarere arbejdsmarkedet. Relationen mellem den
ansatte og organisationen antager nye former. Introduktion,
oplæring og fastholdelse af nye medarbejdere skal dermed
nytænkes. Man kan ikke længere blot udlevere en „manual“, 
der side for side siger, hvad der forventes, og som den nye skal
følge. Derfor er betydningen af den psykologiske kontrakt 
kommet frem i lyset. 

Den psykologiske kontrakt refererer til en gensidig kontrakt
mellem organisationen og arbejdstageren7, og omfatter de oftest
uudtalte forventninger, medarbejderen har til virksomheden og
omvendt. Den psykologiske kontrakt bliver ofte drøftet i forbin-
delse med en ansættelsessamtale, hvor den nye og virksom-
heden forsøger at formulere forventninger til hinanden, men 
forventningerne bliver kun i få tilfælde formuleret skriftligt.

Misforståelser eller ændrede omstændigheder mellem 
virksomheden og medarbejderen kan medføre dybtgående og
længerevarende følelser hos medarbejderen af at være blevet
forrådt. Andre følelser kan være bitterhed, vrede og frustration,
manglende motivation, utilfredshed med arbejdet, manglende
ansvarsfølelse. 

Et resultat af disse følelser kan være en øget personale-
omsætning, og som konsekvens vil gode medarbejdere og viden 
forsvinde ud af virksomheden.

Grundlæggende handler den psykologiske kontrakt om tillid
mellem arbejdsgiver og arbejdstager. De forhold, som derfor kan
indgå i en psykologisk kontrakt, er de materielle forhold såsom



løn, fysiske arbejdsforhold mv. og de immaterielle forhold, som
kan være i forhold til det moralske og følelsesmæssige plan og i
relation til behovet for et godt psykisk arbejdsklima, socialt 
tilhørsforhold og gode relationer medarbejderne imellem. 

På det moralske plan omfattes behovet for overensstemmelse
mellem medarbejderens og virksomhedens grundlæggende 
værdier, en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv samt 
personlig livskvalitet. 

Den enkelte medarbejder vil have en mere eller mindre
bevidst opfattelse af, hvad den psykologiske kontrakt indeholder.
Opfattelsen bliver formet af samtalerne til ansættelsesinter-
viewet, indholdet i stillingsannoncen, virksomhedens mission, 
interviews eller artikler om begivenheder og kultur i virksom-
heden samt andet skriftligt materiale fra virksomheden, såsom
personalehåndbog, manualer mv.

At skabe klarhed om forholdene i den psykologiske kontrakt –
så medarbejderen forbliver motiveret – kræver, at virksomheden
fra starten kommunikerer åbent, ærligt og tydeligt således, at
alle parter har samme opfattelse og forståelse af de gensidige
forventninger og forpligtelser. En stillingsannonce og information
til ansøgeren skal således kommunikere den reelle viden om 
jobbet og ikke viden om, hvordan jobbet kan blive, eller hvordan
virksomheden ønsker at se sig selv.

Arbejdsmiljøet – de „nye“ med høj arbejdsrisiko
Arbejdsmiljøet er et andet centralt element at vie opmærksom-
hed, også når det drejer sig om nyansatte. Tal fra Arbejdsmiljø-
instituttet fra 2005 viser, at der en betydelig overhyppighed af
arbejdsulykker blandt nye på arbejdsmarkedet8. På arbejdspladser
med risiko for udsættelse for vold og trusler i arbejdet er nye i
jobbet ligeledes særligt udsat9. Hvert år får mange ansatte 
rygproblemer, fordi de ikke er blevet ordentligt instrueret i forflyt-
ningsteknik. Det er især nyansatte, der rammes af skaderne10. 

Tallene for arbejdsulykker blandt unge under 25 år er langt
bedre for Danmark end for de øvrige lande i EU. I resten af
Europa kommer unge dobbelt så hyppigt til skade som ældre11.
Det gjorde man i øvrigt også for blot få år siden i Danmark, 
men i dag er overhyppigheden forsvundet i de anmeldte arbejds-
ulykker. Den danske historie, der viser en drastisk fald i de unges
arbejdsrisiko, er en fin historie om, at det er lykkedes at knække
kurven. Tallene for arbejdsrisiko blandt nye medarbejdere illustre-
rer behovet for, at arbejdspladsen har en særlig forpligtigelse til
at vie de nye medarbejdere særlig opmærksomhed. 

Efter at vi har kredset rundt om artiklens problemstilling „at
kunne tiltrække og fastholde medarbejdere“, vil vi i resten af
artiklen forholde os mere konkret til, hvordan praksis på arbejds-
pladsen kan udformes.

Tiltrædelse
Problemstillingen at være „ny“ har som tidligere sagt flere vinkler:
Nyansat. Ny i ny/ændret funktion. Vikar/afløser – der kommer og
går, mv. At være ny er altså ikke entydigt, og der kan være sær-
skilte problemstillinger knyttet til hver af de ovennævnte former
for at være ny. Elever og praktikanter er andre kategorier af nye,
som kræver særlig stillingtagen til introduktion og vejledning. 

Det er ofte ukompliceret at begynde på en ny arbejdsplads.
Den nye er velkommen og nødvendig for udførelsen af opgaver-
ne i afdelingen eller i gruppen. Samtidig er der typisk tale om 
en forandring. Arbejdspladsen kan være præget af uro eller savn
over, at en god kollega har sagt farvel. Manglende interesse eller
afventende holdning fra omgivelserne kan møde den nye med-
arbejder, der efterfølger en meget værdsat person. Det kan virke
helt uforståeligt på den nye, som møder op med et ønske om at
skabe god kontakt med kollegerne. 

Mange arbejdspladser er plaget af stor udskiftning af perso-
nale. Det kan medføre ustabilitet og opdeling i personalegrup-
pen. På den ene side nyansatte, der kan føle, at det er svært at
blive accepteret af „de gamle“, og „de gamle“, der har svært ved
at tro, at de nye vil blive lang tid i afdelingen, og derfor har
svært ved at mobilisere energi og entusiasme til at indføre dem 
i arbejdet på afdelingen.

En tredje problemstilling kan være, hvis den nytilkomne alt for
hurtigt markerer sig for stærkt fx ved at være dygtig eller ved at
true bestående forhold, så er det ikke ukendt, at man forsøger
at holde personen nede. Janteloven er stadig aktuel mange 
steder. I virksomhedskulturen kan der være en uudtalt norm at
nytilkomne skal være lidt afventende og ikke gøre sig gældende
før efter en vis tid, fordi det i modsat fald kan forstyrre „de 
gamles“ identitet, kompetence, beføjelser eller privilegier. 

Rekruttering og udvælgelse
Human Resource Management-litteraturen er fyldt med gode bud
og råd til virksomhederne om, hvilke kompetencer de skal gå
efter, når de ansætter nye medarbejdere. Ansættelse af ledere
sker hyppigt på videnskabelig basis, hvor konsulentfirmaer
understøtter rekruttering og udvælgelse. Ansættelse af „menige“
medarbejdere er snarere baseret på intuition, og er typisk kun et
anliggende for afdelingen eller varetages suverænt af udvalgte
nøglemedarbejdere. Behovet for at finde rette person til rette job
i den moderne virksomhed er dog lige påkrævet, uanset om det
er en „menig“ medarbejder eller en (mellem)leder, så forskellen i
praksis kan undre.
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Velkomst og introduktion
De ansatte på arbejdspladsen bør modtage løbende information
om de skridt, der tages i forbindelse med ansættelsen af en ny
medarbejder, fx hvordan rekrutteringen skal ske, og om det
ændrer eksisterende arbejdsroller og -funktioner. Viden om,
hvem der skal tiltræde hvor og hvornår, gør det lettere at tage
imod den fremmede.

Ved ansættelsen er afstemning af forventninger et centralt
anliggende, som diskuteret ovenfor under den psykologiske 
kontrakt. Der skal være gensidig afklaring af den nyansattes
funktion, rolle og kerneopgaver. 

Det overordnede formål med en introduktion er at lette 
indføringen såvel fagligt, socialt som personligt, så den nye på
tilfredsstillende og effektiv måde kan udføre sine nye opgaver 
og give „valuta for pengene“. Det betyder igen meget for den
nyansattes egen selvfølelse og trivsel. En god velkomst og intro-
duktion er dermed en win-win-løsning. 

Kvaliteten af velkomst er tilsyneladende meget vekslende,
hvis man skal tro på historierne på de mange forskellige 
konsulentfirmaers hjemmesider. 

Et yderpunkt kan være, at den nyes tiltrædelse er gledet i
arbejdspladsens glemmebog (jf. overskriften på nærværende 
artikel), og løsningen af forglemmelsen bliver hurtig introduktion
og rundvisning og henvisning til materialer, som den nye kan
læse i. Velkommen!

Mange kan utvivlsomt nikke genkendende til følgende 
introduktion af en ny kollega: Fælles morgenkaffe indhyllet i en
stemning af harmoni og fordragelighed. Kort præsentation fra
hver især den nye medarbejder skal arbejde sammen med.
Efterfulgt af en rundtur med bunker af information om, hvor
alting findes. Besøg hos udvalgte nøglemedarbejdere. Ny 
informationer, oplysning om arbejdsområder, strategier, visioner,
sikkerhed og arbejdsmiljø osv. Alle er optaget af at give det 
bedste indtryk af virksomhedens bedste side og af sig selv. Den
nye henvises til sit arbejdssted/kontor, hvor introduktionsmappen
ligger parat. „Spørg endelig, hvis du er tvivl“ – er den sidste
kommentar i introduktionen. Arbejdet kan begyndes.

Mange vil nok bemærke til ovenstående historie, at introduk-
tion ikke er nogen envejskommunikation. Den skal være præget
af gensidighed. Den fremmede udefra møder den nye arbejds-
plads med åbne øjne og ører, og kan spørge nysgerrigt og
undrende til, hvorfor tingene gøres, som de gør. Nye input 
„udefra“ kan bidrage til dynamik og refleksioner over, om ting,
der måske gøres af vane, kan gøres anderledes og bedre.

Nogle arbejdspladser benytter sig af mentorskab som led i
deres indslusningsstrategi12. Andre vælger flere personer, som
den nyansatte skal følge i en periode – også for at se, at 

opgaver ofte kan løses på forskellige måder inden for de givne
rammer. Der bør sikres tid og plads til, at den nye medarbejder
får mulighed for at stille spørgsmål i takt med, at han/hun kom-
mer ind i arbejdet. Socialisering ind i gruppen og til arbejdet og
overlevering af „tavs viden“, der gennem årene er opsamlet på
arbejdspladsen, tager tid, og sker frem for alt gennem den dag-
lige uformelle snak under selve arbejdet og i pauser. Afhængigt
af arbejdets karakter tildeles den nyansatte først selvstændige
opgaver, når den nye føler sig rustet til det. 

I mange typer arbejder er en indkøringsperiode på fx 14 dage
nødvendig, og sikring af opbakning og støtte til den nye er
typisk nødvendigt de første 2-4 måneder. Milepæle-samtaler med
nærmeste leder efter 1 og efter 3 måneder praktiseres mange
steder. På nettet kan der hentes meget godt inspirationsmateria-
le om modtagelse nye medarbejdere fx på Væksthus for ledelse
(www.lederweb.dk): Håndbog i introduktion af nye medarbejde-
re.

Tidspres og travlhed, konstante forandringer, o.l. kan være en
barriere for den gode indslusning af nye medarbejdere. Konflikter
kan opstå og kan udvikle sig til en ond spiral. Etablering af med-
arbejdernes ombudsmand13, som nye og ældre medarbejdere kan
kontakte, kan være en god idé for at løse spirende konflikter,
inden arbejdspladsen rammes af sygemeldinger og medarbejder-
flugt.

Udfordringen for arbejdspladsen i mødet med den nye 
medarbejdere er kort sagt at skabe rammer og støttefaciliteter,
så personen har vedvarende mulighed for at udvikle sig. 

Mange offentlige 

arbejdspladser har i dag 

et stort antal ubesatte 

stillinger, og beregninger

viser, at samlet set vil der

være 35.000 flere, der 

forlader den offentlige sektor,

end der bliver rekrutteret 

til sektoren.
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På Den Sociale Højskole i København bliver der årligt
sendt over 250 færdiguddannede socialrådgivere ud til deres 
første arbejdserfaringer som socialrådgivere. Syv semestres
undervisning, projektarbejde, praktik og eksaminer i fagområder
om socialt arbejde, jura, samfundsvidenskab og psykologi skal
ruste de studerende til at komme ud og tage udfordringer op i
det sociale arbejde. 

Udfordringer er der mange af inden for et fagområde, som
opererer med et forventeligt krydspres.

„Krydspresset1“ er et begreb, som beskriver de mange 
interessenter, og at det meget ofte ikke er muligt at opfylde alles
forventninger. Loven, den overordnede, civilsamfundet og faget
har forskellige opfattelser og krav til, hvordan socialrådgiveren
skal agere. Dermed opstår det krydspres, som ofte udvirker 
konflikter. Konflikter, som de studerende skal lære at aflæse og
håndtere.

Dobbeltrollen som hjælper og myndighedsperson
For det første indeholder størsteparten af de funktioner, som
socialrådgiverne varetager, en dobbeltrolle som både hjælper og
myndighedsperson. Overvejende har de studerende valgt faget,
fordi de ønsker at bruge sig selv, så de yder hjælp og støtte til
andre mennesker. De synlige sociale problemer, som kan følge i
kølvandet af boligmangel, arbejdsløshed og sygdom, skal afhjæl-
pes, og de borgere, som rammes af de sociale problemer, skal
mødes med engagerede hjælpere med indlevelse og respekt 
for den enkeltes egen forståelse og vurdering af sin samlede
situation. 

Samtidig skal socialrådgiveren føre tilsyn med, at lovgivningen
og reglerne for tildeling af hjælp og støtte overholdes, og at

eksempelvis børn ikke lider overlast i trængte familier. Social-
rådgiveren kan få til opgave at støtte en familie med problemer
ved arbejdsløshed og forældrenes misbrug, hvorved socialråd-
giveren samtidig får adgang til informationer om omsorgssvigt i
forhold til familiens børn. 

KONFLIKT
Opgaven er til stadighed at støtte og hjælpe forældrene i deres
omsorgsrolle. Hvis børnene imidlertid lider for stor overlast, og
forældrene ikke deler socialrådgiverens vurdering af problemer-
ne, opstår der en konflikt mellem socialrådgiveren og de foræl-
dre, som troede de skulle modtage hjælp. Nu ser de sig i stedet
som løbet over ende af denne samme hjælper.

Det professionelle og det private
En anden konflikt i socialrådgiverfaget er indbygget i modsætnin-
gen mellem det professionelle og det private område. Social-
rådgiveren bevæger sig hele tiden ind over borgernes almindelige
grænser for indblanding af fremmede. Borgeren skal fremlægge
sin økonomi, sundhedstilstand, livsforløb, sociale relationer m.m.
i sin dialog med socialrådgiveren, for at det tilsammen giver det
helhedssyn, som faget stiler mod for at kunne yde den bedste
hjælp. Denne tætte relation og det intime indblik i borgerens
situation inviterer til, at socialrådgiveren selv indgår med sin 
person i kontakten og ikke kun som en professionel hjælper.
Undersøgelser viser, at borgerne vurderer at god hjælp er, når de
oplever socialrådgiveren som menneske, og at hun viser engage-
ment i at forstå borgerens situation. Det kræver, at socialrådgive-
ren engagerer sig og aktiverer sin evne til empati og medleven i
mange forskellige menneskers sorger og glæder. 
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Konflikten mellem

hjælp &kontrol

Socialrådgivere skal hjælpe, rådgive og håndtere mange forskellige krav.

Samtidig er socialrådgivere som frontmedarbejdere udsat for konflikter som en 

uundgåelig del af hverdagen. Derfor har Den Sociale Højskole i København 

sat konfliktløsning ind i undervisningsforløbet. 

Af Liv Starheim, arbejdspsykolog

Den Sociale Højskole, København

1. Larsen, Øjvind: Forvaltning, etik og demokrati, Hans Reitzel, 1996
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KONFLIKT
Antallet af sorger er flest, for når man møder socialrådgiveren
er det oftest, fordi der ikke er hjælp at hente andre steder.
Denne medleven er ikke uden omkostninger – man tager 
historierne og følelserne med sig hjem fra arbejde, og det 
påvirker ens liv uden for arbejde.

Krydspresset
På uddannelsen er der aktuelt to hovedspor, som er med til 
at ruste de studerende til at stå i disse konfliktsituationer: 
• Undervisning i kommunikation generelt
• Undervisning i konflikthåndtering specifikt. 

Fra første semesters introduktionskursus i kommunikation og 
hen over ugekurser om „Den professionelle samtale“ og „Tab og
traume“ indføres de studerende i teorierne og trænes i praktiske
færdigheder i 
• kontaktetablering
• rammesætning af møder 
• forskellige kommunikationsformer til at belyse borgerens

situation.

Formålet er, at de kommende socialrådgivere sammen med 
borgeren skal finde frem til løsninger på kort og langt sigt.

Konflikthåndtering og „girafsprog“
På 2. semester introduceres konflikthåndtering i forbindelse med
de studerendes andet gruppearbejde, som skal afsluttes med en
rapport. Her oplever de studerende for første gang alvoren i at
skulle arbejde sammen i grupper. 

Samarbejdsaftaler om, hvordan gruppearbejdet skal fungere,
følges op af en introduktion til Marshall Rosenbergs kommunika-
tionsmodel: Ikke voldelig kommunikation2 – eller girafsprog, som
det kaldes populært. 

For de studerende i gruppearbejdet gælder det om at træne 
sig i at 
• give og modtage feedback
• styrke opmærksomheden 
• styrke indlevelsesevnen i både sine egne og de andres 

følelser og behov.

Flere i arbejde
På 3. semester underviser vi i motivation i forbindelse med arbej-
de. Udgangspunktet for dette semester er arbejdsmarkedet og
den aktuelle politiske strategi, der satser på, at „flere i arbejde“
er vejen til at løse de fleste sociale problemer. 

Socialrådgiveren vil derfor få opgaven med at aktivere flest
mulige – også de, der på grund af psykisk eller fysisk sygdom
vurderer, at de ikke er i stand til at påtage sig et arbejde. 

Undervisningen stiler mod en forståelse af
• At vi har meget forskellig opfattelse af arbejdets værdi 
• At den virkelighed, som arbejdet foregår i, er meget forskellig.

Opgaven er at finde borgerens motivation, ikke at skabe den.
Socialrådgiveren skal kunne inspirere og igangsætte borgerens
lyst til at gøre noget med sit liv, ikke tvinge deres egen moti-

vation ned over andre. Det kommer der kun socialrådgiverens
egne løsninger ud af, og de holder sjældent for borgeren.

Forumspil om de virkelige dilemmaer
4. semester foregår som en 4 måneder lang praktik. De stude-
rende indgår på arbejdspladser som „legitime perifere deltagere“
og gør sig væsentlige praksiserfaringer om sig selv og faget. 

Vel tilbage modtager vi dem på 5. semester ved at iscenesæt-
te deres erfaringer med brug af forumspil. 

De studerende bliver inddelt i mindre grupper og bliver bedt
om hver at fortælle om et dilemma, som de har oplevet i deres
praktik. Efter runden udvælger de sig et dilemma til fremlæggelse
for alle. Når hver gruppe har fremlagt deres valg, har vi en liste
med 4-6 dilemmaer med hver deres konkrete historie. 

Konflikten mellem „at ville hjælpe, men ikke kunne“ eller „når
systemet ikke samarbejder“ er typiske overskrifter på disse
dilemmaer. 

Derefter vælger de studerende sig ind på de overskrifter, som
de vil arbejde videre med, og i løbet af en halv time laver hver
gruppe et lille spil over deres dilemma. 

Kravet til hvert dilemmaspil er
• at det skal kunne afvikles inden for 5 minutter
• at det skal indeholde en tydelig konflikt
• at man ikke spiller sig selv i sin egen historie.

Grupperne opfører spillene for hinanden. Det er derefter 
publikums opgave at ændre spillet ved hjælp af vejledning fra
foruminstruktøren om, hvem og hvad der kan ændres på. 
Nogle ændringer afprøver de oprindelige spillere selv, andre 
gange må forslagsstillerne selv gå op og afprøve. 

Ideen er at få så mange løsningsmuligheder frem som muligt
og at få fokus på, hvordan selv meget små ændringer i kommu-
nikationen kan bidrage til håndteringen af en konflikt. Men også
en analyse af, hvad der ligger uden for det aktuelle spils rammer,
som skal løses et andet sted. Efter et par spil sker der typisk 
det, at publikum kan aflæse, hvad der sker i en mimet version 
af spillet, blot de får præsenteret overskriften og deltagerne. 

Evnen til at aflæse det nonverbale sprog stiger markant i
løbet af dagen, hvor der arbejdes intenst og koncentreret om
spillene.

Relationen, rygsækken og rammen 
Efter forumspillene får de studerende 2 gange 4 timer i konflikt-
håndtering ud fra overskrifterne: Relationen, rygsækken og ram-
men3. 

Relationen med borgeren vil oftest være asymmetrisk, idet
borgeren har brug for hjælp, og socialrådgiveren råder over
denne hjælp. I denne relation skal socialrådgiveren kunne kom-
munikere, så borgerens rettigheder, individualitet og unikke livs-
forløb respekteres. Via filmklip sættes fokus på optrappende og
afdæmpende4 sprogbrug, både hos borgere og socialrådgivere. 

En pointe er, at borgere med en lang erfaring med det sociale
system kan være meget kompetente til at kommunikere nedtrap-
pende og konstruktivt. At skulle overleve som afhængig af det
sociale system kan over længere tid styrke ens kommunikations-

2. Rosenberg, Marshall: Ikke voldelig kommunikation, Borgen, 2004
3. Inspirationsmappe til konflikthåndtering/voldsforebyggelse Århus Kommunes BST, 2002
4. www.konfliktloesning.dk\undervisningsmaterialer
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evner. Som myndighedsperson er det gavnligt også at kunne
følge med i borgerens indgang til at føre konstruktive samtaler. 

Vi arbejder med alle de faglige, personlige og sociale erfarin-
ger, der lagrer sig i den rygsæk, som vi bærer med ind i alle de
interaktioner, vi indgår i:
• Hvordan håndterede man konflikter i den familie, man boede 

i som barn? 
• Hvordan bemærkede og håndterede skolen konflikter? 
• Og hvordan kan man beskrive sin egen konfliktstil? 

Det fører videre til at se på den ramme, som enhver konflikt-
situation er underlagt, uanset hvor tydelig eller utydelig rammen
er. Utydelige rammer og uklare formål med møder er en af de
væsentligste fokuspunkter, fordi det er muligt at gøre dem tyde-
lige. Dermed er det også en barriere for at skabe den tryghed,
der er i, at vi ved, hvad vi er sammen om. 

Organisationens forståelse af konflikter og dens brug af fx
politik om voldsforebyggelse og retningslinjer bliver det sidste
omdrejningspunkt for undervisningen i konflikthåndteringen. 

Et overslag er, at cirka halvdelen af de praktikarbejdspladser,
hvor de studerende har været i praktik, har en aktiv politik.

Konflikterne skabes et sted og udspiller sig et andet
For de studerende og senere færdiguddannede socialrådgivere
foregår de konflikter, som de kommer ud til, på mange niveauer
og udspiller sig forskelligt på disse niveauer. 

Socialt arbejde og sociale problemer er ikke defineret klart og
entydigt en gang for alle. Opgaven forandrer sig i takt med et
samfund, som skaber forskellige problemer, og som vælger at
fokusere på forskellige løsninger. 

Et eksempel er, at prostitution nu er afkriminaliseret og 
dermed inkluderet i kommunernes opgave med at løse sociale
problemer. Prostituerede har sjældent problemer med at forsørge
sig selv, og de opsøger derfor sjældent hjælp. Oftest søger de
hjælp til at komme ud af prostitutionen og et eventuelt misbrug. 

Det stiller socialrådgiveren i det dilemma, hvis den prostitue-
rede ikke har betalt skat og eventuelt modtaget kontanthjælp:
• Myndighedspersonen bør indberette det som socialt 

bedrageri
• Den socialfaglige person vurderer, at der her er en mulighed

for at støtte en person til at komme ud af sit sociale problem.
Men ikke hvis man begynder med en bedragerisag. 

Konflikten er samfundsskabt og viser sig både som kommuner-
nes tøven med indsats i forbindelse med prostitution, forvaltnin-
gernes håndtering af sagerne og i mødet mellem socialrådgive-
ren og den prostituerede, som henvender sig for at få hjælp, 
og som reagerer på, at hjælpen i stedet bliver vendt til en 
mistænkeliggørelse. 

Girafsprog

Girafsprog er enkelt at lære og
utroligt vanskeligt at praktisere.
Rosenbergers hovedpointe er, at vi
ved at fokusere på følelser, behov
og konkrete ønsker vil kunne opnå 
en kontakt med mennesket bag
budskabet uanset, hvordan den
anden kommunikerer.

Forumspil

Forumspil er udviklet af Augusto
Boal, som en måde at frigøre fast-
låste situationer og bruge teatrets
mulighed til at gentage scener og
tilføje nye elementer, som kan
ændre en vanskelig situation.



I Fremforsk arbejder vi med arbejdsmarked, mennesker,
virksomheder og samfundet i fremtiden. I denne artikel vil jeg
give mine bud på, hvorfor og på hvilke områder vi i fremtiden vil
opleve konflikter på danske arbejdspladser.

Arbejdsmarkedet i fremtiden kommer til at bestå af 4 hoved-
grupper af medarbejdere.

Figur 1 er de 4 grupper placeret i et koordinatsystem med to
akser med henholdsvis graden af flid og graden af klogskab.
Den første gruppe er „gamle tabere“. Det er den gruppe af 

danskere, som ingen uddannelse har, og som det meste af
arbejdslivet har været uden for arbejdsmarkedet og opholdt livet
ved hjælp af sociale ydelser. Nogle har aldrig haft lyst til at arbej-
de og vil gøre meget for ikke at komme til at arbejde fremover,
da de har skabt sig en tilværelse uden for det fælles arbejdsmar-
ked. Andre i gruppen vil gerne arbejde, men har mange psykiske,
sproglige, sociale problemer og/eller misbrugsproblemer, der gør,
at de ikke umiddelbart kan komme ind i på arbejdsmarkedet. Det
offentlige system forsøger nu og i fremtiden at få disse menne-
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Fremtidens
arbejdsmarked & konflikter

Fremtidens arbejdsmarked er et stort konfliktområde, fordi den enkelte medarbejder

har en række opgaver og funktioner, som skal løses hver dag. Den enkelte vil i højere 

og højere grad blive udfordret på egen viden og blive bedt om at forklare, hvorfor man

fx giver en bestemt medicin frem for en anden. Polariseringen mellem de ombejlede

medarbejdere med de rette kompetencer og de dårligere uddannede vil blive mere 

markant. 

Af Marianne Levinsen (cand.scient.pol.), forskningschef

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Figur 1: Arbejdsmarkedet i fremtiden

Der er mangel på arbejdskraft

Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft

Viden og kreativitet er de afgørende evner i fremtiden

Flid

Nye tabere Vindere

Gamle tabere Nye vindere

KlogskabKilde: Fremforsk.
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sker aktiveret og ind på arbejdspladserne. Men det er en reserve,
som der skal investeres mange kræfter i, for kun „måske“ at få
dem ind på fremtidens arbejdsmarked.

Gruppen „nye tabere“ er en gruppe af medarbejdere, som
nemt bliver overset, eller som lever lidt i det skjulte, men det
drejer sig om den del af arbejdsstyrken, som er ufaglært, og 
som ikke har fået nogen nævneværdig faglig efteruddannelse. 
De føler sig truet, fordi der i disse år sker så mange teknologiske
tigerspring inden for alle brancher. 

Ugebladet A4 lavede for nylig en undersøgelse af stress. Den
viste, at en stor del af de ufaglærte i Danmark har stress og ondt
i maven hver dag, men ikke fortæller det til nogen. De har for-
mentligt stress, fordi de hele tiden er bange for ikke at have den
nødvendige uddannelse og de relevante kompetencer til at
kunne fortsætte med at bestride deres aktuelle job i fremtiden.

Samtidig er der to andre grupper på arbejdsmarkedet, som 
er vindere. For det første medarbejdere med uddannelse, hvad
enten det er en faglig eller akademisk uddannelse. De har de
rigtige kompetencer og et vidensniveau, som i udgangspunktet
vil give dem mulighed for at klare sig godt på fremtidens
arbejdsmarked, også selv om der stilles store krav til omstilling
og uddannelse.

Gruppen af „nye vindere“ er de personer og virksomheder,
som kan sælge sig selv eller produkter, som folk vil betale for
uanset prisen. Fx Paul McCartney, som spiller et par aftener i
Horsens for 25 mio. kr., og virksomheden Build-a-bear, som 
sælger små personlige bjørne til børn og forældre med så stor
succes, at konceptet i øjeblikket er det hurtigst voksende i 
detailhandlen i Norden.

Arbejdsmarkedet i fremtiden vil således blive præget af meget
forskellige vilkår for forskellige grupper af medarbejdere. Den nye
gruppe af potentielle tabere vil føle sig under pres og truet i evig
angst for, at der på arbejdspladsen sker fundamentale ændringer
i arbejdsfunktioner og metoder. Samtidig vil de på samme
arbejdsplads kunne se andre vindergrupper, som har det nemt
med nye krav og evig forandring. Disse forskellige vilkår på
arbejdsmarkedet vil i fremtiden give anledning til konflikter 
mellem de forskellige medarbejdergrupper. 

Figur 2 viser udviklingen i den danske befolkning de næste 
10 år, og her er det interessant at notere sig de væsentligste
ændringer.

De næste 10 år vil være præget af en stor gruppe af unge 
medarbejdere mellem 20 og 29 år, som er på vej ind eller er på
arbejdsmarkedet. Samtidig får vi en nedgang i medarbejdergrup-
pen mellem 30 og 44 år også kaldet medarbejderne i familie-
alderen med børn, hus og faste forpligtelser. Endelig er der en
betydelig fremgang i gruppen af medarbejdere mellem 45 og 54
år.

Mange arbejdspladser vil være præget af mange unge og
mange ældre medarbejdere, og det vil give anledning til spæn-
dinger og konflikter på grund af meget forskellige opfattelser 
af „de rigtige værdier“ i forhold til arbejde, arbejdspladsen og
privatlivet.

De unge vil som udgangspunkt forvente, at arbejdet og
arbejdspladsen, herunder de ældre medarbejdere, er til for at 
tilbyde dem udviklingsmuligheder i form af gode kolleger og 
forskellige arbejdsfunktioner. De vil forvente stor forståelse for
den person, de er, og vil tage det for givet, at der tages hensyn
til det, de brænder for også uden for arbejdet. De forventer, at
arbejdsgivere og kolleger har forståelse og respekt for kattens
eller hestens 1. sygedag, fodboldtræning, og at man ikke lige kan
nå arbejdet, fordi man jo skal til den årlige Roskilde Festival med

Figur 2: Befolkningsudviklingen 2007-2017
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vennerne. De forventer også, at de får gode positive ledere, som
kan motivere dem og begejstre dem i forhold til netop deres job.
De er helst fri for tunge manualer og regler om personalepolitik
og arbejdsmiljø, men vil gerne have frivillige tilbud fra arbejds-
pladsen omkring kost, motion og uddannelse. 

Endelig er denne generation vokset op i et institutionsmiljø,
hvor en voksen er en positiv ressource, man altid lige kan trække
på, så de vil ofte bede om hjælp til at løse og prioritere deres
arbejdsopgaver.

Samtidig er der en stor gruppe af ældre medarbejdere, som
er vokset op med, at man hver dag står op og går på arbejde for
at bidrage til samfundet. Denne generation har oplevet økono-
miske nedture og knaphed på job. De ønsker udvikling, men er
ofte trætte af evige krav om forandring. 

Ulige værdier på et offentligt arbejdsmarked
På det det offentlige arbejdsmarked vil mange opleve utallige
omorganiseringer af arbejdet, og det vil ikke altid være til gavn
for medarbejdere og de borgere, de betjener. De mener langt
hen ad vejen, at interesser for musik, heste, katte og Counter
Strike hører til i folks privatliv, og det må man selv klare uden for
arbejdspladsen. De ønsker også gode og motiverende ledere,
ikke mindst, fordi de kan se, hvilken betydning det har for
arbejdsglæde og sygefravær. De oplever, at de har fået rettig-
heder i form af regler om ansættelse, uddannelse, medarbejder-
samtaler og arbejdsmiljø, og opfatter alle disse regler som et
gode for arbejdspladsen.

Mange arbejdspladser vil være præget af to grupper af med-
arbejdere, som har meget forskellige opfattelser af arbejde, og
hvad der er vigtigt. Det vil give mange generationskonflikter på
arbejdspladsen, når fx Sofie på 20 år ikke kommer på arbejde,
fordi hendes kat er syg. Katten betyder så meget for hende.
Karen på 50 år vil synes, at det er for dårligt, at Sofie ikke kom-
mer, når hun ved, at de i forvejen er presset på grund af sygdom
hos personalet, og gamle fru Sørensen ikke får den hjælp, hun
har brug for den dag. 

Det er et område, hvor rigtig mange arbejdspladser allerede i
dag oplever konflikter mellem forskellige aldersgrupper af medar-
bejdere, og vi vil i de kommende år se mange generationskonflik-
ter på arbejdspladserne. Lederne på alle typer af arbejdspladser
får en kæmpe udfordring i at bygge bro og forståelse mellem to
medarbejdergrupper, som har meget forskellige udgangspunkter,
erfaringer og værdier.

Borgere og patienter – sig selv nærmest
Borgere og patienter har mistet autoritetstroen i forhold til præ-
sten, lægen, skolelæreren og andre medarbejdere i det offentlige
system. Alle borgere er i fremtiden fokuseret på sig selv og egne
behov. Desuden vil de ofte mene, at de ved mere om rettig-
heder, sygdom og muligheder end den fagperson, som de møder
i ældreplejen, i skolen og på forskellige offentlige kontorer.

Individualismen er sat ind, og vi forventer alle at få individuel
behandling og få forklaret, hvorfor vi får den behandling, vi får. 

Vi kræver handling og forklaring nu og her hele tiden.
Det stiller store krav til fremtidens offentlige medarbejdere

om dokumentation, viden og ikke mindst formidling og 
pædagogik. Da de ofte vil blive mødt af rigtig mange krav og 
forventninger fra de borgere, som de betjener i det daglige. 

En gruppe af borgere og patienter er umættelige i deres krav
til medarbejderne, og det kan give mange konflikter mellem 
borgere og medarbejdere i de kommende år. Manglen på autori-
tetstro vil blandt andet betyde, at en del borgere vil kontakte
øverste ledere i systemet, fagpersoner i andre kommuner og
internettet for at drøfte netop deres sag og behov, og bruge de
nyerhvervede informationer til at udfordre den person, som
repræsenterer systemet. Det vil give anledning til rigtig mange
konflikter på arbejdspladsen uanset om der er tale om private
hjem eller offentlige kontorer. 

For få hoveder skaber konflikter
Vi oplever allerede nu en stor mangel på arbejdskraft. Manglen
på arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarked bliver katastrofal
i de kommende år og vil medføre et stærkt øget arbejdspres på
offentlige arbejdspladser. Derfor vil mange offentlige arbejdsplad-
ser også i fremtiden opleve, at der stort set aldrig er den fornød-
ne bemanding på arbejdspladsen. Det giver konflikter, når det
simpelthen ikke er muligt at udføre sit arbejde, på grund af 
mangel på arbejdskraft.

Som en konsekvens af manglen på arbejdskraft er det blevet
muligt at få faglært personale fra Polen, Tyskland og Indien ind
på de danske arbejdspladser, og omfanget af faglært udenlandsk
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arbejdskraft vil vokse for at imødekomme manglen på arbejds-
kraft. De fleste nye medarbejdere fra andre lande vil lære dansk,
men vil selvfølgelig stadigvæk have en anden kulturbaggrund,
andre konventioner og andre måder at gøre tingene på. Det
betyder, at kulturelle konflikter og misforståelser vil blive en 
større del af den offentlige arbejdsplads i de kommende år.

Polarisering mellem de ombejlede og de tålte
I fremtiden vil vi se en polarisering mellem de medarbejdere, 
som er efterspurgte og ombejlede, og de medarbejdere, som 
lige hænger ved, og som er bange for ikke længere at slå til.
Samtidig vil vi se en polarisering mellem de unge og de ældre
medarbejdere, som har vidt forskellige værdier og tilgange til
arbejde og arbejdspladsen. Fremtidens borger er krævende og vil
hele tiden udfordre den ansatte fagperson på viden og kunnen.
Endelig betyder manglen på arbejdskraft et øget arbejdspres 
på mange arbejdspladser og mange nye faglærte medarbejdere
med udenlandsk baggrund.

Alle disse ændringer betyder, at der vil være mange konflikter
på fremtidens arbejdsmarked. 

Den største udfordring bliver for fremtidens ledere selv at
kunne håndtere de mange nye konflikter og ikke mindst at
uddanne og støtte medarbejderne i at kunne håndtere flere 
daglige konflikter med andre medarbejdere og de borgere, 
som de servicerer og er i kontakt med. 

Mange arbejdspladser 

vil være præget af mange

unge og mange ældre 

medarbejdere, og det vil 

give anledning til 

spændinger og konflikter.

Kilder
Danmarks Statistik www.dst.dk
Center for Ungdomsforskning www.cfu.dk
Socialforskningsinstituttet www.dsi.dk
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø www.arbejdsmiljoeforskning.dk
Jensen, Jesper Bo, Midt i Mellemtiden, Jyllandspostens erhvervsforlag, 2001
Jensen, Jesper Bo, Langt ude – essays om fremtiden, academica, 2007, www.academica.dk
Artikler om unge, arbejdsmarked, forbrugere m.v. bl.a. baseret på egne ikke publicerede undersøgelser
www.fremforsk.dk
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Kampagne: 
„...en lille 
smule respekt!“

Det er navnet på en kampagne 
om forebyggelse af vold på
arbejdspladser.

Kampagnen tager udgangs-
punkt i vores daglige omgang med
hinanden på arbejdspladserne,
både i det private og i det offent-
lige. P-vagter, hjemmehjælpere,
sygeplejersker, pædagoger og
mange andre offentlige service-
personer oplever at bliver over-
fuset, slået, hånet og truet.
Adfærd, som med „en lille smule
respekt“ kunne justeres, hvis alle
er opmærksomme på problemet.
Hver 8. lønmodtager har ifølge
undersøgelser oplevet vold i 
hverdagen.

Kampagnen er iværksat af
Socialt Udviklingscenter SUS i 
forbindelse med projekt Vold som
Udtryksform og er i gang lige nu
og i de kommende måneder.

Der afholdes blandt andet otte
temadage over hele landet.
Temadagene er sammensat af
„best practice“-historier, erfarings-
udveksling, konkrete råd om meto-
der til forebyggelse og håndtering
af vold, forumteater – og under-
holdning, der skal vise, at volds-
forebyggelse og uformel under-
holdning ikke er modsætninger,
når fagfolk og andre interesserede
mødes.

Læs mere og tilmeld dig på 
www.voldsomudtryksform.dk



Socialt Udviklingscenter SUS
Nr. Farimagsgade 13
1364 København K
Telefon 3393 4450

www.sus.dk

www.voldsomudtryksform.dk

www.arbejdsmiljoweb.dk

Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium
Hummeltoftevej 145
2830 Virum
Telefon 4547 4740
www.skoftofte.dk

CASA, Center for Alternativ Samfunds Analyse
Linnésgade 25, 3.
1361 København K
Telefon 3333 0554
www.casa-analyse.dk

Den Sociale Højskole
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg
Telefon 3814 4600
www.dsh-k.dk

Århus Universitetshospital, Risskov
Uddannelsesafdelingen
Region Midt
Skovagervej 2
8240 Risskov
Telefon 7789 2321
www.sundhed.dk

Fremforsk
Center for fremtidsforskning 
Dalgas Avenue 48
Postbox 275 
8100 Århus C 
Telefon 8611 4744 
www.fremforsk.dk

Få mere at vide Når vold ryster 
den studerende

Når studerende og nyuddannede møder i deres
første job, er det vigtigt, at de har sikkerhed på
jobbet.
• Studerende og nyuddannede reagerer ikke 

pr. rutine på de samme situationer, som mere
„garvede“ medarbejder.

• Som „ny“ på arbejdet kan nogle fortie eller
bagatellisere voldsepisoder – af frygt for andres
mening om deres egnethed til jobbet.

Men volden er aldrig et privat problem. Derfor er
det vigtigt før og under et praktikforløb, at risikoen
for vold eller trusler beskrives. Den studerende eller
nyuddannede skal blandt andet sættes ind i:
• Hvem kan være voldelig?
• Hvordan kan volden vise sig?
• Hvordan skal brugerens adfærd tolkes?
• Vær opmærksom på signalerne, så voldelig

adfærd kan imødegås.

For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, skal den
studerende også vide:
• Hvilken støtte kan jeg få?
• Hvem kan jeg søge hjælp hos – kollega/vejleder

på praktikstedet, lærer på uddannelsesstedet,
medstuderende, faglig organisation

• At alle former for fysiske og psykiske krænkelser
skal indberettes

• At det er en god ide at fortælle om volds-
episoden – både på praktikstedet og på 
uddannelsesstedet.

Der er flere måder at udvikle det psykiske 
arbejdsmiljø, blandt andet gennem
• Temadage, der kun handler om 

voldsproblematikken
• Kombination af teori og praksis ved at 

praktikstedet giver anvisninger på, hvordan 
man handler i konkrete voldssituationer

• Formulering af voldspolitik både på 
uddannelsessted og praktiksted

• Fælles retningslinjer på praktiksted og 
uddannelsessted for, hvad der sættes i gang 
af tilbud og støtte, når en studerende har været
udsat for vold eller trusler.

Læs i øvrigt flere gode råd i  „Vold – en 
faglig udfordring“ på www.etsundtarbejdsliv.dk
– en pjece om vold, målrettet studerende inden for
de social- og sundhedsfaglige arbejdspladser.
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