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Stress, trivsel, ledelse og arbejdsfællesskaber har været mit 
genstandsfelt længe  



• Støttet med 2.5 millioner af Velliv Foreningen.

• Lavet sammen med gode kollegaer på NFA i samarbejde med Claus Elmholdt, 

Aalborg Universitet

• Fokus på ledelse, trivsel og arbejdsfællesskaber under coronakrisen

Læs mere på www.coronatrivsel.dk 
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Metode

• 47 interviews med distanceledere gennemført under coronakrisens første 

måneder. Varighed af interviews: ca. 50 minutter 

• Transskribering, kodning og analyse af interviews → Identificering af seks 

ledelsespraksisser rettet mod at understøtte medarbejdernes trivsel 
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Resultat:
Seks ledelsespraksisser rettet mod medarbejdernes trivsel 

1. Ledelse af rytmer og rutiner

2. Privatsfæren bliver en ledelsesopgave

3. Min digitale dør er altid åben

4. Formalisering af uformelle samtaler

5. Ydrestyring af den indre arbejdsgiver 

6. Strategisk følelsessmitte.



Det teoretiske 
mørkekammer 



Coronakrisen som en fremkaldervæske 
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Ledelse af følelser – ledelse af trivsel 

• Det moderne arbejdsliv ser beskrevet som en emotionel kapitalisme, hvor det ikke 
længere giver mening at skelne skarpt mellem følelseslivet og det økonomiske liv →
både lederes og medarbejderes følelsesliv er blevet kapitaliseret.

• Følelser som motivation, engagement og commitment er produktivkrafter, der søges 
udnyttet optimalt gennem den rette ledelse, der modificerer, forstærker eller 
fortrænger følelsesmæssige udtryk hos medarbejderne (Grandey, 2000). 

→ Vores studie peger på, at trivsel også er en følelse, som lederne søger at regulere, 
modificere og forstærke. Måske fordi trivsel i stigende grad er blevet en produktivkraft. 

Hvad skal vi mene om det? Og betyder det noget for, 

hvordan vi skal forstå de seks ledelsespraksisser?
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Er ledelse af trivsel under pandemisk pres (u)problematisk i et 
større perspektiv? 

På den ene side…

Ledelse af trivsel forstået med afsæt i Løgstrups Etiske fordring:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder 

noget af dets liv i sin egen hånd”
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På den anden side…. 

• Ledelse af trivsel og de seks ledelsespraksisser kan ses som lederens forsøg på 

at trække medarbejderens følelser tættere ind til sig og gør dem til genstand for 

ledelse. 

• Ledelse af trivsel kan med et kritisk perspektiv anskues som en måde at sikre, at 

arbejdskraften holder ud og holdes ved ilden. Også under pandemisk pres. 

Er ledelse af trivsel under pandemisk pres (u)problematisk i et 
større perspektiv? 



Spørgsmål? 
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Hvis du er interesseret i ledelse, trivsel, distancearbejde, stress og 

arbejdsfællesskaber – så connect gerne med mig på Linkedin, hvor jeg 

prøver at huske at lægge interviews, artikler, etc. ud ☺


