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ARBEJDSRELATERET stress har været et 
hot emne for debat denne sommer. Særlig ét 
forhold synes at vække undren mange steder, 
nemlig det tilsyneladende paradoks, at vi dan-
skere er blandt verdens lykkeligste og mest 
stressede folkefærd på én og samme tid.

Hvordan kan der blive ved med at være 
så meget lykke, samtidig med at der er så 
meget stress? Der har på det seneste været 
talt en masse om begrebet stress, men for 
at kunne give nogle kvalifi cerede svar på 
spørgsmålet, mener vi, at man bliver nødt til 
ligeledes at gøre sig nogle overvejelser om, 
hvordan vi i dag kan forstå lykke.

Det er åbenlyst, at forestillinger om, hvad 
der karakteriserer det gode eller lykkelige 
liv, er individuelle størrelser, som varierer 
fra menneske til menneske. Men det er en 
lige så åbenlys – dog ofte fortiet – sandhed, 
at disse forestillinger om lykke ikke kommer 
til os fra himlen eller ud af den blå luft. Vo-
res personlige forestillinger om, hvad et lyk-
keligt liv er, formes af de fortællinger, som 
vi lytter til og efterhånden lærer udenad i de 
rum, der omgiver os.

På et konkret plan er det rum som spise-
stuen, omklædningsrummet, klasseværelset 
eller kontoret; på et mere abstrakt plan kan 
man betragte samfundet som helhed som ét 
stort rum, hvori bestemte fortællinger har 
rodfæstet sig og cirkulerer. Det er fortæl-
linger, der i dag fortrinsvis handler om, hvor-
dan det lykkelige arbejdsliv ser ud, og som 
fortælles til os igen og igen, eksempelvis af 
coaches og managementguruer, af politikere 
eller af tv-dokumentarister.

DER ser i dag ud til at være særligt to fæl-
lestræk, som går igen i langt hovedparten af 

alle disse fortællinger. Det første og lettest 
genkendelige er, at »det gode arbejdsliv« be-
skrives som en tilstand, hvor medarbejderen 
har mulighed for aktivt at stræbe efter at 
realisere sig selv. Det er en idé, der bygger 
på en forestilling om, at vi mennesker alle 
bærer rundt på en særlig unik kerne eller es-
sens af menneskelighed, der som et frø skal 
passes og plejes, således at det begynder at 
spire og langsomt forplanter sig og vokser 
sig større og stærkere.

Det er troen på, at der dybt inde i narko-
manens mave er et stoffrit menneske, der 
bare venter på at komme ud; troen på at der 
inde i det arbejdsløse menneske fi ndes en 
arbejdsvillig kerne, som skal befries; eller 
troen på at der inde i den allerede kompe-
tente medarbejder fi ndes en endnu mere 
kompetent medarbejder, som man kan lokke 
frem med de rette midler. 

Det andet fællestræk ved vor tids lykke-
fortællinger er den udprægede mangel på en 
slutning. Frøet, som skal spire og vokse frem 
fra vores dybeste indre, skal ikke kun vokse 
sig »stort« eller »stærkt«. Næ, det skal først 
og fremmest vokse sig »større og større« 
og »stærkere og stærkere«. Forskellen er, 
at hvor »stort« markerer en afslutning, så er 
der ifølge samtidens fortællinger altid plads 
til, at man kan blive lidt »større«.

Hvis vi følger disse fortællinger, ser 
selvrealiseringen således ud til at ligge i 
bevægelsen. Det er i den personlige udvik-
lingsproces, hvor vi udfordrer os selv, og 
hvor vores kompetencer øges, at selvreali-
seringen ligger og venter. Mottoet synes at 
være, at »den, som ikke er under udvikling, 
er under afvikling,« eller som sociologen 
Zygmunt Bauman billedligt udtrykker det, 
minder vi i dag hele tiden os selv om, at »når 
vi skøjter hen over millimetertynd is, be-
skytter den høje hastighed os.«

Det er ud fra disse fortællinger om selv-
realisering og konstant udvikling, at vi i dag 
har formet vores forståelse af, hvad et lyk-
keligt arbejdsliv er.

FORTÆLLINGERNE er ikke statiske 
størrelser, men hele tiden under udvikling. 
Lykke må derfor ikke forstås som en fastlåst 
og kontekstløs kategori, men må snarere 
betragtes som en fl ydende masse, der æn-
drer form og farve i takt med samfundets 
udvikling.

Vi skal således ikke så forfærdelig mange 
årtier tilbage i tiden for at fi nde nogle fortæl-
linger, som så helt anderledes ud. Helt frem 
til for godt og vel 40 år siden var fortællin-
gerne endnu støbt af industrisamfundet: her 
var lykke – eller succes – i langt højere grad 
koblet til rettigheder og sikkerhed. Det gode 
arbejde var ikke som i dag det foranderlige, 
udfordrende og selv-udviklende arbejde, 
der driver medarbejderen til hele tiden at 
komme videre, men tværtimod det stabile, 
sikre og forudsigelige, der gav medarbejde-
ren en form for garanti for at blive stående 
og bevare status quo.

De fortællinger, som vi former vores fore-
stillinger om det succesrige arbejdsliv efter, 
er blevet vendt på hovedet i løbet af en for-
holdsvis overskuelig periode. 

Når en lykkeforsker i dag kontakter os og 
beder os om på en skala fra 1 til 10 at angive 
henholdsvis, hvor lykkelige og jobtilfredse vi 
er, så svarer vi ud fra vor tids lykkefortællin-
ger. Hvis vores arbejdsliv giver mulighed for 
konstant personlig udfordring og udvikling, 
således at vi hele tiden bevæger os fremad, 
ja så er det en ren 10er.

Det er derfor intet under, at vi i Danmark 
scorer rekordhøjt i disse lykke-undersøgel-
ser. Al internationalt anerkendt arbejdslivs-
forskning placerer nemlig Danmark i top i 
undersøgelser af, hvor udfordrende og udvik-
lende de enkelte landes arbejdsliv generelt 
er.

Eksempelvis konkluderer et stort EU-
survey, at arbejdslivet i de nordiske landes 
virksomheder skiller sig ud fra resten af 
Europa, fordi det i højere grad end i øvrige 
lande kræver, at man lærer nye ting, og at 
man er i stand til at sætte sine egne ideer 

i verden. Og interessen for selvudvikling 
er stor blandt de danske arbejdstagere. 73 
procent af arbejdsstyrken er ifølge en nyere 
undersøgelse »meget interesseret« eller 
»interesseret« i efteruddannelse, og 85 
procent mener, det har stor betydning for 
valget af arbejde, at det er interessant og 
spændende. Vi ser med andre ord ud til at 
have gode muligheder for at realisere den 
særlige form for lykke, som tidens fortæl-
linger foreskriver. 

MEN netop denne efter-industrielle form for 
lykke er en lykke, som stresser. Af fagkund-
skaben defi neres stress oftest som resultatet 
af en ubalance mellem de krav, et menneske 
stiller til sig selv, og de ressourcer, som det 
pågældende menneske har til at imødegå 
kravene med.

Stress opstår med andre ord dér, hvor 
mennesket står på tæer og strækker sig for 
at nå noget, som det lige akkurat ikke kan 
magte at nå. Den idé om det lykkeskabende 
og gode arbejde, som vi i dag forsøger at or-
ganisere vores arbejdsliv i tråd med, synes i 
høj grad at fordre en sådan ubalance mellem 
de krav, vi stiller til os selv og de ressourcer, 
vi kan mønstre.

Det er kun ved hele tiden at udfordre os 
selv og stille nye og fl ere krav til os selv, 
at vi kan sørge for konstant at bevæge os 
fremad – det er kun ved bevidst og nidkært 
at sørge for, at der konstant er en ubalance 
mellem krav og ressourcer, at vindermen-
nesket i dag kan leve op til tidens bærende 
ideer om det gode og lykkelige arbejdsliv. 
Den selv samme person, som over for lyk-
keforskeren angiver, at han skam er super-
lykkelig for sit spændende arbejdsliv, hvor 
han er dybt engageret, og hvor der er med-
bestemmelse og rig mulighed for personlig 
udvikling, kan meget vel være på vej mod et 
psykisk sygdomsforløb.

Måske skulle man forsøge at omskrive 
fortællingen om den evigt voksende 
plante.

Paradoks. Vi danskere 
beskrives igen og igen som 
et af verdens lykkeligste 
folkefærd. Samtidig er vi til-
syneladende havnet midt i en 
alvorlig stress-epidemi. Måske 
er der en sammenhæng.

Når 
lykken 
stresser

Det er kun ved at sørge for konstant at bevæge os fremad, at vindermennesket i dag kan leve op til tidens bærende ideer om det gode 
og lykkelige arbejdsliv.

»Korsedderkopperne parrer sig – undertiden 
med dødelig udgang for hannerne,« skriver 
Naturlommekalenderen ud for den 17. august.

Gengivet med særlig tilladelse fra Naturlomme-
kalenderen, Forlaget Rhodos.
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