DET GRÆNSELØSE
ARBEJDSLIV

VELKOMMEN TIL DET
GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV
Udstyret med en bærbar computer, en internetforbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden arbejde
hvor som helst og når som helst. Muligheden for at arbejde hjemme eller på
farten giver fleksibilitet og frihed i en travl hverdag med en uendelig række
af gøremål. Det er rart at kunne gå tidligt, så man kan nå at hente ungerne i
vuggestuen, købe ind, lave mad og hygge sig sammen som familie – for så at
genoptage arbejdet efter børnesengetid.
Fleksibilitet, frihed og indflydelse på arbejdet har således store fordele.
Bagsiden af medaljen er imidlertid, at det samtidig bliver svært at adskille
arbejdsliv fra fritidsliv. Der følger krav og forventninger med, som rækker
langt ind i det, der i førhen blev betragtet som fritid. Og medarbejderen har
selv fået overdraget ansvaret for at trække grænsen.
Erfaringen viser desværre, at det er svært selv at vurdere, hvad man kan
holde til. Og risikoen er velkendt: Får arbejdet lov til at fylde for meget, kan
man ganske enkelt blive syg af belastningen. Hvert år sygemeldes tusindvis
af danskere på grund af stress og udbrændthed. Derfor er det vigtigt også at
være opmærksom på grænseløshedens ulemper, så man kan tage de rigtige
beslutninger i tide.
Pjecen, du sidder med her, er tænkt som et inspirationsmateriale til at tage
denne debat på din virksomhed. Den giver eksempler på, hvad grænseløshed er, hvornår den kan være problematisk og giver nogle råd til håndtering
af den.
God læselyst!
Solveig Ørteby
Næstformand i Finansforbundet

Denne pjece er udgivet og forarbejdet af Finansforbundet. Indholdet
bygger på et begrebsapparat om grænseløst arbejde, som er udviklet af
lektor Henrik Lund og professor Helge Hviid, RUC.
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HVAD ER
GRÆNSELØST ARBEJDE?
Når vi taler om det grænseløse arbejde, taler vi i
virkeligheden om, at arbejdstiden og arbejdsvilkårene de
seneste 10-20 år har forandret sig markant.
Tidligere var der mange steder en arbejdskultur, hvor
medarbejderen fem dage om ugen mødte ved sit
skrivebord, arbejdede otte timer og derefter holdt fri.
Opgaverne blev stillet af den nærmeste leder, der var
som regel klare anvisninger på, hvordan de skulle løses,
og der blev ikke stillet mange spørgsmål.
Sådan ser et moderne job ikke længere ud.
Den enkelte medarbejder har fået langt større
frihedsgrader og plads til selvudfoldelse i arbejdet:
Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at
arbejde hjemme, i sommerhuset eller i toget – og
ofte uafhængigt af den almindelige åbningstid.
Fleksibiliteten giver muligheder for at få et travlt
hverdagsliv med familie, hjem og fritidsinteresser til at
gå op.
Samtidig er faggrænserne blødt op, så flere har fået
mere spændende opgaver og større indflydelse på,
hvordan de løses. Der er naturligvis stadig fokus på
medarbejdernes faglige kompetencer, men også på
den værdi, den enkeltes personlige kvaliteter tilfører
arbejdet.
Bagsiden af de udviklende og fleksible arbejdsforhold
er imidlertid, at arbejdet har tendens til at blive mere

FAKTA

• 37 procent af Finansforbundets medlemmer oplever
stresssymptomer, og de 12 procent i en sådan grad, at
det kan betragtes som helbredstruende.

• Jo mere medlemmerne påtager sig arbejdspladsens
problemer som deres egne og tænker på arbejdet, når de
har fri, i jo højere grad er der tendens til, at de oplever
stresssymptomer.
(Kilde: Finansforbundets Trivselsbarometer september 2010)

hektisk. Det bliver den enkelte selv, der skal disponere
sin tid og definere sine opgaver. Det kan være svært at
gennemskue, hvad der forventes af en, og hvem der har
ansvaret, når det kommer til stykket.
Arbejdet har med andre ord mange steder udviklet
sig sådan, at der mangler grænser, som kan sikre gode
arbejdsvilkår: Det er ofte uklart, hvilke opgaver der skal
udføres, hvor det skal ske, hvornår og hvordan, hvem
der har ansvaret, hvad succeskriteriet er, og hvilken
adfærd og holdning til arbejdet, der forventes. Denne
mangel på ydre regler, aftaler, ledelsesmæssig styring
eller kollektive normer er potentielt psykisk belastende.

RISIKOEN VED GRÆNSELØST ARBEJDE
Konsekvensen af arbejdets grænseløshed er, at flere
medarbejdere bliver stressede, brænder ud eller
langtidssygemeldes, fordi det er blevet for svært at finde
en god balance mellem arbejde, familie og fritidsliv.
Desværre viser erfaringerne, at det kan være utroligt
vanskeligt for den enkelte at sige stop og sige fra over
for det oplevede forventningspres. Derfor er det vigtigt,
at man som arbejdsplads og ansat lærer at forstå, tale om
og håndtere disse udfordringer.

DE FEM FORMER FOR GRÆNSELØSHED
Over de næste sider kan du læse mere om grænseløst
arbejde struktureret efter en række temaer, der skal gøre
det lettere at genkende og diskutere problemstillingen
på arbejdspladsen.
Temaerne gennemgås et ad gangen, men i praksis
vil man oftest opleve, at de er vævet sammen med
hinanden. Udgangspunktet er, at grænseløshed ikke
kun handler om tid og rum – arbejdslivet invaderer også
vores øvrige liv på andre måder.
Hvert grænseløshedstema indeholder foruden en
beskrivelse også et illustrerende eksempel med en
person, der oplever en situation, som er typisk for
temaet. Desuden indeholder temaet en oversigt over de
fordele, ulemper og dilemmaer, det rejser. Oversigten
kan bruges til at få et overblik og som udgangspunkt for
drøftelse af grænseløse forhold på arbejdspladsen.
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GRÆNSELØSHED
I TID OG RUM
• Arbejdet kan udføres når som helst
• Individuelt aftalte deadlines for udførelse af opgaver
• Arbejdet kan udføres overalt
Når arbejdet ikke er bundet til at blive udført et bestemt
sted eller indenfor et fastlagt tidsrum, kalder vi det
grænseløshed i tid og rum.
Vi oplever i stigende grad, at arbejdet ikke bare udføres
på arbejdspladsen, men derimod fra flere og skiftende
steder. Hjemmearbejdspladser, mobiltelefoner og bærbare computere giver os i princippet mulighed for at
arbejde hvor som helst – derhjemme, under transport
eller fx i sommerhuset.
Samtidig er de traditionelle, velafgrænsede arbejdstider
under opløsning. I stedet for at arbejde fra 8-16 går en
kollega måske tidligt for at hente børn og tænder computeren igen, når de er lagt i seng. Arbejdsopgaverne
tilrettelægges for mange med udgangspunkt i aftalte
deadlines.
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Det giver i vid udstrækning mulighed for at tage hensyn
til individuelle behov og ønsker – i princippet kan der
arbejdes når som helst.
En udfordring ved selv at tilrettelægge sin arbejdstid kan
være, at flere opgaver kræver opmærksomhed på samme
tid. Det bliver vanskeligere at finde fælles pauser, og
vaner og rutiner nedbrydes. Det bliver sværere at være
rigtig nærværende, når man altid føler, at man egentlig
samtidig burde være et andet sted. For nogle vil friheden give et behageligt flow i hverdagen, men for andre
kan det resultere i en usammenhængende og stressende
hverdag.
Den fleksible arbejdstid kan også forlænge arbejdstiden,
uden at man er rigtig opmærksom på det. Dermed kommer arbejdet til at optage mere af ens tanker og energi,
end man måske ønsker.

FORDEL

ULEMPE

DEBATSPØRGSMÅL

Hjemmearbejdsplads giver mulighed for
ro og fordybelse

Hjemmearbejdspladser lever sjældent op
til arbejdsmiljøstandarder og kan bidrage
til følelsen af isolation

Øger hjemmearbejdspladser friheden
eller flyttes arbejdet ind i familielivet?

Ny teknologi giver ubegrænset adgang
til kolleger og ledelse

Når man altid er tilgængelig, er det svært
at koble helt af

Gør kommunikationen livet lettere eller
bliver arbejdet allestedsnærværende?

Indflydelse på egen arbejdstid

Arbejdets behov bestemmer i sidste ende
de faktiske arbejdstider

Giver det større frihed selv at planlægge
sin arbejdstid eller bliver al tid potentiel
arbejdstid?

Mulighed for familievenlige arbejdstider

Risiko for større travlhed både på arbejdet
og i fritiden

Får vi mere ud af tiden eller flytter vi
dilemmaet, om hvor meget arbejdet skal
fylde, fra arbejdspladsen til familien?

Arbejdet kan tilpasses individuelle rytmer - fx døgnrytme

Kollektive mødetider, kollegamøder,
pauser, rytmer, vaner og rutiner nedbrydes og man mister derved let social
støtte og afbrydelser, som er med til at
reducere stress

Individuelle hensyn fremmer rummelighed, men sker det på bekostning af de
fælles rytmer og den sociale støtte?

DET FØRSTE HUN GØR OM MORGENEN ER
LIGE AT TJEKKE, OM DER ER KOMMET NOGLE
MAILS, HUN BØR VÆRE OPDATERET PÅ.
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FAKTA

• 33 procent af Finansforbundets medlemmer har
mulighed for at løse opgaver hjemmefra, og 74 procent
af denne gruppe betragter muligheden som en ren fordel

• 70 procent af Finansforbundets medlemmer
tilrettelægger helt eller delvist selv deres daglige
arbejdstid

• 59 procent af Finansforbundets medlemmer arbejder
mere end 37 timer om ugen
(Kilde: Finansforbundets overenskomstundersøgelse 2010)

Sarah arbejder som erhvervsrådgiver og kan læse
arbejdsmails på den mobiltelefon, hun har fået
udleveret af sin virksomhed. Det er nemt og bekvemt,
og hun er glad for det, for det giver hende mulighed
for at være følge med i, hvad der sker. Det første hun
gør om morgenen er lige at tjekke, om der er kommet
nogle mails, hun bør være opdateret på. Det er
nemlig rart at være lidt forberedt, når man møder på
arbejde, mener Sarah. Hendes mand Peter er glad for,
at hun er engageret i sit job, selvom det nogle gange
kan blive lidt for meget, når kunder ringer hende
op derhjemme eller når computeren tages med på
weekend i sommerhuset. Nogle gange synes Peter, at
det er svært at komme i kontakt med Sarah. Det har
givet et par skænderier, og de har måttet aftale, at
arbejdstelefonen ikke tjekkes på børneværelset og at
pc’en kun i nødstilfælde tændes i sommerhuset.
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KULTUREL
GRÆNSELØSHED
• Fokus på personlighed frem for faglighed
• Virksomhedens værdier og kultur smitter af
på medarbejderen

• Vanskeligt at sætte grænser for pligt og loyalitet

Når virksomheden gennem ledelse og stærk virksomhedskultur begynder at forme sine medarbejderes
værdier og opfattelse af sig selv og omverdenen, taler vi
om kulturel grænseløshed.
Ledelse gennem indiskutable regler og streng disciplin
er blevet umoderne. De nye værdibaserede ledelsesværktøjer søger med psykologiske og pædagogiske virkemidler at forme medarbejdernes mentalitet, så den passer til
virksomhedens behov. Det er ikke nok, at man som ansat
stiller sin faglighed til rådighed – personlige og menneskelige ressourcer skal også mobiliseres og tilpasses.
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At arbejde ud fra et sæt af værdier giver på den ene side
medarbejderen større frihed til at være kreativ og bruge
sin professionelle dømmekraft. Dermed er den kulturelle grænseløshed med til at gøre arbejdet langt mere
meningsfuldt og interessant. Desuden kan virksomhedens værdisæt og kultur styrke oplevelsen af fællesskab
og dermed den generelle trivsel på arbejdspladsen.
På den anden side kan det konstante fokus på personlige kvaliteter gøre læring, forandring og personlig
udvikling til en kronisk nødvendighed og dermed give
en følelse af at jage et mål, som hele tiden flytter sig.
Værdier er sjældent formuleret sådan, at det er helt
klart, hvornår man lever op til dem. Derfor bliver det
den enkelte medarbejders udfordring at sætte grænser
for sin egen forpligtelse over for værdierne og dermed
over for virksomheden.

FORDEL

ULEMPE

DEBATSPØRGSMÅL

Medarbejderen som menneske kommer
i centrum

Det, at være god til sit fag, er ikke længere tilstrækkeligt

Alle har brug for personlig anerkendelse,
men kan arbejdspladsens fokus på
personlige egenskaber tage overhånd?

Værdier i arbejdslivet bidrager til den
enkeltes identitet og oplevelse af mening i arbejdet

Man risikerer at blive socialt isoleret og
udstillet, hvis man ikke kan se sig selv i
arbejdspladsens værdier

Virksomhederne bliver stærke
værdifællesskaber, men kan værdierne
også bruges til kontrol fra ledelse og
kolleger?

Værdiledelse giver større handlerum for
medarbejderne end regler og forretningsgange

Det er svært selv at vurdere, hvornår
arbejdet er gjort godt nok

Stikker værdier brugbare retninger ud
for arbejdet, eller fanges medarbejderen
i et krydsfelt af modstridende krav og
forventninger, når mål og standardiseringer alligevel begrænser muligheden
for at leve op til værdierne?

SÅDAN HAR MANGE ANDRE DET OGSÅ, VED BENTE,
MEN INGEN HAR RIGTIGT TAGET DET OP. FOR DET ER
JO LIDT SVÆRT AT VÆRE UENIG I VIRKSOMHEDENS
VÆRDIER.
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FAKTA

• 68 procent af Finansforbundets medlemmer føler, at
værdierne på deres arbejdsplads svarer godt til deres
egen livsfilosofi

• 72 procent af Finansforbundets medlemmer oplever,
at ledelsen lægger vægt på, at der et godt socialt
fællesskab på arbejdspladsen
(Kilde: Finansforbundets Trivselsbarometer marts 2010)

Bente er glad for, at de indførte dialog, åbenhed og
kompetence som kerneværdier i hendes virksomhed
for nogle år siden. Hendes chef havde sagt, at det
var en tillidserklæring til medarbejderne, at de nu
selv i højere grad skulle bruges deres dømmekraft.
Men efterhånden er Bente begyndt at undre sig lidt
over værdierne. Gennem længere tid har hun følt
sig lidt presset af de salgs- og performancemål, som
ledelsen også opstiller. For det er ikke altid, der er tid
og plads til for alvor at bruge sine kompetencer, når
nu salgsmålene skal nås. Sådan har mange andre det
også, ved Bente, men ingen har rigtigt taget det op.
For det er jo lidt svært at være uenig i virksomhedens
værdier.
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ORGANISATORISK
GRÆNSELØSHED
• Arbejdet organiseres mere fleksibelt, situations- og
opgavebestemt

• Fordelingen af ansvaret kan veksle og bliver mindre klar
• Mere selvledelse og individuel indflydelse på opgaverne

Når arbejdet ikke længere er forankret i faste opgaver,
fast ansvar og faste procedurer, men derimod tilrettelægges mere fleksibelt og tilpasset situationen, kalder vi det
organisatorisk grænseløshed.
Den fleksible organisering er mange steder opstået som
en konsekvens af utilfredsstillende ventetider, manglende effektivitet, ønske om hurtig tilpasning, bedre service
og højere kvalitet. For at gøre virksomheden mere tilpasningsdygtig og effektiv har den enkelte medarbejder
fået større personlig frihed og ansvar – og forventes i
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kraft af virksomhedens værdier og sin egen faglighed at
kunne træffe fornuftige valg.
Indflydelse på opgaverne og deres tilrettelæggelse betyder for de fleste et langt mere spændende og personligt
tilfredsstillende arbejde, som også er med til at skabe
trivsel på arbejdspladsen.
Samtidig bliver hverdagen dog mindre forudsigelig,
og de traditionelle faggrænser opløses. Det bliver fx
mere vanskeligt at se, hvornår noget er chefens opgave,
og hvornår det er ens egen beslutning. Eller der kan
opstå konkurrence mellem kolleger om at få de bedste
opgaver eller de bedste kunder, da man hele tiden skal
demonstrere sin værdi for virksomheden.

FORDEL

ULEMPE

DEBATSPØRGSMÅL

Parathed til at løse forskellige opgave
typer skaber bredere jobs og faglig
udvikling

Fleksibilitet kan være med til at presse
arbejdshastigheden op, give en
uklar rollefordeling og mangel på tid
til kerneopgaven

Bliver arbejdet mere spændende af
muligheder for at kvalificere sig til nye
opgaver eller stiger uforudsigeligheden
og utrygheden?

Selvbestemmelse og ansvar kan opleves
som anerkendelse og reducerer risikoen
for stress

Risiko for overinvolvering i arbejdet og en
følelse af at stå alene med ansvaret

Beriges jobbene med frihed og
ansvar eller bliver medarbejderne gjort
ansvarlige for forhold, som de ikke reelt
har indflydelse og kvalifikationer til at
løse?

Faget og fagligheden udvikles gennem
uddannelse og læring

Konstante forandringer skaber stress

Øges mangfoldigheden af
karrieremuligheder eller bliver
arbejdslivet præget af brud og
kortvarige arbejdsfællesskaber?

IND IMELLEM KAN HAN GODT TVIVLE LIDT PÅ SIG SELV,
FORDI HAN FØLER, AT HAN IKKE HELT HØRER TIL OG
LEVERER VAREN – HVERKEN I PROJEKTARBEJDET ELLER I
HANS NORMALE JOBFUNKTION.
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FAKTA

• 80 procent af Finansforbundets medlemmer oplever i
høj eller meget høj grad at have indflydelse på den måde
opgaverne bliver løst

• 15 procent af Finansforbundets medlemmer varetager i
høj eller meget høj grad opgaver, som de mener ledelsen
burde løse

• 17 procent af Finansforbundets medlemmer varetager i
•

høj eller meget grad opgaver, som ligger uden for deres
fagområde

(Kilde: Finansforbundets Trivselsbarometer marts 2010)

Jonas mener, at det er vigtigt med udfordringer i
dagligdagen. Derfor er han også glad for opgaverne
i de tværgående projekter, som virksomheden har
indført. Her kommer han til at arbejde med andre
fagområder end normalt, og det giver afveksling og
inspiration. Han har fået mulighed for at deltage i
et par kurser for at blive bedre klædt på til den nye
funktion, men har også følt sig ’hjemløs’ engang
imellem, når projekterne kom til at fylde for meget,
så det også gik ud over hans almindelige opgaver.
Det kan være svært at få tingene til at balancere,
synes Jonas. Ind imellem kan han godt kan tvivle lidt
på sig selv, fordi han føler, at han ikke helt hører til
og leverer varen – hverken i projektarbejdet eller i
hans normale jobfunktion.

9

POLITISK
GRÆNSELØSHED
• Ingen klar interessekonflikt mellem arbejdsgiver og
arbejdstager

• Risiko for underminering af kollektive rettigheder
Når det ikke længere er til at se nogen klar modsætning
mellem arbejdsgiverens og arbejdstagerens interesser,
taler vi om politisk grænseløshed.
I takt med at arbejdet er blevet mere fleksibelt og indflydelsen på egne opgaver er vokset, oplever mange et
større ejerskab og medansvar for virksomhedens beslutninger og resultater. De fleste føler, at når det går godt
for virksomheden, går det godt for dem som medarbejdere – og omvendt.
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Således kan der opstå stærke interessefællesskaber på
tværs af skellet mellem medarbejdere og arbejdsgiver. I
den gensidige forståelse opleves de klassiske modsætninger mellem disse to grupper mindre markante.
Der er dog en risiko for, at den enkelte i tilfælde af
konflikter med arbejdsgiveren står alene og uden fællesskab. Det kan betyde, at problemer på arbejdspladsen
ikke tages op til debat. Det er jo svært at forhandle om
løn og arbejdsbetingelser, hvis forståelsen er, at man på
begge sider af bordet vil og har behov for det samme.
Arbejdsgiveren vil ofte i mindre grad være tvunget til at
forholde sig til individuelle problemstillinger, end hvis
de ansatte præsenterer ledelsen for en fælles holdning.

FORDEL

ULEMPE

DEBATSPØRGSMÅL

Den individuelle indflydelse stiger, og
der opstår nye veje for indflydelse på
arbejdspladsen

Den fælles håndtering af problem
stillinger på arbejdspladsen kan
smuldre, og den enkelte vil ofte stå
alene over for arbejdsgiveren

Når modsætningsforholdet mellem
arbejdsgiver og arbejdstagere mindskes,
søger medarbejderne så i højere grad
indflydelse på arbejdspladsen, eller dæmpes
trangen til at tage arbejdsvilkår op til
debat?

Flere involveres i dialog og får indflydelse på beslutningsprocesser på
arbejdspladsen

Det bliver umuligt at gennemskue,
hvordan man som medarbejder får
varetaget sine interesser

Flere får adgang til beslutninger om deres
arbejdsvilkår, men bliver det også så tilfældigt, at det skader oplevelsen af retfærdighed og tillid?

Konflikter løses hurtigt og effektivt
uden om det formelle samarbejdssystem

Det fagretlige system mister legitimitet Gør den mindre formelle og mere individupå bekostning af erhvervspsykologer og elle varetagelse af interesser arbejdslivet
andre eksterne konsulenter
mere smidigt, eller fører det blot til andre
konflikter?

HAN HAR ALTID FØLT, AT HAN OG BANKEN VAR I
SAMME BÅD, OG DERFOR VENDT RYGGEN TIL, NÅR
KOLLEGER BROKKEDE SIG OVER MINDRE PROBLEMER.

Foto: Jasper Carlberg

FAKTA

• 77 procent af Finansforbundets medlemmer oplever i
høj eller meget høj grad at have fælles interesser med
arbejdspladsen

• 17 procent af Finansforbundets medlemmer oplever, at
det ikke er accepteret at sige deres mening til ledelsen
(Kilde: Finansforbundets Trivselsbarometer marts 2010)

Jan har været rigtig glad for sit job i banken
lige siden elevtiden og især for opgaverne som
investeringsrådgiver de seneste fem år. Han har altid
ydet en god indsats og tit givet den en ekstra skalle,
når der var travlt. Han har også fået lov til at tage på
dyre kurser for at specialisere sig, så han og banken
kunne blive endnu bedre. Men nu er Jan blevet fyret
i forbindelse med omstruktureringen oven på krisen.
Han kan godt se, at banken er nødt til at skære ned,
men bliver alligevel dybt såret, da chefen giver ham
beskeden. Han har altid følt, at han og banken var i
samme båd, og derfor vendt ryggen til, når kolleger
brokkede sig over mindre problemer. Men banken
værdsætter åbenbart kun den loyalitet i opgangstider,
tænker Jan nu. Fornemmelsen af, at han og banken
måske alligevel ikke har haft de samme interesser, er
svær at kapere.
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SUB J EKTIV
GRÆNSELØSHED
Det job, hvor virksomhedens og medarbejderens
personlige mål smelter sammen, vil for mange være
et drømmejob. At blive betalt for noget, man elsker at
gøre, er en motivation i sig selv.

• Selvrealisering gennem arbejdet

Når arbejdet går fra at være et middel til livets opretholdelse til i sig selv at være en stor del af målet med tilværelsen, kan det blive svært at adskille medarbejderens
og virksomhedens ambitioner. Her taler vi om subjektiv
grænseløshed.
I dag opfatter de færreste lønmodtagere sig som en del
af et fællesskab, der drømmer om de samme ting. Løn
og arbejdsvilkår er blevet mere tilfredsstillende end
tidligere, og mange søger nu ikke bare en indkomst i
arbejdet, men også personlig udvikling og udlevelse af
egne ambitioner.
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Imidlertid bliver det svært at se, hvor grænsen går for
ens forpligtelse over for virksomheden. Når selvværdet
afhænger af, hvor godt man klarer sig på jobbet, bliver
det ikke bare svært at afgøre, om det er for virksomhedens eller ens egen skyld, at man tager efteruddannelse
eller læser arbejdsmails på ferien. Det bliver også svært
at skelne mellem virksomhedens og ens egne problemer
– det bliver let en personlig fiasko, at noget går skidt, og
det kan derfor være svært at sætte en grænse for, hvordan det forpligter en.

FORDEL

ULEMPE

DEBATSPØRGSMÅL

Arbejdet bliver et sted for personlig
udfoldelse og selvrealisering

Pligter over for familie, børn, venner,
naboer, hus, have og frivilligt arbejde
kommer i anden række

Selvrealisering er berigende, men
risikerer vi at leve for at arbejde frem for
at arbejde for at leve?

Janteloven nedbrydes, når der er mange Når selvværd og identitet afhænger af
måder at gøre karriere
præstationer på arbejdet, bliver man
sårbar, fordi man ikke konstant kan levere
toppræstationer, og fordi man kan risikere
at miste sit job

Skaber konkurrencekultur dynamik
i virksomheden eller fører den til en
uproduktiv ’sig-selv–nærmest’-holdning?

Personlig udvikling

De fleste kan godt lide at udvikle
sig personligt og fagligt, men bliver
konstante krav om udvikling personligt
nedbrydende for medarbejderen?

Evig udviklingstvang

FORLEDEN HAVDE DET SLÅET HAM, AT DE FAKTISK
TALTE UTROLIG MEGET OM JOB OG KARRIERE, NÅR DE
SPISTE MIDDAG MED VENNERNE.

Foto: i-Stockphoto

FAKTA

• 93 procent af Finansforbundets medlemmer oplever i høj
eller meget høj grad, at arbejdet har stor indflydelse på
deres personlige trivsel

• 41 procent af Finansforbundets medlemmer påtager sig
arbejdspladsens problemer som deres egne

• 64 procent af Finansforbundets medlemmer tænker ofte
eller altid på arbejdet, når de har fri
(Kilde: Finansforbundets Trivselsbarometer marts 2010)

Thomas vil gerne det hele. Han har fuld fart på karrieren og travlt derhjemme med nyt hus og to små børn.
Sejlbåden og vennerne fylder også lidt, men det har
knebet med tiden de seneste år. For også Thomas kone,
Susanne, arbejder meget, og det har det ligesom altid
været naturligt for dem begge at gøre. Forleden havde
det dog slået ham, at de faktisk talte utrolig meget om
job og karriere, når de spiste middag med vennerne. Og
at båden i øvrigt slet ikke havde været på vandet i år.
Tanken om, at arbejdet måske fyldte rigeligt, gav ham
lidt dårlig samvittighed. Men følelsen af at være med,
hvor der skete noget på arbejdet, var bare så vigtig
for ham. For at få del i de gode opgaver, var man nødt
til at yde en særlig indsats. Og Thomas ville helst ikke
undvære det kick det gav ham, når han havde lavet et
godt resultat.
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TIPS TIL GOD BALANCE
Formålet med denne pjece er at klæde dig på, så du kan
være med til at spotte grænseløshedsproblemer og sætte
temaet på dagsordenen i din virksomhed. Igennem
dette hæfte er dilemmaerne i det grænseløse arbejde
beskrevet, så du kan genkende dem i din hverdag.
Fleksible rammer for arbejdet er i dag afgørende for
virksomhedernes konkurrencedygtighed. Men fleksibiliteten har også i mange tilfælde afgørende indflydelse på
medarbejderens oplevelse af meningsfuldhed på jobbet
og mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen.
Dermed er grænseløshed i arbejdet ikke til at komme
uden om – den findes også på din virksomhed.

Dermed kan man ikke sige, at det grænseløse arbejde er
entydig godt eller skidt – men at navigere i det kræver
bevidsthed om fordele og ulemper. Det handler om at
finde balancen.
Husk at grænseløsheden kommer forskelligt til udtryk fra arbejdsplads til arbejdsplads, og de forskellige
former for grænseløshed påvirker hinanden. Derfor er
det også den enkelte arbejdsplads, og nogle gange den
enkelte medarbejder, der skal være med til at finde egne
løsninger på grænseløshedens belastninger.

Fleksibiliteten og det individuelle ansvar lægger et stort
pres på medarbejderen, som nu i mange forhold selv må
sætte grænser mellem arbejde og frihed.

Brug pjecen her som inspiration. Du kan bidrage til den
gode balance på din virksomhed ved at gøre ledelse og
kolleger opmærksom på dilemmaerne og ved at være
særligt opmærksom på dem, som måske har svært ved
at håndtere grænseløsheden. Du kan eventuelt tage
udgangspunkt i følgende råd til at opnå god balance i
arbejdslivet:

• Skab en rytmisk relation mellem arbejde og
restitution. Det er vigtigt, at den ansatte oplever en
passende blanding af ydelse og hvile. Det kan opnås
ved at vænne sig til en arbejdsrytme, hvor der indgår
pauser.

• Ved at definere hver medarbejders kerneopgave
og kernekompetencer bliver det klart, hvem der er
ansvarlige for hvad. Du kan også opfordre til, at der
skabes vaner og rutiner, der gør det tydeligt, hvem der
gør hvad.

• Skab balance og rytme mellem arbejde og
fritid. Opfordringen er at lægge arbejdet både
på arbejdspladsen og derhjemme på bestemte
tidspunkter. Hvis arbejdet ikke afgrænses i tid og rum,
bliver det let allestedsnærværende.

• Skab afveksling i arbejdet. Det er en fordel, hvis
der veksles mellem de forskellige typer af opgaver
- mellem lette og svære, og mellem fordybelse og
hurtige opgaver.

• Kolleger bør mødes ansigt-til-ansigt, når det er muligt.
Foreslå, at de på forhånd bestemmer, hvornår de
sammen vil afstemme forventninger, koordinere
eller udveksle informationer, så de undgår løbende
forstyrrelser af hinandens arbejde.

• Mind dine kolleger om at prioritere oplevelser og
menneskelige relationer, der ikke har noget med
arbejdet at gøre. Det giver identitet og selvværd, som
de kan holde fast i, selv hvis de en dag skulle miste
deres job.

• De, som arbejder uden øvre arbejdstid eller på en
arbejdsplads, hvor overtid ikke registreres, bør afklare
med sig selv og deres familier hvor meget arbejdet må
fylde i deres liv. Foreslå, at de melder det ud til deres
kolleger.
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