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M O D S AT R E T T E D E F O R P L I G T E L S E R . S K A M
OG STRE SS I ARBEJDSLIVE T AF
Et centralt aspekt ved stress i arbejdslivet er moralske konflikter ved oplevelse af ikke at kunne stå inde for kvaliteten af sine opgaveløsninger. Sådanne konflikter kan aktivere en skamfølelse, som får den enkelte til at føle sig
forpligtet til at levere en kvalitet, der er højere end, hvad der er muligt, og således tager ansvar for noget, den pågældende ikke kan styre. Med afsæt i et kvalitativt interviewmateriale dels med mennesker, der har oplevet skadelig stress på arbejdspladsen, dels med ledere, der har skullet håndtere medarbejderens stressreaktioner, undersøger
artiklen, hvad spørgsmålet om pligt og især forpligtelsen på denne pligt betyder for disse mennesker, der er endt
med at blive sygemeldte. Psykologiprofessor Svend Brinkmanns toneangivende fordring om pligt konfronteres
her med de konkrete og ofte modsatrettede forpligtelser, som disse mennesker står med i deres arbejdssituationer.
Artiklen viser, hvordan spørgsmålet om pligt og forpligtelse tillader at sætte et fokus på nogle bestemte problemstillinger i forhold til stress i arbejdslivet, men også hvordan opfordringen til at lade sig lede af universel og kontekstuafhængig pligt forværrer noget i forvejen problematisk for en gruppe mennesker, der oplever pligt som et
problem. Til slut peges på relationen mellem leder og medarbejder som et sted, hvor konflikter og modsatrettede
forpligtelser muligvis kan håndteres med henblik på at forebygge yderligere forværring af stressresponsen.
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