
Tidens karakter og kvaliteter

Arbejdspladsens ‘Tidsmiljø’



• Livets hastighed er 
kulturbåret

• Arbejdslivets 
hastighed er også 
kulturbåret 



Hovedperspektivet og optikken for tidens 
karakter og kvalitet 

Koblingen mellem:
• Tiden rundt om arbejdet 
• Tiden i arbejdet 
Tre former for tidserfaringer:
1.Den objektive tid (F.eks. den opgave tager en time)
2.Den subjektive tid (F.eks. er der allerede gået en time?)
3.Den fælles erfarende tids (F.eks. vi oplever alle at tiden er 

for intensiv)



Temporalitet
• Et tidsligt mønster i arbejdet
• Temporale problemer kommer oftest til udtryk som 

tidskonflikter og kaotisk arbejde 
• Tiden er et socialt fænomen - På arbejdspladsen 

skaber vi tid som ’social praksis’ i kraft af den måde 
omgås tiden på bestemte måder (F.eks. Løbe på 
gangene, afvikling af pauser)

• Tid som medarbejdernes kvalitative fortolkning af 
begrænsninger, mulighedernes horisont, indflydelse 
og frihed 



Tid, arbejde og det gode (arbejds)liv

• Et arbejdsliv i acceleration – højt tempo, intensivitet og mangel på 
objektiv tid kan gøre selv det mest meningsfulde arbejde meningsløst 

• Kontrol over tiden er nødvendig for at kunne bruge vores faglighed, 
og menneskelige potentiale fuld ud og nå det vi gerne vil gøre

• Vi vil være på forkant for at være i kontrol – det er et grundlæggende 
menneskeligt behov som vi altid søger – vi kæmper for at opnå 
kontrol



CASE
- Et mellemstort dansk hospital 
Metode 
- 14 timers fokusgruppe interviews med 56 

medarbejdere (ca. 7 i hver x 8 interviews af)
- Alle faggrupper 
- Observation 
- Medicinsk og Akut 



- Situationsbestemt fortravlethed i ‘nuet’
- Stress i hverdagen (som udefinerbart 
ubehag)
- Savner koncentration og fordybelse f.eks. I 
patientens sygehistorie og ny viden 
- Vanskelige betingelser for at være 
nærværende 
- Et ængsteligt forhold til tiden

Gennemgående udsagn ved interviews



Tid og psykisk nedslidning

Temporale årsager til: 
- Arbejdsrelateret usikkerhed, bekymring, 

kronisk arousal, depression, udbrændthed og 
angst

- Kognitive vanskeligheder: Opmærksomhed, 
hukommelse, planlægning, overblik, sortere 
information 

- Mentale og energimæssige balanceproblemer



Citat 

Jeg føler mig som om jeg har en dårlig hukommelse nogle gange, 
fordi man bliver afbrudt HELE tiden (sukker). M: ”jeg ANER ikke, 
hvad jeg har lavet i dag, men jeg har lavet noget hele tiden ”. 
M: Alt det der er i baghovedet – Man glemmer det og ”hvad var 
det nu lige havde gang i”.



Tidssociologiske begreber med 
nedslag i casen



Komprimeret tid 

Flere begivenheder puttes ind i det samme tidsrum:
• Jonglere med at behandlingselementer og putte patienter ind i 

huller

• Grænsen for den komprimerede tid er den objektive tid 
”Jeg kan jo ikke være to steder på samme tid”



Accelereret og decelereret tid

Det går hurtigt og så går det langsomt. Det går hurtigt og så går 
det langsomt…..
• Der er et vist ‘drive’ for at få tingene ‘speedet’ op trods 

belastning. Prøver at opnå følelsen af at få noget fra hånden 
• Meget ofte barrierer for at komme videre med arbejdet
• Venten på venten – problemet med den rette information på 

rette tid



Citat

”Uha, som vi venter, synes jeg. Vi venter på laboranterne. Vi 
venter på resultatet af, hvad vi har foretaget os inde på stuerne. 
EKG’erne, som ikke kan komme over på EDB-systemet af 
uransagelige årsager. Vi venter på blodprøvesvar. Vi venter på 
tilbagemeldinger fra røntgen. Tilbagemeldinger fra andre 
specialeafsnit, man skal i kontakt med”.



Citat

• Nogle gange, når vi har sendt patienten afsted, så har de 
kraftedeme ikke fået taget blodprøver!



Fragmenteret tid
• Når tiden ‘slås i stykker’
• Forstyrrelser og afbrydelser som belastningsform fylder virkelig meget

”Alle spørger om noget. Det kommer i tide og utide. Hele tiden. ALLE”

• Forskellige faggruppers arbejde griber ind i hinanden på komplekse måder
• Kaotiske interpersonelle kommunikationsrelationer (”Der går simpelthen 

så mange informationer tabt”.)
• Blandt andet at flow er forskelligt mellem faggrupperne skaber clashes
• Særligt problem med pårørende. De fragmenterer fordi de ikke passer ind i 

arbejdsgange 



Polykrom tid 

• Ting der ikke har noget med hinanden at gøre, puttes ind i den 
samme tid. F.eks. springe mellem opgaver af meget forskellige 
karakteristika og som er usammenhængende 

- Eks. computer tages med på stuegang: Nærvær og 
kommunikation kombineres med journalisering 
- Flaskehalse skaber polykrom tid – frem og tilbage mellem 

opgaver (Mangler et ‘skal felt’)



Tid som mål (tid som projekt)

• Den kroniske kamp for udskrivning 
• Kvalitet i arbejdet og faglighed er tæt knyttet til muligheder for 

udskrivning. Desto flere der kan udskrives desto bedre 
behandling af dem der er tilbage (Det er nok illusorisk)

”Vi går meget op i hvornår patienterne kan udskrives…. Noget 
med at sjusse sig frem” (der grines)
• Et sammensurium af prioriteringer 



Relationel tid

• F.eks. at se, lytte og drage omsorg (Kan sjældent accelereres 
uden et dårligt resultat)

• Det er ikke alle patienter der kan få deres behov tilgodeset. 
Den situationsbestemte prioritering slider på medarbejderne

”….man når måske de vigtigste ting, men de ting man sætter pris 
på og gerne vil gøre ordentligt, det når man ikke at gøre 
ordentligt”



Flow 

• Kontinuitet i personaler opfattes som en af de bedste kilder til flow 
(I konflikt med oplæring og uddannelse)

• Der er mange flowstrategier i planlægningen, men når 
planlægningen møder virkeligheden så sker det at planlægningen 
har været spild af tid

M: ”Der er nogle gange, hvor de siger: ”Jamen, I kan læse det i 
journalen”. ”Ja, men vi HAR ikke journalen før om 15 timer, måske”. 
M: Præcis. Og det er ikke underdrevet. M: Nej, det er bestemt ikke 
unormalt. M: ”Frygteligt lang tid”. M: ”Frustrerende”. 



‘Stacking’

”Mængden af uløste opgaver stresser”

Opgaver der ‘stackes’:
• Ikke presserende journalskrivning 
• Formidling og ‘uddannelse’ af patienter
• Opgaver der i sidste ende kan overgå til næste vagt 
• Det nye der skal læses op på og læres 
• Få samlet op på det der kan gøres bedre – på sigt 
• Opgaver der bæres rundt som muligvis kan uddelegering 

(Kompetencer og usikkerhed)  



Problemet med 
selvtilrettelæggelse 

• Hvor skal jeg være hvornår? Hvor er jeg 
ventet? Hvor gør jeg mest gavn? Hvor skal jeg 
rette min opmærksomhed hen?

• Tilliden til at tavlemøderne kan skabe orden 
gør at det der falder udenfor ofte bliver et 
personligt problem 
= Selvaccelerering (også det med at gøre det 
ordentligt)



Håndtering af tidskonflikter 

• Tidskonflikter i hverdagen opleves ofte som et personligt 
problem og ikke et organisatorisk problem

• Hverdagen er præget af uforudsigelighed og i praksis 
betyder det at tidskonflikterne ofte falder tilbage på den 
enkelte medarbejder 

• Mange personlige strategier 
• Coping- og personlig udvikling paradigmet dominerer frem 

for beskyttelsesparadigmet



Du kan og skal klare det selv



Fjern stress på 20 min



Problemet løst på 5 min



Det er min egen skyld!

• De indre strategiers paradigme lægger op til at det er særlige 
træk ved personligheden der er problemet (Manglende coping-
teknikker eller robusthed)

• Fordringen er at man skal kunne gøre sig selv mere stærk 
overfor belastninger i arbejdet

• Skyld og skam fører til fokus på indre strategier



Typiske indsatser
Udviklingsparadigmet: 
Den enkelte medarbejder i 
centrum
- Stresskursus 
- Stresscoach 
- Supervision
- Arbejde med ‘venskabelige’ 

relationer
- Terapi/Health Care
- Bedre personlig planlægning 
- Energimanagement 

Beskyttelsesparadigmet: 
Medarbejderne som gruppe i 
centrum
- Ændring af arbejdets 

organisering  
- Fjerne risikofaktorer/stressorer  
- Fælles indflydelse på arbejdet
- Kvalitetsarbejde
- Aktivt arbejdsmiljøarbejde
- Faglige fællesskaber



Hovedpointe 1:
Selvhjælpsteknikker, individuel 
ansvarliggørelse og selvledelse er 
quickfix på komplekse problemer 
på arbejdspladsen



De to spor som megatrends 
i arbejdets udvikling

1. Det (Ny) standardiserende 
spor

2. Det grænseløse spor



Karakteristika ved grænseløst arbejde 

Det kan være uklarheder omkring:
- Hvordan arbejdet bør udføres
- Hvornår arbejdet skal udføres
- Hvem der skal udføre de forskellige opgaver
- Hvilken holdning til arbejdet der forventes 
- Hvilken indflydelse og frihedsgrader der er 

mulighed for



Potentielt negative konsekvenser 
af grænseløst arbejde 

• Arbejdsmængde, tempo og intensitet øges
• Øget kompleksitet i arbejdet 
• Stærk ’her og nu’ orientering (Arbejde med 

længere tidshorisonter skubbes foran)
• Nye arbejdsmetoder og koncepter øger 

arbejdspresset gennem krav om omstilling af 
praksis (Udfordrer kompetencefundament) 



Standardisering 

Tællelighedens regime: Hvem tæller hvad og 
hvorfor?
- Det der tælles former arbejdet og ikke omvendt 
- Godt nok niveau styres af dokumentation og evaluering 

frem for faglighed
- Problemer med mening i arbejdet og fremmedgørelse 
- Arbejdet overforenkles – Kompleksiteten gøres til den 

enkeltes problem 
- Spildtid bliver lig med tid der ikke kan måles (Usynligt 

arbejde)



Potentielt negative konsekvenser af 
ydrestyret standardisering  

- Uenigheder om hvad handler arbejdet om 
(Faglig identitet og virke)
- Problemer med mening i arbejdet 
- Dokumentation og evaluering afspejler ikke 

det vigtigste 
- Arbejdet overforenkles – Kompleksiteten 

gøres til den enkeltes problem 
- Spildtid bliver lig med tid der ikke kan måles 

(Usynligt arbejde)



De to spor i et og samme arbejde
- Modsatsrettede forventninger

• Faglig frihed kombineres med ekstern kontrol 
f.eks. overholdelse af regler

• Eget ansvar for arbejdets udførelse kombineres 
med standarter for arbejdets udførelse fx i 
forhold til dokumentation

”Dokumentation foran computeren går jo fra 
patienten. Så du når måske ikke at give dem 
brusebad som du gerne ville” 
• Medarbejderen skal optimere sig selv gennem 

veksling mellem grænseløshed og standardisering



Hovedpointe 2:

Grænseløst arbejde kan være udviklende, men 
bliver ofte forbundet med psykosociale 
belastninger i arbejdet. 
Det gælder især når arbejdet både gøres mere 
grænseløst og standardiseret/ydrestyret på 
samme tid



Lineær tid, cyklisk tid
og rytmer



Undersøgelsesspørgsmål 

Hvordan kan tidslige grundrytmer i hverdagen bruges som 
indsats mod psykisk belastning?



Vores liv i lineær tid 



Fra lineær tid til cyklisk tid
- Tidens karakter og kvalitet 

• Vores grundrytme er afgørende for vores 
psyke  

• Rytmer er hverdagens fundament 
• Vi bliver syge når vi over tid ikke kan 

opretholde hverdagens grundrytmer



Rytmer på forskellige niveauer 

• Arbejdslivets sociale, organisatoriske og opgavemæssige 
rytmer 

Alle disse rytmer er helt sammenvævede



Hvad er en rytme?

• Et gentaget mønster 
• Noget regelmæssigt 
• På hinanden følgende begivenheder eller handlinger der 

gentages i et tidsligt mønster
• Rytmen udspiller sig i en periodelængde f.eks. Sekunder, 

minutter…. dage, uger …. år, årtier…. 



Nogle af rytmernes vigtigste funktioner 

At skabe:
• forsvar mod mental overload
• forudsigelighed 
• tidsstrukturer 
• social sammenhængskraft 
• adfærd og normer for vores ageren
• energi og kognitivt overskud
• bidrage til synkronisering
• Skaber orden i uorden
• Skaber rytmisk relation mellem ydelse og hvile



Kilder til små og store rytmebrud

• Uforudsete hændelser
• Udskiftning af medarbejdere
• Selvtilrettelæggende kollegers rytmer der kolliderer
• Manglende rolleklarhed og rollekonflikter 
• Nye arbejdsgange og nye regler
• …….. Og selvfølgelig IT
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Forandringernes 
kompression af ’nuet’ 

Det der ikke gælder længere Det der ikke gælder endnu 

Det der gælder nu

Forholdet før, nu og i fremtiden opløses 

”Vi har ingen idé om, hvordan vores arbejdsplads ser ud om et 
år. M: Om en måned!”
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Hovedpointe 3:

- Vi planlægger vores tid i lineær 
tid, men de største belastninger 
opstår når der er problemer med 
de rytmer der skabes af den 
cykliske tid



Fokusskifte 
- Tidsmiljø
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Sund tid

Psykisk belastende tid

Ekstrem grænseløshed
(Kaotisk og rytmeløst arbejde)

Ekstrem standardisering
(Tayloriseret og låst arbejde med 

brutale rytmer)

Bæredygtigt arbejde
(Arbejde med en stærk grundrytme)

Human fleksibilitetHuman standardisering

Identificering af tidsmiljøets kvalitet



Tidsmiljøet er oplevelser af tiden
Tiden som form og oplevelse skabt af:
1. Opgaver
2. Rutiner, ritualer, vaner, pauser, møder, 

normer, mellemmenneskelige 
interaktioner osv.

3. Hvem gør hvad, hvorhenne, med hvem og 
i hvilket tempo?



Kilder til sund tid

• Reducere unødvendige afbrydelser og forstyrrelser der 
forhindrer rytmer i arbejdet

• Plads til rolige perioder når det er muligt (helst rytmisk)
• Tidslige mellemrum som rytmiske ankerpunkter



Andre kilder og mulige indsatser
• Skab opmærksomhed omkring at 

arbejdspladsen former tiden i fællesskab 
• Identificer handlerummet for at disponere 

tidsligt i fællesskab (Og udfordre rammerne) 
• Skabe større regelmæssighed i tid og sted
• Et godt grundlag for at være sociale i 

hverdagen 
– Det blev ofte fremhævet at mennesker der kender 

hinanden godt, fagligt og socialt, arbejder bedre 
sammen



Konklusion 

• Tidsmiljøbegrebet, og de relaterede begreber, kan 
bidrage med et nyt sprog til at tale om psykiske 
belastninger i arbejdet

• Der er brug for rytmer som understøtter rutiniseringen i 
opgaveløsningen

• Jeres arbejde er ofte kaotisk, uforudsigeligt, kompliceret 
og intenst så der er givetvis brug for rytmeskabende 
vaner og rutiner

• Opbygge rytmer skaber ankerpunkter, mental ro og 
kognitivt overskud

• Den enkelte kan sjældent selv skabe bæredygtige rytmer 
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