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Vi har brug for en bredere forståelse af det moderne arbejde
Formålet med Hyperstress er at vise, hvordan det moderne arbejde sætter en

dagsorden, der omfatter nye reaktioner og psykiske problemer. Bogens konklusion
er, at den bedste vej frem er en bedre og bredere forståelse af det moderne

arbejde.
Stress i vores moderne samfund er mere omfattende, omsiggribende og

belastende end tidligere. Derfor kan man tale om hyperstress. Alligevel søger
psykologer og arbejdslivsforskere ofte tilbage til industrisamfundet og det, der

var, for at løse aktuelle problemer.
Einar Baldursson gør op med denne tankegang og ser i stedet fremad. Han
erkender, at stress er et stort problem i vores moderne hverdag, men han
foreslår, at vi i stedet finder en ny, fremadrettet forståelse af, hvordan det
moderne samfunds udfordringer kan håndteres og forvaltes på en positiv og

bæredygtig måde.
For Baldursson handler det om at se på det hele liv – simpelt hen at sætte
privatlivet sammen med arbejdslivet. For så længe vi mener, at personlige

egenskaber er centrale arbejdsressourcer, kan man ikke ignorere dele af et livs
betydning. Arbejdspsykologi bliver til livets psykologi.

Bogen er et bidrag til en moderne arbejds- og organisationspsykologi. I 1. del ses
der via både teori og cases på de psykiske reaktioner på krav og belastninger i
arbejdet. I bogens 2. del diskuteres bl.a., hvilke forståelser vi kan trække på i

fremtiden.
Einar Balvin Baldursson er cand.psych. og lektor i arbejds- og

organisationspsykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.
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