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Værdier, der skaber indre kaos eller ydre frustration 
 
Fra øvelsen ”Afklar dine værdier” har du fundet de fem vigtigste ord eller små 
sætninger, der udgør dine værdier. Det er de ord eller sætninger der giver dit liv 
mening, og som du ikke vil leve uden. 
 
Da vores værdier er så vigtige for os har de potentielt også stor kraft til enten at skabe 
glæde og fremdrift, eller ved en værdikonflikt at skabe frustration eller indre kaos og 
stilstand. 
 
Måske har du oplevet en situation, hvor du var i værdikonflikt i forhold til dit job? Det 
sker når vores personlige værdisystem udfordres af krav fra omverdenen. Krav, der ikke 
lever op til vore egne værdier eller er i direkte modstrid med egne værdier. Det kan 
være meget udfordrende og energikrævende, hvis man er nød til at se bort fra egne 
værdier for at efterleve omverdenens krav og forventninger.  
 
Det hjælper ofte når man er bevidst om hvad der foregår, og hvorfor man udfordres af 
situationen. Er værdikonflikten mellem job eller arbejdsplads og egne værdier meget 
stor kan det blive nødvendigt at ændre jobindhold eller skifte arbejdsplads. Det vigtige 
er, at du er bevidst om, hvad der foregår i dig og mellem dig og dit job. Er du udfordret 
på dine værdier kan du overveje om der er et formål med jobbet, der er større og 
vigtigere for dig end, at du overholder din værdi. 
 
En værdikonflikt kan også foregå i dit indre mellem dine egne værdier. Det betyder, at 
værdier indenfor forskellige områder i dit liv f.eks. arbejde og familie, udfordrer 
hinanden. Det kan opleves som et følelsesmæssigt kaos eller som en irritation der ikke 
går væk.  
 
Et eksempel: Steen har en vigtig værdi fællesskab i familielivet og i forhold til arbejdet 
har han værdien indflydelse. Det nye chefjob, hvor Steen har stor indflydelse på jobbets 
udførelse, på medarbejderne og på sine øvrige kollegaer giver stor tilfredsstillelse og 
energi. Udfordringen kommer dog efter et stykke tid, hvor Steen opdager at han er 
irritabel på både medarbejdere og chefer da de tager hans tid, og han kommer senere 
og senere hjem. Ofte efter familien har spist og han må spise alene. Det gør ham trist og 
modløs, han mister fornemmelsen af familien syntes han. Han er godt klar over, at han 
må sige fra overfor de lange dage, men det er virkelig svært. Netop sidst på 
eftermiddagen har han ofte mulighed for at få en god fokuseret snak med sin leder. 
Steen er bevidst om, at netop dette tidspunkt er optimalt for at kunne bruge sin 
indflydelse. Efter en tid med modstridende følelser laver han en beskrivelse af 
værdiernes betydning for ham, og på baggrund af beskrivelserne beslutter han sig for en 
fordeling med nogle faste lange dage på kontoret og nogle dage, hvor han går tidligere 
hjem og nyder familielivet. Steen er glad og tilfreds da denne løsning falder på plads, og 
han igen har en oplevelse af fællesskab med familien. 
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Uddybning af værdierne 
Skriv en beskrivende linje for hver værdi. Hvad betyder det enkelte ord eller lille sætning 
for dig?  
 
Besvar spørgsmålene: 

• Hvordan efterlever du dine værdier i dit job, i din fritid og familieliv? Kom med 
eksempler 

• Hvilke værdier giver ind i mellem en værdikonflikt på jobbet og hvorfor? Hvordan 
kan du ændre på dette? 

• Hvilke værdier giver ind i mellem en værdikonflikt mellem din karriere og dit 
familie/fritidsliv? Hvorfor? Hvordan kan du ændre på dette? 

 
 
Du kan få klarhed ved at lave en liste over dine værdikonflikter på jobbet, og i forhold til 
andre sider af dit liv. Undersøg, hvilke værdier der er i spil og hvorfor du udfordres.  
 
Forestil dig, at du sætter dig i de forskellige ”rollers” sted med tilhørende værdi. Først 
undersøger du den enes vinkel og behov og så den andens. Undersøg, hvad der ligger 
bag udfordringen, og hvorfor det opleves som en konflikt. Derefter har du et bedre 
overblik til at løse værdikonflikten ved at tage hensyn til begge behov. 
 
I eksemplet beskrevet ovenfor med Steen betyder det, at man ser på situationen fra 
”rollen” som familiefar. Når man tænker på rollen beskriver man behovene og tankerne, 
der er omkring at opleve fælleskab med familien og svarer på, hvad skal der til for at 
værdien fælleskab er opfyldt? Skriv svarene ned.  
Derefter flytter man sig til ”rollen” som chef på jobbet (gerne også ved fysisk at flytte 
sig). Gentager processen fra før ved at svare på, hvad skal der til for at værdien 
indflydelse er opfyldt? Skriv svarene ned.  
Find en løsning ved at hæve dig over de to roller og se, hvordan du kan løse behovet 
ved at tage hensyn til henholdsvis den ene og den anden. Som for eksempel i eksemplet 
ovenfor, hvor Steen vælger faste dage, hvor han går tidligt hjem til familien og opfylder 
behovet fra værdien fælleskab og andre dage, hvor han bliver længere på jobbet og 
opfylder behovet fra værdien indflydelse. 
 
En lignende øvelse kan gennemføres, hvis konflikter er en ydre værdikonflikt. 
 
Lev efter dine værdier og vær bevidst om, at du lever efter dine værdier. Det 
skaber tilfredsstillelse og mening, og fastholder din energi og glæde ved det du 
gør. 
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