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Særligt sensitive er mere udsatte for 
stress på arbejdspladsen 
Særligt sensitive mennesker har mange særdeles positive kvaliteter, som der er 
brug for på de fleste arbejdspladser. Men samtidig bliver sensitive hurtigere og 
oftere stressede, fordi der skal mindre til, før det sker. 

Af Susanne Møberg, www.moeberg.dk 

På grund af en biologisk forskel i nervesystemet påvirkes særligt sensitive mennesker mere af indre og 
ydre indtryk, stemninger og stimuli. De har mere følsomme antenner og er mere modtagelige, og de 
fornemmer hurtigere, hvordan andre har det.  
Hjernescanninger viser, at den sensitive hjerne bearbejder de flere indtryk mere detaljeret og mere 
nuanceret, og sensitive har derfor mere at forholde sig til end flertallet.  
 
Det er både de positive og de negative indtryk, der går dybere ind. Sensitive påvirkes og næres af 
positive stemninger, tryghed, naturoplevelser og kærligt samvær, og man er derfor disponeret for at leve 
et godt og meningsfyldt liv med overskud og livsglæde. 
Omvendt er man også mere disponeret for at blive overstimuleret, udmattet og stresset.  
 
Overstimulering 
Som særligt sensitiv kan man ikke undgå at blive overstimuleret og udmattet. En almindelig dagligdag 
med familien og på jobbet kan virke overstimulerende. Men man kan udgå at blive overstimuleret igen og 
igen og i en sådan grad, at det går ud over præstationen, glæden og overskuddet. 
 
En glæde eller det modsatte 
Alle mennesker kan blive overstimulerede, udmattede og stressede. Det er der ikke forskel på, og vi 
reagerer nogenlunde ens, når det sker - afhængig af temperament og personlighed. Men som særligt 
sensitiv sker det både oftere og hurtigere, fordi der skal mindre til, før kroppen begynder at producere 
stresshormoner.  
Om det er en glæde eller det modsatte at være særligt sensitiv, afhænger i høj grad af, om man forstår 
at imødekomme behovet for at forebygge overstimulering i dagligdagen, og om man forstår at håndtere 
den overstimulering, som man ikke kan eller vil undgå.  
 
Brug for mere tid 
Det, der kan virke som moderat stimulering for de fleste, kan virke stærkt stimulerende for særligt 
sensitive mennesker, og de når derfor hurtigere det lukningspunkt, hvor de ikke kan tage mere ind.  
Sensitive mennesker præsterer og trives bedst - og de har brug for tid uden forstyrrelser, tid til at 
bearbejde indtryk, til at reflektere, til at tænke tankerne til ende og til at berolige nervesystemet.  
Det er nødvendigt at den sensitive tager ansvar for at tilgodese dette behov. Fx ved ikke konstant at gå 
fra det ene til det andet uden en kort time out. 
 
Forskellige 
Særligt sensitive mennesker er langtfra ens, fordi den særlige sensitivitet kun er en del af 
personligheden. Der er stor forskel på sensitive mennesker på grund af forskelligt temperament, natur og 
adfærd, og der er forskel på, hvilke mønstre og forsvarsmekanismer, man har udviklet bl.a. for at 
beskytte sensitiviteten; der er forskel på den måde, hvorpå man handler og reagerer. Sensitive kan være 
både introvert/indadvendt og ekstrovert/udadvendt. 
 
En lettelse 
Det kan være en lettelse at få kendskab til det sensitive karaktertræk. Som om brikkerne endelig falder 
på plads. Nogle sensitive mennesker bliver rørte og begynder at græde af lettelse, fordi de for første 
gang føler sig set og forstået, og de indser, at de har følt sig forkerte og anderledes uden grund. 
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Når man forstår og genkender sig selv i det sensitive karaktertræk bliver man i stand til at imødekomme 
sine grænser og sine behov, og man kan bevare overskuddet og glæden – både privat og på 
arbejdspladsen. 
 
Kendetegn på jobbet 
Opmærksom - ser ting, der skal gøres. 
Pligtopfyldende. 
God til at fordybe sig og koncentrere sig. 
Hjælpsom. 
God til samarbejde. 
Høje forventninger til sig selv – og til andre. 
Omhyggelig – kan være god til detaljerne.  
 
Særligt sensitive trives med 
Anerkendelse. 
Forståelse og enighed. 
Struktur og forudsigelighed. 
Enkelhed og overskuelighed. 
Mulighed for fordybelse. 
Gode stemninger. 
Åbenhed og forudsigelighed. 
At være godt forberedt.  
Mulighed for korte time outs. 
Fornemmelsen af at alt er godt. 
 
Læs mere her 
Er du også særligt sensitiv? bog af Susanne Møberg. 
Redskaber til særligt sensitive mennesker bog af Susanne Møberg. 
Mindfulness for særligt sensitive mennesker bog af Susanne Møberg. 

Glad & Tilfreds – med coaching e-bog af Susanne Møberg. 
 

 

Susanne Møberg, forfatter, coach og foredragsholder 
Susanne Møberg er uddannet pædagog med særligt interesse for psykologien. Har bl.a. været ansat på 
Psykiatrisk Børnehospital i Aarhus, inden for voksenpsykiatrien samt i børnehave og vuggestue.  
Hun har haft egen virksomhed siden 1993 og har specialiseret sig i karaktertrækket særligt sensitive 
mennesker. Er desuden uddannet coach og instruktør i mindfulness.   
Susanne tilbyder personlige samtaler med coaching og vejledning.  
Er forfatter 11 bøger, hvoraf to af titlerne er oversat og udkommet i Norge. 
Mal med intuition. (Kun som e-bog, pdf-fil). 

Intuition & Handlekraft. (Kun som e-bog, e-pub). 
Kærlighed & Selvværd. Bestseller. (Også som e-bog, e-pub). 
Glad & Tilfreds – med coaching. (Kun som e-bog, e-pub). 

Mal dig glad. Bestseller. 
Er du også særligt sensitiv? Bestseller. (Udkommet på norsk). 
Mindfulness for særligt sensitive mennesker. (Udkommet på norsk). 
Mod til selvværd – i sær for særligt sensitive mennesker. 
Redskaber til særligt sensitive mennesker. 
Særligt sensitive – Børn. (Lille og lettilgængelig bog også for mennesker omkring sensitive mennesker). 

Særligt sensitive – Voksne. (Lille og lettilgængelig bog også for mennesker omkring sensitive mennesker). 

 
Mere info og test om du er særligt sensitiv på www.moeberg.dk 
 


