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1. dag - 17. november. 

Blev modtaget i lufthavnen af en smilende japansk kvinde: Dr. Odagiri, 37 år. Hun har ”løst” den 

uløselige japanske konflikt mellem arbejde og familie: Hun er ugift og har ingen børn. (Senere 

fandt jeg ud af, at hun har en ”boyfriend”, og endnu senere har hun faktisk fået et barn!). Undervejs 

fra lufthavnen studerede jeg forebyggelse af ulykker på japansk. Overalt, hvor der var vejarbejde, 

stod der mænd med gule flag. De var strunke og alvorlige, som var de vagtposter ved kejserens 

palæ. Ikke noget med at sjuske med sikkerheden her! 

Senere på dagen blev mit positive indtryk revideret noget: I en af byens parker skulle de store træer 

beskæres. Ved hjælp af en kæmpemæssig kran blev en mand hejst op i luften med sin motorsav. 

Dinglende i sin lædersele beskar han så træerne på en måde, der nærmest lignede et cirkusnummer. 

Han syntes åbenbart, at det var sjovt, for han grinede triumferende ned til mig, når det var lykkedes 

ham at kappe en gren af, mens hans egen arm med nød og næppe gik fri. 

 

Jeg blev installeret på 26. etage i Century Hyatt, der ligner alle andre kæmpestore amerikanske 

luksushoteller. Udsigten mod solnedgangen over bjergene i vest var fantastisk. TV-programmet 

bestod primært af et enormt antal amerikanske og japanske ”voksenfilm”. Ifølge de fremlagte 

brochurer handler alle filmene kun om unge smukke kvinder. Igen bliver bøsser og kvinder diskri-

mineret, selv om de udgør flertallet. 

 

Den første dag gik jeg en tur i den offentlige park lige over for hotellet – og lige klos op ad Tokyo’s 

kæmpemæssige regeringsbygninger. Det viste sig, at parken var hjemsted for hundreder af hjem-

løse. De fleste havde bygget sig interimistiske ”hjem” af pinde og papkasser dækket med blå 

plastikpresenninger. De mest primitive bestod blot af et stykke pap på asfalten til at ligge på. De 

mest avancerede nærmede sig et dansk kolonihavehus. Indbyggerne opholdt sig overalt i parken, og 

ingen sagde et ord. Hverken til hinanden eller andre. Ingen spiste, ingen drak, ingen tiggede. Alle så 

ret forhutlede ud, og alle var mænd. De er ofre for den nye økonomiske situation i Japan. De fleste 

er fyret, og så er deres verden styrtet sammen. For nogle få år siden gik de med jakke og slips og 

tog med toget på arbejde hver dag. Nu har skammen over at være en fiasko – kombineret med den 

manglende arbejdsløshedsunderstøttelse – tvunget dem ud under de blå plastikpresenninger. Har-

men over dette syn blandede sig med en undren over, at de fik lov til at ligge der. I København ville 

vi ikke have fundet os i, at få Kongens Have lavet om til en shantytown. Japanerne lever så tæt op 

ad hinanden, at de har udviklet en fantastisk evne til ikke at bemærke deres omgivelser. Om afte-

nen: Rå fisk, indbagte kinarejer og himmelsk marineret grillstegt kylling på lille restaurant, jeg 

aldrig selv havde fundet. 
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2. dag - 18. november. 

Hygiejnen er høj i Japan. Taxa chaufførerne har hvide handsker på, og der er hvide. På hotellets 

badeværelse har jeg dog et par hygiejniske problemer (eller udfordringer, som det hedder på 

nudansk). Dels er håndvasken placeret så lavt, at jeg hele tiden tror, at det er et urinal. Og dels er 

der indbygget sprinkleranlæg og musik i WC’et. Jeg er lykkelig over, at det ikke er nationalmelo-

dien. Jeg prøvede at afbryde automatikken i kontrolpanelet ved siden af WC-brættet, men den gik 

ikke. Der dukkede straks en bukkende gas- og vandmester op med gummihandsker, der smilende 

insisterede på at reparere mit defekte WC. 

 

På Institute of Public Health holdt vi workshop om de japanske undersøgelser, der bruger vores 

spørgeskema Copenhagen Burnout Inventory. Dr. Odagiri havde næsten tårer i øjnene, da hun stolt 

fortalte, at CBI fungerer bedre end den verdenskendte Maslach Burnout Inventory. I øvrigt viste 

hun, at japanske sygeplejersker har langt højere burnout niveau end danske. 

 

Efter min forelæsning om interventionsstudier fik jeg en form for feedback fra en japansk kollega, 

som jeg sent vil glemme: ”Du fortalte mig det, som jeg hele tiden har vidst, men som jeg har savnet 

ord til at udtrykke. Nu ved jeg, at jeg er på rette vej.” Disse ord var indledningen til en lang samtale, 

som var hele turen værd. Det viste sig selvfølgelig, at han ikke blot var ”på rette vej”, men også 

havde gjort sig tanker og fået idéer, som var meget spændende og perspektivrige. 

 

Om aftenen fik jeg den møreste og lækreste oksebøf, jeg mindes at have smagt i mit liv. Det var på 

en italiensk restaurant, hvor vi også fik en himmelsk rødvin, tiramissu chokolademusse og guitarspil 

med italiensk smørtenor, der ikke gav den for lidt. 

 

3. dag - 19. november. 

Ud og køre med ”Bullet train” sammen med min faste ledsagerske. I Nagoya havde vi tid til sight-

seeing inden dagens foredrag. Den gamle ridderborg fra middelalderen med gulddelfinerne på taget 

var nok ”worth a detour”, som de skriver i Michelin. 

 

Da jeg skulle holde mit foredrag, fik jeg lidt af et chok: Alle mine dias var oversat til Japansk, og 

det samme gjaldt for ”AMI’s bløde retningslinier for anvendelse af 3-dækkeren”. Det viste sig, at 

Prof. Kobayashi allerede havde skrevet en artikel om ”de bløde retningslinier” og tilmed var ved at 

udvikle et tilsvarende sæt retningslinier for Japan. De fortalte, at AMI’s retningslinier havde været 

enormt inspirerende for dem. Det er grotesk at tænke på, at vi netop har fået afslag på videreførel-

sen af ”3-dækkeren” og PUMA projektet i Arbejdsmiljøforskningsfonden. Jeg har ikke kunnet 
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nænne at fortælle det til nogen her. De ville ikke kunne fatte det, og jeg ville ikke kunne levere 

noget, der blot mindede om en fornuftig forklaring. 

 

Fra Nogaya alene videre til Okayama, hvor jeg blev modtaget af to gamle venner: Kawakami og 

Tsutsumi. To personer, der virkelig har været pionerer og fyrtårne i den japanske psykosociale 

forskning. De tog mig med ud på en meget gammel japansk restaurant lige ved den store ridder-

borg. Her blev vi modtaget af knælende kvinder i kimonoer med rygpuder. De havde intet med 

geishaer at gøre, men var ca. 60-årige kvinder med en utrolig udstråling af venlighed og opmærk-

somhed. Til trods for, at de hele tiden knælede eller bukkede, udstrålede de stor værdighed og ro. I 

dette fantastiske hus med måtter og skydedøre blev vi betjent i et rum, hvor den japanske kejser en 

gang havde spist. Større ære kan næppe overgå en gæst, og det viste sig da også, at ingen af mine 

værter havde været der før. Det blev en minderig aften, hvor vi siddende på lave puder indtog 

mindst 20 retter anrettet i små æstetiske skåle i alle former og glasurer. Det var ikke så lidt af en 

kontrast at få skoene på igen og komme ud i den hektiske trafik i Okayamas centrum. Om to år er 

der psykosocial konference i Okayama. Jeg ved godt, hvor jeg skal ud og spise. 

 

4. dag - 20. november. 

Hele formiddagen blev jeg kørt rundt på sightseeing af tre unge PhD-studerende. Japanerne er 

næsten for venlige og søde. Al den omtanke virker efterhånden helt overvældende. Undervejs kom 

vi igennem et meget smukt kuperet skovområde. Jeg spurgte, hvem der ejer skovene, private eller 

det offentlige. Det havde de ingen anelse om. Jeg spurgte, hvor tit de var i skoven, men det var 

svært at få et svar, da det nærmest virkede som om, de ikke forstod spørgsmålet. Til sidst gik det op 

for dem, at jeg mente, at man kunne færdes i skoven. Det afviste de på det kraftigste. Skoven er jo 

beskidt, og hvad skal man der? Det går jo hele tiden op og ned, og man kommer til at svede. Jeg 

antyde noget om skønhed og fuglesang, og at der måske var mere ”beskidt” inde i byerne end i 

skovens friske luft, men argumentet vandt ingen genklang. De kunne simpelthen ikke forstå, hvad 

tåben fra Danmark fablede om. ”I byerne er der jo alting. Der er butikker, disko- og bingohaller. Og 

hvis vi vil røre os, har vi fitness-centre. Det hele er jo lige i nærheden”. Ved nærmere eftertanke går 

det så op for én, at Japan ikke har badestrande, sommerhuse, kolonihaver, sejlbåde, skovstier, 

fortovscaféer, lystbådehavne eller noget som helst andet, der kunne forbinde et udendørs liv med 

nogen særlig fornøjelse. Og da de knap har fritid og højst én uges ferie, løser problemet jo sig selv. 

Selv folk med villa har højst 50 cm til den næste villa. Naturen er simpelthen snavset, uhåndterlig 

og overflødig. Vi spiste frokost – superb sushi – med den mest fantastiske udsigt over havet med 

hele den japanske skærgård, men ingen bemærkede det. Jeg fik at vide, at huse med udsigt over 

havet og klipperne er billige, da det jo blæser og er koldt. 
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Om eftermiddagen havde jeg workshop med forskerne fra Okayama. På dette institut har de kun to 

fast ansatte – Kawakami og Tsutsumi. Alligevel laver de forskning på internationalt højt niveau. Ef-

ter workshop’en fortalte de mig om deres seneste forskning, som var nyskabende på mange punkter. 

Man kan kun være imponeret over deres vedholdenhed og høje ambitionsniveau. 

 

Om aftenen var hele instituttet på italiensk restaurant,  indrettet som en kæmpemæssig marskandi-

serbutik, hvor en smuk sangerinde underholdt os med internationale ørehængere. Der blev grinet så 

meget, at vi alle fik ondt i maven. Midt på aftenen blev der båret Beaujolais Nouveau ind, som var 

kommet til Japan to timer forinden. Efter sigende fik vi den 8 timer før Europa. Hvad man ikke 

oplever i forskningens tjeneste. Ved 11.30 tiden rejste sekretæren sig op, gav mig hånden og sagde 

”Goodbye, Professor Kristensen!”. ”Are you leaving?” spurgte jeg. “No, you are”, svarede hun. Det 

er humor på Graucho Marx niveau. Senere huskede jeg på, at hun havde lovet mig, at jeg skulle 

være i seng før kl. 24.00. Det var jeg så. 

 

5. dag - 21. november. 

Op og med fly til Tokyo sammen med Kawakami. Undervejs diskuterede vi hans nye koncept for at 

lave handlingsplaner på det psykiske arbejdsmiljøområde. Der er virkelig tale om originalt arbejde. 

Jeg er meget spændt på, hvordan det vil blive modtaget å workshop’en lørdag. 

 

I lufthavnen havde vi en interessant ordveksling: Jeg blev spurgt, om jeg ville sidde ved vinduet 

eller ved gangen. Jeg svarede: ”Vinduet”, da vi skulle flyve hen over Fuji bjerget. ”Det har vi 

desværre ikke”, svarede den unge kvinde efter at have kastet et blik på skærmen. ”Hvad vil De helst 

have, vindue eller gang?”. ”Gang”, svarede jeg. ”Mange tak, mister. Her er deres boarding kort. Jeg 

ønsker dem en behagelig rejse!”. På den måde fik jeg lige det, jeg gerne ville have. 

 

Resten af dagen gik med tvangsindlagt turisme. Jeg ville meget hellere have været henne på hotellet 

for at hvile mig, men dér kom jeg først kl. 22.00. Undervejs kørte vi 45 min. i taxa gennem byen for 

at spise sushi af høj kvalitet i en lille sushi-bar sammen Prof. Shimomitsu og hans kone. Den 

almindelige stemning med venlig høflighed føltes næsten som en uudholdelig spændetrøje. Alle har 

en rolle at spille, og i den sammenhæng er det ikke relevant, at Prof. Kristensen er ved at falde ned 

af sushi-stolen af træthed. 
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6. dag - 22. november. 

Hvor mærkeligt det end kan lyde, har Danmark overskud på handelsbalancen med Japan. Til trods 

for computere, biler, mobiltelefoner, TV, radio, video, DVD og Kenzo. Forklaringen er simpel: 

Eksport af svinekød. På den måde har vi gjort vores for at hæve japanernes kolesterolniveau, som 

ellers var blandt de allerlaveste i verden. Det har så givet anledning til en ny eksport-succes, nemlig 

af kolesterolsænkende midler fra USA til Japan. Japanerne får da noget for pengene: Flæsk, 

blodpropper og dyr medicin. 

 

Set ud fra det synspunkt var det retfærdigt, at et amerikansk medicinalfirma brugte de første 15 min. 

af min taletid på at fortælle om de fremragende forskningsresultater vedr. effekten af kolesterol-

sænkende midler. Dette firma var nemlig co-sponsor for ”begivenheden”: Kristensen besøger Japan. 

Det går efterhånden op for mig, at budgettet er på mindst 100.000 kr. 

 

Som sædvanlig startede mit foredrag med en lang indledning, hvor mine kære japanske kolleger 

fortæller de undrende tilhørere, hvor meget jeg har betydet for japansk psykosocial forskning, og 

hvor meget jeg har støttet dem overalt i verden. Den får sandelig ikke for lidt. Der var tilhørere fra 

både Vietnam og Thailand (ud over japanerne, selvfølgelig), hvilket er noget helt nyt i psykosociale 

kredse. Det ser ud til, at erkendelsen af de psykosociale forholds betydning er ved at brede sig til en 

lang række ”nye” lande. Næste gang (i 2006) er der kongres i Behavioral Medicine i Thailand! 

Interessen for interventionsstudier og for ”Copenhagen Soft Guidelines” var så stor, at det var svært 

at få tid til en frokostpause. Det er utroligt at opleve en så intens og alvorlig interesse for et tørt og 

teoretisk emne. 

 

Hele eftermiddagen havde vi workshop for japanske arbejdsmiljøprofessionelle. Jeg havde en privat 

translatør som oversatte for mig. Det var en meget avanceret workshop (efter japanske forhold) med 

gruppearbejde og en meget intens diskussion med en masse kritik af Kawakami’s udspil. Grup-

pernes tilbagemeldinger var lidt af et show med ”performance” og stor humor. De har lært noget 

med en mikrofon i hånden på karaoke-barerne. Til slut fik jeg igen takketale for min ”store betyd-

ning for japansk psykosocial forskning” fra Prof. Shimomitsu og Kawakami. Det er den slags ros, 

som vi i Danmark kalder skamros, og jeg havde svært ved at tage det helt alvorligt. Umiddelbart 

tænkte jeg, at de blot gav udtryk for en masse holdninger uden hold i virkeligheden, men egentlig 

tror jeg ikke, at de tænker på den samme måde, som vi gør. De talte med stor alvor om deres mange 

europæiske (specielt skandinaviske) venner med Lennart Levi i spidsen, og der var bestemt ingen 

antydning af hverken hykleri eller ironisk distance i disse tilkendegivelser. 
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Om aftenen havde vi endnu en luksuriøs dinner denne gang  i ”fransk/japansk” stil på Plaza Season. 

Vi var cirka 10 mennesker, og der blev holdt flere takketaler, da dette jo var den sidste officielle 

begivenhed i besøget. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på regningen, men den så ikke ud til 

at bekymre nogen. 

 

7. dag - 23. november. 

Søndag var ”fridag”. Oprindeligt havde jeg planlagt at tage hjem søndag, men Kawakami havde 

insisteret på, at jeg fik en fridag, så at jeg kunne opleve japansk kultur. Det viste sig at bestå i en 

Kabuki-forestilling på et af de traditionelle store teatre. Dr. Odagiri havde været ”utrolig heldig” og 

fået to meget fine billetter, hvor vi var helt tæt på de optrædende. Ved en tilfældighed så jeg, at 

billetprisen var skyhøj – et sted i nærheden af 1.000 kr. Ikke desto mindre var der propfyldt og en 

fantastisk intens stemning. Der var tre forestillinger med to korte pauser, og det hele varede fra kl. 

16.00 til 21.00, så man fik noget for pengene. I den første pause bespiste man over 1000 mennesker 

på præcis 30 min. med den lækreste og mest delikat anrettede mad, man kan tænke sig. Alle havde 

bestilt i forvejen, og der var et lille kaligrafisk udformet navneskilt ved hvert bord. Hvilket 

organisationstalent! Man kunne leje head-sets med engelsk forklaring og kommentar til stykkerne, 

hvilket var en stor hjælp, selv om man fik meget ud af blot at se på kropssprog, mimik og 

klædedragter. Også japanerne lejede head-sets (med japansk), da forestillingerne foregår på ældre 

japanske sprog, som ingen taler i dag og tilmed i et grotesk overdrevet toneleje. En meget stor 

oplevelse oven på en helt usædvanlig tur. Det er i hvert fald første gang, jeg har oplevet en sådan 

tur, og jeg tænker med bæven på, hvordan jeg skal kunne beværte disse mennesker, når de kommer 

til Danmark igen! 

 

Yuko og Tage foran ridderborgen 
med gulddelfinerne i Nagoya. 
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Den psykosociale forskning. 
Jeg fik ikke noget systematisk overblik over den japanske forskning på området, men der blev 

alligevel tid til at diskutere forskellige af deres aktuelle projekter. 

 

Kawakami og Tsutsumi er to af de førende og mest originale på området. Kawakami fortalte om et 

prospektivt studie, hvor high demands (og ikke kontrol) var prediktor for AMI (som betyder Akut 

Myokardie Infarkt, ikke Arbejdsmiljøinstituttet). Hvad cancer angår, var incidensen høj for 

”medium strain” og lav for høj og lav strain. Mystisk. Han fortalte også om et interventionsstudie 

for mellemledere, hvor lederne modtog et kursus (interventions – og kontrolgruppe), mens effekten 

blev vurderet ved at måle graden af leder-støtte og feedback fra lederen blandt de ansatte. De fore-

løbige resultater var meget spændende, og designet er nyskabende.  

 

Tsutsumi fortalte om et interventionsstudie, hvor mødeprocenten ved et stresskursus blev brugt som 

mål for interventionens styrke. Også her var der spændende foreløbige resultater: Effekten var størst 

hos deltagere med høj og medium mødeprocent. Endelig fortalte Tsutsumi om nogle spændende 

analyser, hvor han havde brugt Item Response Theory (IRT). Ved hjælp af IRT havde han fundet 

helt grundlæggende problemer med scoringen af Siegrist’s ERI spørgeskema. Det interessante er, at 

ingen andre har fået færten af dette ved hjælp af de konventionelle metoder (Cronbach’s Alpha, 

faktoranalyser m.v.). 

 

Ifølge Kawakumi og Tsutsumi er de begge meget inspirerede af PSA på AMI. De har oversat 3-

dækkeren (COPSOQ) til japansk og er ved at afprøve den, og de er gået i gang med interventions-

studier. De er også gået i gang med problemstillingen ”fra kortlægning til handling”, og de bruger 

både IRT og DIF-analyser inspireret af Jakob Bjørner og vores DIF-artikel om kvantitative krav. 

 

Kobayashi er også en gammel bekendt fra mange konferencer. Han har oversat ”AMI’s bløde 

retningslinier” for 3-dækeeren til japansk (inklusiv kommentarer) og er ved at sprede budskabet 

overalt. 

 

I Tokyo sidder the grand old man Shimomitsu med det grå overskæg og trækker i trådene. Det var 

ham, der havde skaffet penge til mit besøg. Hans medarbejder Odagiri (min ”guide” og daglige 

vært) arbejder med vores burnout spørgeskema Copenhagen Burnout Inventory (CBI). Hun viste 

mig nogle spændende resultater, hvor det blandt andet viste sig, at CBI fungerer klart bedre end 

Maslach’s skema, MBI. For eksempel fandt hun en klar sammenhæng mellem de tre CBI-skalaer og 



 

9 

”tilløb til ulykker” på hospitaler, mens der ikke var nogen sammenhæng med de tre Maslach-

skalaer. 

         

Alt i alt har de japanske forskere et imponerende kendskab til 3-dækkeren (inkl. De ”bløde 

retningslinier”), PIFT og PUMA. De betragter disse undersøgelser om ”mønsterstudier” i en grad, 

der selvfølgelig kan gøre én lidt betænkelig. Det var absurd at møde denne store interesse for disse 

projekter, lige efter at vi havde fået afslag fra Arbejdsmiljøforskningsfonden på ansøgninger om 3-

dækkeren og PUMA. Den historie fortalte jeg dem ikke noget om. Imidlertid er det indlysende, at 

det forhold, at disse undersøgelser og spørgeskemaer bruges af så mange forskere i andre lande, 

giver os en ekstra forpligtelse til at blive ved med at forsøge på at få disse projekter finansieret. 

 

Alt i alt er det slående, at den japanske psykosociale forskning er så orienteret mod Skandinavien 

(specielt Sverige) og ikke mod USA, som jo ellers dominerer den internationale forskning på så 

mange områder. Det giver danske forskere på området nogle helt specielle muligheder for kontakt 

og samarbejde, og der er meget at lære. 

 

Hilsen fra en stadig bukkende 

 

Tage Søndergård Kristensen  

 

 

 
 

Gruppebillede med smilende japanere. Det er Odagiri forrest, Kawakami yderst til venstre og 

Shimomitsu nr. 2 fra højre. 
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