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Interview

Det skal give 
mening at gå 
på arbejde
Blomsterbarn og businesswoman. Holistisk tankegang og akademisk baggrund. 
Erhvervspsykolog Helen Eriksen er svær at sætte i bås. Hun mener, at det står sløjt til 
med trivslen på mange arbejdspladser. Administration og kontrol har taget overhånd. 
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Helen Eriksen bor langt ude på landet på 
Nordfyn. Faktisk helt derude, hvor gps’en 

giver op, og man må forlade sig på god gammel-
dags stedsans og et Krak-kort for at finde vej. 
Landskabet ligner noget fra en Morten Korch-film 
med græssende køer og bølgende kornmarker. 
Midt i det hele ligger Sandagergård, hvor Helen 
Eriksen bor og driver sin virksomhed. Hun siger 
selv, at hun har valgt at slå sig ned her, fordi hun 
holder af roen og nærheden til naturen. Sidst-
nævnte har inspireret hende til at skrive bogen 
”Frugttræ-strategien”, som handler om, hvordan 
man kan give samtidig med, at man selv vokser. 
Bogen har i flere år været udsolgt fra forlaget og 
bliver netop nu genudgivet – en anledning, som 
Magasinet Arbejdsmiljø benytter til at få en snak 
med Helen Eriksen om, hvad hun ser som den 

største udfordring for trivslen på arbejdspladser-
ne i disse år. 

– Det er helt klart den bølge af nedskæringer, 
som vi har set på især det offentlige område. Hvis 
effektivitet og besparelser er det eneste, vi styrer 
efter, så taber vi trivslen på gulvet undervejs. Det 
kan godt være, at vi sparer nogle kroner på den 
korte bane, men vi taber på alt, hvad der har med 
arbejdsglæde og innovation at gøre. For mig at se 
trækker der sig et grimt spor af stress, mistrivsel 
og sygemeldinger i kølvandet på effektiviserings-
bølgen, siger Helen Eriksen. 

Hun mener, at der er sket et skred på arbejds-
pladserne, så de er gået fra at være menneskeligt 
værdibaserede organisationer til at være organi-
sationer, der er baseret på stram økonomisk sty-
ring og effektivitet.
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– Jeg tror i virkeligheden, at vi spilder rigtig 
mange penge, mens vi tror, at vi tjener dem. 
Trivsels- og motivationsforskningen viser 
jo, at den måde, vi driver virksomhed på 
lige nu, hvor det handler om at effektivisere 
og løbe hurtigere, er rigtig dyr i det lange 
løb. Spørgsmålet er derfor i mine øjne ikke 
”Hvordan skal vi spare?” Spørgsmålet er 
derimod ”Hvordan skaber vi en bedre triv-
sel?” For når medarbejderne trives og er 
glade, præsterer de også langt bedre.

Tilbage til de gamle dyder

Trivsel handler ifølge Helen Eriksen om, at 
man først og fremmest har mulighed for at 
bruge sin faglighed og sin kunnen – at man 
har tid til at gøre sit arbejde ordentligt. 

– Trivsels- og motivationsforskningen si-
ger, at hvis et menneske skal trives i sin ar-
bejdsdag, så skal det have mulighed for at 

bruge sin faglighed, der skal være tid til at 
danne relationer med kolleger, der skal 
være feedback mellem kolleger og ledelse, 
hvor man reelt lytter til hinanden, og så 
skal der frem for alt være et arbejdsmiljø, 
som er præget af åbenhed, ærlighed, gen-
nemsigtighed og integritet. Altså de gode 
gamle dyder.

– Min pointe er, at vi er nødt til at bygge 
bro mellem trivsel og økonomi, hvis vi skal 
have vores arbejdspladser til at fungere, 
pointerer Helen Eriksen og henviser til 
frugttræ-strategien:

– Et frugttræ giver frugter, samtidig med 
at det selv vokser. Det kan kun lade sig gøre, 
fordi træet indimellem trækker sig tilbage, 
samler kræfter og lader op til næste sæson. 
På samme måde med os mennesker: Vi kan 
ikke bare give og give uden selv at blive tan-
ket op. Vi kan ikke presse citronen og for-

Blå bog,  
Helen Eriksen
•	 Født	i	1962	i	Sønderborg

•	 Erhvervspsykolog,		
forfatter,	forandrings-	
og	trivselsekspert

•	 Rådgiver	for	offentlige	
og	private	virksom-
heder	og	institutioner		
i	Danmark,	Tyskland	og	
Schweiz

•	 Holder	ca.	100	foredrag	
om	året	i	ind-	og	udland

•	 Bor	på	godset	Sandager-
gård	på	Nordfyn,	hvor	
hun	også	holder	kurser	
og	retreats

•	 Har	to	voksne	børn		
og	lever	sammen	med		
arkitekt	Thomas		
Christoffersen

www.heleneriksen.dk

1Når	vi	har	for	travlt	og		
har	fokus	på	de	forkerte	
ting,	er	det	første,	der	
ryger,	trivslen,	inspira-
tionen	og	innovations-
evnen	–	og	det	er	altså	
sidstnævnte,	vi	skal	leve	
af,	siger	erhvervspsykolog	
Helen	Eriksen.
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Stress,	sygemeldinger	
og	førtidspensioner	er	

ifølge	Helen	Eriksen	
symptomer	på,	at	det	

står	sløjt	til	med	
trivslen	på	mange	

arbejdspladser.

vente, at der bliver ved med at komme saft 
ud – og derfor skal vi prioritere trivslen og 
det gode arbejdsmiljø. I det lange løb er det 
langt dyrere for en arbejdsplads at presse 
citronen, end det er at skabe ordentlige ar-
bejdsforhold.

Helen Eriksen står ikke alene med det 
synspunkt – svenske arbejdsmiljøforskere 
har for nylig været ude og advare om, at de 
seneste 15 års nedskæringer og effektivise-
ringer på det offentlige område er i færd 
med at ødelægge de demokratiske proces-
ser på uddannelses-, omsorgs- og hospitals-
området i Sverige. Man er ved at ændre 
fundamentalt på de værdier, vores samfund 
bygger på. Helen Eriksen er helt på linje:

– Værdierne er skredet, og det er i mine 
øjne ekstremt skadeligt for sundheden og 

trivslen i et samfund. Så får vi nemlig et 
samfund, som ikke længere hviler på demo-
kratiske værdier, men som bliver styret ud 
fra new public management-modeller. 
Mennesker og borgere bliver til produkter 
og tjenesteydelser, siger hun og opfordrer i 
stedet til, at vi bygger bro mellem trivsel og 
økonomisk tankegang og finder vores egen 
måde at gøre tingene på:

– Jeg tror, vi er gået galt i byen med al 
denne fokus på effektivitet og ”lean”. Vi har 
ladet os inspirere af en amerikansk model, 
som ikke passer til vores kultur. Det, der 
virker, er, at vi lytter til hinanden og lø-
bende og bevidst giver hinanden feedback. 
At vi husker menneskeligheden og stoler på 
hinanden – det er det, der giver trivsel.  3

 a Et	frugttræ	giver	frugter,	samtidig	med	at	
det	selv	vokser.	Det	kan	kun	lade	sig	gøre,	
fordi	træet	indimellem	trækker	sig	tilbage,	
samler	kræfter	og	lader	op	til	næste	sæson.	
På	samme	måde	med	os	mennesker	...
Helen Eriksen, erhvervspsykolog, forfatter, forandrings-  
og trivselsekspert

   Bøger
•	 Giv	mens	du	vokser	

–	fra	travlhed	til	
trivsel,	2013

•	 Forandringer	spør-
ger	ikke	om	lov	–	de	
kommer	bare,	2008

•	 Frugttræ-strategien	
–	giv	samtidig	med	
at	du	selv	vokser,	
2002

•	 Livets	træ	–	og	men-
neskets	rødder	1-2,		
	1984 og 1986 sam-
men med Gunnar 
Nielsen

•	 Hjælpen	fra	krop-
pen,	1983 sammen 
med Gunnar Nielsen


