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Inspiration og trivselsstrategier til dig, som er 
optaget af, hvordan vi får skabt mere mening på og 

udenfor jobbet. 

Af Helen Eriksen 
Erhvervspsykolog, foredragsholder & forfatter 
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Det paradoksale arbejdsliv 
 
Måske kender du følelsen? Uanset hvor meget du 
anstrenger dig, og selvom du giver alt, hvad du 
overhovedet har, så har du stadigvæk den der 
underlige følelse i kroppen af at være bagud med 
arbejdsopgaverne. I begyndelsen oplever du det måske 
som en udfordring, fordi det motiverer dig at indhente 
det forsømte. Du tænker måske: ”Yes, jeg gjorde det!” 
eller ”Yes, vi gjorde det igen!” 
 
Kan du nikke genkendende til overstående, så har du 
måske også oplevet, hvordan din konstante søgen efter 
at indhente det forsømte – at komme oven vande – 
begynder at udfordre dig på din arbejdsglæde. For 
ligegyldigt hvor realistiske planer, du lægger – med 
snorlige mål og delmål, så føler du ikke rigtigt, du kan 
løse opgaverne, så godt som du egentlig gerne ville. 
Måske bliver du overmandet af følelsen, at du bare 
ikke kan gøre det godt nok! 
 

I mange år har jeg arbejdet med trivsel på 
arbejdspladsen, og ofte hører jeg medarbejdere og 
ledere fortælle, hvordan de oplever, at de skal løbe 
hurtigere og hurtigere for at kunne løse deres opgaver, 
at der konstant sker ændringer i organisationen, 
arbejdsopgaverne og rutinerne, og at det ofte er meget 
vanskeligt at bevare overblikket, følge med og sikre 
kvalitet i arbejdet. 
 
Her møder vi et paradoks, for mens vi på den ene side 
aldrig har haft så mange muligheder for at skabe 
præcis det liv, vi drømmer om, så har der på den 
anden side aldrig været flere danskere, som har svært 
ved at skabe sammenhæng mellem dét arbejdsliv, de 
ønsker sig, og dét arbejdsliv, de faktisk har. Kig blot på 
nogle af de dystre statistikker:  
 
623.000 danskere har et dårligt mentalt helbred, og 
hver fjerde voksne dansker mener, at deres hverdag er 
præget af højt stressniveau (2018). 40 procent af alle 
offentlige ansatte har indenfor det sidste halve år ligget 
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søvnløse pga. arbejdsrelateret stress (2017). 64 procent 
af de 30-39-årige fortæller, at de har svært ved få 
familie- og arbejdsliv til at hænge sammen, mens 4 ud 
10 danskere generelt mener, at arbejdet fylder for 
meget i deres liv (2017). 
 
En del af mit arbejde handler om, hvordan vi får øget 
trivslen på arbejdspladsen, og lad mig sige det med det 
samme: Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi gør gennem 
bonusordninger eller lignende tiltag, som blot sigter 
mod at få medarbejderne til at løbe endnu hurtigere – 
ud fra de samme eller færre ressourcer. Det bliver 
nemlig rigtig farligt for sundheden og trivslen, når det 
altoverskyggende spørgsmål på arbejdspladsen bliver: 
”Hvor kan vi NU, eller hvor kan vi MERE spare? Tallene 
fra Danmarks statistik taler sit tydelige 
effektiviseringssprog. Mens der er skåret kraftigt ned 
på antallet af varme hænder i den offentlige sektor fra 
2010-2016 – mens antallet af højtuddannede 
akademikere omvendt er steget. Vi må erkende, at vi 
efterhånden er nået dertil, hvor tidens dominerende 

vækstparadigme begynder at slå voldsomt ud i 
trivselsmålingerne. I højere og højere grad vil vi se, 
hvordan effektiviserings- og spareøvelser vil ramme 
den enkelte ansatte på såvel psyken som fysikken. 
 
Vil vi vende udviklingen skal vi arbejde med, hvordan 
vi skaber mest mulig mening for medarbejdere og 
ledere – både som ansatte og mennesker. Mening 
oplever vi, når vi giver, mens vi samtidig selv vokser af 
det. Derfor må arbejdet aldrig blive et sted, vi ’blot’ 
giver alt, hvad vi har, dræner os selv og modtager 
vores løn. Et arbejde skal bidrage til, at vi vokser som 
mennesker.  
 
Det er på høje tid, at vi begynder at drage meget mere 
nytte af den viden, som trivsels-, motivations- og 
stressforskningen fortæller om, hvordan vi skaber 
mere trivsel. Den viden har vi kendt til i mange år – vi 
har bare ikke være så gode til at sætte den i spil, som vi 
kunne være. 
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Forskningen på området fortæller bl.a., at vi skaber 
trivsel ved at tænke i mening og sammenhæng, ved at 
give plads til medindflydelse og skabe rammerne for 
autonomi – og ikke ved udelukkende at effektivisere. 
Vi skal erstatte spørgsmålet om, hvordan vi kan spare 
endnu mere med spørgsmålet: Hvordan skaber vi 
bedre trivsel?  
 
En arbejdsplads fungerer langt bedre, når 
medarbejderne får mulighed for at bruge deres 
faglighed, når der også frigøres tid og ressourcer til at 
dyrke de sociale relationer og ikke mindst, når der 
eksisterer vedvarende feedback, åben dialog og klar, 
ærlig tale mellem medarbejderne indbyrdes og mellem 
medarbejder og leder. Kort og godt: Vi skal fra tidens 
vækstparadigme og over i et nyt trivselsparadigme. 
 
Du kan læse meget mere om, hvordan jeg mener, vi 
sammen får banet vejen for mere trivsel, mening og 
sammenhæng i mine forskellige bøger om emnet: 
 

v ”Frugttræ-strategien” (2016) 
v ”Giv mens du vokser” (2014) 
v ”Mere mening” (2008) 
 
I den resterende del af dette skriv, har jeg samlet en 
række råd, som jeg håber, du kan bruge som en lille 
indledende inspiration til at skabe en ’trivselsstrategi’ 
for dig som leder eller medarbejder. Rådene skal alene 
betragtes som en inspiration, der kan være en 
modvægt til vækstparadigmets effektiviseringskrav og 
følelsen af ikke at kunne gøre det godt nok, som ofte 
følger med. 
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1. Med jævne mellemrum er det en god idé at stille dig 
selv, dine medarbejdere og dine kolleger spørgsmålet: 
”Skaber jeg, skaber vi trivsel, og vokser jeg, vokser vi 
af måden, vi gør det på? Giver vi, mens vi vokser af 
det? Overvej også, om du måske har en tendens til at 
anlægge et lidt for selvkritisk syn på dig selv i forhold 
til dit arbejde, mere end du egentlig er bevidst om og 
har lyst til at indrømme. Eksempelvis om du aldrig 
rigtig synes, at det du gør, faktisk er godt nok. At du 
ikke passer dit arbejde godt nok, er god nok til det. Så 
vid, at 1) det deler du med mange andre, og 2) at 
denne reaktion også ofte er rammebaseret – altså det 
er ikke dig, den er gal med - årsagen er ofte og i høj 
grad at finde i de økonomiske og bemandingsmæssige 
besparelser, effektiviseringstiltag etc. Her kan det være 
en rigtig god idé på forskellig vis at fokusere på at 
blive stadigt mere bevidst i din måde at tage tingene, 
forholde dig til dem på. Eksempelvis hvad kan du reelt 
gøre noget ved, og hvad er udenfor din rækkevidde. 
Og også ved med et stykke kærlig selvopmærkomhed 
at have fokus på at skabe en overvægt 

af konstruktive/opbyggende tanker og følelser, 
hvorved du kan udvikle en såkaldt automatiseret 
adfærd (vane), som kaldes tillært optimisme – og som 
kan komme dig til gode i mange sammenhænge, fordi 
så er det dén holdning, du automatisk går til tingene 
med. Det slider mindre på dit system, fordi du 
reducerer tiden, du går og føler dig afmægtig. På den 
måde hiver du ”magten” og mestringen over dine 
reaktioner hjem til dig selv. Du bliver på en anden og 
mere tilfredsstillende måde ”herre/frue i eget hus”. Og 
du giver dig selv muligheden for at begynde selv at 
indtage den kernerolle, der er din naturlige tilstand. 
 
2. Vær åben og ærlig over for dig selv og dine 
omgivelser. Er der noget, du er utilfreds med i forhold 
til måden, I arbejder på, så gør konstruktivt 
opmærksom på det. Og se, om det kan blive en vane 
at tænke i løsninger. Ofte ved du meget mere, end du 
tror, du ved. Og det gør dine medarbejdere og kolleger 
også. Og forskningen understøtter det gode og vigtige 

10 råd til din trivselsstrategi 
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i, at vi som ledere og medarbejdere får vores viden i 
spil og har mulighed for at præstere. 
 
3. Har du svært ved at se formålet med dine 
arbejdsopgaver eller forstå måden, hvorpå de skal 
løses, så spørg dig selv og andre om det eventuelt kan 
gøres på en anden måde. Forsøg så vidt mulig at være 
nysgerrig, ikke-dømmende og fordomsfri i din 
kommunikation – både ift. dig selv og dine omgivelser.  
 
4. Overvej hvordan du reagerer på nye forslag. Tænker 
du: ”Det har vi prøvet, det virkede ikke dengang, og 
derfor vil det være spild af tid at prøve det igen”. Eller 
tænker du: ”Det kan aldrig skade at prøve”. Der kan 
være meget trivsel i at arbejde og måske endda at sætte 
spørgsmålstegn ved de grundantagelser, der ofte styrer 
vores måde at håndtere forskellige situationer. Det 
vigtige er, at vi hver især i kraft af vores selv- og fælles 
refleksion bliver stadigt mere bevidste om vores 
adfærd og dermed også om de antagelser og værdier, 
vi handler ud fra. 

5. Gør hvad du kan for at vende tingene til noget 
positivt og konstruktivt. Det er ikke det samme som at 
være ukritisk, og det betyder ikke, at du skal smile, 
mens du løber hurtigere. Men det betyder, at du med 
fordel kan bruge din energi på at have fokus på 
muligheder og løsninger – fremfor på alt dét, som ikke 
mere er, som det var, som ikke kan lade sig gøre lige 
nu, og som derfor nemt kan dræne dig og din 
arbejdsglæde. 

6. Brug hele din hjerne. Det kan den nemlig godt lide, 
da vores system ubevidst godt ved, at vi som 
artsvæsner med den hele hjerne har større 
overlevelsesmuligheder. Så hvis dit arbejdsliv 
hovedsageligt består af opgaver, hvor du arbejder 
meget systematisk, så se om du kan afsætte lidt tid til 
at gøre noget, der er en smule anderledes. Løb en tur, 
begynd til sang eller musik. Så aktiverer du nemlig den 
del af hjernen, du ikke bruger i dit arbejde, og gør 
hjernen mere hel, og kroppen kvitterer ved at frigive 
trivselshormonerne serotonin og dopamin. 
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7. Husk på, at det du ser og oplever, ikke nødvendigvis 
er tydeligt for andre. Hvis du oplever problemer, 
kommer der ikke automatisk nogen og ordner det. Det 
er et fælles ansvar at gøre opmærksom på de forhold, 
som ikke fungerer og sammen finde løsninger.  
 
8. Lyt til din krop og vær opmærksom på signalerne 
fra advarselstrekanterne (fx hjertebanken, 
brystsmerter, svedeture, uro, rysten på hænderne, 
psykisk træthed, øget grad af irritation, manglende 
engagement). I det omfang det nu er menneskeligt 
muligt, så find ud af om det er forårsaget af noget 
inde- eller udefrakommende eller måske en 
kombination.  Gør noget ved signalerne og tillad dig 
selv at sige fra, før du vænner dig til dem. 
 
9. Sig til dig selv, at det gerne må være sjovt at gå på 
arbejde. Adskillige undersøgelser viser, at kroppen 
udskiller telomerase, når vi griner. Telomerase 
genopbygger telomerer, der beskytter enderne af vore 
kromosomer. Og de bliver faktisk længere, jo mere 

humor og livsglæde, der er i vore liv. Og jo længere de 
er, jo længere lever vi, ifølge forskerne. Samtidigt med 
at vores stressniveau sænkes. 
 
10. Undlad at tage presset fra arbejdet med dig hjem. 
Det lyder nemt, og det er det ikke. Det kræver, at man 
gør sig umage med at gå offline og holder op med at 
tro, at det er et must at vi skal kunne multitaske og 
være til stede alle steder, hele tiden. Er du sammen 
med familien, så brug din energi på at være 
nærværende dér – og ikke på arbejdsmailen, på 
telefonen eller Facebook. 
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Mere inspiration? 

Besøg www.heleneriksen.dk hvor du bl.a. kan finde 
mine blogindlæg og læse mere om mine aktuelle 
foredrag, kurser samt nyt om min Trivselscoach- 

uddannelse. 
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