
Opskriften på mere arbejdsglæde og trivsel

Arbejdsglæde, trivsel og gode resultater - samtidig



Positiv psykologi Negativ psykologi
Opbygger ønskede psykologiske 

egenskaber og tilstande

Reducerer psykisk sygdom og 

uønskede tilstande

Eksempelvis:

Engagement

Arbejdsglæde

At lykkes med ting

Meningsfuldhed

Positive følelser

Stærke relationer

Eksempelvis:

Stress

Depression

Fobi

Lavt selvværd

Angst

Konflikter
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Mythbuster

Trivsel handler (næsten) ikke om 

høj løn, massagestole, 

frugtordninger og lignende (dyre) 

tiltag.



Habitueringseffekt



Hvad tænker I motiverer folk til at deltage i frivilligt arbejde?

Eksempler: 

Røde Kors-indsamlinger, træning af Lilleputterne i fodbold, 

Roskildefestivallen, Foreningsarbejde, Bestyrelsesarbejde i en 

andelsforening og så videre?

Diskussion med naboen



Positive følelser Engagement Relationer Meningsfuldhed At sejre og nå i mål



PERMA er de fem kilder til sand arbejdsglæde og trivsel.

Alle fem kilder bidrager positivt til resultatskabelsen.

Det er dog meget forskelligt fra person til person og fra 

arbejdsplads til arbejdsplads hvordan fordelingen ser ud; 

altså hvilken af kilderne i PERMA, der opleves som vigtigst.

Pointe







Positive følelser er naturligvis en kilde til arbejdsglæde og 

trivsel. Positive følelser ‘føles’ godt.

Men de gør meget mere end det. Skal det siges kort, så 

bliver vi klogere af positive følelser.

Og husk, at der er mange kilder til positive følelser; glæde, 

stolthed, tryghed, venlighed, taknemmelighed, opbakning, 

anerkendelse og så videre. 

Alle positive følelser tæller med i det samlede regnskab.

Positive følelser



Engagement opstår, når vi oplever jobopgaver som ‘svære 

men ikke umulige’. Husk det kan være meget forskelligt, 

hvordan vi ser på sværhedsgraden af en given opgave

Styrkeanvendelse er en af ‘Kongevejene’ til et øget 

engagement og Flow

Nørdet set, så består engagement af tre elementer: Vigor, 

absorbation & dedication

Engagement



Relationer eller sagt lidt mere ligetil; gode kollegaer og 

oplevelsen af et godt samarbejde er naturligvis en kilde til 

arbejdsglæde og trivsel. 

Det er den kilde til arbejdsglæde og trivsel, som i gennemsnit 

betyder mest for flest.

Relationer



Meningsfuldhed er oplevelsen af, at det arbejde jeg udfører 

gør en forskel for andre; teamet, mejeriet, sundheden i 

befolkningen og så videre.

Det vil sige, at vi alle sammen gerne vil værdsættes for vores 

bidrag. Rengøringen, sekretæren, mejeristen, chefen – alle 

bidrager med noget vigtigt, som ikke kan undværes.

Men ikke alle kan se det meningsfulde selv.

Meningsfuldhed



At lykkes og komme i mål er betydningen af, at kunne se 

egne og fælles succeser. At vi kommer i mål med noget. 

Det kan være konkrete mål som produktionsmål – fælles eller 

individuelle.

Det kan også være ‘bløde’ mål som eksempelvis at være 

bedre til at samarbejde.

At lykkes og komme i mål



Gevinsten ved at investere i trivsel på arbejdspladsen

- større sandsynlighed for, at en medarbejder er engageret

Kilde: PhD Michelle McQuaid



Gevinsten ved at investere i trivsel på arbejdspladsen

- større sandsynlighed for, at en medarbejder ‘blomstrer’

Kilde: PhD Michelle McQuaid



Gevinsten ved at investere i trivsel på arbejdspladsen

- større sandsynlighed for, at en medarbejder er produktiv

Kilde: PhD Michelle McQuaid



Gevinsten ved at investere i trivsel på arbejdspladsen

- mindre sandsynlighed for, at en medarbejder er syg

Kilde: PhD Michelle McQuaid



Gevinsten ved at investere i trivsel på arbejdspladsen

- mindre sandsynlighed for, at en medarbejder siger op

Kilde: PhD Michelle McQuaid



Gevinsten ved at investere i trivsel på arbejdspladsen

- større gennemsnitligt udbytte til aktionærerne

Kilde: PhD Michelle McQuaid



Henrik Leslye har

Copyright på alt materiale, 

der benyttes på denne uddannelse.


