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INDLEDNING  

PSYCHOLOGY SHOULD BE ABLE TO HELP DOCUMENT (...) WHAT WORK 

SETTINGS SUPPORT THE GREATEST SATISFACTION AMONG WORKERS. 

       (SELIGMAN & CSIKSZENTMIHALYI, 2000: 5) 

Har du nogensinde haft et job, hvor du følte dig oprigtigt motiveret?  Motivation er et common sense 

fænomen de fleste kender som noget godt (Ryan & Deci 2000). Ifølge motivationsteoretikere (ibid.) 

forbinder vi motivation med noget positivt, da effekterne af motivation kan udgøre alt fra velbehag til 

engagement og til oplevelsen af en optimal tilstand. Undersøgelser peger ligefrem på, at vores 

generelle velvære er påvirket af, om vi oplever udfordringer i hverdagen, der tilvejebringer 

engagement (Argyle 1999). På trods af, at motivation og engagement er betydningsfulde fænomener, 

der påvirker os positivt samt at man har beskæftiget sig videnskabeligt med motivation siden 

1920’erne (Luthans & Youssef 2010), peger en større undersøgelse foretaget af Gallup (2006) på, at 

hele 56 % ikke oplever sig selv som engagerede på arbejdet ligesom 15 % oplever sig selv som direkte 

”disengaged” (ibid.). Mangel på optimal menneskelig funktionsevne hvor: “(…) millions (…) wait 

listlessly for the weekend as they go about their jobs” (Ryan & Deci, 2000:68), er altså en aktuel 

problemstilling inden for arbejds- og organisationspsykologien. Generelt har psykologien, ifølge 

Seligman & Csikszentmihalyi (2000:5), også kun begrænset indsigt i, hvordan“(…) normal people 

flourish under more bening condition”. 

Dette projekt diskuterer fænomener som motivation, engagement og trivsel i jobsituationer fra et 

positivt psykologisk (herefter PP) perspektiv. Et perspektiv der har en nyere og relevant 

udsigelseskraft, idet det er rettet mod evidensbaserede undersøgelser af fænomener som velvære, 

optimale tilstande, positive menneskelige egenskaber samt velfungerende institutioner (ibid.:4). 

Ovenstående leder frem til følgende: 

PROBLEMSTILLING 

HVORLEDES KAN MAN PÅ EN ARBEJDSPLADS PRÆGET AF MANGLENDE 

ENGAGEMENT OG TRIVSEL, ANSKUE MOTIVATION SOM ET 

BETYDNINGSFULDT POSITIVT PSYKOLOGISK FÆNOMEN? 

For at skabe tydelighed mellem begreberne motivation, engagement og trivsel indledes projektet med 

en begrebsafklaring. 
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MOTIVATION, ENGAGEMENT & TRIVSEL –  BEGREBSAFKLARING 

Inden for den PP er arbejdsengagement (”Work engagement”) og motivation tæt relaterede 

fænomener, idet engagement konceptualiseres som: “(…) a positive affective-motivational state of 

fulfillment (…)” (Fritz et. al 2010:133). Engagement defineres her som et motivationel koncept, der 

indebærer en bestemt tilstand1. Når arbejdsengagement ikke er motivation, men snarere en tilstand i 

sig selv, skyldes det at engagement ifølge Fritz et. al (2010:133) rummer tre karakteristiske forhold: 

1)energi; herunder initiativ og fokus på mål 2)dedikering; som stærk involvering, entusiasme og 

oplevelsen af inspiration, og endelig 3) absorbering; at være fuldt optaget af sit arbejde, og have svært 

ved at løsrive sig fra det. Ifølge Bakker og Leiter (2010) er bl.a. ”intrinsic motivation”, som vi senere 

analyserer, en af måderne, hvorpå mennesker kan opnå engagement i deres arbejde. Det 

motivationelle element er i dette lys betydningsfuldt, da det udgør en grundenhed, hvorudfra man kan 

forstå engagement i arbejdssituationer (ibid. & Ryan & Deci 2000). 

Når arbejdsengagement er klassificeret som et PP begreb, er det fordi fænomenet ifølge Schaufeli & 

Bakker (2010:11) begrebssættes inden for optimale funktioner og tilstande i modsætning til et 

historisk fokus på udbrændthed, der begrebssættes inden for de 4 D’er: ”Disease, Damage, Disorder, and 

Disability”. Når engagement er attraktivt for en virksomhed at opnå, så er det fordi denne form for 

motiverede tilstand, ifølge Schaufeli & Bakker (2010:21), fører til en affektiv og kontinuerlig 

comittment til organisationen, til personlige initiativer; herunder udførelse af roller i arbejdet, der 

rækker ud over jobbeskrivelsen og fører til øget performance. ”Self-determination Theory” (herefter 

SDT) af Ryan & Deci (2000), er af Schaufeli & Bakker (2010), i modsætning til f.eks. 

motivationsfænomenet flow, blevet relateret mere direkte til arbejdsengagement, hvorfor vi tager 

udgangspunkt i en diskussion af SDT. 

Inden vi indleder analysen, vil vi pege på, at trivsel, ikke er det samme som engagement. Motivation og 

engagement relaterer sig til aktivitet og entusiasme i arbejdet, mens trivsel og tilfredshed i højere grad 

er overbevisninger og affekter omkring arbejdet (ibid.:14). På den måde lægger engagement og 

motivation sig til optimale tilstande, mens trivsel i højere grad indebærer kognitiv evaluering af, 

hvorvidt ens trivsels-regnskab er i plus eller minus. En evalueringskomponent vi også finder i 

                                                        

1  Schaufeli & Bakker (2010: 14) peger dog på, at nogle ansatte (f.eks. med udtalt extraversions-træk) i højere grad end 

andre, er disponeret for at være engagerede.      
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”subjektivt velvære” 2 og ”lykke”.  Ifølge Frietz et al.  (2010:134) er trivsel (”thriving”) imidlertid ikke 

lykke, men en motivationel tilstand, der indebærer positiv energi. I modsætning til engagement, 

rummer trivsel lærings- og vitalitets komponenter, der i sidste ende kan relateres mere direkte til 

menneskelig vækst (ibid.).  At få etableret både engagement og trivsel på en arbejdsplads vil således 

sikre en positiv spiral, idet engagement fører til dedikering, absorbering og højere produktivitet mens 

trivsel fører til innovation og fremdrift gennem læring (ibid.:135). Som nævnt giver især motivation 

adgang til engagement mens trivsel bl.a. etableres gennem øget selvindsigt (ibid.). 

Vi indleder nu vores analyse ved at aspektuere, hvad en PP tænkning betyder for de strategiske mål en 

organisation opstiller i praksis. 

HISTORIK, SUBJEKTSYN & (POSITIVE) MÅL  

Efter anden verdenskrig var psykologiens hovedmission at forstå og behandle mental sygdom, hvorfor 

psykologiens udsigelseskraft ifølge Seligman et al. (2005) i dag primært kan relateres til traumer, 

medfødt sårbarhed og mangeltilstande. Ifølge Seligman & Csikszentmihalyi (2000:6) har psykologien i 

alt for høj grad taget afsæt i et patologisk og passivt menneskesyn, hvor man har anskuet ”(...)human 

beings as passive foci: Stimuli came on and elicited response”.  PP underkender ikke, at det er vigtigt at 

kende til reaktioner, negative emotioner3 og mangeltilstande f.eks. forhold der hæmmer motivation 

(Ryan & Deci 2000 & Torre 2007). Dog er PP med inspiration fra bl.a. eksistentiel og humanistisk 

psykologi, herunder Mashlows konceptualisering af selvaktualisering og Rogers pointer om den 

optimale menneskelige funktionsevne, langt mere optaget af at fremhæve subjektet som en rationelt 

tænkende agent4 (Ryff 1989:1070); herunder mennesket som ”self-organizing, self-directed, adaptive 

entities” (Seligman & Csikszentmihalyi 2000:8).  Individets indre drivkraft er, i et evolutionært 

                                                        

2 I PP er lykke “i hvor høj grad en persons evaluerer den overordnede kvalitet af sit nuværende liv som positivt” (Veenhoven, 

1997, s.29-74)” (Fisker 2008: 75). “Subjective well-being” er ifølge Ed Diener (1984: 547 – 550) i udtryk for tre centrale 

forhold: livstilfredshed; herunder en kognitiv evaluering af ens liv,  positive affekter samt negative affekter. Subjektivt velvære 

anskues her ikke alene som en tilstand (state) men også som et træk (trait) – en predisposition til at opleve bestemte nivauer 

af affect (ibid.: 550). 

3 Ifølge Torre (2007: 151) kan også negative emotioner og vanskelige situationer på lige fod med ressourcer og positive 

emotioner afføde udvikling og kreativitet. 

4 PP anvender bl.a. selvrapporteringsværktøjer. Antagelsen er her, at (meta)refleksion, kan give indsigt i den menneskelige 

psyke - f.eks. træk og mentale tilstande (Lopez & Snyder 2010). 
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perspektiv, ikke alene rettet mod tilpasning og overlevelse, men også mod: “(…) the need to reproduce 

optimal experience” (ibid.). Implikationen af dette centrerede subjektsyn er, at en organisation må 

have øje for den enkelte medarbejders individualitet, beslutningskompetence og vækstpotentialer. 

Humanismen og eksistentialismen er ikke de eneste inspirationskilder for PP. Helt tilbage til 

Aristoteles har spørgsmål som ”hvad der gør livet værd at leve”, og ”hvad lykke (eudaimonia) er” 

optaget den filosofiske tænkning (ibid.) PP er optaget af disse spørgsmål, men har dog sit ”varemærke” 

funderet i empiriske programmer over 3 grundpæle: ”positive experiences and positive individual traits 

and the institutions that fascilitate their development” (Seligman et al. 2005:629). Grundlæggende er PP 

gennem ”build what’s strong”-modeller rettet mod potentialer og forebyggelse i modsætning til ”fix 

what’s wrong”-modeller (ibid.:631).  Implikationerne på en arbejdsplads præget af manglende 

engagement og trivsel, er, at man helt indledningsvis retter opmærksomhed mod de ressourcer der 

allerede ligger gemt i organisationen, frem for f.eks. at arbejde med negative strategiske mål – væk fra 

en mangeltilstand. PP vil tænke i udløsning af potentialer ud fra definerede mål hen imod noget 

positivt f.eks.: hvorledes kan organisation X - gennem udnyttelsen af eksisterende menneskelige 

ressourcer – nå et mål, hvor motiverede og engagerede medarbejdere trives på sigt. 

Neden for gives først et bud på, hvordan motivation kan forstås.  Målet er at synliggøre ”(...) proactive 

positive perspectives and approaches” (ibid.:581) for en organisation i krise. 
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”SELF-DETERMINATION THEORY”   

Neden for diskuteres Ryan & Decis (2000) SDT. SDT har især en forklaringskraft når i forhold til, 

hvorledes den sociale kontekst kan underminere eller fremme positive menneskelige potentialer; 

herunder proaktiv selvmotivation. 

Self-determination henviser til: ”the degree to which the motivations emanate from the self” (ibid.:72). 

Kun i en tilstand af fuld selv-determination, udføres en aktivitet udelukkende pga. den indre 

tilfredsstillelse aktiviteten giver, og vi er her i en tilstand af ”intrinsic5 motivation” (ibid.:71). SDT er 

her en metateori, der fremhæver betydningen af: ”(...) human’s evolved inner ressources for personality 

development and behavioral self-regulation” (ibid.:68). Teorien har rod i humanismen, men bidrager 

med mere evidensbaset argumentation over: 

1) Menneskets medfødte væksttendenser og indre psykologiske behov; behov for autonomi, 

kompetence og forbundethed (”relatedness”). Når disse er opfyldes, danner de basis for immanent 

motivation (”intrinsic motivation”) samt 

2) de sociale betingelser, der fasciliterer disse positive processer (ibid.:68–71). 

Ifølge SDT har mennesket vist sig at have en iboende, medfødt tendens til bl.a. nysgerrighed, 

selvmotivation, selvstændighed samt stræben efter læring og udvikling (ibid.). SDT- forsøg illustrerer 

dog, at motivation ikke bare er en tilstand, men noget der afhænger af et omgivende socialt miljø. 

Motivation bevæger sig her på et kontinuum fra ”amotivation”; (apati, passivitet og manglende 

selvregulering, der beror på en oplevelse af manglende værdi ved aktiviteten) til ”extrinsic6 

motivation” karakteriseret ved ”performance of an activity in order to attain some separable outcome” 

og til ”intrinsic motivation”; hvor aktiviteten er selvdetermineret og udført på baggrund af den 

subjektive tilfredsstillelse, aktiviteten tilvejebringer (Ryan & Deci 2000:70-72). Arbejdspladser præget 

af manglende engagement og trivsel, kunne i optikken her være et udtryk for, at medarbejderne ikke 

tillægger arbejdet en imannent værdi, der kan knyttes til deres selv (ibid.).  Først når de tre behov 

                                                        

5 Iboende eller immanent. 

6 Udefrakommende 
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(autonomi, kompetence og forbundethed) er tilfredsstillet, vil en medarbejder være ”intrinsic 

motivatet” dvs. drevet mod engagement, udfordring og læring - selv under fravær af ekstern belønning 

(ibid:79). De forskellige typer af motivation, som illustreres neden for, ligger her på et kontinuum af 

relativ indre autonomi og internalisering af værdierne ved en adfærd: 

 

Ryan & Deci (2000:72) 

Når en immanent motivation, hvor værdien ved aktiviteten er koblet til medarbejderens selv, fremstår 

som et betydningsfuldt fænomen for en arbejdsplads præget af manglende trivsel og engagement, 

skyldes det at ”more interest, excitement, and confidence, which in turn are manifest both as enhanced 

performace, persistence and creativity” korrelerer positivt med ”intrinsic motivation”. (Ryan & Deci 

2000:69). SDT-undersøgelser peger samtidig på, at ”intrinsic motiverede” aktiviteter er positivt 

relateret til well-being-indikatorere som bl.a. selvværd, mens ”extrinsic motiverede” aktiviteter i 

højere grad er negativt relateret til well-being-indikatorer (ibid.). 

I et teorieksternt perspektiv bliver graden af motivation således et strategisk relevant human 

ressource-parameter:”(...) to compete effectively, companies must (...) inspire employees to apply their 

full capabilities to their work” (Leiter & Bakker 2010:1). Man må dog være opmærksom på, at 

størstedelen af de empiriske undersøgelser i SDT fremstår som foretaget med børn og unges 

reaktioner i relation til forældre eller læreres adfærd, hvorfor udsigelseskraften ift. motivation på en 

arbejdsplads fremstår mindre valideret i teorien. SDT har, som vi skal se, imidlertid en berettigelse i 

forhold til praksis. Inden dette tages op, diskuteres nu to mere perifere dimensioner i SDT. 



Page 8 of 15 

 

”INTRINSIC MOTIVATION” SOM INTRASUBJEKTIV  FLOW-TILSTAND  

Når intrinsic motivation er et betydningsfuldt fænomen inden for PP, er det bl.a. fordi tilstanden er en 

form for positiv oplevelseskvalitet, der gør et bestemt øjeblik “bedre” end et andet (Lopez & Snyder, 

2010). Problemet med SDT er bl.a. at den intrapsubjektive oplevelsestilstand ved intrinsic motivation 

ikke definers nærmere: ”(...) no systematic empirical research had been undertaken to clarify the 

subjective phenomenology of intrinsically motivated activity” (Csikszentmihalyi et al. 2010:195). 

Resultatet er, at det f.eks. via selvrapportering bliver vanskeligt at “måle” om medarbejdere efter en 

SDT- intervention er blevet mere motiverede. 

Ifølge Csikszentmihalyi (2010:195-196) udgør ”flow7” netop en udvidet forståelse af den ”intrinsic” 

motiverede oplevelsestilstand. Her er flow ikke en form for motivation, der kan opstå under en lang 

række aktiviteter (ibid.). I en flowtilstand vil en medarbejder arbejde under fuld kapacitet, og være: ” 

(...)totally engaged, completely focused on the endeavor (...) all thoughts and feelings were blocked” 

(ibid.: 639). Den fænomenologiske oplevelse er her en fornemmelse af at tanker, følelser, ønsker og 

handlinger er i harmoni (Csikszentmihalyi et al. 2010:197). Flow-instrumentet ”experience sampling 

method” (ESM) (Seligman et al. 2005:639), er i dag en af de mest anvendte metoder til at måle, 

hvorvidt en motivationel oplevelsestilstand (flow), opnås på en arbejdsplads. Mens medarbejderne 

arbejder, beder man dem udfylde et spørgeskema, der beskriver det aktuelle arbejdsøjeblik (ibid.).  

Idet flow kan inddrages som intrasubjektiv oplevelsestilstand i ”intrinsic motivation”, bliver det muligt 

at validere en SDT-intervention, der retter sig mod øget selv-motivation. Om end personligheden kan 

spille en rolle for, hvor ofte en person vil rapportere at have oplevet flow, er flow i bund og grund en 

universel tilstand, hvilket taler for et bredt potientiale, når det kommer til at skabe motivation (Argyle 

1999:364.). Fordelen er, at medarbejdere i flow opnår en følelse af belønning, der gør at de vil søge 

tilstanden igen. En selektiv proces, der i sidste ende fremmer den enkeltes vækst og læring, ligesom 

undersøgelser også peger på positive korrelationer mellem flow-aktiviteter i hverdagen og den 

tidligere nævnte subjektive velvære (Ibid.:364). 

Inden vi peger på implikationer for praksis, vil vi udvide forståelsen af SDT–komponenten 

”relatedness”. 

                                                        

7 “Flow”-begrebet udspringer af en lang række interviews med skakspillere, bjergbestigere, dansere og andre som 

fremhæver “enjoyment” som årsag til aktiviteten (Csikszentmihalyi et al.  2010: 195) 
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 NÅR INTERSUBJEKTIVITET  FØRER TIL POSITIVE EMOTIONER  

I SDT fremhæves især oplevelsen af kompetence og autonomi, som komponenter der skaber 

variabilitet i ”intrinsic motivation”. Når SDT alligevel ikke, som flow, repræsenterer et udelukkende 

centreret subjektsyn, hvor motivation alene knyttes til en ”intrasubjektiv tilstand”, er det fordi SDT 

indeholder en intersubjektiv komponent; behovet for ”relatedness”. Gennem studier af studerende og 

børn, hvis forældre og lærere var afvisende eller støttende, har man påvist at forbundethed (social 

støtte, anerkendelse og opbakning) korrelerer positivt med stigning i ”intrinsic motivation” (Ryan & 

Deci 2000:71). 

”Relatedness” tildeles dog, i modsætning til autonomi, en mere perifer betydning i SDT, på trods af, at 

sociale interpersonelle forhold som f.eks. social støtte, opbakning og positiv feedback, i sidste ende 

fasciliterer ”intrinsic motivation” (ibid.).  Ifølge Baumester & Learys (1995:499) empiriske 

undersøgelser over socialitet, er selve ”The Need to Belong” imidlertid helt fundamental for al 

menneskelig motivation og adfærd: ”(...) the need to form and maintain at least a minimum quantity of 

interpersonal social relationships, is innately prepaired (...)”. Drivkraften mod social forbundethed er så 

stærkt, at den kan sidestilles med fysiske behov som f.eks. sult (ibid.). Her er en betydningsfuld effekt 

af motivation i betydningen ”kontinuerlige, affektivt behagelige interaktioner med få andre; herunder at 

disse interaktioner foregår i et stabilt og støttende miljø”, bl.a. en udløsning af positive emotioner (ibid.: 

497). Undersøgelser viser bl.a. at reelle, potentielle og forestillede forandringer i forbindelser til andre, 

fører til positive affekter, hvis forandringerne sker i retning af øget forbundethed (ibid:505). På en 

arbejdsplads er det relevant at fremhæve at ”loneliness largely is independent of one’e amount of social 

contact (...)” (ibid.:513).Positive emotioner, udgør et centralt PP-fænomen. Gennem empiriske fund har 

positive emotioner vist sig, at ”broaden people’s momentary thought-action repertoires and leads to 

actions that build personal resources” (Friedricson et al. 2009:15 &  ibid. 2005). En positiv spiral, der i 

følge ”Broaden & Build Theory” i sidste ende er relateret til personlige ressourcer og sundhed. 

Følgende model (Freidricson 2009: 16) illustrerer bevægelsen 
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Sundhed er den effekt af positive emotioner, der har været vanskeligst at validere empirisk, ligesom 

høj grad af motivation mod en ønsket genstand ikke udvider “global attentional focus” (Gable & 

Harmon Jones & Myszak & Nørby 2008) Generelt er udvidede tanke- og handlerepertoirer i højere 

grad velunderbygget gennem eksperimentelle forsøg med bl.a. filmklip og efterfølgende kognitive 

opgaver (Friedricson 2005). Med en perifer relatedness-komponent indfanger SDT ikke at mennesker 

med ”(...) high levels of intimacy motivation tend to enjoy higher levels of happiness and subjective well-

being” (Baumester & Leary 1995:506) ej heller, hvordan socialitet kan starte ovenstående positive 

emotionsspiral. 

AFSLUTTENDE KOMMENTA TER –  SDT 

Samlet har vi peget på, at motivation fra en SDT-optik, er et betydningsfuldt fænomen, idet effekterne 

heraf kan udgøre (re)etablering af engagement, velvære og øget performance. Flowperspektivet & 

teorien ”The need to belong” uddyber her den del af SDT, der fremstår mere underbelyst bl.a. at 

motivation kan måles, og at relatedness kan relateres til positive emotioner. Man må være 

opmærksom på, at SDT og PP har undergået kritik. Schwarts (2000) kritiserer bl.a. en moderne 

strømning, der fremhæver et centreret rationelt subjektsyn, hvor autonomi og subjektet selv anskues 

som grundlag for næsten alt. Om end Ryan & Deci inddrager relationer, bliver: ”the burden of 

responsibility for autonomous choices often (…) to heavy, leading to insecurity and regrets” (Seligman & 

Csikszentmihalyi 2000:10). Schwarts pointe er, at individuelle mål hverken er frie eller adskilt fra 

kulturelle og samfundsmæssige praksisser, hvorfor udeladelsen af disse i teorien, er at foretage en 

ontologisk reduktion af psykiske fænomener. Hvor SDT formår at integrere et intra- og intersubjektivt 

perspektiv på motivation, overser de måske i virkeligheden omgivelsernes betydning fra et 

makroperspektiv. Man kan bl.a. argumentere for at et SDT-subjektsyn, kan føre til pres på individet 

(Seligman og Csikszentmihalyi 2000:10). Som vi skal se nu, placerer SDT dog ikke ansvaret på 

individet alene. 
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IMPLIKATIONER FOR PRAKSIS  

Fordi ”Positive interventions, by definition, build pleasure, engagement, and meaning” ( Seligman et. al. 

2005), vil vi kort pege på to interventionsforslag, der relaterer sig til et mål om motiverede og 

engagerede medarbejdere, der trives på sigt. 

SDT-INTERVENTION  

SDT har en styrke i praksis, idet den anviser, hvordan design i de sociale omgivelser fasciliterer 

”intrinsic motivation” ligesom SDT ” (...) recognizes that extrinsically motivated actions can also become 

self-determinated (...)” (Ryan & Deci 2000:74).  En intervention bør i SDT-optik rette sig mod etablering 

af positiv feedback, samt tilrettelægge optimale udfordringer for den enkelte, idet dette fasciliterer 

oplevelsen af kompetence. For at dette skal føre til ”intrinsic motivation”, er det dog afgørende at den 

enkelte også har en oplevelse af autonomi (ibid.:70). Det etableres bl.a. gennem støtte til den enkeltes 

udvikling, samt frihed i arbejdet. Føler den enkelte sig reguleret af ekstern belønning eller krav i form 

af deadlines og påtvungne mål, vil ”intrinsic motivation”, ifølge SDT udviskes (ibid.:71). Dette giver 

dystre udsiger for den virksomhed, der i sidste ende skal operationalisere strategiske mål. For at skabe 

”extrinsic motivation”, der er mere selv-determineret, bør værdien og reguleringen af aktiviteter 

assimileres til medarbejderens egne, hvilket sker gennem ”internalisering” og ”integrering”. Den 

subjektive kvalitet ved de mål vi har som mennesker, har altså betydning for, hvor motiverede vi er: 

”as people internalize regulations and assimilate them to the self, they experience greater autonomy in 

action” (Ibid.; 2000:73). Særligt udfordringer, nye opgaver og æstetik er knyttet til ”intrinsic 

motivation. Samlet giver SDT konkrete anvisninger for praksis, hvilket gør motivation til et 

betydningsfuldt fænomen at inddrage strategisk. SDT placerer ikke ansvaret for motivation på 

individet, men illustrerer at omgivelsernes design er afgørende for motivation.  Man må være 

opmærksom på, at ideen om at ledere og ansatte rationelt og frit kan tilrettelægge adfærd, har 

undergået kritik. Miller (2008:594) peger bl.a. på at motiver og tilstande ikke kan gøres til genstand 

for bevidstheden, idet pre-refleksive, irrationelle processer er medkonstituerende for tanker og 

handlinger. Man bør således tage højde for, at mennesker er forskellige og at en total strømlining af 

medarbejderne hverken er attraktiv eller mulig. 

Da SDT ikke synes at betone betydningen af at mennesker er forskellige, vil vi kort pege på fordelene 

ved at samtænke SDT med et styrkebaseret program. 
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”STRENGTH-DEVELOPMENT”-INTERVENTION  

Når det er relevant at inddrage ansattes styrker i et interventionsprogram, skyldes det: ”The use of 

strength at work elicits engagement and engagement has been coupled to profitability, productivity, 

safety, customer satisfaction and (less) employee turnover” (Harter, Schmidt & Hayes 2002). Ifølge 

Hodges & Asplund (2010:213) består en styrke af evner, viden og talenter; en slags kapacitet der udgør 

”the ability to consistently produce near-perfect performance on a specifik task”. Ideen om styrker har 

rødder i trækteorien, hvor stabile og vedvarende personlighedsdispositioner menes at sætte sig 

igennem i adfærd, følelser og handling (Biswas-Diener 2010 & Seligman 2010). Talenter er, i 

modsætning til styrker, mere medfødte og står derfor som vanskelige at ændre. Identifikation af 

talenter på en arbejdsplads har dog den unikke fordel, at de kan bidrage til udvikling af styrker 

(Hodges & Asplund 2010). I modsætning til en ”identify8 & use” tilgang, hvor styrker kun relateres til 

performance, så argumenterer Biswas-Diner (2010:4) et al. for at interventioner omkring styrker 

”should primarily be about developing strengths”. Gennem udvikling frem for identifikation af styrker 

opbygges, i optikken her, menneskelige kompetencer, ligesom tilgangen kan etablere positive sociale 

forandringer (ibid.:10). ”Clifton Strength Finder 2.0.” udgør et konkret redskab til at identificere, de 

største potentialer for udvikling af styrker. Ideen er, at man gennem positiv feedback anvender 

talentidentifikation til at udvikle styrker i bl.a. arbejdsroller (Hodges & Asplund 2010). Her har 

Strength Finder9 – et online self-rapporteringssystem – især været anvendt ”towars the development of 

individuals in the workplace”. Metoden kan øge selvindsigt (ibid.), hvilket bl.a. øger læring og trivsel, 

ligesom en ”strength-based development results in desired behavioral change”; herunder positiv 

kommunikation i organisationen, lavere medarbejderomsætning og øget engagement (ibid.:216-217). 

I optikken her, vil det at arbejde med ”den man er”, gå forud for både subjektivt velvære og 

engagement, ligesom man kan argumentere for at oplevelsen af støtte og mestring, når der skal tildeles 

tilstrækkeligt udfordrende arbejdsopgaver, er nemmere at integrere, når ledelsen fremhæver den 

enkeltes potentialer. Vi afslutter ved at pege på, at interventionen er relevant ift. SDT, idet den 

medarbejderudvikling og positive feedback, der kan skabe variabilitet i ”intrinsic motivation”, gøres 

mulig i en styrkebaseret tilgang. 

 

                                                        

8 Et online-program der identificerer styrker som f.eks. nysgerrighed, kreativitet, optimisme og håb (Lopez & Snyder 2010).   

9 Programmet identificerer 5 top-talenter, kaldet “Signature Themes”. 
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KONKLUSION  

Med afsæt i evidensbaserede metoder, har PP sit fokus på velvære, optimale tilstande, positive 

menneskelige egenskaber samt velfungerende institutioner. Et fokus, der fordrer at en organisation 

præget af manglende engagement og trivsel, retter opmærksomheden mod menneskelige ressourcer 

og positive mål. 

Når motivation her udgør et betydningsfuldt PP fænomen, er det fordi motivation er en grundenhed, 

hvorudfra man kan forstå engagement, velvære og øget performance. SDT har med rod i empiriske 

undersøgelser konceptualiseret, hvorledes motivation bevæger sig på et kontinuum fra “amotivation” 

og “extrinsic motivation” til den indre og selvdeterminerede proaktive “intrinsic motivation”. 

Motivationskonceptet er betydningsfuldt, fordi SDT aspektuerer, at for mange udefrakommende regler 

og krav svækker muligheden for velvære og optimal udnyttelse af medarbejderens kapaciteter. Først 

når behovene kompetence, autonomi og forbundethed er opfyldt, vil medarbejderen være ”intrinsic” 

motiverede, og i en tilstand af energi, proaktivitet og velvære. Designet af den sociale kontekst afgør 

graden af motivation, hvilket gør teorien mulig at anvende i praksis.  Flow-teoretikere udvider 

”intrinsic motivation” som en subjektiv flow-tilstand, der kan måles i praksis, ligesom empiriske forsøg 

illustrerer, at behovet for socialitet, er så gennemgribende med bl.a. udløsning af positive emotioner til 

følge, at forbundetheds-komponenten fremstår underbelyst i SDT. Motivation bliver betydningsfuld 

for (re)etablering af engagement og trivsel i det omfang især oplevelsen af kompetence og autonomi 

samt assimilering af værdien ved en aktivitet effektueres. Her udgør social støtte, positiv feedback, 

frihed og medarbejderudvikling konkrete interventionsredskaber. SDT kan samtænkes med en 

styrkebaseret intervention, der kan skabe adfærdsændringer i bl.a. kommunikationen; og øge 

sandsynligheden for at behovet for ”relatedness” opfyldes gennem anerkendelse og støtte. 

Man må være opmærksom på, at der kan opstå modstand før, under og efter en organisatorisk 

forandring. Her kan man pege på at  ”human functioning must be seen on a continuum with negative and 

positive experiences affecting each other rather than existing apart” (Torre 2007:151). Pointen er, at 

ovenstående ikke bør anskues som en normativ forskrift, hvor alle ansatte for en hver pris, til en hver 

tid skal være intrinsic motiverede. Snarere bør projektet anskues som deskriptive forslag til arbejdet 

med menneskelige potentialer (Wood et al. 2006). 

 

 



Page 14 of 15 

 

LITTERATUR 

BA – VALGFAG, POSITIV PSYKOLOGI 

Argyle, M. (1999). Causes and correlates of happiness. In Kahneman, D., Diener, E. & Schwarz, N. 

Wellbeing: Foundations of hedonic psychology, 353-373·          

Bakker & Leiter (Eds.) Work Engagement: A handbook of essential theory and research, p. 132-146. 

Hove: Psychology Press 

Baumeister, R.F., & Leary, M.R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a 

fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.· 

Biswas-Diener, R. Kashdan, T.B. & Minhas, G. (in press). A dynamic approach to psychological strength 

development and intervention. Journal of Positive Psychology.·        

Duckworth, A.L., Steen, T.A., & Seligman, M.E.P. (2005). Positive psychology in clinical practice, Annual 

review of clinical psychology, 1, 629-651. 44 p.·  

Cohn, M & Frederickson, B i Lopez & Snyder (2009):  Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford 

University Press. Kap. 3. s. 13-25. (12 sider).       

Fredrickson, B. L., & Branigan, C.  (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and 

thought-action repertoires. Cognition and Emotion, 19, 313-332. 38 p.·      

Gable, P.A. & Harmon-Jones, E. (2008). Approach-Motivated Positive Affect Reduces Breadth of 

Attention. Psychological Science, 19 (5), 476-482. 12 p. 

Gable, S. & Haidt, J (2005). What (and Why) is Positive Psychology? Review of General Psychology, 

9(2), 103–110. 14 p. ·          

Hodges, T.D. & Asplund J. (2010). Strengths development in the workplace. In P.A. Linley, S. Harrington 

& N. Garcea (eds.). Oxford handbook of positive psychology, p. 213-221. Oxford: Oxford Univerisity 

Press·         

Kesebir, P., & Diener, E. (2008). In pursuit of happiness: Empirical answers to philosophical questions. 

Perspectives on psychological science, 3 (2), 117-125. 16 p.  ·          



Page 15 of 15 

 

Leiter, M.P. & Bakker, A.B.(2010). Work engagement: Introduction. In A.B. Bakker & Leiter (Eds.) Work 

Engagement: A handbook of essential theory and research, p. 1-9. Hove: Psychology Press 

Lopez & Snyder (2009):  Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press.  

 

Luthans & Youssef (2009) in Lopez & Snyder:  Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford 

University Press. P. 579-589  

 

Miller, A. (2008). A Critique of Positive Psychology—or ‘The New Science of Happiness’. Journal of 

philosophy of education, 42 (3-4), 591-608. 34 p.  

Torre, M.A.L. (2007). Positive Psychology: Is There Too Much of a Push? Perspectives in Psychiatric 

Care, 43 (3), 151-153. 6 p. 

Myszak, A & Nørby, S (2008): Positiv Psykologi – en introduction til videnskaben om velvære og 

optimale processer. København, Hans Reitzels Forlag.  Kap 1-3. (Sider 42). 

 

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 

social development and well-being. American Psychologist, 55(1), 66-78. 

Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological well-

being. Journal of personality and social psychology, 57 (6), 1069-1081 

Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. Positive psychology: An introduction. American Psychologist 

2000; 55: 5-14. 18 p. 

Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2010). Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to 

the concept. In A.B. Bakker & Leiter (Eds.) Work Engagement: A handbook of essential theory and 

research, p. 10-24. Hove: Psychology Press   ·       

Spreitzer, G.M., Fu Lam, C. & Fritz C. (2010). Engagement and human thriving: Complementary 

perspectives on energy and connections to work. In A.B.  


