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FORORD

Lad det være sagt med det samme: Denne bog rummer viden, 
som alle mennesker burde have.

Når du arbejder bevidst med styrkerne i dig selv, løfter du dig. 
Og når du arbejder bevidst med styrkerne i andre, løfter du dem. 
Det er der solid videnskabelig dokumentation for, og der findes 
glimrende styrkeredskaber, som er lige til at bruge. 

Viden om styrker kan bruges i alle livets faser og alle tænkelige 
steder: i skoler, på arbejdspladser, i sportsklubber, til fester og i dit 
private liv. I løbet af bogen præsenterer vi dig for det, vi mener, er 
vigtigst for dig at vide om styrker. Vi står på skuldrene af giganter: 
Styrketankegangen er et resultat af, hvad kloge mennesker har 
tænkt gennem årtusinder, og hvad forskere har kunnet dokumen-
tere gennem undersøgelser, hvor hundredtusinder af mennesker 
har medvirket. 

Vi bruger også selv styrketankegangen. Den er blevet en natur-
lig del af vores hverdag, og vi mærker, at det er gået med os, som 
det er gået med de fleste andre, der arbejder med styrker: Vi har 
udviklet os til det bedre. Vi er langtfra perfekte og bliver det aldrig. 
Men vi er i bevægelse, og skridt for skridt bliver vi det, som også 
er denne bogs titel:

Stærkere.
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 Det er grunden til, at vi har skrevet bogen. Vi er simpelt hen 
begejstrede for den viden, vi her lægger frem. Og vi tror på, at det 
er en viden, der også vil kunne løfte dig.

Det var det første, vi ville fortælle dig. Dernæst skal du vide, 
hvordan vi – René og Mikael – mødte hinanden og besluttede, at 
vi skulle skrive en bog om styrker sammen. Bogen var aldrig ble-
vet til noget, hvis ikke det var, fordi René blandt andet har meget 
gejst og håb – to af de i alt 24 karakterstyrker, som du kommer til 
at lære at kende i denne bog.
 René er coach og ledelseskonsulent og har i adskillige år brugt 
styrketankegangen både i sit arbejde og sit eget liv. I 2014 læste 
han Mikaels første bog, Vi er bedst, når vi er glade, om positiv psy-
kologi. René havde aldrig mødt Mikael, men han skrev en mail, 
der begyndte sådan her:

»Hej Mikael

Jeg hedder René. Du kender mig ikke, men jeg har læst din bog, og jeg 

synes, at vi skal lave noget sammen …«

Mikael havde på det tidspunkt gang i en del projekter. Han har 
styrken dømmekraft som en af sine topstyrker, og han så bestemt 
ingen grund til at kaste sig ud i endnu et projekt og at »lave noget 
sammen« med en, han ikke kendte. 

Men René blev ved med at sende mails. Dermed ramte han en 
anden af Mikaels topstyrker, nemlig nysgerrighed. Derfor ringede 
Mikael til René. Under telefonsamtalen fandt vi ud af, at vi begge 
bruger en del tid på at køre på racercykel. Så vi aftalte, at vi under 
alle omstændigheder kunne cykle en tur sammen, og samtidig 
kunne vi benytte turen til at lære hinanden lidt at kende. Under 
cykelturen stod det klart, at vi deler en glødende interesse: positiv 
psykologi. Og vi opdagede, at vi talte sammen som venner, der har 
kendt hinanden altid. 
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Sådan begyndte vores venskab. På kort tid udviklede det sig til 
det, som René havde foreslået allerede i sin første mail: at vi gik i 
gang med at »lave noget sammen«. Vi besluttede at skrive en bog 
om det, som vi begge betragter som kronjuvelen i positiv psykolo-
gis værkstøjskasse, nemlig styrkeværktøjet. Intet værktøj i positiv 
psykologi er mere gennemprøvet og veldokumenteret, og der er 
skrevet fremragende bøger om det. Men de fleste af bøgerne er 
skrevet af fagfolk til fagfolk, og efter vores mening mangler der en 
bog til den læser, der ikke nødvendigvis er velbevandret i positiv 
psykologi og styrker på forhånd, men som gerne vil have indsigt i, 
hvordan man finder sine styrker og bringer dem i spil.

Den bog besluttede vi at skrive. Vi besluttede, at den både skul-
le være letlæst, underholdende og videnskabeligt funderet, og at 
læseren – dig, uanset hvor du er i dit personlige og professionelle 
liv – skal kunne have udbytte af den. 
 Vi håber, det er lykkedes.

Det tredje, du skal vide her på startlinjen, er, at vi i bogen præ-
senterer en styrkemodel, som vi har udviklet, fordi vi selv har 
manglet den. Vi kalder den Stærkere-modellen. I forvejen findes 
der talrige redskaber, der sætter os i stand til at identificere vores 
styrker og udvikle dem, og vi vil præsentere dig for en del af de 
redskaber undervejs. Men vi har savnet en model, der tilføjer en 
vigtig dimension: nemlig den måde, vi prioriterer vores tid på i 
hverdagen. Stærkere-modellen holder et spejl op foran den, der 
bruger den. Den giver et billede af dine samlede styrker, og sam-
tidig hjælper den dig med at finde svaret på to væsentlige spørgs-
mål:

»Bruger jeg min tid og mine styrker på det rigtige?« 

Og ikke mindst: 

»Hvordan kan jeg bruge min tid og mine styrker på en bedre 

måde?«
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Stærkere-modellen ser sådan her ud:

Vi glæder os til at præsentere modellen for dig. Og vi håber, at du 
vil få lige så meget gavn af den, som vi selv har haft. 

Vores plan er, at du ikke alene læser bogen, men også bruger 
den aktivt, og at du undervejs vil opleve, at du bliver:
 Stærkere.
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1
FOKUS PÅ DET,  
DER FUNGERER

Det verdensomspændende analysebureau Gallup har gennem en 
årrække stillet et godt spørgsmål til ansatte på virksomheder i 63 
forskellige lande:1 

Har du mulighed for at gøre det, du er bedst til, på dit arbejde 

hver dag?

Spørgsmålet er vigtigt. For det er ikke ligegyldigt, om vi har mu-
lighed for at dyrke vores styrker eller ej. Jo mere vores styrker kan 
komme i spil, jo bedre er det for os selv og vores omgivelser. Det 
vil du se talrige eksempler på i denne bog.

Over 1,7 millioner mennesker har svaret på spørgsmålet. Vi 
har således at gøre med en helt usædvanlig grundig måling. Hvor 
mange tror du, svarer: »Ja, jeg har mulighed for at gøre det, jeg er 
bedst til«? 

Flertallet? 
Halvdelen? 
Desværre, så godt står det ikke til. Kun 20 procent svarer ja. 

20 procent! Det betyder jo så samtidig, at det store flertal – 80 
procent – ikke har en hverdag, hvor de oplever, at de har mulighed 
for at gøre det, de er bedst til. Et vildt tal, når man tænker over det. 
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 Forestil dig, hvor stor en forskel det ville gøre for den enkelte og 
for samfundet, hvis mennesker i højere grad havde mulighed for 
at udfolde deres styrker. Forestil dig de menneskelige ressourcer, 
der ville blive sat fri. Så har du allerede nu en idé om, hvorfor der 
er god grund til, at vi i højere grad fokuserer på styrkerne i os selv 
og i folk omkring os end på svaghederne. 

Men det er lettere sagt end gjort. Vi er oppe imod en flere hund-
rede tusind år gammel tendens i den menneskelige natur.

Negativitetstendensen

Siden tidernes morgen har mennesket haft en indbygget, biolo-
gisk tendens til at fokusere mere på svagheder end på styrker, 
mere på fejl end på fordele, mere på det negative end på det posi-
tive. Et eksempel:

Du står foran en skål fyldt med saftige, nyplukkede jordbær. De 
ligger der og ser lækre ud, og du kan næsten ikke holde fingrene 
væk. Alene tanken om at sætte tænderne i et af bærrene får din 
mund til at løbe i vand. Men så får du øje på noget oven på et af 
jordbærrene. En enkelt kakerlak. Den fylder ikke meget, men den 
tager fuldstændig appetitten fra dig. Hvis du derimod forestiller 
dig den modsatte situation – at stå foran en skål fyldt med kaker-
lakker med et enkelt jordbær ovenpå – ville jordbærret ikke gøre 
den ringeste forskel.2
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Fænomenet kaldes for negativitetstendensen.3 Tendensen til at fo-
kusere mere på det negative end på det positive er medfødt. Vi har 
arvet den fra urmennesket, der levede et meget, meget farligt liv. 
Dengang for mange tusinde år siden gav det god mening at være 
forsigtig. Hvis man spiste det forkerte bær, mødte en sabeltiger el-
ler gav sin fremstrakte hånd til den forkerte, kunne det meget vel 
være det sidste, man gjorde. Dødelige trusler var der rigeligt af, og 
urmenneskene overlevede, fordi de gav truslerne førsteprioritet. 
Valget mellem at fokusere på det negative eller det positive var let: 
Det negative skulle håndteres her og nu. Alt det rare kunne vente, 
til der eventuelt blev tid.

I dag er verden en helt anden. Vi møder ikke nær så man-
ge trusler i vores hverdag og især ikke lige så mange livsfarlige 
trusler, som hulemanden gjorde. Verden har ændret sig radikalt 
gennem de sidste 4000-5000 år. Men vores hjernefunktioner er 
grundlæggende de samme, og negativitetstendensen har vi stadig 
i fuld behold. Også selv om den ikke er nær så hensigtsmæssig, 
som den var engang.

Det er ikke alene inden i os selv, at vi har en tendens til at fokusere 
mere på fejl, trusler og svagheder end på fordele og styrker. Vi har 
i stor stil overført tankegangen til de systemer, vi har bygget op. Og 
det har en høj pris. Lad os illustrere det med en fin lille historie, en 
lignelse fra bogen Soar With Your Strengths (det betyder »Løft dig 
med dine styrker«). Bogen er skrevet af blandt andre psykologen  
Donald O. Clifton, som startede Gallup-instituttets banebrydende 
udforskning af styrker og gennem mange år stod i spidsen for 
arbejdet:
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L A D  K A N I N E R N E  L Ø B E
En lignelse4

Forestil dig en eng. På engen er der en and, en fisk, en ørn, en ugle, et 
egern og en kanin. De beslutter, at de vil oprette en skole, så de kan  
blive kloge, ligesom mennesker. 
 
Med hjælp fra nogle voksne dyr når de frem til en læseplan, som de  
mener, vil føre til god almen dannelse: 

 • løb
 • svømning
 • træklatring
 • spring
 • flyvning

Første skoledag kæmmede lille Bror Kanin sine ører og hoppede af sted 
til sin løbetime. 
 Der var han en stjerne. Han løb op til toppen af bakken og ned igen, 
lige så hurtigt han kunne, og hold da op, det var sjovt. Han sagde til sig 
selv: »Det er utroligt. I skolen får jeg lov til at gøre det, jeg er bedst til.«
 Læreren sagde: »Bror Kanin, du har virkelig talent for at løbe. Du har 
gode benmuskler. Med lidt træning vil du få endnu mere ud af hvert ene-
ste hop.«
 Kaninen sagde: »Jeg er vild med at gå i skole. Jeg får lov til at gøre 
det, jeg bedst kan lide, og at lære, hvordan jeg kan blive endnu bedre til 
det.«
 Næste time var svømning. Da kaninen lugtede kloren, sagde han: 
»Vent, vent! Kaniner kan ikke lide at svømme.« 
 Læreren sagde: »Det kan godt være, du ikke bryder dig om det nu, 
men om fem år vil du indse, at det var til dit eget bedste.«
 I træklatretimen blev en træstamme stillet op i en vinkel på 30 grader, 
så alle dyrene havde en chance for at klare opgaven. Den lille kanin an-
strengte sig så meget, at han kom til skade med sit ben.
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 I spring klarede kaninen sig fint; i flyvning kom han til kort. Så lære-
ren gav ham en psykologtest og fandt frem til, at han hørte hjemme i 
special klassen i flyvning. 

I specialklassen i flyvning skulle kaninen øve sig i at springe ud fra en klip-
pe. Han fik at vide, at hvis han bare blev ved at prøve, skulle det nok lykkes. 
 Næste morgen gik han igen til svømning. Læreren sagde: »I dag 
springer vi i vandet.«
 »Vent, vent. Jeg har talt med mine forældre om svømning. De har 
aldrig lært at svømme. Vi kan ikke lide at blive våde. Jeg vil gerne melde 
fra til svømning.« 
 Læreren sagde: »Du kan ikke melde fra. Det er for sent at skifte fag 
nu. På dette tidspunkt har du et valg: Enten springer du i, eller også 
dumper du.« 
 Kaninen sprang i. Han gik i panik! Han gik under første gang. Han gik 
under anden gang. Læreren så, at han var ved at drukne, og hev ham op. 
De andre dyr havde aldrig set noget så morsomt som denne her våde 
kanin, der snarere lignede en rotte uden hale; så de kvidrede og hop-
pede og gøede og grinede ad kaninen. Kaninen havde aldrig følt sig så 
ydmyget. Han var desperat efter at komme hjem den dag. Han var glad, 
da timen var slut. 
 Han tænkte, at han ville skynde sig hjem, at hans forældre ville forstå 
ham og hjælpe ham. Da han nåede hjem, sagde han til sine forældre: 
»Jeg kan ikke lide at gå i skole. Jeg vil bare have min frihed.«
 »Hvis kaninerne nogensinde skal blive til noget, er du nødt til at tage 
en uddannelse,« sagde hans forældre. 
 Kaninen sagde: »Jeg gider ikke have en uddannelse.« 
 Forældrene sagde: »Du er nødt til at have en uddannelse, uanset om 
du vil eller ej.« 
 De skændtes, og til sidst sendte forældrene kaninen i seng. Om 
morgenen hoppede kaninen langsomt i skole. Så kom han i tanke om, 
at forstanderen havde sagt, at hvis han nogensinde havde et problem, 
skulle han huske, at skolepsykologens dør altid stod åben. 
 Da han nåede frem til skolen, hoppede han op i stolen på skolepsyko-
logens kontor og sagde: »Jeg kan ikke lide at gå i skole.«
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 Og skolepsykologen sagde: »Hmm, fortæl mig noget mere om det.«
 Og det gjorde kaninen så. 
 Skolepsykologen sagde: »Bror Kanin, jeg hører, hvad du siger. Jeg 
hører dig sige, at du ikke kan lide at gå i skole, fordi du ikke bryder dig 
om svømning. Den diagnose er der vist ingen tvivl om. Nu skal du høre, 
hvad vi gør. Du klarer dig rigtig godt i løb. Jeg ved ikke, hvorfor du skulle 
bruge tid på at blive bedre til løb. Det, du skal arbejde på, er svømning. 
Jeg sørger for, at du ikke behøver at gå til løb længere, og så kan du få 
to svømmetimer i stedet.« 
 Da kaninen hørte det, kastede han op lige på stedet!
 Da kaninen hoppede ud af skolepsykologens kontor, kiggede han op 
og så sin gamle ven, Kloge Gamle Ugle, som lagde hovedet på skrå og 
sagde: »Bror Kanin, livet behøver ikke at være sådan. Vi kunne have sko-
ler og arbejdspladser, hvor man får lov til at koncentrere sig om det, man 
er god til.« 

Det var en inspirerende idé for Bror Kanin. Han tænkte, at når han tog sin 
afgangseksamen, ville han starte en virksomhed, hvor kaniner ikke skul-
le lave andet end at løbe, hvor egern bare kunne klatre i træer, og fiske-
ne bare kunne svømme. Mens han forsvandt ud på engen, sukkede han 
for sig selv og sagde: »Hold da op, det ville være et godt sted at være.« 
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En tankevækkende historie, ikke? Stakkels Bror Kanin, der bare 
gerne ville have lov til at løbe og springe. Du kender det måske fra 
dit eget liv: Hvis dit barn kommer hjem med en karakterbog og 
har klaret den fint med 10-taller i de fleste af fagene. Måske har 
barnet ovenikøbet fået et 12-tal i engelsk, men der er også lige et 
4-tal i matematik. Hvad gør du så? Hvis du reagerer som de fleste 
forældre, vil du rose dit barn for de flotte karakterer og måske give 
en lille belønning. Og så vil du vende dig mod matematikken og 
træne ligninger og vinkler og formler med dit barn. Du vil måske 
ligefrem overveje ekstraundervisning i matematik. Kun de færre-
ste vil gå den modsatte vej og sætte ind med ekstratimer i engelsk. 
For her fik barnet jo 12, så her er der jo ikke noget at komme efter, 
tænker vi typisk.

Eller du kan sidde i ledelsen af en butikskæde og betragte om-
sætningen i fire af kædens butikker, der opererer under ens vilkår. 
Vi kunne kalde butikkerne A, B, C og D.5 De fire butikkers omsæt-
ning har udviklet sig forskelligt siden sidste år:
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Hvilken af de fire afdelinger giver du størst opmærksomhed? 
Igen, hvis du er som de fleste, vil du lynhurtigt give dig til at bore 
i, hvad der går galt i afdeling D. Og det er uden tvivl klogt. Der er 
muligvis et problem, der skal håndteres. Den slags er en opgave 
for ledelsen. Eller rettere sagt: Det er også en af ledelsens opgaver. 
For husker du også at undersøge, hvad det er, der lykkes i afde-
ling A og C? Måske er det endnu vigtigere at komme til bunds i 
end krisehåndteringen i afdeling D. Afdeling A og C kan muligvis 
have fundet på metoder, der kan bredes ud og være afgørende for 
virksomhedens succes i fremtiden.
 Det kunne også være, du sad i hr-afdelingen og skulle beslutte, 
hvilken af virksomhedens to sælgere du vil sende på et lovende 
kursus i mersalg. Du har kun budget til at sende en af dem af 
sted. Sælger 1 har i det forløbne år omsat for 1,8 millioner kro-
ner, imens sælger 2 har omsat for 950.000 kroner. Hvem af dem 
sender du af sted? Mange vil uden tvivl tænke, at virksomheden 
vil få mest valuta for pengene ved at sende sælger 2 på kursus, så 
han kan løfte sig op mod det niveau, som sælger 1 præsterer. Men 
virksomheder, der tænker styrke-baseret, ved, at det som regel vil 
være klogere at sende den storsælgende sælger 1 af sted.6

Peter Drucker, et af største navne inden for moderne ledelses-
teori, havde et skarpt blik for fordelen ved at fokusere på styrker 
og risikoen ved at fokusere på svagheder. Han formulerede det 
sådan her:

Du kan kun opnå det virkelig excellente, når du arbejder ud fra 

styrker. Man kan ikke basere præstation på svagheder. Det kræ-

ver langt mere energi at løfte sig fra inkompetence til middel-

mådighed end at løfte sig fra en førsteklasses præstation til det 

excellente.7
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Hovedfokus på styrkerne
Hvis du er en af dem, der har tendens til i højere grad at fokusere 
på svagheder end på styrker, tilhører du som nævnt flertallet. Og 
pointen er ikke, at du skal bevæge dig helt over i den modsatte 
grøft og se bort fra alt det, der ikke fungerer. Pointen er derimod, 
at du også – ikke kun – men også – skal fokusere på det, der fun-
gerer. Som du vil se mange gange i denne bog, er der solid do-
kumentation8 for, at du får de bedste resultater ved at lægge dit 
hovedfokus på det, der fungerer – og kun i det nødvendige omfang 
bruge kræfter på det, der ikke fungerer. Det gode spørgsmål er så, 
hvordan man rammer den balance. Prøv at betragte denne illu-
stration:

Skibet9 har, som du ser, vind i sejlene. Sejlene er et billede på dine 
styrker – det, der bringer dig frem. Men skibet har også et hul 
under vandlinjen, og der er nogle ridser i lakken på skibssiden. 
Hullet og ridserne er et billede på dine svagheder. 

Så hvad vælger du at bruge dine kræfter på? 
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 Hullet under vandlinjen er du nødt til at holde øje med. Du må 
hurtigt skaffe dig et overblik over, hvor meget vand skiber tager 
ind. Måske er du nødt til at kalde alle mand til pumperne og forsø-
ge at lave en nødreparation. Ellers risikerer du, at skibet går ned. 
 Det kan også vise sig, at der ikke trænger mere vand ind, end at 
I godt kan nå i havn og få repareret hullet under mere praktiske 
forhold og mindre hektiske omstændigheder. Så undgår du, at 
alle om bord smider alt, hvad de har i hænderne, og bruger en 
masse kræfter, som i stedet kunne være brugt på at få skibet sik-
kert i havn. Måske er det nok, at der sidder en enkelt person og 
holder øje med hullet. Nogle gange har vi det med at overreagere, 
når der opstår et akut problem. Uanset hvordan situationen er 
under vandlinjen, må du gøre dig klart, at skibet aldrig vil bevæge 
sig fremad, hvis du kun bruger dine kræfter på at reparere huller. 
Du kommer kun fremad og i havn, hvis du sørger for at blive ved 
med at have vind i sejlene.

Så er der ridserne i lakken. De er ikke smukke, men reelt bety-
der de ikke noget for dit skibs evne til at sejle. Ridserne i lakken 
illustrerer de svagheder, som det ikke er nødvendigt at gøre noget 
ved her og nu. Du kan vælge at gøre det, den dag du måtte have tid 
og kræfter i overskud. Men på de fleste dage får du meget mere ud 
af at fokusere på vinden i sejlene.
 Situationen om bord på skibet illustrerer, at det er nødvendigt 
at håndtere svagheder i det omfang, svaghederne forhindrer dig 
i at fungere. Men det er uklogt at bruge så mange kræfter på at 
håndtere svagheder, at det forhindrer dig i at udfolde dine styrker.
 Samtidig kan man falde i den anden grøft, hvis man giver sine 
styrker fuld gas uden at have blik for, hvad der er rigtigt at gøre i 
situationen. Nogle gange er det fint at brillere, andre gange er det 
klogt at holde igen, så der er plads til, at andre også kan udfolde 
sig. Hvis man hejser sejlene i al slags vejr, risikerer man, at skibet 
kæntrer. 

Situationen om bord på skibet kan sammenfattes i en tommel-
fingerregel om, hvordan du bedst fordeler dit fokus mellem styr-
ker og svagheder:
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Gør styrker til din topprioritet.
Håndtér svagheder i det omfang, svaghederne forhindrer dig i at fun-
gere. Brug ikke så mange kræfter på at håndtere svagheder, at det 
forhindrer dig i at udfolde dine styrker.

Beckhams balance

Fodboldspilleren David Beckham er et godt eksempel på en 
mand, der ramte en smuk balance mellem udfoldelse af styrker 
og håndtering af svagheder. David Beckham regnes for en af de 
mest succesrige britiske fodspillere nogensinde, han var anfører 
for landsholdet, spillede 115 landskampe og spillede i nogle af 
verdens bedste klubber som Manchester United og Real Madrid, 
scorede hundredvis af mål, tjente en formue og blev gift med en 
kendt og smuk popstjerne. 

Alt sammen opnåede Beckham, på trods af at han langtfra var 
en verdensstjerne i alle fodboldens facetter. Beckhams store styrke 
var hans spark. I velmagtsdagene i 1990’erne og 2000’erne havde 
han et af verdens bedste spark. Han kunne sende bolden perfekt 
hen for fødderne af en medspiller på en halv banes afstand, og på 
frispark kunne han give bolden en uforudsigelig bane uden om 
modstandernes forsvar og i nettet uden for målmandens række-
vidde. Det var Beckhams kunst.

Til gengæld var han ikke specielt hurtig. Der var masser af spil-
lere, der kunne løbe fra ham. Men det var ikke det, der var af-
gørende. Det afgørende var, at Beckham kunne løbe tilstrækkelig 
hurtigt til, at han kunne bringe sig i position, så han kunne prak-
tisere sit store nummer: sparket. Det krævede naturligvis, at Beck-
ham trænede sit løb. Men kun til en vis grad. Han havde næppe 
ambitioner om at blive den hurtigste. Det havde han heller ikke 
en chance for at blive. Han skulle blot sørge for, at han ikke blev 
for langsom. Samtidig skulle han sørge for, at han ikke brugte så 
lang tid på løbetræning, at det gik ud over hans træning i spark. 
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For det vigtigste i Beckhams træning var naturligvis, at han ved-
ligeholdt sin evne til at ramme bolden helt rigtigt, på den uforlig-
nelige Beckham-måde.

Sportens verden er et af de steder, hvor man er bedst til at tæn-
ke i styrker frem for i svagheder. Det bunder blandt andet i, at 
det i sport er så tydeligt, hvornår man er en succes, og hvornår 
man ikke er det. Enten vinder man, eller også gør man ikke. Det 
kan godt være, at en cykelrytter var hurtig, men hvis konkurren-
ten var 2/100 sekund hurtigere, blev det alligevel ikke til sejr den 
dag. Stangspringeren kan lave det perfekte afsæt, men hvis hun 
et sekund senere rager overliggeren ned, kan resten være ligegyl-
digt. Der er ikke så meget at rafle om i sport. Undskyldninger og 
forklaringer ændrer ikke noget. Derfor har sportsfolk et nærmest 
hysterisk fokus på det, der virker. Det, der virker, er at finde sine 
styrker og at kaste så mange ressourcer som muligt ind i at udvik-
le styrkerne. Og kun bruge kræfter på svagheder i det omfang, det 
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er nødvendigt. I sportens verden kunne man aldrig drømme om 
at træne en kanin i at flyve eller svømme.
 Livet uden for sportens verden er naturligvis mere kompliceret. 
Det er ofte vanskeligt at gennemskue de spilleregler, der fører til 
succes eller fiasko i livet. Se bare følgende eksempler:

• En person kan blive forfremmet til store stillinger uden at 
være specielt dygtig. Men han overhaler alligevel alle andre, 
fordi han kommer fra den rigtige familie.

• Den samme person kan sidde i sin store, eftertragtede stil-
ling og føle, at livet er trist og meningsløst. For der er ikke 
nødvendigvis en sammenhæng mellem det at have høj status 
og være lykkelig.

• Imens mandens nabo, der konstant er blevet forbigået, næ-
sten altid er glad og tilfreds. 

• På den anden side af gaden bor en kok, der ikke er specielt 
dygtig til at lave mad. Alligevel elsker folk at komme i hendes 
restaurant, fordi hun har charme, og der er en festlig stem-
ning i rummet. 

• Kokkens far er skolelærer og eminent til matematik og fysik. 
Men hans elever keder sig og lærer ikke ret meget, fordi han 
er dårlig til at motivere og inspirere. 

Og så videre. Der er så mange forskellige faktorer, der spiller sam-
men i komplekse og kaotiske mønstre, at det kan være svært, nog-
le gange umuligt, at forudsige noget som helst med sikkerhed.

Men det betyder ikke, at der ikke findes mønstre, som man bør 
kende til. Der findes en guldgrube af viden om, hvordan man gi-
ver sig selv og andre de bedste chancer for at klare sig godt i livet, 
både når det gælder ydre succes og indre trivsel. Den viden er 
samlet i en videnskab, som hedder positiv psykologi, og som er 
styrke-tilgangens moder.

Hvis du er en af de læsere, der allerede ved en del om Posi-
tiv Psykologi og kender til den såkaldte PERMA-model, kan du 
faktisk godt springe direkte videre til kapitel 2. Hvis ikke, så bliv 
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endelig hængende her. Vi introducerer nemlig en viden, som kan 
have stor værdi for alle mennesker.

Positiv psykologi

Positiv psykologi er på én gang en ny og gammel videnskab. Gam-
mel, fordi den inddrager livsvisdom og leveregler, som menne-
sker har bygget op gennem årtusinder. Og ny, fordi den inddrager 
moderne viden, for eksempel gennembruddet i hjerneforsknin-
gen, og samtidig afprøver gamle antagelser gennem moderne vi-
denskabelige metoder.  

Udviklingen af positiv psykologi tog fart i 1998, da psykologen 
Martin Seligman blev formand for de amerikanske psykologers 
forening, APA. Seligman og mange af hans kolleger var drevet 
af en lyst til at udvide horisonten for deres fag. De undrede sig 
over, at psykologien gennem hele 1900-tallet i ganske overvæl-
dende grad havde fokuseret på psykiske lidelser, imens der var 
brugt relativt få kræfter på at kortlægge trivsel og de lysere sider 
af livet. For eksempel viste en opgørelse,10 at hver gang der blev 
lavet ét studie af mental trivsel, blev der lavet cirka tyve af mental 
mistrivsel. Der var og er naturligvis alle tænkelige gode grunde til 
at hjælpe mennesker med psykiske lidelser, og sådan vil det også 
være i fremtiden. Men hvorfor ikke også sætte gang i en udforsk-
ning af det, der gør livet godt? 

Spørgsmål som »hvad er lykken?«, »hvordan får man et godt 
liv?«, »hvornår er man en succes som menneske?« har interesseret 
mennesker til alle tider. Religioner, kulturer og filosofier har for-
muleret deres bud og leveregler, kunstnere og søgende sjæle har 
tænkt over spørgsmålene i årtusinder og fundet kloge svar. Men 
en systematisk, videnskabelig udforskning af menneskelig trivsel 
kom først for alvor i gang, da Martin Seligmann og andre stærke 
kræfter formulerede projektet i 1998 og begyndte at skaffe forsk-
ningsmidler til det. 

Og så gik det stærkt. Positiv psykologi har udviklet sig til et af 
vor tids store videnskabelige projekter, som har udløst et regulært 
festfyrværkeri af viden om menneskelig trivsel. Og der er oveni-
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købet meget, der tyder på, at festfyrværkeriet vil fortsætte mange 
år endnu.

Elementerne i lykke og trivsel

Og hvad er det så, positiv psykologi har at fortælle verden? Sagt i 
én sætning er det, at glade mennesker som regel klarer sig bedre 
end mindre glade mennesker. De glade er i snit mere effektive, 
mere succesrige og mere kreative, de får højere stillinger, bliver 
mindre syge, og de lever længere. Disse fordele er særdeles veldo-
kumenterede og bygger på undersøgelser af hundredtusinder af 
mennesker over hele kloden.11 Der findes naturligvis undtagelser: 
Glade mennesker kan som bekendt også blive syge og opleve fia-
skoer. Samtidig kan et menneske i dyb depression skabe verdens-
kunst, og der findes talrige eksempler på pessimister, der har op-
nået stor succes. Men det store billede er klart: Glade mennesker 
er i snit dem, der klarer sig bedst.

Det er mere end noget andet disse dokumenterede fordele, der 
har fået verden til at se mulighederne i positiv psykologi. Mange 
har øjnet en opskrift på lykken. Og i virksomheder i store dele af 
verden har ledere set en vej til at skrue op for effektiviteten ud 
fra devisen »jo gladere medarbejderne er, jo mere bestiller de«. 
Positiv psykologi bliver derfor ofte misforstået og desværre også 
hyppigt misbrugt. Kæden hopper af, når positiv psykologi bliver 
fortolket som et krav om at tænke positivt. Om at vi uanset hvad 
skal møde verden med et smil på læben og en ja-hat på hovedet.  

Positiv psykologi handler ikke om altid at være positiv. Derfor 
kan man godt sige, at selve navnet »positiv psykologi« er lidt mis-
visende. For der er ingen modsætning mellem »positiv psykolo-
gi« og »negativ psykologi«. Positiv psykologi handler også om at 
håndtere det negative, som er og bliver en del af livet. Problemer, 
konflikter, svagheder, sorg, overgreb, modgang osv. Tænk på illu-
strationen af skibet tidligere her i kapitlet: Hvis der er et hul under 
vandlinjen, skal vi naturligvis tage os af det. Ellers risikerer vi, at 
skibet går ned. Samtidig ved vi, at det er vinden i sejlene – det po-
sitive – der driver os frem. Hvis vi fokuserer mere end højst nød-
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vendigt på det negative, bliver vi fejl-findere. Hvis vi i stedet foku-
serer så meget som muligt på det positive, bliver vi fordels-findere. 

Positiv psykologi giver et gigantisk los bagi til alle dem, der tæn-
ker, at de ikke selv har indflydelse på deres trivsel og lykke. For vi 
har et valg. Vi kan i høj grad selv påvirke vores skæbne gennem 
det, vi vælger at fokusere på. 

Martin Seligman, grundlæggeren af positiv psykologi, har selv 
defineret fem pejlemærker, der er de vigtigste for at leve det opti-
male liv. Det er blevet til en forkortelse på fem bogstaver – PER-
MA – Seligmans forsøg på at isolere de grundlæggende »bygge-
sten« i trivsel og lykke:
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Hvis du lige nu tænker, hvad disse fem punkter har med styrker at 
gøre, er svaret, at de fem punkter hænger meget tæt sammen med 
styrker. Jo mere du bringer dine styrker i spil, jo mere positiv emo-
tion, jo mere engagement, jo bedre relationer, jo mere mening og 
jo større præstationer vil det føre til. De fem elementer i PERMA 
er simpelt hen et godt sted at begynde, hvis du vil forstå, hvorfor 
trivsel og udfoldelse af styrker er to sider af samme sag.12

Positive emotioner

Positive emotioner – P’et i PERMA – er den mest iøjnefaldende 
af byggestenene i trivsel og lykke. Hvis du beder et menneske, du 
møder tilfældigt på gaden, om at definere, hvordan det føles at være 
lykkelig, vil de fleste sandsynligvis svare dig med nogle bestemte 
ord. For eksempel at lykken føles som noget med glæde, taknem-
melighed, afklarethed, interesse, håb, stolthed, morskab, inspira-
tion, ærefrygt og kærlighed.13 Alle disse følelser er eksempler på 
positive emotioner. Alt det, der får os til at føle os godt tilpas.

Ordet »emotion« betyder i daglig tale det samme som »følelse«, 
men i psykologien dækker »emotioner« over vores følelsesmæssige 
reaktioner. Det er nemlig det, vi har følelserne til – de får os til at 
reagere på den virkelighed, vi oplever. Vores hjerne vurderer kon-
stant de situationer, vi befinder os i, store som små. Er det en god 
situation, vi befinder os i lige nu? Ja eller nej? Hvis hjernen vur-
derer en situation som god for os, udløses en af de positive emoti-
oner. Nemlig den positive emotion, der passer til situationen, for 
eksempel kærlighed eller stolthed. Det er impulser, der tilskynder 
os til at blive i situationen og få mere ud af den. 

Omvendt hvis vi står i en situation, som hjernen vurderer som 
en trussel eller noget ubehageligt. Så sender hjernen impulser ud 
i form af negative emotioner, for eksempel angst eller ubehag. Og 
de impulser fremkalder en reaktion, så vi er motiveret til at komme 
ud af situationen, uanset om truslen er reel eller indbildt.

På den måde sætter emotionerne os i stand til at reagere lyn-
hurtigt i alle situationer. Emotionerne er ikke altid 100 procent 
pålidelige – nogle gange løber følelserne af med os, som man si-
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ger, og sender os på vildspor. Vi er heller ikke tvunget til at følge de 
indskydelser, som emotionerne giver os. Vores hjerne er udstyret 
med en »overdommer«, nemlig frontallapperne, der sætter os i 
stand til at træffe andre valg end dem, som emotionerne lægger 
op til. Men emotionerne hjælper os med at navigere igennem 
stort og småt, og vi ville hverken kunne undvære de negative eller 
de positive emotioner. Uden de negative emotioner var menne-
skeslægten uddød for længst, fordi vi ikke i tide ville have taget re-
elle trusler tilstrækkelig alvorligt. Og uden de positive emotioner 
havde vi aldrig udviklet os. 

Positive og negative emotioner fungerer i en vekselvirkning. 
Tænk på, hvordan svære udfordringer, der til at begynde med føles 
som noget negativt, ofte fører os nye og bedre steder hen. For ek-
sempel fortæller mennesker, der har overlevet en alvorlig sygdom, 
ofte efterfølgende, at sygdomskrisen hjalp dem til at blive gladere 
og mere taknemmelige for livet.

Selv om vi hverken kunne klare os uden negative eller positive 
emotioner, er det vigtigt at være bevidst om, at de positive emo-
tioner gør noget særligt ved os. Som nævnt har positiv psykologi 
med afsæt i talrige undersøgelser, der har involveret hundred-
tusinder af mennesker, givet os klar besked om, hvor meget de 
positive emotioner betyder for vores liv: Når vi lever et liv og et 
arbejdsliv, hvor positive emotioner er i overvægt, bliver vi i det 
lange løb mere effektive, mere kreative og mere loyale, vi lærer 
bedre, præsterer bedre, får mere succes, er bedre til at samarbejde 
og bliver mindre syge og hurtigere raske igen. Vi lever ovenikøbet 
længere.14 Fordele, der er værd at tage med, ikke sandt? De dæk-
ker alt det, de fleste af os ønsker i livet. 

Det kan siges ret firkantet: Hvis du lever et liv, hvor positive 
emotioner fylder mere end de negative, lever du et godt liv. 

Engagement

Positive emotioner er det mest iøjnefaldende og indlysende ele-
ment i lykke og trivsel. Men langtfra det eneste. Hvis du tænker 
tilbage på de bedste øjeblikke i dit liv, vil du sandsynligvis komme 
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i tanker om tidspunkter, hvor du gik op i noget med hud og hår. 
Det kan være en gåtur på stranden med din fantastiske nye kære-
ste. Eller dengang du legede med LEGO-klodser som barn. Eller 
måske da du som 20-årig besteg et bjerg. Eller forleden da du sad 
på arbejde, og du var så fuldkommen opslugt af din opgave, at du 
glemte tid og sted.

Det er netop disse øjeblikke af dybt engagement, som fremstår 
som de klareste lykkestunder i vores erindring. Det hænger sam-
men med, at den virkelighed, vi oplever og husker, er den, som vi 
er opmærksomme på. Alt det, som vi ikke er opmærksomme på, 
eksisterer ikke i vores bevidsthed. Vi er vores opmærksomhed.15 
Og når vi engagerer os i en aktivitet med vores fulde opmærksom-
hed, mærker vi for alvor, at vi er i live. Tilstanden af meningsfuld 
fordybelse og engagement kaldes også for flow. Begrebet er opfun-
det af den ungarsk-amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmiha-
lyi, der var med i den inderkreds, som satte gang i udviklingen af 
positiv psykologi.

Csikszentmihalyi opstiller otte kendetegn for flow-tilstanden:16

1. Målene er klare. Du ved, hvad du skal.
2. Du får øjeblikkelig feedback. Dvs. du behøver ikke at have 

andre til at fortælle dig, om du er på rette spor. Du fornem-
mer selv løbende, hvor godt eller skidt det går.

3. Der er balance mellem vanskeligheden af opgaven og din 
kapacitet. Dvs. at opgaven ikke er så vanskelig, at du ikke er 
i stand til at løse den; og samtidig er den ikke så let, at den 
er rutine for dig.

4. Du kommer i dyb koncentration.
5. Det er kun nuet, der har betydning.
6. Du er i afslappet kontrol over situationen.
7. Tidsfornemmelsen forsvinder.
8. Du glemmer dit ego.
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Flow er på mange måder en ideal-tilstand. Når vi er i flow, er vi 
for det første i fuld balance, alt er godt for en stund. Samtidig be-
tyder flow-tilstanden, at porten til indlæring står åben på vid gab. 
Der findes ingen anden tilstand, hvor vi er bedre til at tilegne os 
ny viden og se nye muligheder. Derfor udvikler vi os også, når vi 
er i flow. Det går bogstavelig talt så let som en leg. Børn er i flow, 
hver gang de er godt i gang med en leg. Flow udvikler os og gør 
os dygtigere.

Der er en meget tæt sammenhæng mellem flow og udfoldelse 
af styrker, fordi flow er den tilstand, hvor vi præsterer op til vores 
optimale niveau. Når vi er i flow, i dybt engagement, kan vores 
styrker komme til fuld udfoldelse. 

Relationer

Hvis jeg skulle bedømme, hvor lykkelig du er, og jeg kun måtte 

få én ting at vide om dig, så skulle det ikke være køn, religion, 

helbred eller indkomst. Jeg ville have noget at vide om dit sociale 

netværk – om dine venner og din familie, og hvor stærke dine 

bånd er til dem.17

Citatet stammer fra psykologen Daniel Gilbert, der er professor 
ved det amerikanske Harvard-universitet og et af de store navne 
inden for positiv psykologi. Han er en af de mange, der betragter 
Relationer – R’et i forkortelsen PERMA – som den væsentligste 
faktor i menneskelig lykke og trivsel. Og han har noget at have det 
i: Undersøgelser af lykkelige mennesker afslører ét fælles træk, 
der er tydeligere end alle andre: Lykkelige mennesker har generelt 
langt stærkere sociale relationer end mindre lykkelige mennesker. 
Lykkelige mennesker har mennesker omkring sig, som de holder 
af, og som holder af dem.18 Igen: Der er undtagelser. For eksem-
pel findes der buddhistiske munke, der tilbringer årevis alene i 
bjergene og samtidig er meget lykkelige. Men flertallet af os trives 
bedst, når vi har tætte forbindelser til andre mennesker, som vi 
elsker og holder af.
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Der findes ingen tilbundsgående forklaring på, hvorfor relati-
oner har så afgørende betydning for de fleste af os. Lige så lidt 
som der findes en fyldestgørende forklaring på, hvad kærlighed 
er. Alligevel vil mange af os skrive under på, at kærlighed er det 
vigtigste i livet. Og der findes skam teorier, der giver en klar ide 
om, hvorfor relationer er så centrale i vores liv. Evolutionsteorien 
kommer muligvis tættest på. Nyere forskning viser, at de arter, der 
klarer sig bedst, er dem, der er bedst til at fungere sammen. Det 
gælder i insekternes verden, hvor de sociale insekter er de mest 
succesrige: hvepse, bier, termitter og ikke mindst myrer, der har 
udviklet sindrige systemer for arbejdsdeling og kommunikation.19 
Og hos pattedyrene er mennesket klart det mest dominerende, 
fordi vi er langt bedre end alle andre dyr til at arbejde sammen og 
organisere os socialt. 

Vi bærer alle rundt på et levende bevis på, at mennesket i høj 
grad er udviklet til at fungere i samspil med andre mennesker. 
Vores hjerne. For cirka 500.000 år siden havde urmenneskene 
en hjerne, der vejede cirka 600 gram.20 I dag vejer den voksne 
menneskehjerne mere end det dobbelte, cirka 1300 gram. Al den-
ne ekstra kapacitet har blandt andet sat os i stand til at håndtere 
komplicerede værktøjer (og læse bøger som denne), men de man-
ge ekstra hjerneceller har formentlig i endnu højere grad styrket 
vores sociale evner. Menneskehjernen er den suverænt stærkeste 
sociale simulator, der findes på kloden. Vi kan opstille komplekse 
scenarier og på splitsekunder afgøre, hvordan vi får afleveret en 
ros til Sophie uden at såre Emils følelser og samtidig får sendt et 
klart signal til Hanne om, at hun ikke skal blande sig. Hvad de 
sociale egenskaber angår, er der ingen andre arter, der når os til 
anklerne.

Der er således ingen tvivl om, at menneskets succes hænger 
tæt sammen med vores evne til at knytte sociale relationer. Det er 
en del af forklaringen på, at de lykkeligste mennesker generelt er 
dem, der har de stærkeste relationer. 
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Mening
Siden tidernes morgen, i hvert fald lige siden de første mennesker 
begyndte at nedfælde deres tanker, har mennesket følt et dybt behov 
for at kunne se en mening med livet. Vi bliver motiveret af at tjene 
et formål, der er større end os selv. Det samme behov finder man i 
grupper, kulturer, samfund, organisationer, filosofiske retninger og 
religioner. Et fællesskab kan ikke fungere uden et fælles sæt af vær-
dier og normer, som de enkelte individer indretter sig efter. Nogle 
er som bekendt mere regelrette end andre, men hvis der ikke er en 
fælles retning, er der ikke noget fællesskab, og hvis du ikke indord-
ner dig det fælles værdisæt, er du ikke en del af fællesskabet. Hvis 
du ikke tror på Allah, er du ikke muslim; hvis du overtræder et 
lands love, kan du havne i fængsel (altså uden for fællesskabet); og 
hvis du ikke respekterer menneskers lige rettigheder, skal du ikke 
melde dig ind i en organisation som Amnesty International.
 På den måde har grupper af mennesker, lige fra små grupper 
til store samfund, brug for mening og fælles værdier for at kunne 
fungere som gruppe. Men hvad er det, der gør, at vi også inden i 
os selv føler et behov for, at der er en mening med det hele? For-
mentlig handler også det om vores biologi og vores hjernes måde 
at fungere på. Som vi var inde på før, er hjernen en enestående 
simulator. Vi er fantastisk dygtige til at forestille os fremtiden. Vi 
kan simpelt hen ikke lade være med at forestille os, hvad der sker 
om et sekund, et minut, en uge, et år, om tredive år. Vi ved også, 
at vi en dag skal dø. 

Derfor er vores liv andet og mere end det, vi foretager os her og 
nu. Det, vi forestiller os om fremtiden, er en lige så naturlig del af 
vores bevidsthed som det, vi oplever i nuet. Derfor er lykken ikke 
alene at opleve positive emotioner i nuet. Du føler dig ikke fuld-
kommen lykkelig med din kæreste i dag, hvis du ved, at han skal 
rejse i krig i morgen. Det fungerer også den modsatte vej: Du kan 
opleve smerter lige nu, men du føler dig alligevel lykkelig, fordi 
du ved, at der sker noget godt i morgen. Fremtiden er en fast del 
af vores liv, og derfor har fremtiden også stor betydning for vores 
oplevelse af trivsel og lykke. 
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Og dermed kan vi indkredse, hvorfor vi føler et behov for me-
ning. Mening er vores tro på, at der vil ske os noget godt i frem-
tiden.21 Og når vi har et klart billede af meningen, målet eller for-
målet, kan vi rette vores handlinger i nuet mod det gode, vi gerne 
vil have til at ske i fremtiden. Der er talrige eksempler på den slags 
handlinger: bøn, uddannelse, planlægning, træning, såning, selv-
udvikling osv. Også mennesker, som oplever store lidelser i nuet, 
kan klare sig igennem ved at se en mening med deres lidelser. I 
koncentrationslejrene under anden verdenskrig var de overleven-
de især dem, der meget intenst kunne se en mening med, at de 
overlevede. Det kunne være håbet om at gense en elsket person, 
troen på gud, ønsket om at stille bødlerne til ansvar eller et vigtigt 
stykke arbejde, man ville gøre færdigt.

Den østrigske psykiater Victor E. Frankl, der overlevede næ-
sten tre år i nazisternes koncentrationslejre under anden ver-
denskrig, en del af tiden i udryddelseslejren Auschwitz, er blevet 
verdensberømt for sin udforskning af betydningen af mening. 
Hans bog Psykologi og eksistens er en knivskarp beskrivelse af de 
psykologiske mekanismer, der sætter mennesker i stand til at 
bære det, der tilsyneladende er ubærligt. Han skriver blandt andet:

Jeg vover at sige, at intet i verden giver en så effektiv hjælp til 

at overleve selv de værste forhold som kundskaben om, at der 

er en mening i ens liv. Der er megen visdom i Nietzsches ord: 

»Den, der ved, hvorfor han lever, kan tåle et næsten hvilket som 

helst hvordan.« I disse ord ser jeg et motto, der holder i al psy-

koterapi. I nazisternes koncentrationslejre kunne man iagttage, 

at de, der vidste, at en opgave ventede dem, var bedst rustede til 

at overleve.22
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Samtidig står det klart, at mening, mål og formål ikke i sig selv 
fører til lykke og trivsel. Det ville være absurd at påstå, at men-
nesker, der som Frankl overlevede lidelserne i Auschwitz, fordi 
de kunne se et formål, var lykkelige, mens lidelserne stod på. 
Mening er en uundværlig komponent, der bidrager til lykke og 
trivsel, men vi er hverken lykkelige eller i trivsel, hvis vi ikke har 
det godt her og nu. Det er vigtigt at have et formål, men det er lige 
så vigtigt, at vi har det godt på vejen mod målet. Nutid og fremtid 
hænger sammen.

At lykkes 

Det sidste bogstav i PERMA – forkortelsen for Martin Seligmans 
liste over grundelementerne i lykke og trivsel – er A’et: det en-
gelske ord Accomplishment, som på dansk kan oversættes til »at 
lykkes«23 eller »præstation«. Omdrejningspunktet for A’et er fø-
lelsen af »Yes, jeg gjorde det!« Det er den følelse, man kan have, 
når man har nået et mål. Det kan være at bestå en prøve, vinde 
en tenniskamp, blive forfremmet, bestige et bjerg, gøre et stort 
projekt færdigt eller bare mobilisere sig selv til at tage den opvask, 
man egentlig ikke orkede. 

Mange mennesker vælger præstationen for præstationens egen 
skyld. Tag for eksempel folk, der stræber efter at tjene mange pen-
ge. Det gør de langtfra altid, fordi de skal bruge pengene til noget 
bestemt. Nogle bliver rige for at blive rige. Der findes påfaldende 
mange eksempler på milliardærer, der med alle tænkelige midler 
og stor hensynsløshed har skrabet deres formuer sammen for så 
bagefter at forære de fleste af pengene væk til velgørenhed. Det 
handlede ikke så meget om pengene som selve det at kunne tjene 
dem. Eller betragt magtmennesker. De har ikke altid en klar ide 
om, hvad de vil bruge magten til. Alene det at have magten har 
stor betydning for deres trivsel.

Der er således ikke altid et »godt formål« med en præstation. 
Ofte har en præstation ligefrem negative konsekvenser for an-
dre mennesker. Det gælder både i eksemplet med milliardæren 
og magtmennesket. Hvor der er en vinder, kan der som bekendt 
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også være en taber. Netop det, at en præstation ofte sker på andre 
menneskers bekostning, er en af grundene til, at A’et oprindelig 
ikke var med i Seligmans PERMA-model, der i starten blot hed 
»PERM«.
 Men A’et kom med, fordi præstation er en selvstændig kilde 
til trivsel, uanset om præstationen har en skyggeside eller ej. En 
præstation giver det fantastiske brændstof, der hedder positive 
forventninger. Når vi leverer en god præstation, styrker det vores 
egen og omverdenens tro på os selv, og det styrker forventninger-
ne til, at vi også gør det godt næste gang. Positive forventninger 
opbygger selvværdet. Der er overbevisende dokumentation for, 
at selvværd og positive forventninger er afgørende for, om vi får 
succes. Det ser vi nærmere på i kapitel 3. Men her og nu behøver 
du bare at forestille dig selv stå på tremetervippen i svømmehal-
len. Hvornår lykkes dit spring bedst: Når du tror på, at du kan 
gøre det, eller når du er overbevist om, at det går galt? Både vores 
positive og negative forventninger bliver i høj grad selvopfylden-
de profetier. 

Gode præstationer giver os troen på, at vi magter situationen. 
At vi er gode nok.24

Kronjuvelen i værktøjskassen

Nu kender du de fem bogstaver i PERMA – Positive emotioner, En-
gagement, Relationer, Mening og At lykkes (Accomplishments). 
De fem grundelementer, der hver for sig og i samspil med hinan-
den udgør lykke og trivsel. Men er de fem ord dækkende? Hvad 
med basale behov som mad og drikke, sex, søvn, sundhed og sik-
kerhed, som til enhver tid er afgørende for vores trivsel? Tingene 
spiller naturligvis sammen. Når vi får opfyldt vores basale behov, 
styrker vi os på et eller flere af elementerne i PERMA. Når vi får 
noget at spise, er det ofte forbundet med positiv emotion. Når vi 
sover, forbedrer det blandt andet vores mulighed for at præstere. 
Sundhed kan aktivere hele pakken af PERMA. Også sex kan føre 
til alle fem elementer. I hvert fald for en stund.
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På samme måde med størrelser som frihed, lighed og tillid. De 
er også tæt forbundet med PERMA. Frie mennesker, der møder 
hinanden med tillid og lever i samfund med lige adgang til at 
udfolde sine potentialer, har bedre muligheder for at trives end 
mennesker, der lever med mindre frihed, lighed og tillid. Det kan 
man blandt andet se i FN’s årlige liste over verdens lykkeligste 
lande.25 Her ligger lande som Danmark, Norge og Sverige altid 
blandt de øverste, fordi de ikke alene er rige lande, men også har 
en høj grad af frihed, lighed og tillid. Det er simpelt hen lande 
med bedre vilkår for PERMA end andre lande.

På den måde er PERMA en teori, der som en paraply dækker 
det meste. Men er PERMA så den endegyldige liste over grun-
delementerne i lykke og trivsel? Helt sikkert ikke. Der findes ad-
skillige alternative trivselsteorier.26 Og samtidig er positiv psyko-
logi en ung videnskab, der hele tiden når frem til nye resultater. 
Det samme gælder andre videnskaber, ikke mindst hjerneforsk-
ningen. Vi har mange nye indsigter at glæde os til. Men lige nu 
er PERMA et godt bud på de brosten, som vejen til et godt liv er 
brolagt af.

Selve vejen skal du som bekendt selv finde. For dig kan det rig-
tige for eksempel være at investere mere tid i dine relationer. Eller 
melde dig til frivilligt arbejde. Måske bruge dine løbesko noget 
mere. Eller bruge mere tid på dine favoritopgaver på arbejdet. El-
ler begynde at male oliemalerier. Du kan vælge at ændre et utal 
af forskellige ting i dit liv, store som små. Du kan også vælge slet 
ikke at ændre noget. Der er ingen »rigtig« vej til et godt liv. Men 
der er værktøjer, der kan hjælpe dig til at finde en vej, der passer 
til dig. 

Positiv psykologi tilbyder en værktøjskasse, der er kendetegnet 
ved, at redskaberne i den er dokumenteret gennem løbende forsk-
ning over det meste af verden. Nede i den kasse er der et værktøj, 
der skiller sig ud. Det er gennemprøvet, og det kan bruges overalt. 
Det er styrkeværktøjet. Når man arbejder med styrker, får kaninen 
lov til at løbe, David Beckham får lov til forfine sit spark, og sejlad-
sen på sejlskibet kommer i langt højere grad til at handle om at 
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fange vinden rigtigt end at fokusere på ridserne i lakken. Styrke-
værktøjet er kronjuvelen i den positive psykologis værktøjskasse.
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