
”VACCINEN” MOD MISTRIVSEL
En fællesindsats af en opsamlet og kordineret viden, der skal styrke et handlings-
forløb i at forbedre trivsel på det danske arbejdsmarked. 

Inspireret af COVID-19 indsatsen i samfundet.

Samfundet har opnået gode erfaringer fra fælles-
indsatsen imod COVID-19, heraf COVID-19 vacci-
nen. Formålet med COVID-19 vaccinen; den giver 
en høj beskyttelse imod smitte og høj beskyttelse 
mod alvorlige sygdomsforløb.

Udrulningen af COVID-19 vaccinen har via en fæl-
les samfundsindsats fra: forskningen, produkti-
on, distribution, sundhedsvæsenet, arbejdsmar-
kedet og vaccinationscentre m.fl. betydet, at vi i 
fællesskab har bekæmpet dette sygdomsangreb.

 

Ligeledes skal fagorganisationerne 
også i fællesskab, bekæmpe  

mistrivsel, med de rette ingredienser 
fra forskningen og de seneste  

undersøgelser og viden. 

Medarbejdernes trivsel på arbejdsmarkedet og 
aldersdiskrimination har de seneste 10-15 år væ-
ret genstand for en øget debat og fokus. Ønsket 
har været fælles vidensdeling på tværs af arbejds-
markedets erhvervsorganisationer, forskerne,  
arbejdsmarkedsaktører og virksomhederne. 

På baggrund af disse fælles tiltag er det nu, langt 
om længe, tid til et udvidet handlingsprogram i 
form af, lad mig kalde den ”Trivsel vaccinen”.

Denne ”Trivsel vaccine” skal have indhold af den 
nyeste viden til forbedringer af trivsel på arbejds-
markedet. Heriblandt reducering af sygefravær, 
der fortrinsvis stammer fra mentale årsager.

De samme føromtalte organisationer har store 
mængder af ny viden, der kan omsættes til initiati-
ver til bekæmpelse af stress, mistrivsel på arbejdet 
og dårligt arbejdsmiljø. 

Dog er denne værdifulde viden, ofte siloudtænkt 
i organisationernes eget netværk, og bliver des-
værre kun sporadisk delt på arbejdsmarkedet og 
er langt fra dækkende for hele arbejdsmarkedets 
behov for bedre trivsel. 

Vi har en bredspektret viden fra flere paradig-
meskift, fra forskningen og fagorganisationernes 
mange undersøgelser. Men der er endnu ikke op-
nået en optimal synergieffekt i helheden af denne 
nye opsamlet viden.
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Bent Mathiasen - ”Et godt og længere arbejdsliv” 
til 3F seminar september 2018.

 

Den nye fællesindsats med  
“Trivsel vaccinen” udvirkes af  

arbejdsmarkedets fagorganisationer.



Det nye og nødvendige paradigmeskift, med den 
nye viden, er skabt ved længerevarende samarbej-
de mellem forskningen og fagorganisationernes 
undersøgelser og øvrige rapporter i de seneste 10-
15 år. 

De nye generationer af medarbejdere 
ønsker meget mere i deres arbejdsliv

Mening med opgaverne, tillid og indflydelse på 
eget job via dialog med nærværende ledere, der 
gennem fair behandling og støtte, løfter medarbej-
deren i hverdagen. Tidens medarbejdere har et øn-
ske om social støtte i personlig og faglig udvikling 
igennem hele arbejdslivet. Den nye helhedsorien-
teret ledelse og forståelse hertil, skaber arbejds-
glæde, fastholdelse af engagement. Gevinsten; at 
tiltrække nyt personale til virksomheden og fast-
holdelse af nuværende medarbejdere. 

Derfor bør ledelsen med større menneskelig ind-
sigt, lytte og involvere de nye stærke og bevidste 
medarbejdere. Lytte til deres ønsker og behov i li-
vets arbejdsfaser. Tidens medarbejdere gider ikke 
høre mere vrøvl fra en gammel ledelseskultur, der 
kun handler om mere, større og hurtigere. Vi ser 
nu yderligere flere medarbejdere, der ønsker at 
forlade deres nuværende stillinger, uden at have 
en ny stilling. Denne nye tendens kaldes The Great 
Resignation. 
 

De vil noget andet med deres liv!
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Disse samarbejder fremstiller med al 
tydelighed arbejdsmiljøet på arbejds-

pladserne, og bidrager med et klart 
budskab om at arbejdstrivselen skal 
forbedres på landets arbejdspladser.

“Trivsel vaccinen” skal styrke både ledernes og 
medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Den 
mentale og fysiske sundhed for medarbejderne 
øger muligheden for fastholdelse af medarbejder-
nes engagement og mindsker sygemeldingerne.

Derfor er det vigtigt at viden om det gode arbejds-
liv bliver spredt til alle arbejdspladser, store som 
små, privat som offentlig. Især fordi vi har arbejds-
tager år, hvor der er øget interesse og vilje til at 
forbedre arbejdsmiljøet i flere brancher. Hermed 
er vejen banet for en fælles indsats på at udvirke 
”Trivsel vaccinen” til flere virksomheder på ar-
bejdsmarkedet. Dog nu med en fælles opsamlet 
viden og en nytænkende drejebog til forbedring 
af trivslen på flere arbejdspladser.

Og ja, der er virksomheder der ved at inkludere 
og anvende den nye viden fra forskningen/fag- 
organisationer, har opnået høj trivsel og arbejds-
glæde. De virksomheder har opnået at være et 
stort skridt foran, de har opnået best practice og 
er et forbillede for alle andre.

Nogle af de virksomheder jeg har 
arbejdet med, har netop opnået dette, 

her kan bl.a. nævnes Arla, Arriva og 
Thisted Kommune.
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Alderisme også kaldet aldersdiskrimination, er en 
anden problemstilling, som arbejdsmarkedet har 
brug for, at vi gør et opgør mod. Dette vil kræve 
en kulturændring i ledelser og HR-afdelinger af 
de gamle fordomme om erfarne seniorer. Gamle 
fordomme der oftest består af at seniorer er lang-
somme, mindre effektive, dårligere til at følge med 
udviklingen, mindre robuste, mere sygefravær, 
mindre fleksibel, mindre motiverede og flere end-
nu. Den nyste forskning afviser totalt alle disse for-
domme på alderisme. 

Forskningen viser, at der slet ikke er nogen sam-
menhæng mellem alder og performance. Det er en 
myte, som er blevet skabt og desværre hænger ved 
ude på arbejdsmarkedet.

De nuværende seniorer er en ressourcestærk ge-
neration med mange kompetencer. 

Kilde: Københavns Universitet - De erfarne

Det er tid til, at der sættes fokus på trivslen på 
arbejdsmarkedet. Og dette kan igangsættes 
vha.  fælles indsats med ”Trivsel vaccinen”. 

Processen i at udvirke “Trivsel vacci-
nen” er i fire faser: 

1. En eller to fagorganisationer der påtager 
tovholder- koordinatorrollen.

2. Samling af en arbejdsgruppe, på tværs af 
flere faglige aktører.

3. Udarbejdelse af fællesmateriale/”dreje-
bog” til brug i seminarer, konferencer og 
kurser på hele arbejdsmarkedet.

4. Gennemførelse på at sprede budskabet/
fællesmaterialet fra øvrige aktører, der nu-
værende er aktive i formidling af nævnte 
viden.

Ingredienserne med den nyeste vi-
den, der bør indgå i ”Trivsel vaccinen”

• Trivsel og arbejdsglæde.
• Social kapital, retfærdighed, samarbejde og 

tillid. 
• Arbejdsmiljø.
• Mental og fysisk sundhed.
• Den nye Ledelsesstil, der lytter til ønsker 

og behov samt involverer, støtter og løfter 
medarbejderens udvikling.

• Fastholdelse af medarbejdernes engage-
ment.

• Fjernelse af gamle fordomme på 50+ årige 
medarbejdere og i stedet fremhæve styr-
ker.

• Uddannelse gennem hele arbejdslivet.
• Indsigt i en større menneskeforståelse for 

de nye stærke medarbejdere, der nu har en 
øget bevidsthed og visdom på deres ønsker 
og behov.

Dette er blot et udpluk af nuværende viden, som 
flere aktører allerede er i besiddelse af .

Indlæring af ovenstående, sker på kurser/fore-
drag/webinar i virksomhederne og i erhvervsor-
ganisationerne, arrangeret af fagforeningerne.

 

Vi har også et arbejdsmarked der 
fortsat fravælger 50+ årige, også her 
er tiden inde til opgør med gamle for-

domme om seniorer.
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Kan denne fællesindsats lykkes? Ja, den kan! fordi 
interessen og viljen nu samles i en fælles styrke, 
der skaber handling på baggrund af en bred vær-
difuld videndeling til løsning af et længerevarende 
behov.

Har samfundsindsatsen bekæmpet COVID-19, JA! 
- så kan arbejdsmarked i et styrket fællesskab og i 
en opsamlet videndeling også bekæmpe dårligt ar-
bejdsmiljø og alderisme, på hele arbejdsmarkedet.

Pionerarbejdet og den seneste forsk-
ning, skal indgå i ”Trivsel vaccinen”. Det 
kan bl.a. være fra følgende:

NFA som er førende i forskning og videndeling

NFA – Indflydelse i arbejdet mfl. Vision2025
NFA - Seniorer vil blive længere på jobbet, hvis…

Københavns Universitet - De erfarne
Her har jeg bidraget i samarbejdet som arbejds-
markedsaktør m.fl.

Fagorganisationer
Krifa – God arbejdslyst
Førende i undersøgelser og videndeling til deres 
medlemmer.

3F - Undersøgelse af 3F’ernes arbejdsmiljø

HK - Hver fjerde hk’er over 50 år har oplevet al-
dersdiskrimination 

Faglige Seniorer, en selvstændig organisation for 
fagbevægelsens seniormedlemmer.

Øvrige rapporter 
Fremtidens seniorarbejdsliv - anbefalinger fra Se-
niortænketanken 2019

Ældre Sagen:
Seniorpolitik på arbejdsmarkedet 
Her var min opgave som tovholder og formidler af 
budskab.

Undersøgelse om seniorer på arbejdsmarkedet 
Den går tæt på den ubevidste alderisme og for-
domme om seniorer, der findes på det danske ar-
bejdsmarked.

Arbejdsmarked aktører
Cabi med best practice cases.
Hartmanns der er helhedsorienteret og dækker 
bredt.

Samfundsforandringer tager ca. 15 år 
i Danmark og de 15 år er gået, tiden 

er klar til fælles handling NU!

”Trivsel vaccinen” vil kunne gen-
nemføres af fagorganisationerne i en 
sammenfattet fælles udarbejdet pro-
ces via:

1. Indledende dialogmøder mellem fagorga-
nisationer og forskning.

2. Udarbejdelse af indlæringsmateriale;  
Drejebog til bedre trivsel. 

3. Seminarer og konferencer.
4. Trivselskurser for både lederne og medar-

bejderne.

https://nfa.dk/da/Nyt/Nyheder/2021/Indflydelse-gaar-haand-i-haand-med-trivsel-og-psykisk-velbefindende
https://nfa.dk/da/Nyt/Nyheder/2021/Seniorer-vil-blive-laengere-paa-jobbet-hvis
https://erfarne.ku.dk/
https://krifa.dk/godarbejdslyst
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjttp2z9e_1AhX_AxAIHUljBpAQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.3f.dk%2F-%2Fmedia%2Fafdelinger%2F1607%2Ffiler%2Fartikler%2F3f-arbejdsmiljoeundersoegelse.pdf&usg=AOvVaw0jKz-1RC1MB59OAx9wyPrW
https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2021/11/10/hver-fjerde-hker-over-50-aar-har-oplevet-aldersdiskrimination
https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2021/11/10/hver-fjerde-hker-over-50-aar-har-oplevet-aldersdiskrimination
https://fagligsenior.dk/om-faglige-seniorer/omos/
https://bm.dk/media/11817/seniortaenketanken_rapport.pdf
https://bm.dk/media/11817/seniortaenketanken_rapport.pdf
https://www.aeldresagen.dk/-/media/aeldresagen-dk/delte/dokumentation/analyser/aeldresagen-rapport-seniorpolitik-paa-arbejdsmarkedet-2016.pdf
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/analyser-og-undersoegelser/2022-rapport-sene-skift
https://www.cabiweb.dk/
https://hartmanns.dk/
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Trivsel vaccinen
af Bent Mathiasen

Ophavsmand til “Trivsel vaccinen”
Bent Mathiasen, Mathiasen Motivation

Jeg har været med de seneste 12 år som ophavs-
mand og tovholder på det gode arbejdsliv, med 
indsigt og implementering af opsamlet viden fra 
førnævnte organisationer, og siddet ved samme 
bord, ligeledes med de samme organisationer. Her 
har jeg iværksat flere foredrag, kurser, konferencer 
og seminar omhandlende mine visioner om imple-
mentering af ny viden om det gode arbejdsliv. 

Nu opfordrer jeg en eller to fagorganisationer, der 
varmt ønsker at være et forbillede for denne fælles 
indsats, til at tage tovholder- og koordinatorrollen 
på sig, ved at stille mødelokale til rådighed til ind-
ledende dialogmøder mellem de relevante invol-
verede aktører. 

Her vil vi i fællesskab sammenføje en handlings-
stærk arbejdsgruppe der sammensætter viden og 
best practice fra forskningen, virksomhederne og 
undersøgelserne, på tværs af alle de faglige orga-
nisationer samt øvrige arbejdsmarkedsaktører. 
Hermed skal skabes en fælles indsats på ”Trivsel 
vaccinen”. Til værdiskabende resultater for både 
virksomheden, medarbejderne og samfundet som 
helhed.

Ophavsretten på oplægget ”Trivsel vaccinen” og 
iværksættelsen heraf på arbejdsmarkedet tilhører:

Bent Mathiasen
Tlf. 23 82 82 34
E-mail bent@mathiasenmotivation.dk 
Web: mathiasenmotivation.dk
LinkedIn: linkedin.com/in/bent-mathiasen/

Februar 2022

Jeg bidrager med iværksættelse af den indledende 
opskrift på vaccinens ingredienser og handlings-
plan på sammensætning af viden og distributio-
nen af ”Trivsel vaccinen” på arbejdsmarkedet.
Jeg er fortsat aktiv i mit pionerarbejde, ved at dele 
min viden og inspiration, med foredrag og senior-
kurser i virksomheder og erhvervsorganisationer. 
Denne indsats bliver ligeledes støttet af bl.a. flere 
fagorganisationer.

https://mathiasenmotivation.dk/
mailto:bent@mathiasenmotivation.dk
https://mathiasenmotivation.dk/
http://linkedin.com/in/bent-mathiasen/

