
WORLD HAPPINESS DAY: SÆT FOKUS PÅ DET DER STYRKER

Den 20. marts 2014 er det World  
Happiness Day. Verden over dyrkes 
gnist og glæde, så hvorfor ikke også 
hos jer? Det er også dagen hvor en 
lille film om menneskers karaktersty-
rker har verdenspræmiere og der-
for vises i virksomheder verden over.  

Med denne “drejebog” vil vi gerne give 
inspiration til en “workshop” du kan 
holde med kolleger i din virksomhed.  
Drejebogen tager udgangspunkt i filmen 
og et par små øvelser der sætter fokus 
på det, der giver jer styrker og robust-
hed. 

Drejebog for mere styrke på:
World happiness day

HVORFOR
Karakterstyrker

 

LÆS MERE I VORES  
BUSINESS CASE OM VÆRDIEN 

AF KARAKTERSTYRKER PÅ  
WWW.GNIST.COM

... sæt fokus på det der giver gnist og glæde i hverdagen
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hvorfor karakterstyrker?
Inden for de seneste 3-5 år har den  
styrkebaseret tilgang, dvs. en tilgang, der 
tager højde for, hvad der gør os henhold-
svis stærke og svage, udviklet sig til at 
være mere end blot et buzz-word. Forskn-
ing fra forskellige kilder påviser ret over-
bevisende, hvor effektiv denne tilgang er. 
Eksempelvis ved vi i dag at resultater nåes 
hurtigere og med vedholdent med et fokus 
på det vi styrkes af, fremfor blot at fjerne 
det vi svækkes af. Det smitter naturligvis af 
på bundlinien.  Forskerne Harter, Schmidt 
og Hayes, har dokumenteret at muligheden 
for at bruge vores karakterstyrker, er af-
gørende for vores engagement, som igen 
er en afgørende for omsætning, produk-
tivitet, overskud og kundetilfredshed.   

For mange virksomheder, især de videns-
baserede, er social kapital et afgørende  
element. En virksomhed med en høj grad 
af social kapital har en kultur, som er defi-
neret ved tillid, respekt, fri udveksling af vi-
den og information samt evnen til at bygge 
på hinandens karakterstyrker, kompetenc-
er og viden. Vedvarende innovation – altså 
at få de rette ideer, realisere disse ideer 
og implementere nye måder at arbejde på 
– afhænger af virksomhedens evne til sa-
marbejde. Forskning viser, at netop social 
kapital og innovation i høj grad handler om 
den styrke, der opstår ved, at mange men-
nesker, har en stærk selvfølelse kombineret 
med en dialog i gruppen om det der giver 
mening og styrker.

HVAD ER det nu for noget? 
styrker

Først en afklaring af hvad styrker ikke er.
Styrker handler ikke nødvendigvis det man 
er god til. Ikke nødvendigvis i hvert fald. 
Styrker er i denne sammenhæng ikke det 
samme som kompetencer, færdigheder 
eller erfaring selvom disse områder sta-
dig er vigtige for en virksomhed eller or-
ganisation. Egentlig kan det siges enkelt:  
Vores styrker er det, der styrker os.
 

Uanset om vi er børn eller voksne, er vores 
styrker det, der giver os energi og en mo-
tivation der kommer inden fra. Det gør at 
vi kan nå lidt længere end forventet eller 
håndtere et lidt større pres, end vi troede. 
Vores styrker er kilden til den følelse, vi 
kalder at ”have det som fisk i vandet” el-
ler autenticitet for at bruge et ord, der er 
særdeles oppe i tiden.
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world happiness day 
en film om styrker

Ved hjælp af såkaldt cloud-filmmaking har 
et team af amerikanske filmfolk lavet en 
kort film om menneskers karakterstyrker 
og hvad vi kan opnå ved at sætte mere 
fokus på dem. Cloud film-making vil sige at 
mennesker fra hele verden har været med 
til at producere indholdet. Filmen vises ver-
den over af private og offentlige organisa-
tioner som led i at sætte fokus på den del 
af menneskers trivsel, der som noget af det 
bedst dokumenterede er med til at skabe 

mere gnist og glæde i hverdagen. Filmen 
er 8 minutter lang og gennemgår på inspir-
erende vis hvad karakterstyrker er og hvor-
for de betyder noget. Filmen er et oplagt 
sted at starte en dialog, om det der giver 
jer styrke i hverdagen.

Du kan se en teaser for filmen på  
www.gnist.com/worldhappinessday 
hvor filmen i sin fulde længde også er 
tilgængelig den 20. marts og fremefter.

social kapital

& innovation
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5 øvelser til brug i afdelingen
drejebog til brug i afdelingen

1. Se filmen om karakterstyrker
Start jeres workshop med at se filmen. Du 
finder den på www.gnist.com/worldhappi-
nessday. Den varer 8 minutter

2. Tre ord om filmen
Bed alle om at skrive 3 ord ned som 
udtrykker deres reaktion på filmens posi-
tive budskab. Bed alle om dele deres ord 
og undersøg hvad det der kommer frem.

3. Fuldend sætningen med styrkekort
Sammen med denne drejebog burde du 
også havde fået vores printbare styrkekort. 
Print et sæt til hver deltager og bed dem 
fuldende sætningen, der stilles hen imod  
filmens slutning. 

Hver person vælger 3-5 styrker, der 
udgør vedkommendes på spørgsmålet:  
 
Jeg vil være...

De 3-5 styrker udklippes og alle deler hvil-
ke styrker de har valgt og hvorfor.

4. Giv hinanden styrke
En ting er det vi ser i os selv, men vores  
styrker udvikles især i fællesskab med an-
dre. 

Derfor er det nu jeres opgave at spotte  
styrker i hinanden. Bed deltagerne om hver 
at vælge en styrke, som de ser i deres kol-
leger. Hver person vælger en styrke, som 

de ser i hver af deres kolleger. Er i mange, 
skal I måske inddele folk i grupper á 5-6 
personer.

De styrker man “får” fra andre, kan man 
også klippe ud således at man har et sam-
let sæt af styrker.

I kan evt. sætte alle jeres styrker op på kon-
torets opslagstavle.

5. Tag en gratis styrkeprofil
For at komme videre kan alle tage en gratis 
styrkeprofil. Den finder I mere information 
om www.gnist.com/styrkeprofil
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HVORDAN KOMMER DU VIDERE?
Uanset hvor overbevisende forskning, der 
foreligger for den styrkebaseret tilgangs 
relevans i udviklingen af virksomheder, 
udelukker det ikke, at vi også må rette op 
på vores svage sider. Nogle svage sider 
skal tackles individuelt på deres måde, 
mens andre måske kan ignoreres, fordi 
konsekvenserne af dem gøres mindre al-
vorlige, når vi bruger vores karakterstyrker. 
Så for at slå det helt fast: Forskningen viser 

IKKE, at en styrkebaseret tilgang medfører 
at man bør overse svage sider. Forskningen 
bakker dog i høj grad op om et større og 
mere konsekvent fokus på at udvikle sty-
rker end, hvad der er tilfældet i de fleste 
virksomheder i verden i dag.
En tilgang til performance baseret på en-
gagement og karakterstyrker kan inddeles i 
4 kategorier, som vi baserer på vores IDEA-
tankesæt.

1. Inspiration og indsigt
Inspiration og indsigt handler om at opnå indsigt i egne og andres karakter-
styrker, herunder ens medarbejderes. Det kan bl.a. opnås ved at arbej de 
med den globalt anerkendte styrkeprofil, som tilbydes gratis af VIA Institute 
on Character. Til at supplere
denne tilgang kan der med fordel arbejdes med styrkekort og andre redska-
ber der gør området konkret. Evnen til at få øje på karakterstyrker hos an-
dre, herunder ens medarbejdere, er en nødvendig ledelseskompetence.

2. Design og ideer
Udvikling af metoder til at anvende karakterstyrker strategisk og i dag-
ligdagen ved at identificere så mange styrkemæssige sweet-spots som 
muligt. Et sweet-spot er kombinationen af færdigheder (hvad jeg er god 
til) med karakterstyrker (hvad jeg kan lide) og mine mål eller arbejdskrav 
(hvad jeg skal gøre)

3. Eksperimentering
Når man vil gå fra, at afdække og tale om karakterstyrker, til, at man bru-
ger dem aktivt er det nødvendigt at eksperimentere med nye måder at 
gøre ting på. Dette skift er ofte ikke et spørgsmål om handlingsplaner, 
men snarere eksperimenter, hvor ledere og medarbejdere afprøver, hvad 
der sker for både deres eget engagement og præstation samt for andres, 
når virksomheden forsøger sig med nye styrkebaserede tilgange.
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4. Anerkendelse og analyse
For at udvikle sine styrker, må man lære af, hvad der virker. Det handler 
om nysgerrighed og om at undersøge, hvad der virker bedst i praksis. Det 
handler ikke om at kopiere noget fra ét område til et andet, men om at 
identificere de bedste principper.

Traditionelt er udviklingsfokus i organi-
sationer knyttet til færdigheder. Ved at 
fokusere på netop færdighederne hos ens 
medarbejdere og teams er man kommet et 
langt stykke, men målet er ikke nået endnu. 

Den næste del af opgaven kan med fordel 
handle om at ruste medarbejderne til at 
gøre det, der styrker dem, så de i højere 
grad oplever deres job som et kald.

MERE INFORMATION
Dette dokument er skrevet af Mads 
Bab, stifter af den styrkebaserede 
konsulentvirksomhed Gnist.
Mads er konsulent med stor erfaring, 
og han rådgiver ledere på top- og 
mellemniveau om virksomhedskul-
tur, innovation og styrkebaseret le-
delse. Desuden er han ekstern lek-
tor på Aarhus Universitet, hvor han 
underviser i områder med relation 
til positiv psykologi i virksomheder, 
medarbejderengagement og styrke-
baseret ledelse. Mads er forfatter til 
bogen ”Gnisten i arbejdslivet” og er 
foredragsholder både herhjemme og 
i udlandet. 
For nærmere information eller till-
adelse til at bruge dele af dette mate-
riale kan du kontakte:
Mads Bab
Tlf. 81 61 39 39 / mads@gnist.com

efter lille gnist
    følger stor flamme


