
Arbejdsglæde 
- den vigtigste 

ledelsesopgave?
Jon Kjær Nielsen

j   n.dk



Tag handling

• Beslut dig for 1 til 3 ting du vil 
gøre for arbejdsglæden 

• Små ting! 

• Start en vane



Når bare jeg får 
 ________________ 

!

så bliver jeg glad

Spørgsmål:





!

Jon Kjær Nielsen - 
Foredragsholder & 

Forfatter 
!

Civilingeniør, 2002. 
Tidl. HR-specialist.   

!

Foredragsholder og 
konsulent fra 2006. 

!

Motorcyklist, læsehest, 
hobbykok. 

!

!

!







Materialer efter foredraget: 
jon.dk/carl-ras

• Præsentationen 
• Artikler 
• Danmarks største 

fællesskab af 
arbejdsglædefans





Derfor  
arbejdsglæde



Et lykkeligt liv  
&  

Et godt helbred

Alvorlige konsekvenser



Fra arbejdsglæde 
 til bundlinje

Produktivitet Service

Salg

Ledelse

Sygefravær

Personaleomsætning
Kreativitet

Indlæring

Teamwork





Middelfart Sparekasse





Kilderne til 
arbejdsglæde



Tænk på en god 
oplevelse på jobbet

Opgave



?





Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår







Offertrøjen



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Brok fra kolleger

• Oplevet uretfærdighed
• Manglende anerkendelse

• Dårlig relation til chefen



Positiv psykologi



Menneskelig trivsel



Positive følelser#1



Hvor meget...?



3-til-1
Losada forholdet:



God start på mødet



Optimisme



Hvad gik godt?





Overkommuniker 
succeser



Engagement#2



Flow



Mening#3





Hvad er vi stolte af...
•Hvad er vi særligt stolte af 

ved vores arbejdsplads? 

•Hvor ser vi at vi gør en 
forskel?



Relationer#4



Stuegang



Rosedagen



Præstation#5



Positive følelser

Relationer

Engagement
Mening

Præstation



Når bare jeg får 
 ________________ 

!

så bliver jeg glad

Spørgsmål:











Arbejdsglæde for ledere

• Vær selv glad 

• Gå foran 

• Kend folkene 

• Hav tid





Ambassadører



Tag kritikere i ed



• Beslut dig for 1 til 3 ting du vil 
gøre for arbejdsglæden 

• Små ting - påvirk vanerne!

Tag handling



• Beslut dig for 1 til 3 ting du vil 
gøre for arbejdsglæden 

• Små ting - påvirk vanerne!

Tag handling



Materialer efter foredraget: 
jon.dk/carl-ras

TAK !

• Præsentationen 
• Artikler + video 
• Danmarks største 

fællesskab af 
arbejdsglædefans



Fejre succeser





Alting får en ende



TAK !


