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Tag handling

• Beslut dig for 1 til 3 ting 
du vil gøre i dagligdagen 

• Små ting! 

• Start en vane



“Guldet vindes i hverdagen” 
- Kasper Hjulmand, landstræner 

& tidl. dansk mester







Jon Kjær Nielsen - 
Foredragsholder & 

Forfatter 

Civilingeniør, 2002. 
Tidl. HR-specialist.   

Foredragsholder og 
konsulent fra 2006. 

Motorcyklist, læsehest, 
hobbykok, podcast vært 





Bedre hverdag





Materialer efter foredraget: 
jon.dk/hofor

• Præsentationen 
• ebog “Det Glade Dusin” 
• Ugens tip: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/hofor


Skab det bedste 2021



Tilbage til 
normalen 

Eller:  

Vi starter forfra, 
på arbejdspladsen



Genopbygge hvordan?



Fundamentet:

Arbejdsglæde





“Et bedre sted at være 
er et bedre sted”

Produktivitet Service

Salg

Ledelse

Sygefravær
Personaleomsætning

Kreativitet

Indlæring

Teamwork

Forandringsparathed



Produktivitet: 

…glade læger er 19% 
hurtigere til at stille en 

præcis diagnose…



Tænk på en god 
oplevelse på 

jobbet

Refleksion



?



10%

72%

Ultimo
2020



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår



Rod i rammer og vilkår



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår



Offertrøjen



“Jeg har haft mange 
bekymringer i mit liv. 
De fleste af dem blev 

ikke til noget”
- Mark Twain



Leveregel:  Intet er 
nogensinde nogens skyld



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Brok fra kolleger

• Manglende anerkendelse

• Oplevet uretfærdighed

• Dårlig relation til chefen



Kultur







Faldgruben: 
“Nu må vi 

vente og se...”









Forandringer



Nøglen: 
Lyst til at hoppe 

ned



Gør det lettere



Positivt udsyn, 
retningsfølelse



Optimisme



Hvad gik godt?





#69 Start møder positivt



Genfind sammenholdet



Høstfesten 
(eller  Midsommer)



#2 Inviter på DATE



#62 Rosedagen



#61 Stuegang



#18 Hjælpende hænder



Kollegaworkshop: 
Hvordan kommer vi tættere 

sammen som kolleger?
•Beskriv den gode kollega 
•Del de bedste erfaringer 

fra pandemitiden 
•Kom gerne på konkrete 

initiativer med kort 
tidshorisont





Cookie Monster 
effekten



#58 Ambassadører



Fejre succeser





• Beslut dig for 1 til 3 ting 
du vil gøre i dagligdagen 

• Små ting! 

• Start en vane

Tag handling



Materialer efter foredraget: 
jon.dk/hofor

• Præsentationen 
• ebog “Det Glade Dusin” 
• Ugens tip: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/hofor
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