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Jon Kjær Nielsen - 
Foredragsholder & 

Forfatter 

Civilingeniør, 2002. 
Tidl. HR-specialist.   

Foredragsholder og 
konsulent fra 2006. 

Motorcyklist, læsehest, 
hobbykok, podcast vært 







“Guldet vindes i 
hverdagen” 

- Kasper Hjulmand, 
landstræner og tidl. mester 

med FC Nordsjælland



“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… Fra bogen The Happiness Advantage, af Shawn Achor





Kultur 







#83 Lyt til de nye







Distance - kommet 
for at blive



Bidrag til undersøgelsen: 
jon.dk/tal

9%

72%

Tallene fald ikke (2015 vs. 2020)





Skab det bedste 2022



Tilbage på 
arbejdspladsen 

Eller:  

Vi starter forfra, 
på arbejdspladsen



Genopbygge hvordan?



Genopbygge hvordan?

Hvad tog 
branden 
hos jer?



Forbedring, ved 
at bygge på det 
der virker bedst 

Spørgsmål at udforske: 

Hvad afslørede pandemien 
for os? 

…hvad virkede godt? 
…hvad er vi gode til? 

…hvad overraskede os positivt?

Større spørgeguide i 
Klub Trivsel



“Godt at se jer” 
Planlæg et personalemøde om 

fælleskabet
•Del de bedste erfaringer 

fra pandemitiden 
•Hvad har I savnet ved 

hinanden? 
•Del de gode historier 
•2-og-2: Hvad har været 

svært?



Vores ideelle 
arbejdsplads 
Spørgsmål at udforske: 

Hvordan laver vi en bedre hverdag? 

…hvordan arbejder vi sammen? 
Fælleskab, teamwork, 
sidemandsoplæring… 

…hvad er det bedste mix af kontor 
og hjemmearbejde? 

…hvordan genoptager vi samværet, 
efter social distance?Større spørgeguide i 

Klub Trivsel







3 forhold fastholder os



Når man kun ændrer struktur



En anerkendende 
kultur



Normalisering herfra?



Ledelses dilemmaer og 
opmærksomhedspunkter



Hvad min chef 
tror jeg laver

Hvad jeg laver



Forskellige behov



Dilemma:  
Faste løsninger vs. individuelle behov

Lise får mere fra hånden en 
gennemsnittet, og vil meget 
gerne arbejde en del 
hjemme, da det er der hun 
får løst opgaverne. På 
arbejdet oplever hun, at 
mange trækker i hende, og 
der er løbende forstyrrelser.

Poul ved, at han ikke kan 
fungerer hjemme. Der er for 
stille, han har brug for at 
spille bold op af andre og 
han vil i det hele taget gerne 
adskille arbejde og fritid 
skarpt.

Chris siger han gerne vil arbejde hjemme, men det er tydeligt 
at han ikke er selvdrevet og ikke får noget for hånden når han 
efterlades i fred. Chris kan ikke selv se det.



Tid til fokus og flow



Engagement  
& Flow



Beskyt Bedste Sendetid



Aftalt stilletid



Personlige åbningstider



4 dages arbejde…?



Sluk for elektronikken



App: Pomodoro

Til PC: Tomighty

Instruktioner: 
“Pomodoro Technique”



Mulighed for 
uforstyrret 

arbejde + ingen 
feberredninger

Konstant til 
rådighed, klar 
til at reagere

Har vi det optimale miks?





Lederens udfordringer
• Usikkerhed

• Manglende svar <-> folks behov for svar

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem



Dunning-Kruger 
effektten



Lederens udfordringer
• Usikkerhed

• Manglende svar <-> folks behov for svar

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem

• Magtfuldkommenhed



Cookie Monster 
effekten



Lederens udfordringer
• Usikkerhed

• Manglende svar <-> folks behov for svar

• Manglende anerkendelse

• Micro Managing

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem

• Magtfuldkommenhed



Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane



Flere materialer efter: 
jon.dk/bronderslev 

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 
• Ugens tip til en bedre uge: 
         “Målrettet Mandag” 

• Adgang til Klub Trivsel 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast





GRATIS ADGANG 
brug kode: 

BEDREHVERDAG



https://www.dropbox.com/s/z2ov1wqzwauxd4m/Sk%C3%A6rmbillede%202021-11-04%20kl.%2012.28.46.png?dl=0
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