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God morgen







Jon Kjær Nielsen - 
Foredragsholder & 

Forfatter 

Civilingeniør, 2002. 
Tidl. HR-specialist.   

Foredragsholder og 
konsulent fra 2006. 

Motorcyklist, læsehest, 
hobbykok, podcast vært 







Program
• Vigtighed: Derfor arbejdsglæde 

• Arbejdsglædedræberne 

• Menneskelig trivsel og arbejdglæde 

• Forandringer - trussel, vilkår og mulighed 

• Kulturpåvirkning 

• Konkrete initiativer på jobbet



“Guldet vindes i 
hverdagen” 

- Kasper Hjulmand, 
landstræner og tidl. mester 

med FC Nordsjælland



Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane



•Hils på hinanden 

•Én ting du glæder 
dig til idag



ReflektionsarkReflektionsark



Mig-planchen
• Mit navn 

• Hvor jeg arbejder 

• En ting jeg er god til 

• Noget der giver mig 
arbejdsglæde er…

Svar illustreres uden bogstaver og tal





#21 Forventningsplakaten



#37 Holdtrøjer



#43 Et sejt slogan



#52 Frem med talentet



Gode relationer





Hjerneforskning



Eksperimentet

•Op at stå 

•To-og-to



Instruktion til 2’erne:

Kik den anden i øjnene og 
sæt et stort smil op



SpejlneuronerSpejlneuroner



Uventet venlighed







#71 Plukkefri høner



Gode relationer



Succespartner



Derfor  
arbejdsglæde



“Et bedre sted at være 
er et bedre sted”

Produktivitet Service

Salg

Ledelse

Sygefravær
Personaleomsætning

Kreativitet

Indlæring

Teamwork

Forandringsparathed









Arbejdsglæde som værn

“Arbejdsglæde 
er den eneste 

langsigtede kur 
mod stress” 

- Bo Netterstrøm



Produktivitet: 

…glade læger er 19% hurtigere til at stille en præcis 
diagnose… Fra bogen The Happiness Advantage, af Shawn Achor



Salg: 

Optimistiske sælgere 
lukker 88% flere ordrer

Fra bogen Learned Optimism, af Martin Seligman







1. Engageret 

2. Ikke engageret 

3. Aktivt uengageret

3 kategorier





Neurointensivt 
terapiafsnit



Neurointensivt 
terapiafsnit

Sygefravær: 
15% -> 2%



Neurointensivt 
terapiafsnit

Sygefravær: 
15% -> 2%

Årlig besparelse: 
Kr. 2+ mill.



Pause



Kilderne til 
arbejdsglæde



Tænk på en god 
oplevelse på jobbet

Opgave ->



1. Hver person fortæller om 
en god dag (1 minut) 

2. Diskuter og noter hvad 
der giver arbejdsglæde. 

3. Fremlægge kort.

Opgave



?





Social Kapital

Tillid

Retfærdighed Samarbejde



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår



Rod i rammer og vilkår



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Brok fra kolleger



Offertrøjen



Indflydelse

Interesse
Ingen

interesse



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

ikke til noget”
- Mark Twain



Interesse

Indflydelse

At bekymre 
sig om det 

rette

Ingen
interesse



Leveregel:  Intet er 
nogensinde nogens skyld



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Brok fra kolleger

• Ikke at kunne nå arbejdet
• Manglende anerkendelse

• Oplevet uretfærdighed

• Dårlig relation til chefen



Faldgruben: 
“Nu må vi 

vente og se...”











Forandringer



Frygt og usikkerhed
• Det ukendte

• Statustab
• Forringede kompetencer

• Mistede relationer



Gør det lettere
• Attraktivt mål -> Mening

• Mulighed for at præstere

• Rum og frihed
• Positive oplevelser

• Ærlighed og åbenhed



Nøglen: 
Lyst til at hoppe 

ned



Refleksion

Hvor er vi bedst? 

Hvor er vi ikke gode nok? 

Er der lavthængende frugter?



Lünch



Walk ’n Talk
“Hvad er det bedste ved at 

arbejde for L&F?”



Kultur 







#83 Lyt til de nye







Kultur 
Struktur 
Rutiner



Når man kun ændrer struktur



Kultur

•Hvad skiller vores kultur sig 
ud fra mængden? Hvor er vi 
lidt usædvanlige? 

•Kan du nævne eksempler på 
nedarvede “regler”? (på godt 
og ondt)



Anderkendelse igen



Anerkendelse for mig…

• Besvar: Jeg føler mig anerkendt når… 

• Tag 1 billedkort fra buffén 

• Brug billedet til at tale ud fra



Menneskelig trivsel



Positiv psykologi



Positiv psykologi
En af de seneste tyve års 
mest betydningsfulde 
opdagelser fra psykologien 
er, at individer kan vælge 
måden de tænker på.” 
    
               - Martin Seligman



H + T = V



PERMA



Positive følelser#1



3-til-1
Losada forholdet:



Losada ratio



Micro-øjeblikke



#69 Start møder positivt



Optimisme



Hvad gik godt?





#23 Rosekort



Engagement#2



Flow



Relationer#3



#18 Hjælpende hænder



#31 Appreciation Day



#2 Inviter på DATE



# 17 Tak dine helte



Mening#4



Mening



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

ved vores arbejdsplads? 

•Hvor ser vi at vi gør en 
forskel?

Gør det synligt i 
hverdagen, italesæt det



Shareholder 
Value (1981)

“Dumbest idea ever”



Præstation#5



#33 Elefantordenen



Positive følelser

Relationer
Engagement

Mening
Præstation



Reflekterende teamReflekterende team



#58 Ambassadører



#88 Tag kritikere i ed



#19 Snyd på en god måde



RefleksionsarkRefleksionsark



Løbende forbedringer
• Hvis målet er at skabe den bedste 

arbejdsplads vi kan, hvad kunne så være 
værd at prøve af? 

• I egen afdeling/team 

• For alle 

• For kunder?



Alting får en ende



Flere materialer efter: 
jon.dk/lf 

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 
• NYT: 6-ugers videokursus    

• Kampagne fra uge 41 
• Ugens tip til en bedre uge: 
         “Målrettet Mandag” 
Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/lf
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30-dages 
udfordringen



De næste 30 dage
• Forpligt dig til én forandring, én bedrift 

eller et stort resultat du vil opnå de 
næste 30 dage 

• Skriv det ned 

• Vær klar i spyttet 

• Del det med andre 

• Fejre succesen


