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Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane









Jon Kjær Nielsen - 
Foredragsholder & 

Forfatter 

Civilingeniør, 2002. 
Tidl. HR-specialist.   

Foredragsholder og 
konsulent fra 2006. 

Motorcyklist, læsehest, 
hobbykok, podcast vært 



Flere materialer: 
jon.dk/ncc

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 

• Ugens produktivitetstip 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/ncc


Kanal på YouTube



Kultur 



Derfor  
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…

Fra bogen The Happiness Advantage, af Shawn Achor



Kilderne til 
arbejdsglæde



Tænk på en god 
oplevelse på 

jobbet

Refleksion



?





Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår







Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår



Offertrøjen



Leveregel:  Intet er 
nogensinde nogens skyld



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår
• Brok fra kolleger

• Manglende anerkendelse

• Oplevet uretfærdighed

• Dårlig relation til min chef



Faldgruben: 
“Nu må vi 

vente og se...”







Forandringer







Vi har forbandet svært ved 
at give slip på det gamle





Frygt og usikkerhed
• Det ukendte

• Statustab
• Forringede kompetencer

• Mistede relationer



Kultur 







Møgregler



#33 Elefantordenen









Kultur
•Hvad er særligt godt ved 

vores kultur, det vi vil 
fastholde? 

•Hvad vil vi gerne tilføje til 
kulturen (ideelt set)?



Dyrk kulturbærerne



#58 Ambassadører



#88 Tag kritikere i ed



#31 Appreciation Day



Fejre succeser







Cookie Monster 
effekten



16 tips til hensigtsmæssig adfærd

Artikel om forandringsledelse på jon.dk



Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane



Løbende forbedringer

•Hvis målet er at skabe en 
bedre arbejdsplads, hvad 
kunne så være værd at teste 
af hos alle, eller i en 
afdeling?
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