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Jon Kjær Nielsen - 
Foredragsholder & 

Forfatter 

Civilingeniør, 2002. 
Tidl. HR-specialist.   

Foredragsholder og 
konsulent fra 2006. 

Motorcyklist, læsehest, 
hobbykok, podcast vært 



Bedre hverdag



“Guldet vindes i 
hverdagen” 

- Kasper Hjulmand, tidl. 
dansk mester med  
FC Nordsjælland



Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane





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



“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 

korrekt diagnose…

Fra bogen The Happiness Advantage, af Shawn Achor



Din arbejdsglæde?



44%

16%



Stem med Mentimeter! 
jon.dk/em

Hvor glad…?

http://jon.dk/em


10%

72%



Hvad giver 
arbejdsglæde?

Refleksion



Tips til sammenhold



Team-opgave: 
 “Hvad sætter du allermest pris på 

ved en god kollega?”

•Hvad beskriver den 
gode (ideelle!) 
kollega?



#2 Inviter på DATE



Kaffe over telefonen

Stem med Mentimeter! 
jon.dk/em

http://jon.dk/em


#53 Vis os dit køleskab



#26 Udklædningsdag



#31 Appreciation Day



#61 Stuegang



Har du talt 
med din chef i dag?



#18 Hjælpende hænder



Social distance - ikke kun skidt?



Stem med Mentimeter! 
jon.dk/em

Hjemmekontoret

http://jon.dk/em


Resultatskabelse



Fremdrift



Fælles succesbog



Morgenritualet



Mål det du når





Stem med Mentimeter! 
jon.dk/em

Mine bedste timer

http://jon.dk/em


#9 Forbered til flow



Fokus rette sted



Vindmøller eller læhegn?





Leveregel: 
Der er ingen 

nye problemer





Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane



Alt samlet på jon.dk/em 

“Målrettet Mandag” 
• Tips hver uge + nyt om livestreams, 

videoer, podcasts 
• Gratis ebog: “Det Glade Dusin” 

Find også: 

• Jon Kjær Nielsen på LinkedIn 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast 
• YouTube “Jon Kjær Nielsen”

http://jon.dk/em

