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Kultur



Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane







Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Jon Kjær Nielsen - 
Foredragsholder & 

Forfatter 

Civilingeniør, 2002. 
Tidl. HR-specialist.   

Foredragsholder og 
konsulent fra 2006. 

Motorcyklist, læsehest, 
hobbykok, podcast vært 





Modtag sidste nyt: 
Jon.dk/mandag





Flere materialer: 
jon.dk/capio• Præsentationen 

• ebogen “Det Glade Dusin” 

• Ugens inspiration: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• YouTube kanalen 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/capio


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 og tidl. mester 

med FC Nordsjælland





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



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

2. Diskuter hvad der giver 
arbejdsglæde. Har vi noget til 
fælles? 

3. Opsamling i plenum.

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
• Manglende anerkendelse



Offertrøjen



Indflydelse

Interesse
Ingen

interesse



Anmeldelse på vej (YouTube)



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



Kultur 







#83 Lyt til de nye



Vi lytter til  
- og lærer af - 

de nye

Vi lærer de nye 
hvordan vi gør 

her hos os

?



Vi er super åbne 
overfor nye 

perspektiver og at 
finde det fælles nye

Vi går meget op 
i hvordan vi 

plejede at gøre 
hos “os”

?



Faldgruben: 
“Nu må vi 

vente og se...”







Forandringer



Frygt og usikkerhed
• Det ukendte

• Statustab
• Forringede kompetencer

• Mistede relationer

• Negativity Bias m.fl.



Disruption: Vi opdager det for sent















Ægte mælk - kofrit
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Ægte mælk - kofrit





Nøglen: 
Lyst til at hoppe 

ned



Social Kapital

Tillid

Retfærdighed Samarbejde



Gode kolleger



OPG: “Hvad sætter du allermest 
pris på ved en god kollega?”

•Tegn en kollega 

•Beskriv den gode 
(ideelle!) kollega 

•Tag noter / fremlæg



#2 Inviter på DATE



#53 Vis os dit køleskab



#26 Udklædningsdag



#57 Byt job



#18 Hjælpende hænder



Anerkendelse



#62 Rosedagen



#31 Appreciation Day



Har du rost din chef idag?



#33 Elefantordenen



Fejre succeser





Kultur
•Hvad er særligt godt ved 

vores kultur, det vi vil 
fastholde? 

•Hvad vil vi gerne tilføje til 
kulturen? (“det kunne være 
godt, hvis vi var bedre til…”)



Positivt udsyn, 
retningsfølelse





Leveregel: 
Der er ingen 

nye problemer



Hvad gik godt?





#69 Start møder positivt



Hvad gør vi nu...
• Målet er, at der i resten af 2022 

skabes rigtigt meget arbejdsglæde. 

• Hvad kan vi hver især gøre nu, for at 
komme igang? 

• Hvilke fællesinitiativer kan vi tage?



Kommende personalemøder:
Opfølgning på ideerne fra 
sidst. 

•Er vi blive klogere? 
•Hvad er næste skridt?



Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane



#58 Ambassadører



#88 Tag kritikere i ed



Flere materialer: 
jon.dk/capio• Præsentationen 

• ebogen “Det Glade Dusin” 

• Ugens inspiration: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• YouTube kanalen 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/capio
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