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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 





Materialer efter foredraget: 
jon.dk/seas-nve

• Præsentationen 
• ebog “Det Glade Dusin” 
• Ugens produktivitetstip 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast













Forandringer



Frygt og usikkerhed
• Det ukendte

• Statustab
• Forringede kompetencer

• Mistede relationer



Nøglen: 
Lyst til at hoppe 

ned



Fokus rette sted



Vindmøller eller læhegn?





Leveregel: 
Der er ingen 

nye problemer



Kultur













Kultur
Hvis afdelingen er et 

super sted om et halvt år, 
hvordan er den blevet det?







Når man kun ændrer struktur



En anerkendende kultur





Kuturelle artefakter

Hjemmeopgave: 
Se tip #33 Elefantordnen  

- Hvordan vil vi gøre?



Møgregler



MØGLER i livet
• Jeg er for gammel…    /    Jeg er for ung… 

• Skole -> Uddannelse -> Job -> Ægteskab -> 
Børn -> Pension -> Golf -> Død 

• Succes måles i sammenligning med andre 

• Vis aldrig svaghed 

• Man kan ikke spise is til morgenmad



MØGLER på jobbet
• Job og privatliv er adskilt 

• Kvinder kan ikke finde ud af teknik 

• Hvis du viser tillid, så bliver det udnyttet 

• Jeg er for gammel til forandringer 

• Feedback skal være kritik 

• Vi skal ikke have det sjovt, det er uprofessionelt





Ohno’s cirkel

Spørg  
“hvorfor?”



#83 Lyt til de nye



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

• Små ting! 

• Start en vane

Tag handling



“Guldet vindes i 
hverdagen” 

- Kasper Hjulmand, tidl. 
dansk mester med  
FC Nordsjælland



Materialer efter foredraget: 
jon.dk/seas-nve

• Præsentationen 
• ebog “Det Glade Dusin” 
• Ugens produktivitetstip 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast
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