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Kultur







Måder vi tager fejl på
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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 





Ca. 100 videoer



Materialer efter foredraget: 
JON.DK/HSHANSEN

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

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast



Faldgruben: 
“Nu må vi 

vente og se...”







Forandringer











“Modstand mod 
forandringer er en 

ressource” 
- Chr. Ørsted, forfatter til  

Livsfarlig Ledelse



Frygt og usikkerhed

Modstand



Frygt og usikkerhed
• Det ukendte

• Ustabilitet

• Statustab
• Forringede kompetencer

• Mistede relationer



Nøglen: 
Lyst til at hoppe 

ned



Social Kapital

Tillid

Retfærdighed Samarbejde





Kurt Lewin (1947)



Kultur 
Struktur 
Rutiner



3 forhold fastholder os



Når man kun ændrer struktur



Når man kun ændrer struktur



Kultur









Ohnos cirkel

Spørg  
“hvorfor?”



#83 Lyt til de nye



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…”)



Anerkendelse



#62 Rosedagen



#31 Appreciation Day



#33 Elefantordenen



#23 Rosekort



Har du rost din chef idag?



En anerkendende 
kultur 
…skaber vi selv



16 tips til hensigtsmæssig adfærd

Artikel om forandringsledelse på jon.dk



Givtige tilgange
• Ærlighed

• Lyt, og vis at du har lyttet

• Fokus på kerneopgaven

• Anerkendelse, fejring af fremskridt

• Dyrk kulturbærere

• Slå ned på modarbejderne

• Traditioner (gamle og nye)



Ledelsesopgaven?





Lederens faldgrupper
• Karriereprojekter (G4S, DONG?)

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem



Dunning-Kruger 
effekten

Hanlons 
Razor



Lederens faldgrupper
• Karriereprojekter (G4S, DONG?)

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem

• Magtfuldkommenhed



Cookie Monster 
effekten



Lederens faldgruber
• Karriereprojekter (G4S, DONG?)

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem

• Magtfuldkommenhed

• Micromanagement



“I work for them” 
Gary Vaynerchuk, CEO, 
Vayner Media (~1000)
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