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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 









Kanal på YouTube



Ca. 100 videoer



Tag handling for bedre hverdag

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

• Små ting! 

• Start en vane



Flere materialer: 
jon.dk/danica• Præsentationen 

• ebogen “Det Glade Dusin” 

• Ugens inspiration: 
         “Målrettet Mandag” 

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



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



?





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)



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Brok fra kolleger
• Manglende anerkendelse

• Føle sig udygtig / ingen success

• Dårligt forhold til egen leder

• Mgl. tillid & mgl. indflydelse



Kultur 







#83 Lyt til de nye



Vi er super åbne 
overfor nye 

perspektiver og at 
finde det fælles nye

Vi går meget op 
i hvordan vi 

plejer at gøre 
hos “os”

?



Spørgsmål

Hvad er succes for 
en organisation?



Succes:

At levere på 
formålet





Formålet / Kerneopgaven









Sekundært: Instrumentelle mål





Du får hvad du måler

























Spørgsmål
Hvad er jeres 
kerneopgave? 

(eller kald det formål, 
mission, vision…)







Opgave: Kerneopgaven i ord og billeder 

Vælg 1-2 billedekort fra buffeten, som du tænker udtrykker din 
forståelse af formålet. 
Sæt ord på din forståelse under 4 øje, og så i plenum. 
(forsøg at undgå metaforer og vidtløftigt sprog, men gør det konkret) 



Kultur 







3 forhold fastholder os



Når man kun ændrer struktur



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…”)



Prioritering vs. Parkinsons Lov



Parkinsons Lov
“Arbejde udvider sig 
således, at det fylder 

den tid der er til 
rådighed”

  - Cyril Northcote Parkinson, 1955



Den næste 
bog du bør 

læse



Den sidste bog du 
gider læse :-)



Parkinsons Lov

Taktisk brug af 
deadlines

Begrænset tid på 
opgavenRadikalt: Spring 

opgaver over



Gå til tiden 4 dages arbejde…?



“Møder er gift”





Diskussion:  
(to grupper?) 

Hvad er essensen i vores arbejde? 

“Most things don’t matter” 
    - Greg McKeown



Ledelse til succes og 
arbejdsglæde



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



Ægte mælk - kofrit



Ægte mælk - kofrit





Nøglen: 
Lyst til at hoppe 

ned



Social Kapital

Tillid

Retfærdighed Samarbejde



Anerkendelse





#62 Rosedagen



Morten

HappyWays 
Podcast 

Episode 03: 
An end to whining 
and complaining



#31 Appreciation Day



#61 Stuegang



#23 Rosekort





#33 Elefantordenen



Fejre succeser











Ledelsesopgaven?







Lederens prioriteter?

Medarbejdere

Virksomhed Kunder



Balance:

PerformancePsykologisk 
tryghed

Læs mere: Amy Edmondson, og hendes begreb “Teaming”



Lederens faldgrupper
• De forkerte motiver (G4S, DONG?)

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem



Dunning-Kruger 
effekten

Hanlons 
Razor



Lederens faldgrupper
• De forkerte motiver (G4S, DONG?)

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem

• Magtfuldkommenhed



Cookie Monster 
effekten



Lederens faldgrupper
• De forkerte motiver (G4S, DONG?)

• Sende aben videre (coaching)

• Inkompetence, forenkling af problem

• Magtfuldkommenhed

• Micromanagement



I lyset af alt dette, hvori består 
så ledelsesopgaven?

Spørgsmål



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)



#58 Ambassadører



#88 Tag kritikere i ed



Hvad gør vi nu...
• Målet er, at vi i 2023 skaber rigtigt 

meget arbejdsglæde og fælles retning. 

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

• Hvilke fællesinitiativer kan vi tage?



Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane



Flere materialer: 
jon.dk/danica• Præsentationen 

• ebogen “Det Glade Dusin” 

• Ugens inspiration: 
         “Målrettet Mandag” 

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



#2 Inviter på DATE



#53 Vis os dit køleskab



#26 Udklædningsdag



#57 Byt job



#18 Hjælpende hænder



Positivt udsyn, 
retningsfølelse





Leveregel: 
Der er ingen 

nye problemer



Hvad gik godt?





#69 Start møder positivt


