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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 









Flere materialer efter: 
jon.dk/fsr 

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 
• Ugens tip til en bedre uge: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast 
• Videoer på YouTube

http://jon.dk/fsr


Program
Derfor arbejdsglæde! 
Hvad giver - og tager - arbejdsglæden?
Workshop: Bekymringer? Forventninger?

Forandringer - på godt og ondt
Det store og fleksible kontor  - på godt og ondt

Workshop: Ideer og eksperimenter

Kultur: Lugten i bageriet



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



Kultur 





#83 Lyt til de nye



Vi lytter til  
- og lærer af - 

de nye

Vi lærer de nye 
hvordan vi gør 

her hos os

?







3 forhold fastholder os



Når man kun ændrer struktur



Derfor  
arbejdsglæde



Social Kapital

Tillid

Retfærdighed Samarbejde



“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



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår



Rod i rammer og vilkår



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Brok fra kolleger
• Manglende anerkendelse



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



H + T = V



Leveregel:  Intet er 
nogensinde nogens skyld



Bekymringer og forventninger

•Hvad er særligt godt ved vores 
kultur, det vi vil fastholde? 

•Hvad ser jeg frem til ved det 
nye? 

•Hvad frygter jeg kan være en 
udfordring i det nye?



Faldgruben: 
“Nu må vi 

vente og se...”





Storrummets 
udfordringer



Udfordring: 
Synergier  
udebliver



Udfordring: 
Støj



Hurtige løsninger
• Luk af: Høretelefoner 

• Luk i: Mødelokaler og stillerum 

• Skrub af: Fællesområder 

• Valg af materialer & layout



Udfordring: 
Forstyrrelser



Udfordring: Forstyrrelser
Menneskefælder



Hurtige løsninger
• Gem væk: Undgå menneskefælder 

• Hold væk: Brug skilte





Skrub-af skilte





Hurtige løsninger
• Gem væk: Undgå menneskefælder 

• Hold væk: Brug skilte 

• Aftalt stilletid 

• Personlige åbningstider



Aftalt stilletid



Aftalt stilletid



App: Pomodoro

Til PC: Tomighty

Instruktioner: 
“Pomodoro Technique”



Personlige åbningstider



Distraktioner



Du vil blive distraheret





Udfordring:  
Rod



Hurtige løsninger
• Clean Desk 

• Ryd af og ryd op inden weekenden 

• Fællesdag 

• Ejerskab



Det virkelige problem:  
Dårlig brug af tiden





Mål: Et godt sted at være









#80 Prøveperioder 
Eksperimenter med tiltag og retningslinjer



Mini-workshop
Efter flytningen er det op til os selv at designe vores 
fælles hverdag. 

• Hvad kunne vi lægge ud med at prøve af? Hvad tror vi 
vil give os en god dag, med både: 

• Plads til fokus og fordybelse… 

• samt mulighed for hjælp og sparring? 

• Skal vi involvere resten af huset i noget?



Kommende afdelingsmøder:

Opfølgning på ideerne fra 
sidst. 

•Er vi blive klogere? 
•Hvad fungerer godt? 
•…og stadigt ikke? 
•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 efter: 
jon.dk/fsr 

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 
• Ugens tip til en bedre uge: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast 
• Videoer på YouTube

http://jon.dk/fsr
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