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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 





Flere materialer efter: 
jon.dk/vejen 

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 

• Ugens tip til en bedre uge: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast



• Hils på hinanden 

• Hvad glæder du dig til idag?  

• Videre til den næste!



?



Hvor glad…?



Kanal på YouTube



Derfor  
arbejdsglæde





“Et bedre sted at være 
er et bedre sted”

Produktivitet Service

Salg

Ledelse

Sygefravær
Personaleomsætning

Kreativitet

Indlæring

Teamwork

Forandringsparathed







Arbejdsglæde som værn

“Arbejdsglæde 
er den eneste 

langsigtede kur 
mod stress” 

- Bo Netterstrøm



Middelfart Sparekasse



Kilderne til 
arbejdsglæde



Tænk på en god 
oplevelse på 

jobbet

Refleksion



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

2. Diskuter og noter hvad 
der giver arbejdsglæde. 

3. Opsamling i plenum.

Opgave



?







Det gode kollegaskab



#2 Inviter på DATE



Kaffe over telefonen



#53 Vis os dit køleskab



#31 Appreciation Day



#18 Hjælpende hænder



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

•Beskriv den gode 
(ideelle!) kollega 

•Tag noter / fremlæg



Det gode kollegaskab



Tillid



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår





Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Manglende anerkendelse



Ros og anderkendelse



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Brok fra kolleger
• Manglende anerkendelse



Offertrøjen



Indflydelse

Interesse
Ingen

interesse



Kortlæg hvad der optager os i 
vores hverdag, i forhold til om det 
noget vi har indflydelse på, eller 

kun interesse i?

Opgave



“Jeg har haft mange 
bekymringer i mit liv. 
De fleste af dem blev 

ikke til noget”
- Mark Twain



Interesse

Indflydelse

At bekymre 
sig om det 

rette

Ingen
interesse



Frokost



Arbejdsglædedræbere
• Rod i rammer og vilkår

• Brok fra kolleger
• Manglende anerkendelse



Leveregel:  Intet er 
nogensinde nogens skyld



Gør det lettere



Kultur





Kultur
Overbevisninger 

 + Systemer



Møgregler



#33 Elefantordenen



Den gode stemning



Den gode stemning



Stemning - Diskussion 1

•Hvad sikrer god 
stemning på et møde? 

•Hvad ødelægger 
stemningen? 

•Hvordan gør vi et møde 
bedre?



Hjerneforskning



Eksperimentet

•Op at stå 

•To-og-to



Instruktion til 2’erne:
Kik den anden i øjnene 
og sæt et stort smil op



SpejlneuronerSpejlneuroner



Uventet venlighed



Gør det lettere



Positiv psykologi



Menneskelig trivsel



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



Positive følelser#1



Hvor meget...?



3-til-1
Losada forholdet:



Losada ratio



Optimisme



Hvad gik godt?



Hvad gik godt?
•Hvad er tre ting du 

sætter pris på fra ugen 
der gik?





#6 Taknemmelighedsdagbog



Næste legestue:

•Hvad er det bedste der er 
sket siden sidst?



Leveregel: 
Der er ingen 

nye problemer



Engagement#2



Flow



Positive Relationer#3





Stemning - Diskussion 2

•Hvordan bidrager 
Facebook positiv til 
hverdagen? 

•Hvordan påvirker 
Facebook os negativt?



Det gode 
sociale 
medie



Mening#4



Mening



Hvad er vi stolte af...
•Hvad er vi særligt stolte af 

ved vores arbejde? 

•Hvor ser vi at vi gør en 
forskel?

Ta’ snakken med 
kollegerne



Præstation#5



Positive følelser

Relationer
Engagement

Mening
Præstation



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



Løbende forbedringer

•Hvis målet er at skabe en 
bedre arbejdsplads, hvad 
kunne så være værd at 
arbejde for?



Fejre succeser





Hvad gik godt?
•Hvad er det bedste fra 

idag?



Flere materialer efter: 
jon.dk/vejen 

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 

• Ugens tip til en bedre uge: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast
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