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Takketalen 
En kæmpe stor tak til min store kærlighed, Caroline Maise Jensen. Tak 

fordi jeg måtte få dit fantastiske arbejde, De 2 intelligenser, og hvad vi 

tror på, med i bogen. Det arbejde du har brugt så mange år på, og som 

har rykket hele min opfattelse af os selv. 

Uden Carolines fantastiske arbejde ville jeg ikke have fået den fine indsigt, 

som jeg har fået, samt forståelse for hvad det var, jeg gjorde, som var så 

anderledes. Så af hjertet tak, min skat.  

Tak for jer unger, Magnus, Mikkel, Oskar og Molly, I er fantastiske 

mennesker. I ved, at jeg er stolt af jer uanset hvad. Det er så fedt, at I 

gider lege med os, selvom I synes, det er lidt barnligt ind imellem. Det 

giver os så meget glæde. 

Der skal også lyde en stor tak til mine gamle medarbejdere, kollegaer og 

chefer. Tak fordi I holdt mig ud og som oftest var friske på lidt gak og 

løjer, men altid på at levere varen. Det har været fedt. 

Tak til mine kontorfællesskabsbrødre, Thomas Jørgensen og Finn Mansur. 

Det er en fornøjelse at komme på kontoret, tak for støtten til at skrive 

denne bog. Vi ses i morgen. 

En stor tak til Thomas Jørgensen, Michael Hoffmann og Steen Heilmann, 

tak for at læse, komme med rettelser og input, samt kæmpe tak til 

forfatteren Bodil Aline Jørgensen fra www.bodil-aline.dk, som har været 

igennem med retteblækken, og sidst men ikke mindst, Anja Mansur, for at 

give bogen en professionel gennemgang, tak, det er meget værdsat.  

Der skal også lyde en stor tak til mig selv, tak fordi jeg gik selvstændig og 

troede på, at jeg kunne leve af det. Det kan godt være, at jeg er nødt til at 

sælge huset, men stadig tak, for jeg nyder mit selvstændige liv, tak, fordi 

jeg fik overbevist mig selv om, at jeg godt kunne skrive en bog.  
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Hvorfor du skal læse denne bog 
Jeg har helt bevidst skrevet bogen i et enkelt og ligefremt sprog, fordi det 

er sådan, jeg er. Det er sådan, jeg selv kan forholde mig til det på, håber 

du finder den nem at gå til. Jeg har også forsøgt at skrive helt ind til benet 

uden alt for meget udenoms fyld.  

Hensigten med bogen er, at jeg vil hjælpe flest mulige til at opnå 

arbejdsglæde. Den bygger på mine egne erfaringer og dermed summen af 

mit lederskab, kurser, uddannelse, sparring, medarbejdersamtaler og alt 

det andet, jeg har været igennem. Jeg har ingen intentioner om at 

overbevise dig om noget med flotte teorier eller henvisninger til, hvad 

eksperter mener. Det her er, hvordan jeg har arbejdet med arbejdsglæde, 

og jeg håber, du vil finde det inspirerende nok til selv at skabe den.  

Der er gjort plads til, at du kan arbejde med tingene, mens du læser 

bogen. Tanken er, at du kan bruge den som et personligt udviklingskursus. 

Der vil være opgaver og refleksioner, som jeg vil opfordre dig til at løse 

undervejs. Jeg tror, at det vil give dig størst udbytte. Til sidst i bogen 

finder du en handlingsplan, så du kan planlægge, hvordan du vil arbejde 

med at skabe arbejdsglæde. 

Som leder gennem mere end 15 år opdagede jeg, at jeg gjorde det 

anderledes end mange af mine kollegaer. Jeg var energisk, havde en tro 

på tingene og fik tingene gjort. Jeg oplevede nogle lederkollegaer, der 

ikke altid tog ansvar, sjældent trådte i karakter og virkede konfliktsky i 

forhold til medarbejderne. Det var ikke, fordi de var dårlige ledere, de 

leverede resultaterne, men vi havde bare forskellige tilgange til ledelse.  

Jeg tænkte ikke så meget over det i starten af min karriere, svaret kom til 

mig senere hen, hvor jeg fandt ud af forskellen. Jeg var mig selv i 

lederrollen, det, at jeg turde være mig selv og ikke påtage mig en rolle, 

fordi jeg var leder, var den helt store forskel. Det er blandt andet det, 

bogen her handler om, at tage lederansvaret på sin egen måde. Tiden er 

simpelthen inde til, at vi omdefinerer måden, vi er ledere på. 
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Bogen er til dig, som har lederansvar, skal til at have det, eller ønsker at få 

det. Og som gerne vil have et alternativ til de mange ledelsesbøger, der 

bygger på ledelsesteorier, videnskabelige og psykologiske undersøgelser, 

hvor kravet er, at du skal huske mange forskellige modeller samt forsøge 

at oversætte dem til din praktiske hverdag. 

Her er en bog, som bygger på egne erfaringer, med egne undersøgelser 

og uvidenskabelige teorier, opsamlet igennem en længere lederkarriere 

med en påstand om, at det er den rigtige tilgang til ledelse.  

Men så alligevel ikke helt. Denne bog er udelukkende til din inspiration, 

tag det, som du kan bruge, og smid endelig resten væk, for der er et 

pragtfuldt twist i mit budskab. Bogen handler om dig, dit lederskab, og at 

din personlige udgave af lederrollen er den rigtige måde at være leder på.  

Bogen er et forsøg på at vise dig et alternativ, hvor arbejdsglæden bliver 

en kultur, hvor måden, vi arbejder og skaber fremragende resultater på, 

bliver legende på en seriøs måde. Bivirkningerne med denne kultur er, at 

medarbejderne leverer resultater, kvalitet, har lavt sygefravær og giver 

highfives, fordi de har lyst.  

Nogle vil nu tænke: kan man det? Og det vil jeg rigtig gerne give et bud 

på, så du kan vurdere, om det faktisk er muligt. 

Det kan være, at du efter nogle af kapitlerne skal lægge bogen lidt fra dig 

og reflektere over nogle ting. Det kan også være, at du læser den hele, 

smider bogen væk eller kommer tilbage til den senere. Du finder ud af, 

hvad der er det bedste for dig. 
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Den røde tråd 
Jeg har 4 overordnede temaer i bogen, som starter med definitionen af 

arbejdsglæde, og hvad den gør. Det er med for at give et fælles 

udgangspunkt og en fælles forståelse for, hvad arbejdsglæden er og kan.  

Derefter kommer jeg ind på dig som person og din rolle som leder. Her 

bliver du bevidst i forhold til dig selv og andre, men også på din lederrolle. 

Det er med, fordi jeg mener, at vi som ledere er nødt til at være os selv 

for at kunne skabe det bedste resultat med arbejdsglæde. Det skal være 

ægte, ellers mister vi pointen med arbejdsglæden, det er ikke et 

teaterstykke, vi skal instruere.  

Tredje tema bliver værktøjerne til at skabe arbejdsglæden. Her vil du få 

eksempler på konkrete handlinger, som du skal have med, når du skal 

skabe arbejdsglæden. Det er til inspiration, du beslutter, om du vil 

overføre det direkte eller ændre det, så det passer dig bedst, når du skal i 

gang med arbejdet. 

Til sidst i bogen vil du få mulighed for at lave den handlingsplan, som vil 

støtte dig i arbejdet med at skabe arbejdsglæde. Det bliver din personlige 

opskrift på, hvordan du vil skabe resultater med glæde. 

 

Hvad er arbejdsglæde? 
Nogle mener, at arbejdsglæden kommer, når vi griner og laver sjov, fordi 

eksperter i arbejdsglæde har fortalt, at når medarbejderne roser, 

anerkender og laver highfives med deres kollegaer, så kommer 

arbejdsglæden. Det er i mit perspektiv en lidt misforstået holdning til 

arbejdsglæden, selvom det selvfølgelig vil være sjovt og give energi at 

gøre det, de anbefaler, den dag. 

Arbejdsglæde for mig er en følelse, hvor man helt grundlæggende føler 

sig rigtig godt tilfreds med det arbejde, man udfører. Det er med lyst og 
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glæde, du tager afsted på arbejde, fordi du har lyst til at lave det, du gør, 

og der er et godt sammenhold på arbejdspladsen.  

Der er ikke som sådan en facitliste på at føle arbejdsglæden, da det er 

individuelt, hvad det er, der skaber det for os. Det, som gør det for den 

ene, er ikke nødvendigvis det samme, som gør sig gældende for den 

anden, fordi vi som mennesker ikke er ens – heldigvis. Det er derfor 

forskelligt, hvornår arbejdsglæden er til stede for den enkelte 

medarbejder. Det er den usikkerhed, du skal navigere inden for som 

leder.  

Du kan altså mærke eller føle det, når arbejdsglæden er til stede, så 

derfor har de fleste arbejdspladser ikke arbejdsglæde som et decideret 

mål. For det kan ikke lægges ind i et regneark, som vi kan måle på, og så 

bliver det hurtigt for ukonkret som mål. Du kan få indikationer ved en 

trivsels- eller medarbejderundersøgelse, når der bliver spurgt ind til, hvor 

tilfreds du er med arbejdet som helhed. 

Trivselsundersøgelser er efter min overbevisning ikke altid retvisende, for 

også her kan der være enorme udfald grundet forskellige faktorer, som 

kan spille ind. Nogle af de udfald, jeg er stødt på gennem min karriere, har 

været:  

 “De har også lige fået ny leder, giv det en chance”. 

 Medarbejdere som har svaret positivt, fordi de synes, det er synd 

for lederen. Medarbejderne kan jo godt lide lederen som person 

og vil “beskytte” deres leder. 

 Nogle af medarbejderne synes, det er for dårligt, at kantinen ikke 

laver nok salat. Der bliver ikke lyttet til dem, så de viser det 

igennem trivselsundersøgelsen. 

 Medarbejdere som synes, at det trækker, når vinduerne er åbne, 

har også indflydelse på den undersøgelse. 

Derfor mener jeg ikke, at en sådan undersøgelse fortæller, om 

arbejdsglæden er til stede eller ej. 




