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En samlende filosofi

1.Vår framgang er basert på læring av 
ferdigheter

2. Våre resultatmål er produkt av ei 
stadig prestasjonsforbedring

3. Vi er offensive, kreative og 
løsningsorienterte

4. Vi har humør og temperament

5. Vi er folkelige





KULTUR

RELASJONELL BEVISSTHET

SAMHANDLING

LEDERBLIKKET



Paralleller mellom 1999 og 2015

• Mange fellestrekk, 8 felles 
faktorer av 12 viktigste

• Spillestil høyest

• Motivasjon og faglige 
retningslinjer

• Lagfølelse og samhandling

• Treningskultur

• Miljø, trivsel og tillit

• Evne og vilje til å gjøre 
hverandre gode



Synlige tegn

Holdninger og 
verdier

Grunnleggende 
antagelser

Organisasjonskulturer

(Schein 1985)

«Organisasjonskulturer er et 
mønster av grunnleggende 
antagelser utviklet av en gitt 
gruppe etter hvert som den 
lærer å mestre sine 
problemer med ekstern 
tilpasning og intern 
integrasjon – som har 
fungert tilstrekkelig bra til at 
det blir betraktet som sant, 
og som derfor læres bort til 
nye medlemmer som den 
riktige måten å oppfatte på, 
tenke på og føle på i forhold 
til disse problemene.»



Har vi egentlig 
behov for 

endring?



Evolusjon

• Systematisk, kontinuerlig 
forbedring

• Fokus på utvikling, 
involvere medarbeidere

• Trinnvis innovasjon, 
inspirasjon viktig

Revolusjon

• En definert krise, 
ryddeprosjekt nødvendig

• Indre behov eller ytre 
forhold utløsende

• Mye gjøres på kort tid

• Kan være både 
smertefullt og effektivt

To hovedformer for endring





Strekke seg

Full kontroll

Angst

Kjeder seg

Flow-
følelse

Flytsonemodellen

(Csikszentmihalyi, 2003)

Utfordring



Utviklingstrapp

Endring,
nytt mål

mestring



Bidra til og føle ansvar for hele arbeidsplassen din (= ansvar & stolthet)

Bidra positivt slik at også kollegene dine kan gjøre en god jobb (= tenker team)

Prøve å gjøre jobben din best mulig (= tar individuelt ansvar)

Gå på jobb (=får lønn)



Tillit som byggestein

• Hygge er ingen forutsetning for godt 
teamarbeid, men tillit er det. 

• Tillit fordrer forutsigbarhet, og 
forutsigbarhet fordrer at «jeg vet hvor 
jeg har deg». 



TEAMETS
PRESTASJON

ENDRINGEVNE
• Vurderer egen prestasjon?
• Ser også mulige svakheter? 
• Vilje til endring?
• Gjennomføringskraft?

TEAMETS UTGANGSPUNKT 
• Er teamarbeid viktig for organisasjonen?
• Kan vi jobbe bedre i team enn enkeltvis? 
• Hvilken type team behøves? 
• Støttende kultur, struktur og system?

SAMMENSETTING
• Har vi de rette folkene?
• Individuelle ferdigheter?
• Erfaring og motivasjon? 
• Rett størrelse på teamet?
• Verdier og holdninger?

SAMSPILL
• Har teamet tydelige og kontrollerbare mål?
• Har alle ansvar og avklarte forventninger?
• Bygges og opprettholdes tillit og lojalitet?
• Kommuniserer teamet, gir tilbakemeldinger? 
• Løses uenigheter og konflikter?

ORGANISASJONENS 
STRATEGI, 

VISJON & MÅL

Hvordan utvikler vi gode team?

(Etter Dyer, Dyer & Dyer 2013)



Spillestil 6,0

Fotballfaglige retningslinjer 
og postulater 5,7

Kompetanse/erfaring 5,6

Rolleaksept og 
rolleansvar 5,4



Strategi

Organisasjonskultur

Kommunikasjon

Kompetanse/erfaring

Gjøre kolleger gode

Motivasjon for å prestere

Læringskultur
Vi-følelse



Samhandling og godfotteori

«Sette så mange 
som mulig så ofte 
som mulig i 
situasjoner de 
behersker best 
mulig»

”Den høyeste formen 
for samarbeid, der folk 
med hele sitt hjerte 
ønsker å samarbeide. 
Ikke fordi de må, men 
fordi de vil.”





Spørsmål?



