
Prestasjonskultur



”Enhver idiot 
kan få det til en gang”



Bygge en prestasjonsgruppe
• Kultur bygging starter på toppen av organisasjonen
• Hva er en god prestasjon?
• Hvilken kultur ønsker vi?
• Sette mål, se på prestasjon, ikke kun resultat
• Hvem passer inn i kulturen?
• Bruke bærebjelkene i kulturen
• Skape eierforhold og engasjement
• Se på gode prestasjoner, ikke kun bruk negative bilder for å endre prestasjon
• Alle må sees



KJERNEN



Prestasjonskultur, -ikke snilt klima
• Tydelige krav

• Ambisiøse mål

• Tydelige forventningsavklaringer

• Stor åpenhet

• Dristighet, mot til å gi av seg selv

• Ydmykhet og respekt

• Mot til å innrømme feil

• Ikke hold andre nede, ingen blir god alene. Vær nysgjerrig. 



Å tryne er læring
• Må tørre å konfrontere virkeligheten
• Det er lov å gjøre feil, men ikke å skjule dem
• Du tørr å prøve nye ting når det er lov å feile
• Lære av feil
• Lære seg å takle motgang/medgang
• Bli motivert av motgang/medgang
• Skylder ikke på andre, men er selvransakende 



Skape relasjoner
• Gjøre folk gode

• Vær ærlig

• Våg å være deg selv

• Lytt

• Vis interesse på andre områder enn fag

• Trygghet

• Ros er undervurdert som virkemiddel



ME-WE



”Nesten-laget” 
• Skaffe oss ny identitet

• Tydelig kultur

• Rolle avklaringer lederteam/spillere

• Forventnings avklaringer

• Spilleroppfølging/medarbeidersamtaler



Forberedelser
• Hva skal du bidra med?

• Hvordan forholde deg til dine medarbeidere?

• Hvordan ønsker du fremstå i medgang/motgang

• Hva ønsker du av dine medspillere/lederteam? 

• Må være best forberedt på de ENKLE tingene

• »Close the gap»



Vår kultur
• Vilje

• Lojalitet

• Nøyaktighet



I never loose

I either win or learn
Mahatma Gandhi



Flaks er egentlig veldig forutsigbart, 
jo hardere du jobber,
jo mere flaks har du



Sitat

• SULT! (–16 Polen)
• Sultne ulver jager best! (-17 Frankrike)
• Det er stor forskjell på de som vil leve evig og vi som 
vil leve nå! (-19 Danmark/Tyskland)





Fremgangs kriterier
• 30 mennesker som jobber hardt og ønsker hverandre suksess

• Rollefordeling

• Forventningsavklaringer

• Våge å vise hvem vi er 

• Tru på våre ferdigheter

• ”Vi kan bli best”, hvis vi jobber hardere enn de beste

• Humør og humor



Magefølelsen sier at vi rykker ned.

Utviklingen de siste fem-seks kampene
tilsier at dette ikke går veien.

Jeg ser ikke 
hvordan vi skal klare å samle nok poeng.



• Den motivasjonen leder viser, reflekteres i gruppen
• Kroppsspråk snakker for deg når du ikke snakker
• Ta avgjørelser, å ikke ta en avgjørelse er også å ta en 
avgjørelse. 
• Vær godt forberedt.
• Det er du som skal inspirere, det er din energi som 
viser vei til målet


