
Takk for sist :-)! 

Artikler, tester, bøker og litt humor  
for ledere og trenere på  

www.Begeistring.no og www.HumanEffect.no 

Humor & Lønnsomhet  –  HumanEffect 
Jon Morten Melhus  –  Morten Eriksen-Deinoff
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www.begeistring.no

Thon Hotel Oslo Airport, 06.09.19

Humor & Lønnsomhet  –  HumanEffect 
Jon Morten Melhus  –  Morten Eriksen-Deinoff

Hvem er vi, hvem er du, hvem er jeg? 
  Suksesskriterier for svømmeklubber
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Hvordan kan utøvere, trenere 
og ledere holde 

begeistringen oppe i travle 
og krevende tider?
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Har du 
problemer i 

livet ditt?

Ja

Kan du 
gjøre noe 
med det?

Ingenting 
å bekymre 

seg over

Nei

Ja

Nei
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www.begeistring.no

  SUKSESSKRITERIER  
FOR 

SVØMMEKLUBBER

1. Hva skaper begeistring? 

2. Annerledeslandet Norge 
– Trener A eller Trener B? 

3. Hvem er vi? 

4. Slik reduseres frafall
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Hvem er jeg?

Jon Morten Melhus 
 Siv.øk. NHH 
Forfatter, humorist, rådgiver, 
foredragsholder og fotograf

Morten Eriksen-Deinoff 
Siv.øk. NHH/Master BI 
Forfatter, leder- og 
bedriftsutvikler, 
laftetømrer og laksefisker

-Hva skal til for at mennesker  
endrer oppførsel og adferd?

-Hvordan humor og begeistring  
skaper bedre resultater og bedre liv
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Grensesprengende 
Lekende 
Ansvarlig 
Dristig 
Inkluderende

Verdier:
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www.begeistring.no

1. Hva skaper begeistring?
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AMIGO skaper begeistring!
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AMIGO skaper begeistring på jobben

Anerkjennelse 
Ros, bekreftelse,  
se og bekrefte hverandre ,  
positive tilbakemeldinger når vi mestrerA
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Mestring 
– Utvikling av min kompetanse og mitt talent; 
ha utfordringer, men som beherskes, autonomi

AMIGO skaper begeistring på jobben

M
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Inspirerende og tydelige mål 
– som motiverer og engasjerer; 
kvalitative, kvantitative, sosiale, 
visjon, verdier, strategier

AMIGO skaper begeistring på jobben

I
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Johnny Weissmuller 
5 Olympiske gullmedaljer
52 amerikanske mesterskap
51 verdensrekorder
1922 . Første som svømte 100 fri under 60 sekunder
Ble aldri slått i et mesterskap
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Glede og humor  
– Møte utfordringer og seire  
med latter, galgenhumor og raushet

AMIGO skaper begeistring på jobben

G
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Humor….
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Hva sa Freud?

«Sansen for humor er en 
ferdighet som hjelper oss å 
mestre stress, 
frustrasjoner, ubehag og 
andre daglige problemer.»
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www.begeistring.no
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www.begeistring.no

18

Oss: Vi-følelse og involvering 
– Opplevelsen av lagånd, åpenhet, trygghet 
å være del av noe felles og meningsfullt

AMIGO skaper begeistring på jobben

O
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www.begeistring.no 2016
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2. Annerledeslandet Norge
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2. Annerledeslandet Norge
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Liten maktdistanse 
– Lav toleranse for at noen har rett til å 
bestemme over andre: 

• En beslutning tas som et innspill 
for drøftelser og diskusjon 

• Nordmenn mindre villig til å 
underkaste seg trenerens eller 
lederens meninger 

• Kan for noen fortone seg som 
manglende respekt og lojalitet

2. Annerledeslandet Norge

Feminin kultur  
– Sammen med Sverige, Island og Latvia,  
   er Norge det landet med mest feminin  
   kultur i Europa: 
• Verdsetter omsorg, inkludering og fellesskap  

mer enn andre nasjonaliteter.  
• Sosialt ansvar er mer framtredende hos oss 

• Tar vare på hverandre, fellesskapet er viktig 
• Snakker mye sammen 
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• Konflikter i Europa løses oftere ved bruk av makt, 
der vi i Norge og Sverige vil bruke forhandlinger  
og dialog  

• I Europa utenfor Skandinavia er holdningen: 
«Jenter gråter, gutter gråter ikke,  
gutter slåss, jenter slåss ikke».  

• I Sverige og Norge er holdningen:   
«Både jenter og gutter gråter, 
verken jenter eller gutter slåss»

2. Annerledeslandet Norge
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• Andre lands kulturer bærer mer preg av: 
• kommandering fremfor inkludering  
• selvhevdelse framfor samarbeid 

• Dersom en trener utenfor Skandinavia kommer til Norge  
og forventer lojalitet (les: underkastelse), 
vil han bomme og miste tenåringene.  

• Han/hun må både forstå mekanismene i norsk kultur, 
og samtidig forstå den enkelte utøveren

2. Annerledeslandet Norge
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Trener A/leder A
• Dirigerende, argumenterer sterkt, instruerer, 

streng, mener han alltid har rett, og krever 
lojalitet (underkastelse) 

• Mener selv han ser, «leser» og forstår utøveren 
ved kun å observere. 

• Inviterer ikke til dialog og innspill, men trykker 
sin egen oppfatning på omgivelsene og dikterer 
ambisjoner til utøveren og teamet/klubben 

• Grunnleggende syn: “Når utøveren hører på min 
argumentasjon, vil han forstå hvor god 
løsningen er og gjøre som jeg sier”.  

• Vanligvis lite personlig åpen.

• Treneren tar ansvaret. Det kan være deilig for 
utøveren:  
«Går det dårlig for meg, er det trenerens feil.»  
– Men går det bra, er det treneren som får 
æren… 

• Utøverne kan bli et redskap for trenerens 
drøm – som ikke nødvendigvis samsvarer med 
utøverens drøm.
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Trener B/leder B
• Nysgjerrig på mennesket bak utøveren.  
• Tilstreber gjennom dialog å forstå utøveren,  

hva som driver utøveren,  
hvordan styrke den indre motivasjonen 

• Bruker pedagogikk og sin menneskekunnskap 
• Grunnleggende syn: 

Dersom han får utøveren til selv å vurdere og reflektere 
over egen innsats og potensial, vil erkjennelsene skape 
den handlingen som utøveren og  klubben trenger.  

• Forstår at konklusjoner framkommet gjennom dialog 
skaper mer lyst og energi bak handlingene hos utøveren

Leif Olav Alnes,  
trener Karsten Warholm

Erik Follestad
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Trener A eller Trener B?
Trener A: 
•Eksperten 
•Styrende 
•Gir ordre 
•Kontrollerende 
•Vet best 
•Lite én til én-samtaler 
•Lytter lite 
•Involverer ikke 
•Kjenner ikke den enkelte spiller 
•Spør sjelden om råd  
(= svakhet)

Trener B: 
•Nysgjerrig på spillerne 
•Lytter 
•Involverer 
•Prosessorientert 
•Ser den enkelte 
•Individuell behandling av 
spillerne 

•Pedagogisk

Ronny Deila

José Mourinho

Sir Alex Ferguson

Geir Bakke
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Trener B:  
Leif Olav Alnes,  

trener Karsten Warholm
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3. Hvem er vi?

– Klubbkulturen

30

www.begeistring.no

• «Måten vi gjør det på hos oss»
• Hvordan er klubbkulturen vår?
• Hvordan oppfører vi oss mot hverandre?
• Hvordan snakker vi til hverandre?
• Hva slags vaner og verdier har vi?
• Hva særpreger klubben som kan påvirke 

utøverne i positiv eller negativ retning?
• Er vi trenerstyrt eller klubbstyrt?
• Er vi mer opptatt av enerne enn fellesskapet?

Klubbkulturen
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Vi- eller jeg-kultur?
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Vi- eller jeg-kultur?
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For lite tid brukes på hvordan verdiene skal 
komme til uttrykk:
– i styrerommet
– i møter
– i samtale med foreldrene 
– fra trenerens munn i bassenget 
- og ved ansettelse av trener og ledere

Klubbkulturen
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Kultur
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      Vindusvask ved 
Children’s Hospital i 

Pittsburgh

Allegheny Window Cleaning
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Vindusvask i Canada
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«Vi kan endre ferdighetsnivåer gjennom trening, 
men vi kan ikke endre holdninger.» – Herb Kelleher
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JON MORTEN

Southwest Airlines

«Årets medarbeider» får navnet sitt  
malt på et fly i ett år
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Vær personlig, ha det gøy

This is the co-pilot, 
– my boyfriend...eh...the captain  
and myself wish you welcome  
on this flight to... 

The bumping is not the pilots fault, 
it’s not the aircrafts fault, it’s the 
asphalt...

It’s 50 ways to leave your lover,  
but only 6 ways to leave this aircraft. 

Hvis det blir trykkfall i kabinen,  
fest oksygenmasken først på deg 
selv, og deretter på det barnet du 
liker best.
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2002-2017 SAS SWA

Antall fly 314 375

Antall flygninger 295 813 974 331

Antall passasjerer 22 087 63 045 mill

Resultat 2002 - 0,3 +1,7 (2,0) mrd NOK

Resultat 2005 - 0,04 + 3,5 (3,5) mrd NOK

Resultat 2013 - 0,01 + 4,5 (4,5) mrd NOK

Resultat 2014 −0,8 + 7,5 (8,3) mrd NOK

Resultat 2015 1,3 + 17,4 (16,1) mrd NOK

Resultat 2016 1,3 + 18,0 (16,7) mrd NOK

Resultat 2017 1,6 + 27,9 (26,3) mrd NOK

Virker det?
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www.begeistring.no 2016
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4. Slik reduseres frafall
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Tryllestav-syndromet

•Troen på den  
ene sterke mann

•Redningsmannen
•Tror QuickFix er mulig
•Trenerstyrt klubb
•Vi ansetter Trener A  

som får frie tøyler 
til å gjøre oss bedre
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Ikke ansett etter bingometoden
• Track record / Meritter 
• Resultatorientert 
• Sportslig kompetanse 

• Menneskekunnskap? 
• Pedagogisk kunnskap? 
• Prosessorientert? 
• Innsikt i norsk kultur? 
• Referanser? 
• Dybdeintervjuer? 
• Adferdsanalyser? 
• Kontrakt: Oppgaver/Adferd
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Rikke Møller Pedersen: 
Verdensrekord i 200 meter brystsvømming i 2013

– Jeg drives av å kunne bruke kroppen 
min på en måte som andre ikke kan.  
Jeg har alltid vært svært motivert av å 
være teknisk perfekt i min personlige stil 
– og kun min stil.

– Svømming ble meningsløst, og jeg følte 
meg virkelig demotivert fordi alt handlet 
om tider og hundredeler av sekunder.
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Slik reduseres frafall

1.Trener B: 
• Ser og forstår unge 

mennesker  
og Generasjon Z  

• Pedagogikk og 
menneskekunnskap 

• Forstår norsk kultur 
• Profesjonell ansettelse 

2.Kultur 
• Inkluderende kultur og verdier 
• Etterleve og kommunisere 

verdiene tydelig overfor 
ansatte, utøvere og foreldre  

• Ikke fokus på enerne, men på 
gruppen/teamet 
– lær av langrennslandslaget,  
   ikke kineserne
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Trinnvis kommunikasjon
Beskjed fra administrerende direktør til seksjonssjefer: 
I morgen vil det inntreffe total solformørkelse kl. 9.00.  
Dette er noe som ikke inntreffer hver dag,  
så vi lar personalet samles utenfor, i pent antrekk,  
for å betrakte den.  
For å markere denne spesielle begivenheten,  
vil jeg selv gi en orientering om den.  
Hvis det regner, blir vi ikke i stand til å se den så godt,  
og i så fall skal personalet samles i kantinen. 

   Beskjed fra seksjonssjef til driftssjefer: 
Etter ordre fra administrerende direktør  
vil det inntreffe total solformørkelse i morgen kl. 9.00.  
Hvis det regner, vil vi ikke bli stand til å se den så godt utendørs i pent antrekk.  
I så fall vil solens forsvinning bli gjennomgått i kantinen.  
Dette er noe som ikke inntreffer hver dag.
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Beskjed fra driftssjef til avdelingsledere: 
Etter ordre fra administrerende direktør skal vi gjennomgå,  
i pent antrekk, solens forsvinning fra kantinen kl. 9.00 i morgen.  
Administrerende direktør vil fortelle oss om det kommer til å regne.  
Dette er noe vi ikke får se inntreffe hver dag. 

Beskjed fra avdelingsleder til formenn: 
Hvis det regner i kantinen i morgen tidlig,  
hvilket ikke inntreffer hver dag,  
vil vår administrerende direktør, i pent antrekk, forsvinne kl. 9.00. 

    Beskjed fra formann til personalet: 
I morgen kl. 9.00 vil vår administrerende direktør forsvinne.  
Det er synd at dette ikke skjer hver dag. 

Trinnvis kommunikasjon
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Takk for oss!

 www.begeistring.no  – www.HumanEffect.no 
Jon Morten Melhus  –  Morten Eriksen-Deinoff 
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