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A person without a  
smiling face must  
not open a shop

Begeistringsledelse – Sykt bra!
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Hvordan kan vi 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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Jon Morten Melhus 
Siviløkonom NHH

 @melhus@begeistring

HVEM ER JEG?

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

-Hvordan humor og begeistring  
skaper bedre resultater og bedre liv
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OM BEGEISTRING  
OG BEGEISTRINGSLEDELSE:

1. 
Hva skaper begeistring? 

2.  
Hvordan kan jeg motivere  
og begeistre hver enkelt  
av mine medarbeidere? 

3. 
Hvordan skape mer begeistring 

på jobben?
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1. 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
• Humor i kreativitets- og utviklingsarbeid?
• Opplever brukerne humor og glede i møte med oss? 
• Lekenhet og latter i hverdagen?
• Gleder vi hverandre?
• Takles motgang med aggresjon eller galgenhumor?
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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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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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Hvem som er i teamet betyr mindre  
enn hvordan gruppemedlemmene 
samhandler, strukturerer arbeidet og 
opplever betydningen av sitt eget bidrag.

• Tør vi å være helt åpne, blottstille oss og ta personlige sjanser  
i dette teamet uten å føle oss usikre eller flaue? 

• Åpent dele våre tanker uten å være engstelige for  
gjengjeldelse eller sanksjoner? 

• Delta i vanskelige og følelsesmessige samtaler med hverandre? 

• Vise empati? 
• Sørge for at alle kommer til orde? 

• Innrømme feil og sårbarhet?
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Finner vi anledninger for   
begeistring i arbeidshverdagen?
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Møte 
kollega i 
gangen

Korrigerings-
samtalen

Team-
etablering

E-posten

Faglig 
oppdatering

I heisen

Budsjett-
møter

Første 4 min 
hjemme

Talent- 
utviklings-
samtalene

Intro-uken 
ny kollega

Første møte 
ny kollega

ANLEDNINGER	FOR	BEGEISTRING

Prosjekt-
gjennom-

føring

Leder- 
møtet

A
	M

	I	G
	O

Ansettelses-
intervjuet

Fredags-
kaffen

Klage-
behandling

Egen-
utvikling

Motivere 
meg selv

Første 4 min 
på jobben

Samarbeids-
møter

Øvrige treff-
punkt annet 
mennesker

Egen arbeids-
planlegging

A T F E R D S G R E P 

							

			
S
T
R
U
K
T
U
R
G
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E
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Intern-
samlinger

Avdelings-/
teammøter

Bruker-/ 
pasient-
kontakt

Lunsj- 
praten

Feiringer

Status-møter

 Møte andre 
avdelinger

Endrings-
møter/-

prosesser

Utviklings-
prosjekter

Daglige 
arbeids-

oppgaver
Planleggings- 

møtet

Kaffe-praten

Kvalitets-
kontroll

Problem-
løsning
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Du jobber ikke alene.

«Competent Jerks, Lovable Fools and the Formation of Social Networks»  
by Tiziana Casciaro and Miguel Sousa Lobo, HBR

• Kompetent sympatisk - Flink og hyggelig 
– the 'loveable star'   

• Inkompetent sympatisk 
- the 'loveable fool' 

• Kompetent usympatisk 
– the 'competent jerk' 

• Inkompetent usympatisk 
– the 'incompetent jerk'
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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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Ledelse….

«Hemmeligheten ved å være en god 
leder, er å holde folk som hater meg 
borte fra de som fortsatt er usikre.»

Casey Stengel  
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   Hvordan kan jeg som leder begeistre  
hver enkelt av mine medarbeidere?
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Martin Luther
er død.

Vi drives ikke lenger 
av plikt, men av lyst.

«Man kan bara få 
människor att göra sitt 
bästa genom att dom 
tycker om att göra saker.»     
      – Ingmar Bergman
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Leder eller administrator? 
Personalledelse eller fagedelse?

• Lederskap skaper energi og kraft, 
administrasjon gjør det ikke 

• Lederen får følgesvenner, 
administratoren styrer med regler 

• Administrasjon kan delegeres. 
Lederskap kan ikke delegeres.
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Arne Flaat 
Sykehuset Nord-Trøndelag HF
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Mor Theresa om ledelse

«Do you know your people? 
  Do you love your people?»
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Sykehuset Telemark

Frank Hvaal 
Kirurgisk klinikk, felles klinikk for: 
• kirurgi 
• kvinnemedisin  
• akuttmedisin 
Sammenslåingsprosess: 
• To uker planlegging av prosessen 
• 80 to-timers møter med ansatte  
• Allmøter, avd-møter

32

Begeistringsledelse Latterlig Lurt Jon Morten Melhus, Nito lederkonferanse, Bergen - 17. oktober 2019



www.begeistring.no

Faser i endringsprosesser

1. Fornektelse 

2. Sinne 

3. Sorg 

4. Tilpasning

– de samme som i traumatiske opplevelser:
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Motstand mot endring

Vi er ikke motstandere av endring når: 

•   de dekker behovene våre 

•   gir mening 

•   kan mestres 
•   vi er involvert
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Feire seire

Involvering

Stolthet

Fra dårligst til best

Grong Sparebank
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Lønnsforhandlinger i  
Grong Sparebank
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Avkobling i  
Grong Sparebank
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Grong Sparebank 
- økonomisk utvikling
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– Det går så det griner. På 10 år har vi tidoblet 
balansen, tidoblet resultatet, og antall ansatte 
har økt fra 12 til 41! 
                           – Banksjef Jon Håvard Solum

tiende
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«Det er nesten ikke mulig å feire for mye»
 –Jack Welch, ex-CEO General Electric 

Although they restricted themselves to one 
drink at lunch time, Howard and Tom still  
found they were not at their most productive 
in the afternoons.
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Begeistringsledelse

Begeistrings- 
leder

SE 
observér  

anerkjenn 
bekreft

BLI SETT 
tydelighet 

tilstedeværelse 
tilgjengelighet

INVOLVÉR 
inkludér 

lytte aktivt 
nysgjerrig
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Mer begeistring på jobben...

Hilse-dagen 

Gi komplementer-dagen 

Alle lager matpakker  
  som de bytter i lunchen 

Starte møte med bind for øynene  

Alle legger seg med vått hår,  
og går på jobben dagen etter, 
uten å ha gredd seg

Skumgummimurstein 

Ta med det vakreste /   
  kuleste bilde av deg selv 

Ikke lov å le-dagen 

Gullfiskbolle  på  rundgang 

Optimist- og skryte-dagen 

Hver medarbeider får  et dyrelydnavn  
  – brukes hele dagen
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Noen tiltak vi ikke anbefaler

• Kjæledyr på jobben-dag  
(over 50 kg)  

• Vis at en samtale er over ved å 
holde deg for ørene 

• Fyll kaffemaskinen med koffeinfri 
kaffe i minst tre uker,  
– når alle er blitt vant til det,  
bytt til espresso

• Barbér bort øyenbryn og hår og påstå  
at det er noe galt med vannkjøleren 

• Minst fem dager før et møte du har 
bedt om, ringer du og avlyser med 
begrunnelsen:  
«– Jeg har ikke lyst likevel» 

• Hvis du har glassøye, slå på det med 
en penn når du snakker med andre
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Konklusjon
1. Begeistringsledere ser, blir sett og 

involverer sine medarbeidere 

2. Medarbeidere som blir sett og 
involvert, tar ansvar og jobber 
smartere 

3. Smartere jobbing gir gøyale resultater 

4. Gøyale resultater gir mer entusiastiske 
og kreative medarbeidere
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Begeistringsledelse 
er sykt bra!
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...eller en god  
madrass på jobben  
og gøy om natten

For et godt liv, 
ha en god madrass om natten 
og gøy på jobben om dagen!

Artige artikler, begeistrings-test og bøker på  
www.begeistring.no  

Jon Morten Melhus  –  post@begeistring.no   –  920 555 88 

 @melhus@begeistring
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