
Skape en kultur for mestring



Vårt fokus er 

å skape resultater 

gjennom å øke 

medarbeidernes 

mestringstro





Trender
Engagement, culture, and 
feedback will become CEO-level 
topics (Bersin)

70/20/10

It is all about people – real 
situations in their day to day jobs
(Bersin)

Gamification

Mobile

Social Learning



• Kultur eksisterer gjennom 
hva vi har lært og har av 
kunnskap

• Kultur endrer seg 
avhengig av hva som blir 
overført fra en 
generasjon til den neste

• Kultur er stort sett noe 
sosialt

• Kultur er ikke statisk, men 
endrer seg over tid

• Påvirkes av andre 
organisasjoner



Fra én vinner til mange

Ifølge forskning (Bandura) er 
oppfatningen av egen mestringsevne 
mer utslagsgivende for prestasjonen 
enn vedkommendes objektivt 
målbare evne

Å gi medarbeiderne mestringstro er 
derfor helt sentralt for å nå mål

I toppidretten er 

mestringstro et sentralt 

begrep



De beste resultatene 

skapes i en kultur som 

fremmer mestringstro

Mestringstro øker

• Resultater og 
prestasjoner

• Arbeidsglede 

• Motivasjon 



Det handler om å få 

medarbeiderne inn i 

flytsonen



Hva må til for å øke 

mestringstroen?

• Konkrete og oppnåelige mål

• Relevant kompetanse 

• Trening med konstruktiv 
oppfølging 

• Refleksjon



Kultur for å fremme 
mestringstro

Hva preger resultatkultur?

• Fokus på resultatene

• Anerkjennelse til de som 
leverer best

• Autoritære ledere

• Fremgang teller ikke, bare 
resultatene

• Liten aksept for prøving og 
feiling



Kultur for å fremme 
mestringstro

Hva preger en 
kultur som 
fremmer 
mestring og 
prestasjoner?

• Fokus på 
prestasjonen 
bak resultatene

• Fokus på 
forbedring

• Fokus på 
arbeids-
oppgavene

• Det er lov å feile



Hva gjør Storyboard i 

forhold til dette?



FLYT app’en

• Relevans – sterk knytning til ditt daglige 
arbeid

• Enkel oppfølging og utveksling av 
erfaringer med andre i samme situasjon

• Mulighet for refleksjon og vurdere 
mestringsstrategier 

• Mobil – lett tilgjengelig plattform

• Engasjement - Gamification og 
utfordringer

• Enkelt og motiverende


