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Innstilling

Jobber for å leve Lever for jobben



Sammen, samtidig , samme retning

Fellesskapene



Samspillsmekanismene

,,Vi må henge sammen, 
ellers blir vi hengt hver for oss’’ 

Jan P. Syse



Påminnere



Sosiale antenner



Interessefellesskap

Egen/sær interesse Felles interesse



Arbeidsglede

I overkant? Greit som 
det er? 

Rom for mer?



Når er arbeidsgleden din på topp?

• Hva skjer da?

• Hvordan skjer det?

• Hvorfor skjer det?



,,Utrolige ting kan skje med begeistring som drivkraft’’



Begeistring=

Vilje x Lyst x Tro
1 x 1 x 1=1
1 x 1 x 0 = 0

0,5 x 0,5 x 1 = 0,25



Nordmenn ?



Nasjonalsymboler



Norske verdier og sterkere fellesskap?

Ottar Hellevik

Det store intervjuprosjektet World Value Survey 
(WVS). 

Spørsmålet folk fikk var hvilke 
egenskaper det er viktig å 
oppmuntre i barneoppdragelsen.



Norske verdier 
(sammenlignet med resten av verden)

På topp;

- Respekt for andre
- Toleranse
- Hjelpsomhet

På bunn;

- Sparsommelighet
- Hardt arbeid
- Religiøs tro

https://forskning.no/2017/08/sa-viktig-er-verdier-for-
nordmenn/produsert-og-fiansiert-av/norges-forskningsrad



NÅ NY

Gjøre ting på en ny og bedre måte enn før?



,, folk ønsker utvikling -
men ikke endring’’



Internasjonalt Institutt 
for Seriøs Oppmuntring 

(IISO)



Nasjonalt 
Oppmuntringstilsyn



Romforskningsprogram

• Hva er det rom for i folks tenkning og bevissthet?

• Hva er det rom for i organisasjonens kultur og struktur?







Syting på jobb

• Været i dag
• Sjefen
• Kollegaer
• Været i går
• Endringer
• Omstillinger
• Arbeidsoppgaver
• Politikere
• Skatten
• Bikkja til naboen
• Farmen deltagere

• Bananfluer
• Salting på veien
• Trenern til kidsa
• Naboen
• Reformer
• Reformasjoner
• Reklamasjoner
• Været i morra
• Bensinprisen
• Lønnsoppgjør

• Bompenger
• Svigermor
• Gubben
• Kona
• Reklame på tv
• NSB
• Tabloide aviser
• Trege Pcer
• Arbeidstider
• Tidlig julepynt

• Avokadokonsistens
• Stølhet
• Ryggplager
• Brunsnegler
• Reklame i posten
• Skjenketider
• Søndagsåpne butikker
• Ungdommen
• Covid
• Strømpriser



Sytefelt



Det frivillige sytevesen



Landssyterstevnet



Humor

- ikke bare for moro skyld..



Mange sier humor er en del av kulturen...!

Men, brukes humor bevisst, som verktøy?



Det er sannsynligvis 
alvor nok til alle!



God eller 
dårlig humor?





LE-DEL-SE

LEDELSE





KREATIVITET
- for å løse ting på en ny og bedre måte
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Ref: Land, G. and Jarman, B.: ”Breaking Point and Beyond”, HarperBusiness (San Francisco), 153 (1993)
Paul L. Iske «Combinatoric Innovation Environments for creation and mobilization of intellectual capital» Inaugural Lecture. Maastricht Univerity.



Tre grunnleggende 
sosiale plikter

Plikten å gi
Plikten å ta i mot

Plikten å gi tilbake

Raushetsplikt



Effekten..
Relasjoner preget av:
- Tillit
- Trygghet

Åpner for:
- Mer deling
- Spørsmål
- Latter

...et godt fundament for:

• Samarbeid
• Godt arbeidsmiljø
• God helsetjeneste
• Tilbakeføring til samfunnet
• God kommunikasjon internt
• God relasjon til brukere
• Osv osv.



Hva kan man by på?



Powerpoint







SMS-bombing



Anerkjennelse

Anerkjennende ord
Kvalitetstid
Tjenester
Gaver
Fysisk berøring

Kunsten å by på riktig verdsettelse

Hvordan pleier du å anerkjenne andre?

Vet du hvem av dine medarbeidere som foretrekker de ulike?

Verdsatt på jobb Dr. Chapman og Dr. White 





CopyRight

Right to Copy !!





Hvem er din rollemodell?



Rollen i fellesskapet

Rollen vi har,
og roller vi tar



Aktiv

PositivNegativ

Passiv

KT

IS
KE

BY

HVASAVI

PVUFM

EV

Heiagjengen

KMM

2KPS
VVS

FPP

Nonannanister

LUPU

SU

SS
KK

JBL

BP
BF

PR/RR

BW

SP

GH

H
UI

TV

GS

SUG

WIIFM

KTTDS

EI

IPE

EMST/MJ

TF
GJØK

DGH

Typologi

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
En annen ting er hvordan rollene og menneskene I de forskjellige rollene påvirker hverandreKompetansekartleggingen handler ikke lenger bare om fag og roller, men hvordan vi påvirker hverandreOg for å dra heiagjengen I riktig retning – så er det viktig at vi evner å se mer enn passbildet



Typologi

TV = Tilstede værerne
KT = Kliner til
IS = Ildsjeler
EI = Egosentriske Ildsjeler
UI = Utagerende Introverte
KK = Konstruktive kritikere
SS = Sunne skeptikere
KTTDS = Klar til å ta del i seiere
EMST = Enig med siste taler
MJ = Med jatterne
PR = Paragraf ryttere
RR = Regel ryttere
2 KPS = To klapp på skuldra
VVS = Vi venter å ser
IPE = Ikke påvisbar entusiasme
SU = Sjuklig uinteressert
GH = Gjennomført humørløse
EV = Energi vampyrer

SUG = Sur uten grunn
KMM = Kos med misnøje
JBL = Jeg blir og lider
LUPU = Luskepuddinger
PVAUM = På vegne av ufattelig mange
SP = Sytepaver
H = Hevneren
BP = Brønnpisseren
BW = Besser wisser
BY = By og bygdedyr
BF = Bagatellforstørrere
FPP = Feilpåpekerne
KE = Konfliktentreprenørene
TF = Traveltformidlerne
ST = Skuldertrekkerne
ØH = Øyehimlerne
FS = Fløteskummer
HP             = Høneplukker
GJØK =
UGLA



Typologi
JOL =  Jevnt over lunken
G =  Gnåler
RA =  Risikoavlaster
FS =  Fellesskaper
ML =  Måkeleder
PD =  Pådriver
KD =  Klikkdanneren
UV =  Utventer
SHSVPATSO=  Sitter helt stille og venter

på at ting skal gå over
KSS =  Konstruktive spørsmål

stillere
SFIA =  Skaper forventninger,

innfrir alltid
OVUG = Oppvirvler uten 

gjennomføringskraft
S = Smiskern
RJ = Rivjern
BK = Bordklaskeren

LM =   Luremus
TTS =   Totungesnakker
LK =   Løs kanon
VN =   Vattnisse
MM =   Mulighetsmakeren
IBNTTT =   I bring nothing to the table
SV =   Sirkelvandrer
LL =   Looplunter
LSB =   Luftslottbyggern
RG =   Ryktegeneratoren
VB =   Verdibæreren
AFK =  Alltid først i køen
SL =  Slentreren
WIIFM =  Whats in it for me
GO =  Gjennomgående omsorgsfull
KFNN =  Klar for noe nytt
TMKA =  Taus med korslagte armer
OS =  Outsmarterne
TAO =  Tar ansvar for omgivelsene
TG             =  Traveltglefseren



Rollemodellering

Daglig leder Daglig Gleder





Mot til å gjøre noe annet..



Hva slags tilleggstittel kan du ta?

Hvordan skal omgivelsene merke det?





Humble
Hunger
People smart



Begeistring og mobilisering



Lucky Næroset
ca.1200 innbyggere 

i skauen på Hedmarken



Verdibasert samhandlingskultur

- Fantasi
- Humor
- Galskap
- Mot





Norsk 
Trillebår
Festival



Parade - 5 nasjoner



60 tonn- 2 timer



Fra mottak 
Til levering



GJØRE STAS PÅ GJESTER

Rød 
Løper



LUCKY SCHOOL



GLEDE



GLØD





LUCKY SCHOOL





Leveregel

,,Kunsten å ikke forvente seg noe av andre,
som du ikke har tenkt å delta i sjøl’’



Tanke på vei ut..

•En ting å slutte med
•En ting å fortsette med
•En ting å begynne med





Ælleslags takk førr meg!

www.livsgnistrer.no
tom@livsgnistrer.no

http://www.livsgnistrer.no/
mailto:tom@livsgnistrer.no
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