
Kulturbyggning 

Skapa dammiljö  

Av Johan Hyllienmark, SSF och Jörgen Nordlund, NSF 



Representera sitt land 

Norge 

Idrott 

Underhållning 

Ambassadör 

Prestationer Etik 

Glädje 

Idoler 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PqZTP8-8wIs


NSF Dam 

Hinder 

• ”Vi sliter med dam alpint!” (WC/EC poäng, 

medaljer, ålder, attityd) 

• ”Osynliga” (TV, FIS i Norge, testresultat,…) 

• Dåligt tränade (Ironman) 

• Stängd miljö 

 



Hur kan vi ändra på detta? 

Målbild 

NSF  

dam 

TV 

Förebilder 

Bryta 
mark 

Kulturbyggare 

Ranking 

Ekonomi 



Behovstrappan 
"A Theory of Human Motivation” A. Maslow, 1943 

Självförverklig
ande 

Uppskattning 

Kärlek och 
gemenskap 

Trygghet 

Kroppsliga behov 



Hur kan vi ändra på detta? 

Åtgärder 

TRO 

Spelregler 

Inre 
driv 

Ledarskap Trygghet 

Mål 



Hur kan vi ändra på detta? 

Åtgärder: Spelregler 

• Förväntningar på varje lagmedlem 

• Ambassadör för gruppen/sporten/landet 

• Förhållningsregler i och utanför backen 

• Kläder 

• Attityd 

• Moral/ Etik 



Hur kan vi ändra på detta? 

Åtgärder: Inre driv 

• Mindre yttre driv för att uppväga balansen 

• Kunskap 

• Känsla Av Sammanhang (Totalprestation) 

• Demokrati 

• Självkänsla: ”Jag är glad att jag är jag” 

• Vem-Var-Vad? 

• Självkännedom 



Om att hjälpa… 

 

• Om jag vill föra en människa 
mot ett bestämt mål 
måste jag först finna honom 
där han är 
och börja just där.  
 
Den som inte kan det 
lurar sig själv 
när hon tror 
att hon kan hjälpa andra.  
 
För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå 
mer än vad han gör, 
men först och främst 
förstå det han förstår.  
 
Om jag inte kan det, 
så hjälper det inte 
att jag kan och vet mycket mer.  
 
Vill jag ändå visa 
hur mycket jag kan, 
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 
och egentligen vill bli beundrad av den andre 
istället för att hjälpa honom.  
 
 

• Sören Kirkegaard 1813-1855 

 



Hur kan vi ändra på detta? 

Åtgärder: Ledarskap 

• Vattenbärare 

• Rätt tid/ rätt plats. 

• Klar filosofi 

• Lojalitet 

• Feedback +/- 

• Uthållighet 

• Sätta av tid för värdegrundsarbete 

 



Hur kan vi ändra på detta? 

Åtgärder: Trygghet 

• KAS 

• Respekt/ respekterad 

• Bekräftad 

• Fullt ”må-bra-konto” 

• Uppnådda mål 

• Klara roller- regler 

 

 



Hur kan vi ändra på detta? 

Åtgärder: Mål 

• Resultat (race, rank, VO^2, IM, vikt) 

• Känslo (avspänd, fokuserad, gav allt, vågade) 

• Tekniska (hög, låg, smal, bred) 

• Gruppen 

• Individuella 

• Vision  

• Långsiktiga 

• Delmål 

• Kort-korta 

 

 



Hur kan vi ändra på detta? 

Åtgärder: Mål 

• Sätt på gränsen till orimliga resultatmål för 

gruppen 

• Individuella målsättningssamtal 

• Var så konkret som möjligt 

• Mål- Förutsättning- Plan 

• Deadlines- Utvärdera 

• Våga kommunicera mål utåt 

• ”Underpromise-overdeliver”  

 


