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Historik: 
 

•   Holte IF Volleyball 1987-1996 
•   Herrelandsholdet i Volleyball 1990-2003 og 2014- .. 
•   Den Kongelige Ballet 2001-2003 
•   TV Drama, Danmarks Radio 2003-2005 
•   Direktør for EM 2013 i Volleyball i Danmark og Polen 
•   Forfatter til bøgerne ”Den Store Præstation” 
    og ”Sportens Største  Ledere” 
•   Foredragsholder, inspirator og konsulent i en lang række 
   danske og internationale virksomheder siden 1996 
 

Mikael Trolle   



Præstation versus Resultat 

	

 
 
	
	

	
	
	
	

	
	
		



 

Glem  
resultatet ! 

 
Fokusér  

på  
præstationen	

Præstationsledelse 
	



The score takes care of it selves 
 

 

Bill Walsh 



Præstationslederen 



Resultatmål kan ikke bruges til at måle medarbejderens 
udvikling eller evne til at præstere. Kun virksomhedens.  

Præstationsmål 

Præstationsmål opstilles som tilnærmelsesmål (Andrew Elliot) 
Der involveres forandrings- og forbedringsmål mod givne 
standarder. 

Fokus lægges på præstationsfremgange målt retning, 
acceleration og hastighed. 

Der skal arbejdes med to afgørende præstationsmålsætninger:  

1.  ”Systemets” præstationsmål som sikrer kulturen og den 
samlede præstation.                                                                                

2.  Individets personlige kompetence og udvikling - det 
personlige præstationsmål - som altid bør være i bevægelse 
og i balance med individets livslange transition som 
menneske. 
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Performance Management 
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Input	 Performance	 Output	

High	Performance	Philosophy	

Performance	Leadership	

The	focus	of	the	High	Performance	Leader	

Organiza>onal	track	

Team	track	

Leading	track	

High Performance Leadership 

Direc>on	



 Niveauer af performance 

 

 
•  Standard performance 
•  High performance (store præstationer) 
•  Excellent performance 
•  Virtuoso performance 

High performance kræver et ”mindset” fokuseret 
omkring præstationsledelse, præstationslederen og 
præstationsmedarbejderen, hvis man ønsker at flytte 
organisationen til et højere præstationsniveau.  



 
 

 
  

Præstationshuset 

 
 

Kulturen 
Livslang transition, SDT, Engagement,  

Mindset, Mening (ambition), Flow 
(passion) 

Ledelsen 
Lederskab, Management og Kommunikation 

Teamet 
Roller og Relationer  

Rammerne 
Organisation, Rammer og Planlægning 



 High Performance Kultur 
   
High performance  ____________________     

   
Low performance ________________________ 

   
Mean performance ____________________  __ 

	P1 

P2 Udvikling eller  
styret afvikling 

Udvikling 



Ed Deci & Richard Ryan 2000 (selvreguleringsteori). 

Individets 3 psykologiske krav for at engagement og 
motivation kan opstå er ifølge teorien: 
 

Kompetence = Anerkendelse af det personen kan. 

Autonomi = Selvregulering eller mulighed for indflydelse. 

Tilhør = Personen er en del af en meningsfuld gruppe. 
 

SDT er en betingelse for at man kan indtræde i en tilstand af 
indre og/eller ydre motivation. Hvis bare et af kravene i SDT 
ikke tilfredsstilles, vil der være stor risiko for at personen ikke 
vil kunne opnå en følelse af engagement og motivation. 

Self Determination Theory (SDT) 



Modificeret efter Gallup Q12 undersøgelse 

Engagementstigen (motivationsportalen) 



Ryan & Deci 2000, Sheldon 2008. 
 

Indre Motivation: Flow, lystfølelse, passion. 
 

Ydre motivation: Engagement, ambition. 
Integreret: Meningsfuldt for mig. 
Identificeret: Accepteres som rigtigt for os.   
Introjektion: Internt pres, samvittighed. 
Ekstern pres: Trussel, straf, belønning.   
 

Amotivation: Manglende lyst, meningsløst. 
 

Depression: Angst, manglende selvværd. 

Motivationskontinuum 



Motivation Continuum (Ryan & Deci) 



High Performance Leadership Transition model 

 



Transition Leadership 



Præstationsledelse i sport 

 

Præstationsledelse i High Performance teams: 
 

•   Ekstremt værdibaseret. 
•   Stor tydelighed i retning. 
•   Udfordrende præstationsmål og forventninger. 
•   Udtalt individuel ledelse. 
•   Hård, konsekvent og (næste)kærlig ledelse. 
•   Stor ærlighed og høj troværdighed.  
•   Arbejdet med mennesket – ikke kun med atleten.  
•   Høj faglighed. 
 

Anerkender det enkelte individs behov for:  
Mening, motivation og anerkendelse.  



 
Den store præstation 

Any given sunday 
Al Pacino, skuespiller 

 

”Life is a game of inches” 


