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FORUTSETNINGER FOR HØYT PRESTERENDE TEAM
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Agenda

Kl 0900 Velkommen 

Kl 0910 Mål, arbeidsform og innsikter fra utviklingsprogrammet for Høyt presterende team

Ole Jonny Klakegg og Lars Kristian Hunn

Råd for å skape/ikke skape riktige forutsetninger for HPT

Lansering av veileder og rapport

v/ Marit Sollien Skanska, Irene Aarrestad Meier Norconsult, Bjørn Varegg Sykehuset Tønsberg, Erik Dammen og Lars Kristian Hunn

Kl 1000 Hvordan utfordre etablert praksis og tankesett?! - Refleksjon om verdipotensialet i HPT som innovasjonskraft 

Diskusjon i grupper  og innledning om ledelsesfilosofi og trening v/Arild Mathisen , Nye Veier 

Kl 1045 Vegen videre; Er du klar for å investere i Høyt presterende team som innovasjonskraft?!

Oppsummering v/Lars Kristian Hunn

Kl 1100 Slutt
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Bakgrunn og mål med utviklingsprogrammet for Høyt presterende team 

• Det er et kjempepotensial for økt forretningsverdi med høyt presterende 
team – i samspillet mellom teknologi, forretningsmodeller, struktur og folk

• Byggebransjen er i et skifte – oppgavene som skal løses i team endrer seg -
økt behov for innovasjon, tverrfaglig samspill  og tidligfasekompetanse: fra 
relasjonell koordinering til relasjonell kapasitet

• Målet var (ble) å akselerere utvikling av innsikter for å samle praktiske råd 
til ledere om hvilke forutsetninger som skal til for å skape høyt presterende 
team.
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Deltagerne i utviklingsprogram for Høyt presterende team

#deterfolkadetkommeranpå
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«Dreamteam»
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Rapporten
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Hvorfor skal du bry deg om det vi nå har å si?

• Fordi nå skjer det en disrupsjon og den 
handler ikke om digitalisering…

 Følg med i «teamen» 
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De tradisjonelle «Dreamteamene» blir ofte hjelpeløse når de får nye og ukjente 
oppgaver

• Kanskje er det vi nå observerer hva gjelder eksisterende teamytelse årsaken til 
utfordringer vi ser mht. endrings- og innovasjon og forbedringsevne



HPT utviklingsprogrammet
Høst 2020 Vinter 2021Sommer 2020

Innledende diskusjoner 
med nøkkeldeltakere

Kunnskapsarena HPT
• Etablering av arena for 

erfaringsutveksling

Kunnskapsarena HPT
• Slipp av veileder 

og rapport

Skrive rapport og utvikle veileder
Work-
shop 1

Work-
shop 2Survey 1 Survey 2

Innledende intervjuer/ 
samtaler med praktikere

Dypere intervjuer/ 
samtaler med eksperter

Interne aktiviteter hos 
partner-bedriftene

iterasjoner
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Vår ledelsesfilosofi:

• Skalerbar verdi skapes av tverrfaglige

• Det skjer i samspillet mellom mennesker, teknologi, 
struktur og forretningsmodeller, der det myke møter det 
harde

• Det er ikke nok å si det  og skrive ned ambisjonen

• Det handler å skape balanse mellom uttrykte verdier og 
levde verdier – autentisk lederskap

• Verdipotensialet utløses kun hvis man evner å bygge høyt 
presterende team som samspiller i praksis

• Det må være en ballanse mellom det myke og det harde
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Våre innsikter

• Innsiktene våre er ærlige – vi sier det som det er: 

 Alle sier de bygger høyt presterende team – men få gjør det i praksis, 

 fordi man ikke evner hvordan, 

 eller er villig til å investere i forutsetningene om hva som virkelig skal til for å ta ut potensialet i team
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På den ene siden får vi bekreftet at: 

• Høyt presterende team er viktig for virksomhetene. For eksempel så 
står dette ofte sentralt i virksomhetenes kvalitetssystem og er en 
toneangivende del av hvordan ledelsen beskriver for omverdenen at 
man skal jobbe i egen virksomhet. Budskapet er at det å jobbe i team 
er den foretrukne måten å jobbe på.

• Høyt presterende team er en verdidriver for å ta ut potensialet i 
komplekse prosjekter.

• Det er relativt stor deskriptiv kunnskap – teoretisk og beskrivende –
om hva et høyt presterende team er. Folk vet hva det er, og hvordan 
man – i teorien – skal gå frem for å bygge et høyt presterende team.



14

På den på den andre siden…

• Det er stor forskjell på de «riktige tingene» ledelsen sier man skal gjøre for å 

bygge høyt presterende team, og faktisk evne å gjøre dette, eller faktisk sørge for 

at dette skjer i virkeligheten.

• Det investeres lite i å bygge høyt presterende team. 

• Man måler og evaluerer teamprestasjon i svært liten grad.

• Det investeres nesten ingen ting i å vedlikeholde team over tid.

• Det «myke» taper mot det «harde» selv om høyt presterende team er en 

verdidriver
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Alle «vet» hva et høyt presterende team er – i teorien:

 Alle har en oppfatning av hva et høyt presterende team er

 Alle har en berettiget mening om at det leder til gode resultater

 Alle har omtrent samme oppfatning av hvilke egenskaper et høyt 

presterende team må ha

 Det er ingen vesentlig forskjell mellom offentlig og privat sektor
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Innsikter vi har fått om toppledelsens rolle for å skape høyt presterende team 

 Ledelsen etterspør effektiv samhandling 

 Ledelsen etterspør ikke det som gir effektiv samhandling

 Ledelsen etterspør ikke at teamet skal utnytte sine ulikheter

 Toppledelsen ser på prosjektledelsen/teamledelsen som nesten eneansvarlig for teamets prestasjonsnivå
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«Ledelsesbevisstgjører»



19

Råd til ledere om forutsetninger for Høyt presterende team
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Organisasjonsnivå: Råd til toppledere for å skape riktige forutsetninger for Høyt presterende team

Gjør dette: fremmer HPT Ikke gjør dette: hemmer HPT
 Sikre en balanse mellom det nedskrevne, festtalene og utøvd 

ledelsesadferd i praksis
 Uttrykk din egen personlige ledelsesfilosofi basert verdigrunnlaget som 

virksomheten har – være ekte – og utøve autentisk/troverdig 
lederskap med samsvar i det nedskrevne

 Etabler KPI´er både på det harde og det myke som fremmer 
forretningsmessige mål

 Onboarding av hele topplederteamet for at alle skal forstå betydningen 
av teamkompetanse og at den enkelte i topplederteamet selv blir målt 
på både harde og myke KPIer

 Invester i råd og veiledning (mentoring og coaching) fra nøytrale 
ressurser. Når målet er høyt prestasjonsnivå bør en benytte en nøytral, 
ekstern ressurs som bevisst hjelper teamet til å få de beste 
forutsetninger for å lykkes og for å trene teamet i praksis

 Velge ut ledere med egenskaper og kompetanse som fremmer 
innovasjon og samhandling – som evner å vise tillit og kan utfordre 
tankesett og praksis 

 Måle konsernledelsen på både harde og myke KPI’er
 Etabler et individuelt tilpasset treningsprogram for den enkelte leder
 Belønne ledere som fremmer høyt presterende team
 Sett krav til hvordan man velger ut team, utvikler team og 

vedlikeholder team
 Sett HPT på agendaen i styremøter og konsernmøter
 Sørg for at det investeres nok i å bygge tilstrekkelig teamkompetanse 

og forståelse av faglige forutsetninger for HPT i egen ledergruppe
 Innføre og støtte avlønningsmekanismer som belønner både harde og 

myke KPIer

 Ikke begrens porteføljestyring og ressursprosjektstyring til å 
utlukkende handle om CV’er og kapasitet

 Tro at man automatisk får HPT selv om det står nedskrevet i 
verdigrunnlag og styringssystem

 Tro at man automatisk får HPT selv om det undervises i teamet på 
interne lederutviklingskurs

 Delegere ansvar for HPT til prosjektlederne
 Tro at det å fortsette med samme lederstil som du bestandig har gjort 

er tilstrekkelig for å skape forutsetninger for HPT i fremtiden
 Se på det myke som en investering som kun er nødvendig å gjøre på 

individnivå
 Tro at talent for HPT er medfødte egenskaper som ikke kan påvirkes
 Bare måle på harde KPI’er
 Ikke peke ut noen andre som skal utføre topplederansvaret for å sørge 

for gjennomføring av HPT
 Ikke undervurder behovet for å endre og tilpasse organisasjonen 

styrings- og rapporteringssystem
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Prosjektnivå: Råd til porteføljeledere og prosjekteiere for å skape riktige forutsetninger for Høyt 
presterende team

Gjør dette: fremmer HPT Ikke gjør dette: hemmer HPT

 Ikke la teamlederne/prosjektlederne være pioneer som alene må 
være pådriver/ildsjeler for strategiske endringer knytet til å 
skape innovasjon inne HPT alene for å etablere myke og harde 
KPI’er…

 Sette krav til egen toppledelse om at man blir målt og belønnet 
for å følge opp både harde og myke KPIer og at KPIene blir tillagt 
samme vekt

 Sørg for at det investeres nok i å bygge tilstrekkelig 
teamkompetanse og forståelse av faglige forutsetninger for HPT i 
egen ledergruppe, i egen organisasjon og prosjektene

 Planlegg teamsammensetting i forhold til at oppgavene for team 
endres undervegs i prosjektet

 Forstå og ager slik at du setter krav om at din 
linjeleder/toppleder er ansvarlig for å sikre tilstrekkelig 
investering for HPT – hver gang

 Sett av tid/be om rammer for å utvikle deg selv og ha et eget 
lærings- og treningsprogram

 Etterspørre og måle prosjektteamet på at de driver kontinuerlig 
forbedringsarbeidsarbeid

 Skap trygghet. Lag en delingskultur som ikke utpeker svarteper
 Invester i råd og veiledning (mentoring og coaching) fra nøytrale 

ressurser. Når målet er høyt prestasjonsnivå bør en benytte en 
nøytral, ekstern ressurs som bevisst hjelper teamet til å få de 
beste forutsetninger for å lykkes og for å trene teamet i praksis 

 Etterspør og inkluder teamutviklingskompetanse i interne 
lederutviklingsprogram

 Ikke sett folk i bås
 Overlate HPT til prosjektleder alene
 Ha et ensidig fokus på KPI’er som hemmer HPT
 Tro at det automatisk bygges HPT selv om det er en del av det 

nedskrevne verdisett og uttalte ledelsesfilosofi
 La være å ta opp vanskelige ting – være ærlig – både oppover og 

nedover
 Være ærlig at man står i motsetninger mellom harde og myke 

KPI’er
 La være å måle på «balansert» KPI sett
 Ikke skift ut nøkkelressurser før oppgaven er fullført
 Intern coaching og mentoring vil ikke alltid bli oppfattet positivt. 

Det kan bli hyggelig, men «såre» temaer kan bli unnlatt å ta opp. 
Derfor er det mer effektivt med noen som er nøytrale – som kan 
ta opp alle problemstillinger og kan si hva de vil når de vil. Ikke 
fordel skyld, ikke lag skyldkulturer 

 Ikke tro at dersom et team fungerte i en sammenheng, at 
samme team nødvendigvis vil fungere i en annen

 Ikke tro at gjennomføringsmodellen ikke legger føringer om det 
skal være autonome team på utførende side eller integrerte team 
der alle parter inngår

 Målinger er viktig, men må brukes riktig. Forutsetningen for å 
kunne måle må være innfridd, ellers måler en på falske 
premisser og tolkningen blir derfor feil.
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Teamnivå: Råd til prosjektledere for å skape riktige forutsetninger for Høyt presterende team

Gjør dette: fremmer HPT Ikke gjør dette: hemmer HPT

 Verdsett forskjellighet
 Vær nysgjerrig menneskene du har i ditt team
 Forstå oppgaven som skal løses – og hva slags krav til 

prestasjon det medfører
 Bruk tid på å forstå hva som kreves av teamkompetanse for at 

prosjektet skal lykkes
 Invester i nok tid for å bygge og vedlikeholde teamet
 Be/avklar om å kunne investere tilstrekkelig i råd og veiledning 

(mentoring og coaching) fra nøytrale ressurser for å lykkes og 
for å trene teamet i praksis

 Onbordingsprosessen er ekstremt viktig, ikke bare i oppstarten, 
men også som en del av det å vedlikeholde teamet undervegs.

 Sette krav til at prosjektet har reelle rammevilkår for å kunne 
gjennomføre den spesifikke oppgaven temaet har blitt satt til å 
gjøre: Utvikling og innovasjon krever andre KPI’er enn 
gjennomføringsfasen.

 Lede gjennom å være en rollemodell som går foran og viser 
ønsket adferd i praksis

 Sette krav til egen ledelse at man avklarer strategiske og 
operative forutsetninger for HPT som organisasjonens toppleder 
sier at man skal gjøre - på forhånd

 Må selv personlig investere i å vedlikeholde teamarbeidet, vise 
sårbarhet og skape dialog.

 Hele tiden ta tempen på ditt eget tem: måle kvalitet på 
samarbeid, samhandling kvalitet og psykisk trygghet

 Drive forbedringsarbeid i teamet basert på måling av både harde 
KPI’er og myke KPI’er

 Tro ikke at du noen gang blir ferdig med å utvikle teamet ditt
 Ikke sett folk i bås og tro at en person som ikke fungerer i 

teamet på grunn av «feil» personlighet
 Ikke overlat teamytelse til tilfeldighetene 
 Ikke tro at man har HPT gjennom hele prosjektet selv om man 

hadde en god start/høy teameffektivitet i starten av prosjektet
 Ikke trene på å forstå hverandre
 Ikke vær forutinntatt og ikke være åpen for at andre ser ting fra 

en annen side og komme andre perspektiv i møte
 Ikke be andre om hjelp – dele utfordringer og melde behov 

oppover kontinuerlig
 Falle tilbake til harde KPI’er når ting begynner å bli vanskelig
 Ikke gå inn i et samarbeid med uavklarte strategiske 

rammevilkår for samspillet for alle aktører (ikke bare hos 
byggherre og entreprenører)

 La å være å avklare rammevilkår, at man måler KPI’er på samme 
måte hos alle involverte

 Fordele skyld – gir en «Blame-kultur» 
 La negative personer som ikke fremmer samspill bli i 

teamorganisasjonen – eller la være å utvikle folk slik de kan 
trene på riktig teamarbeid



Innlegg HPT
Arild Mathisen Prosjektsjef E6 Ulsberg - Vindåsliene



E6 Ulsberg – Vindåsliene

Nøkkelinformasjon

Åpning 2024 - 2025

Fartsgrense 110 km/t

Kortere reisetid Ca. 17 minutt

Totalt budsjett (inkl
mva) Ca 4 Mrd

Lengde 32 km / 25 km 

Om prosjektet

Kontrakts-
format

Integrert samhandlingskontrakt (NS8407) med målpris og 
åpen bok 

Status

Kontrakt inngått des 2019 med FCC Construccion
(Rambøll og Johs Syltern er sentrale kontraktspartnere)

Det pågår samhandling, optimalisering og omregulering 
sammen med entreprenør og rådgiver. Planlagt 
byggestart Q2 2021 (forberedende arbeider startet høsten 
2020).

Omregulering Nedgård - Toset

Omregulering
Skogheim - Fossum



Vi trenger høyt presterende team!

Eksempel Vindåsliene:

• Regulert løsning tilsa 3 felttunnel
og 80 km/t 

• Løsning for fire felt og 90 km/t i
dagsone utviklet “til samme pris” 
gjennom test av til sammen til
sammen 10 alternative løsninger

• Svært krevende topografi, 
grunnforhold, trafikkavvikling og
byggbarhet

• Utviklet i tverrfaglige team mellom
entreprenør, UE, rådgiver og
byggherre



Betraktninger 

Forventning: Økt verdiskaping gjennom samhandling på tvers av tradisjonelle kontraktuelle barrierer

Iterativ utvikling sammen mot kjente mål, ikke transaksjonsmessige «leveranser» mellom partene

Det snakkes mye om kontrakt – mindre om hva som skal til av rammeverk og trening for å få avanserte kontraktsformer til å 
virke

Det snakkes en del om kultur, men mindre hva som kreves av lederskapet – i prosjekt og linje

Påstand: Det er få aktører i Norge som har forstått hva som kreves av ledelse, struktur og trening for å lykkes med 
samhandlingskontrakter– og få satt det sammen til en helhet

Samhandlingskontrakter utvikles ikke på happeningbasis, men må utvikles strategisk og investeres i både på kunde- og 
leverandørside skal vi lykkes

Klarer vi å ta ut potensialet i samhandlingskontrakter når «alle er i seng med nye partnere» for hvert nytt prosjekt?





Hvordan utfordre etablert praksis og tankesett?! 
-

Refleksjon i grupper om verdipotensialet i HPT som innovasjonskraft


