
Anbefalinger for riktige forutsetninger for 

høyt presterende team 
 

På organisasjonsnivå er målgruppen toppledelse, styrer og strategiske linjeledere 

som har ansvar for helheten av hvordan organisasjonen tar ut sitt potensiale. Disse lederne 

er premissgivere for virksomhetens rammeverk for å prestere og har definisjonsmakt for 

å definere både harde og det myke prestasjonsmål. Disse lederne blir målt på harde 

resultatkrav av styret eller konsernleder. 

Gjør dette – fremmer HPT 

 

Ikke gjør dette – hemmer HPT 

 

• Verdsett forskjellighet 

• Sikre en balanse mellom det nedskrevne, 

festtalene og utøvd ledelsesadferd i praksis 

• Ikke la ledere på prosjekt- og teamnivå være 

pioneerer 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… 

• 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  

• Etabler KPI´er både på det harde og det myke 

som fremmer forretningsmessige mål 

• 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 

• Gjøre det du sier- si det du gjør 

• Stå bak det når det røyner på – mene det 

 

• 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 

• La være å åpne opp om sin egen sårbarhet 

• Ikke våre åpen for andres innspill og kunnskap 

• La være å støtte ildsjeler og tanker som utfordrer 

etablert praksis og tankesett 

• La være å sette fokus på det du blir målt på (før 

kun økonomi, nå HMS, miljø). 

• La være å reflektere over en iboende konflikt 

mellom harde og myke KPI’er og utrykke at man 

forstår det 

• 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 



• Bli målt på KPI’ene som fremmer samhandling 

og henger sammen med de KPI’ene som de 

andre ledelsesnivåene blir målt på 

• Ta imot kunnskap og kompetanse fra andre 

perspektiv 

• Tørre å ta i utfordringer som støtter andre 

tanker 

• Jobbe med relasjonell kompetanse- og 

lederutvikling 

• Utvikle et KPI sett som likestiller både harde og 

myke KPI’er 

• Tørre å erkjenne målkonflikter og tørre å ta valg 

og stå i valgene 

• Følge opp det KPI-settet som er etablert – der 

egen adferd avgjør hvordan organisasjonen 

oppfatter hvordan toppledelsen selv «walks the 

talk» 

• Ta ansvar selv - Gå i seg selv – er du villig til å 

investere i å faktisk bygge HPT i praksis 

• Er du villig til å fronte dette selv 

• 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 

• Måle konsernledelsen på både harde og myke 

KPI’er 

• Velge ut ledere med egenskaper og kompetanse 

som fremmer innovasjon og samhandling – som 

evner å vise tillit og kan utfordre tankesett og 

praksis 

• Innføre og støtte avlønningsmekanismer som 

belønner både harde og myke KPIer 

• La være å likestille harde og myke KPI’er  

• La være å tørre - «stå i det» - «Walk the talk» 

 

 


