
Anbefalinger for riktige forutsetninger for 

høyt presterende team 
 

På teamnivå har vi for eksempel prosjektledere og fagansvarlige. Teamnivået skal ta 

ansvar for oppgavene og finne den egnede samarbeidsform som gjør at jobben løses godt 

og effektivt, inkludert å utvikle sin egen ledelsesform og sette riktig fokus. Disse lederne 

er avhengige av hvordan toppledelse utøver «det de sier at de skal gjøre» og hvordan både 

toppledelse og ledere på prosjektnivå setter krav og måler prestasjonen i teamet. Disse 

lederne blir målt på harde resultatkrav av både toppledelsen og sin egen linjeledelse 

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. 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  

• Sett krav om å bli målt på både harde 

KPI’er og myke KPI’er fra egen toppledelse 

• Bli kjent med hverandres forskjellighet  

• Trene bevisst for å bli bedre på 

kommunikasjon  

• Ha mot for å stå i at andre er forskjellige … 

• Sørg for at alle i teamet forstår helheten 

av oppgaven dere skal løse sammen 

• Se på det å jobbe for høy teamytelse som 

en viktig del av det å drive effektiv 

prosjektstyring 

 

• 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 



• Skape trygghet og tillit fra dag 1 

• Onbordingsprosessen er ekstremt viktig, 

ikke bare i oppstarten, men også som en 

del av det å vedlikeholde teamet 

undervegs. 

• Sette egne krav til ressursene som skal 

velges ut til teamet 

• Kartlegge kompetanse og personlige 

preferanser i teamet som støtter 

interaksjon og samhandling med andre 

mennesker 

• Lede gjennom å være en rollemodell som 

går foran og viser ønsket adferd i praksis 

• Sette krav til at prosjektet har reelle 

rammevilkår for å kunne gjennomføre den 

spesifikke oppgaven temaet har blitt satt til 

å gjøre: for eksempel. Utvikling og 

innovasjon krever andre KPI’er enn 

gjennomføringsfasen. 

• 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 

• Gi masse ros og oppmuntring! 

 

være å utvikle folk slik de kan trene på 

riktig teamarbeid 

•  

 


