KA
HØYT PRESTERENDE TEAM
Velkommen!
19.11.2020

Lars Kristian Hunn
Ole Jonny Klakegg
Erik Aursnes Dammen

Dagens program
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Informasjon om KA HPT Prosjekt Norge
•

FoU som drivkraft for praktisk innovasjon

•

En er en delings- og kunnskapsarena for HPT

•

Workshop som arbeidsform

•

Her skal vi dele og utveksle egne erfaringer om høyt presterende team

•

Her skal vi både få og gi inspirasjon – og utfordre etablerte vaner og
sannheter

•

Her skal vi drive forbedringsarbeid for utvikle gode praktiske måter å
skape HPT

•

Målet er også å vise hvordan vi jobber målrettet FoU for å skape innsikt
på hvordan vi kan bedre praksis

•

Deltagerne skal selv bidra og lære for å drive eget forbedringsarbeid og
fremme HPT i egen organisasjon

•

Deltagerne/partnere/relevante eksempler inviteres til å selv bidra med
egne erfaringer i fremtidige KA om HPT
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Deltagere

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Marta Lall
Rolf Andre Leidland
Marit-Helen Kåring
Sandra Reimundo
Hajnalka Vaagen
Konrad Naborczyk
Helle Jensen
Karen Riddervold
Linda Sunde Eriksen

Henning R. Vahr
Anne-Ruth Jangaard
Vibeke Johnsen
Erik Aursnes Dammen
Siss Frivik
Nils U. Helsingen
Mette Stovner

Jon Lereim
Jan Alexander Langlo
Wenche Langholm
Guillermo Duran Moro
Per Ivar Dahlum
Steinar Støre
Karianne Skrindo
Unni Toso

Sissel Smørdal
Richard Kristoffersen
Irene Aa Meier
Ali Mirhosseini
Torodd Olsen
Siv Avdal Hasle
Astrid Renata Van Veen
Yvonne Bjerke
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INNLEDNING

Gruppeoppgave nr 1

«Hvorfor er HPT viktig?»
•

Besvarelse på PPT som skal presenteres og
sendes til
▪

lars.kristian.hunn@marstrand.no

Resultat av gruppearbeidet skal være et bidrag
inn i arbeidet med å ferdigstille veilederen for
HPT
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Grupper

▪

Vi har delt dere opp i 4 arbeidsgrupper

▪

Hver av dere har mottatt en separat invitasjon på e-post til den gruppen du hører til

▪

Aksepter invitasjon og logg på Team gruppen

▪

Ta noen minutter til å bli nærmere kjent på gruppa

▪

Utnevn en person som tar ansvaret for å skrive ned noen punkter i PPT

▪

Logg av Team gruppen og tilbake på hovedgruppen når tiden for gruppearbeid er over

▪

Del gjerne innspill
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Gruppeinndeling

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Marta Lall
Rolf Andre Leidland
Marit-Helecn Kåring
Sandra Reimundo
Hajnalka Vaagen
Konrad Naborczyk
Helle Jensen
Karen Riddervold
Linda Sunde Eriksen

Henning R. Vahr
Anne-Ruth Jangaard
Vibeke Johnsen
Erik Aursnes Dammen
Siss Frivik
Nils U. Helsingen
Mette Stovner

Jon Lereim
Jan Alexander Langlo
Wenche Langholm
Guillermo Duran Moro
Per Ivar Dahlum
Steinar Støre
Karianne Skrindo
Unni Toso

Sissel Smørdal
Richard Kristoffersen
Irene Aa Meier
Ali Mirhosseini
Torodd Olsen
Siv Avdal Hasle
Astrid Renata Van Veen
Yvonne Bjerke
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Gruppeoppgave nr 1

«Hvorfor er HPT viktig?»
•

Besvarelse på PPT som skal presenteres og
sendes til
▪

lars.kristian.hunn@marstrand.no

Resultat av gruppearbeidet skal være et bidrag
inn i arbeidet med å ferdigstille veilederen for
HPT
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Når det harde møter det myke!

Kulturinnovasjon:
bevege folk og skape
teameffektivitet for å
nå et felles mål
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Vi snakker om å ta ut potensialet der «det harde» møter «det myke»
Fra tilfeldig presterende…
«Det harde»
Strategi

Ledelsessystem

«Det myke»

Tilfeldig
presterende
organisasjon

Ledelsesfilosofi

Utøvd ledelse

Kvalitetssystem

Kultur

Prosjektmodell

Motivasjon

Kontrakt

Kompetanse

Prosjektstrategier
Gjennomføringsmodeller
Prosjektplaner

Tilfeldig
presterende
prosjektteam

Adferd
Vaner
Incentiver

11

Vi snakker om å ta ut potensialet der «det harde» møter «det myke»
Til Høyt presterende…
Helhetlig utvikle
«Det harde»
Strategi

Ledelsesfilosofi
Høyt
presterende
organisasjon

Ledelsessystem
Kvalitetssystem
Prosjektmodell

Utøvd ledelse
Kultur
Motivasjon

Kontrakt
Prosjektstrategier
Gjennomføringsmodeller
Prosjektplaner

«Det myke»

Helhetlig utvikle

Høyt
presterende
prosjektteam

Kompetanse
Adferd
Vaner
Incentiver
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INFORMASJON OM HPT
UTVIKLINGSPROGRAM SOM KJØRES
HØSTEN 2020

Bransjedugnad – Høyt Presterende Team - #deterfolkadetkommeranpå
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Bakgrunnen for initiativet og målsetning for arbeidet.
• Prosjekt Norge sammen med NTNU og Marstrand
har tatt initiativ til denne bransjedugnaden
• Beskrive god praksis

• Videreutvikle ferdigheter for å hente ut
potensialet som ligger i menneskene og teamet –
Den viktigste suksessfaktoren for prosjekter.
• Veileder og FoU rapport – støtte fra BAE
programmet.
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FoU basert kunnskapsutvikling

og praktisk innovasjon
• Skape en arena
• De mest engasjerte folka i bransjen
• Tilgang på nye erfaringer
• Utviklet kompetanse for å skape verdi
for egen organisasjon og prosjekter
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Leveranser og kunnskapsutvikling – en veileder og en forskningsrapport
• Vi skal jobbe med å sammen forstå hva er
forutsetningene for å kunne bygge og
vedlikeholde et høyt presterende team
▪

En av forutsetningene er å ha gode verktøy
for å gjøre dette ….

▪

En annen, mer grunnleggende forutsetning,
er at vi har kunnskapen som skal til … -

▪

Og at vi har transformativt lederskap og
teamkompetanse til i praksis å utløse
effekten …

▪

Støtte fra BAE programmet
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INNSIKTER FRA ARBEIDENE SÅ LANGT

Hovedinnsikter
•

Fra relasjonskompetanse i Bygg 21…

•

Til at HPT er:

•

▪

Viktig

▪

Vi vet hva det er

▪

Vi vet hvorfor det er viktig

▪

Vi vet hvordan vi skal skape HPT

Men…
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Toppledelsen uttalte prioriteringer
Er toppledelsen i virksomheten motivert
for, og evner å investere i HPT i
egen organisasjon?
Ledelsens motivasjon og evne til å investere i HPT

Er toppledelsen i virksomheten motivert for,
og evner å investere i HPT i
prosjektene/fellesskapet?
Ledelsens evne til å investere i HPT i prosjekt

Ja, i stor grad

Motivert ja, men gjøre?

Ja, i stor grad

Motivert ja, men gjøre?

Det tror jeg

Nei

Det tror jeg

Nei/ikke i like stor grad

Vet ikke

Vet ikke

Hva som faktisk skjer
Konkrete tiltak for økt kompetanse
på teamarbeid siste 12 måneder

5%
5%
5%

Vet ikke

5%
26 %

Ingen

11 %

5%

16 %
11 %

11 %

Opplæring
enkeltpersoner

I hvilken grad etterspør
ledelsen at teamarbeidet har
følgende karakteristikker
Klare mål
Fokusert innsats
Samhandler effektivt
Utnytter at de er forskjellige
Refleksivitet/evne til å lære og
forbedre seg

IA

Lite

Noe

Stor

0
1
1
2
0

11
10
7
17
13

14
16
13
13
17

10
8
14
3
5

Kursing i samarbeid

Få kompetansetiltak, «men vi snakker om det»

Toppledelse etterspør i liten grad konkret innsats.

Bygge team i prosjekt på tvers av bedrifter
I hvilken grad ….

IA

Liten
grad

Noen
grad

Stor
grad

- legger prosjektledelsen til rette for at teamene
skal utvikle høyt prestasjonsnivå
- trener individene på å være et team/øke
prestasjonsnivået
- legger virksomheten du er ansatt i til rette for at
du skal kunne utvikle høyt prestasjonsnivå i
teamene i prosjekter du deltar i

1

10

15

9

2

25

5

3

0

6

20

9

N=35

Teamets prestasjon over tid
I hvilken grad …

IA

- påvirkes team av utskiftninger og endringer i
sammensetning og rammebetingelser?
- aksepteres utskiftninger og endringer i
teamsammensetting?
- aksepteres at enkeltindivid ikke bidrar til høy prestasjon i
teamet?
- aksepteres at teamet ikke når prestasjonsmål?
- settes det inn tiltak når teamet ikke når prestasjonsmål?
- er det vilje til å bruke ressurser på forbedring når
prestasjonsmål ikke nås?

0

Liten Noen Stor
grad grad grad
1
18
16

0

8

20

7

3

14

13

5

4
1
3

20
9
6

11
18
19

0
7
7
N=35

Gruppeoppgave nr. 2

«Hva skal til for at ledelsen blir motivert for å
investere tilstrekkelig for å ta ut
verdipotensialet i HPT?»
•

Besvarelse på PPT som skal presenteres og
sendes til
▪

lars.kristian.hunn@marstrand.no

Resultat av gruppearbeidet skal være et bidrag
inn i arbeidet med å ferdigstille veilederen for
HPT
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FREMTIDIGE SAMLINGER

Fremtidige KA HPT

•

FoU som drivkraft for praktisk innovasjon og kunnskapsutvikling

•

Workshop som arbeidsform

•

Sette ting ut i live - varig endring

•

Måle
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Neste KA
Januar -21
•

Lansering av HPT veileder

•

Teamevalueringer
▪

Marstrands erfaringer med teamevalueringer som del av offentlig anskaffelser – med
eksempler fra både byggherre og entreprenør.
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Innspill fra deltagerne om mulige tema på fremtidige KA for HPT
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INNSPILL FRA GRUPPEARBEID

Gruppe 1, gruppearbeid 1
Hvorfor HPT er viktig
• Få gjort jobben!, oppnå god flyt
• Trivsel og godt miljø, tilhørighet
• Utvikling, faglig og personlig
• Strukturer og planer alene fungerer ikke, endring er normalen
• Må ha HPT for å kunne ta beslutninger
Effekten av HPT
• Bedre ressursutnyttelse, måloppnåelse
• Kan løse større og mer komplekse oppgaver
• Folk trives, presterer bedre og gir en mer stabil organisasjon
• Konteksten er viktig, det må også fram

Gruppe 1, gruppearbeid 2
Om forankring:
• Det må være forankra topp til bunn
• Hvis toppledelsen ikke etterspør HPT og legger til rette så skjer det ikke.
Om lederen:
• Lederen må være godt forbilde
• Lederen må ha kompetanse på de myke sidene, forstå prinsippene og premissene (f.eks.
usikkerhet og dynamikk)
Om motivasjon til investering:
• Hva ER det å investere? Hva betyr det?
• Må vise at det er «lønnsom» investering, vise positive effekter
• Vise gode eksempler
• Relasjonskompetanse/ «myke» kompetanser ER fagkompetanse!

• «Krisen er bensin på bålet til forbedring»
• Tydeliggjøre at det gir et bedre produkt, demper konflikt, tid og muligheter
• Motivererende i seg selv – økonomisk positivt og høyere standing → lettere
å rekruttere gode ansatte
• «Må være mer ubehagelig å la være»
• Snakke med de som jobber strategisk
• HR bør være involvert
• Tydeliggjøre at det er innsalg for å få prosjekter
• Finne gode kanaler inn til ledelsen der man kan presentere funn
• Fokus på å sammenligne HPT i ledelse og prosjekter for å implementere i
hele organisasjonen
• Forskningsbasert liste til ledelsen på at HPT lønner seg – kost/nytte

Hvorfor HPT
• Folkene har alt å si
• Nesten urovekkende hvor mye folkene har å si

• Det er folkene som driver prosjektet fremover
• Mer robust
• HPT team gir tillit
• Folk må gå sammen
• Må tørre å gjøre andre gode

Siss, NTNU
Anne-Ruth, Komposium
Vibeke, KID/Oslobygg
Alf, Franzefoss
Mette, Sykehusbygg
Nils Uolevi
Erik Aursnes Dammen, Marstrand

• Hva er det som gjør at vi får et HPT
• Individenes motivasjon til å være en del av gruppen
•
•

Følelse av tilhørighet til gruppe og felles mål
Verdi for seg selv

• Individenes motivasjon til å selv prestere som del av gruppen
•

Hva er det som gjør at folk blir motivert til å prestere?
• Ambisjoner – Er det egentlig et behov for å prestere, har det noen mening og hva skal vi prestere på
• Følelse av å bidra til en større mening - gruppe
• Verdi for seg selv

• Individenes kunnskap til å selv prestere innenfor sitt fagområde i gruppen
• Individenes generelle kunnskap og evne til å kommunisere og jobbe i team – Raskt klare å samspille og kommunisere med andre til
prestasjon (Teamkompetanse)
• Individenes kunnskap om helheten
•
•

Hva er oppgaven, hvordan skal vi jobbe og hvordan skal vi sammen lykkes med å levere en høy teamprestasjon – det konkrete «systemet» og rollene Prosjektstrategien
Hva må de individene lykkes med for at vi sammen skal prestere og hva krever dette av meg

• Tillit og tro på at teamet vil prestere (de andre er også all-in)

• Hvordan
• Riktige mål og ambisjonsnivå – Det må være en grunn til at vi skal prestere
• Riktig sammensetting av folk
• Gjennomføre nødvendige prosesser for å sikre at man fortest mulig oppretter ovennevnte
• Vedlikeholde

• Kan vi lage en sjekkliste – en transaksjonsorientert flytskjema om hva man må gjøre for å få til et HPT

