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Hvorfor er agile metoder 
vellykket i noen 
Sammenhenger, 

men fiasko i andre?



Hva vi vet 
Seiglivede myter
Teambygging
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“We found that patterns of communication to be the most important 
predictor of a team's success. Not only that, but they are as 

significant as all other factors – individual intelligence, personality, 
skills and the substance of discussions - combined”

A. Pentland 2012

Prosjektet Operativ ledelse



«Hva vi vet»
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Kontekst

Gruppedynamikk

Individuell
ytelse

Lederskap



l «Nye ferdigheter må til for å unngå
storulykker. Regelverk og prosedyrer
alene er ikke nok til å håndtere
sikkerheten ved oljeboring.
Sikkerhetsregler går bra når
betingelsene er stabile, men de  møter
ikke ustabilitet.»  
R. Tinnmannsvik, SINTEF



Tilbaketrekning

Synergi

«fast»

«slow»

System 1

System 2



«fast»

«slow»Drill, prosdyrer,
sterk styring



(Foto: Forsvarets mediesenter v/Ole Gunnar Henriksen Nordli)

«slow»
Self-styrte
lederløse team

«fast»



«armed forces that prepare 
themselves rigorously and honestly

before a war, generally adapt 
more effectively to the entirely 

new conditions that war presents. 

All military organizations get 
the next war wrong to a certain extent»

(Murray & Millett, 2010, p. xvii)
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SPGR -rommet som todimensjonal mal

”Relasjoner”

”System”

”Meg”

KONTROLL
(Autoritet,
struktur,

regler)

OMSORG
(Mellom-
menneskelige 
relasjoner)

OPPOSISJON
(Politikk
makt, kritikk

konflikt)



Prosjektforløp: oppstart

Kontroll

OmsorgOpposisjon



Prosjektforløp: konstruktivt arbeid

Kontroll

OmsorgOpposisjon



Prosjektforløp: begynnende spissing
Kontroll

OmsorgOpposisjon



Prosjektforløp: nå er ballet igang
Kontroll

OmsorgOpposisjon



Utviklings-
avdeilingen

Drifts-
avdelingen

Drifts- og utviklingskultur i en datasentral



«fast»

«slow»
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«slow»
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«slow»
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«slow»



Tilbaketrekning

Synergi

«fast»

«slow»

System 1

System 2



The «atom» of
group-
dynamics is
the unit of
communication



«Seiglivede myter»
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Forskningsfokus	endres	over	tid

Person Tid

1980
Roller/typer:
Hvordan få den perfekte
sammensetning i team?

1990
Det «ideelle» team:
Hva karakteriserer det
Ideelle team?

2010
Dynamikk vs 
kontekst:
Hvilken dynamikk
er mest effektiv i 
hvilken kontekst?

1950-70
Gruppedynamikk: 
Hva skjer med mennesker
i grupper?

Identitet:
Hva skaper 
identitet og
grenser?

2000
Personlighet:
Hva er effekten av ulik
personlinghet på teamarbeid?



«Black box»
In

Out

«Lego klosser»

Den mørke middelalder
Fasemodeller



Enn om vi satser på 
en visuell profil med 

en ny logo?

«Teambygging»;  enkle løsninger på 
komplekse problemer?



«All teams are
NOT 

created equal»
Eric Trist, 1992



«Teambygging»
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Teambygging	er....
.....langsiktig,	systematisk	og	målrettet	arbeid	med	de	
arbeidsoppgaver	og	i	den	kontekst	teamet	skal	operere,	
hvor	hensikten	er	å	øke	teamets	ytelse	iforhold	til	
omgivelsenes	krav.

Teambygging	kan	ta	form	av	teamutvikling eller	
teamtrening.



teambygging??!!



Avstemme         Utvikle            Trene  

Kontekst

Dynamikk

Person
Team-
byggers
fokus

Medlemmenes
fokus

Hvilke krav stilles til teamet?

Hva er den mest effektive 
dynamikken for å møte
disse kravene?

Hvilke krav stilles til det til
det enkelte medlem?

Tid

Nivå



Teamutvikling er....
.....å øke teamets bevissthet om egen funksjon og 
evne til å operere på høyere formålsnivå enn de 
gjør idag

Teamtrening er....
.....å identifisere effektive prosedyrer for 
samhandling gitt det formålsnivå gruppen 
allerede opererer og trene gruppen i 
anvendelsen av disse

Former for  teambygging

«fast»

«slow»



Indikasjoner	på	synergi

”Relations”

”System”

”Myself”

- Jevn fordeling 
- Innen den «gule» 

sektoren 
- Ingen subgrupper, 

satellitter eller
fragmentering)

- Lik innflytelse

- Sammen-
fallende
mentale 
Modeller

- Ingen «på» 
periferien
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Nov1948
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Effektivitet og kontekst

Reservasjon

Kommunikasjons
trening

Forståelse av
intensjon

Reservasjon

Innovasjon

«fast»

«slow»

Drill, regler og
prosedyrer

Eget resultat



K2
Konstruktiv
Konfrontasjon



Hvorfor er agile metoder 
vellykket i noen 
Sammenhenger, 

men fiasko i andre?





Takk for 
oppmerksomheten!


