
Visuell fasilitering av 
fremtidsrettet retrospekt

Ylva Nagelhus Haugen 
Institutt for design

NTNU 

Fasilitere for den gode, reflekterte og kontrollerte 
samtalen i prosjektteam i Telenor



Samarbeidspartner
Telenor Norge 

Kontaktperson  fra Telenor
Arild Haugen 

Prosjektet er gjennomført av 
Ylva Nagelhus Haugen 

Veiledere fra NTNU 
Hovedveileder:  Ann Kristin Forshaug 
Medveileder: Johannes Sigurijonsson

Institutt for Design 
Kolbjørn Heies vei 2B

7491 Trondheim

TPD4500 - Design 9 

“Dette kurset tilbys som en oppfølger av emnet TPD4505 Designteori, fordypningsem-
ne, og kan ikke velges alene. Kurset gir studentene muligheten til å spesialisere seg 
på et spesielt emne innen industriell design. Basert på den teoretiske innsikten som er 
opparbeidet gjennom skriving av den vitenskapelige artikkelen i TPD4505, får studen-
tene muligheten til å utvikle teoretisk innsikt gjennom et designforsknings- eller utfors-
kningsprosjekt. Dette kan for eksempel omfatte gjennomføring av en spørreundersø-
kelse, intervjuer eller eksperimenter, utvikling av et konsept, en prototype, manual eller 
metode relevant for det valgte spesialiseringsemnet. Alle resultater må være åpne for 

publisering (NTNU, 2019)”

Desember 2019



Forord

Denne rapporten har som formål å pre-
sentere mitt arbeid i forbindelse med 
faget TPD4500 - Design 9. Rapporten 
fanger helhetsbildet av prosjektet gjen-
nomført i samarbeid med Telenor i peri-
oden august til desember 2019. Rappor-
ten tar for seg bakgrunnen for oppgaven 
og formålet med prosjektet. Videre pre-
senteres viktige funn i prosjektarbeidet 
som er samlet inn gjennom en triangu-
lert undersøkelse av litteratur, obser-
vasjoner, intervjuer og fokusgruppe. 
Avslutningsvis fremheves hovedfunnet 
i prosjektet og resultat, etterfulgt av en 
refleksjon rundt utfordringer i prosjekt-
gjennomføringen og en diskusjon av vi-
dere arbeid. 

Rapporten har som formål å kommuni-
sere prosessen jeg har hatt i prosjektet 
til nøkkelpersoner i Telenor, samt fagan-
svarlige ved NTNU og medstudenter. 
Rapporten formidler derfor valg av me-
toder i prosjektet og kort hvordan disse 
er gjennomført med hovedvekt på ho-
vedfunn og refleksjon rundt dette. De 
viktigste funnene i metodene har fun-

gerer som en pekepinne for videre løp. 
Et godt analysegrunnlag har bidratt til 
å dra viktige koblinger for å identifisere 
hva som vil være nyttig å utforske. Mål-
settingen i prosjektet har vært å identi-
fisere hva som gir verdi for ansatte i Te-
lenor.  

En spesiell takk rettes til Arild, Janet-
te og Line fra Telenor, som har latt meg 
følge en prosjektgruppe i Telenor over 
en periode på 3 måneder med jevnlige 
besøk. Dette har gitt nyttig og spennen-
de innsikt. Videre vil jeg rette en takk til 
alle intervjuobjekter fra Telenor som har 
bidratt til å belyse problemstillingen fra 
ulike perspektiver. Avslutningsvis vil jeg 
rette en takk til mine veiledere Johannes 
og Ann Kristin for gode bidrag og syns-
punkter i prosjektet.

Trondheim, 09.12.19
Signatur
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Sammendrag
Rapportens hovedtrekk kort oppsummert

Hva er problemet? 
Telenor har endret sin overordnede stra-
tegi som følge av trender i markedet. 
Målet med den nye strategien er å rette 
et større fokus mot kunden og dermed 
drive innovasjonsprosesser ut i fra for-
ståelse for kundebehov. Dette forutset-
ter en annen måte å lede prosjekter i 
virksomheten og designeren inntar en 
større og viktig rolle i dette arbeidet. 
Dette utfordrer eksisterende tankegang, 
norm og kultur i Telenor, og dynamikk i 
gruppeprosesser. Ansatte trekker i ulike 
retninger basert på hvorvidt de opplever 
endringen som overkommelig eller ikke. 
Dette gjør det utfordrende å lykkes i ut-
øvelse av den nye strategien i prosjekter. 

Hva skal til for å lykkes? 
Ansatte som arbeider i tråd med den nye 
strategien i Telenor  påpeker at det er 
kommunikasjon internt i prosjektteam 
som er årsaken til at endret arbeidsmå-
te oppleves som utfordrende. Intervju 
med ansatte viser til et behov for å sette 
av mer tid til å jobbe med gruppedyna-
mikk for å bedre kommunikasjonen og 
dermed øke trivselen innad i prosjekt-
team når man jobber på en ny måte. 
Når det settes av lite tid til dette oppstår 
en vanskelig kommunikasjon internt i 
prosjektteamet. Dette skaper en utfor-
drende samhandling, og ansatte føler 

på frustrasjon, uro og stress. Dette på-
virker motivasjonen til ansatte. Samlet 
sett hemmer dette utøvelsen av den nye 
strategien og opplevelsen av den nye 
måten å arbeide på. 

Et kjent utsagn i litteratur om strategisk 
endring er at “kultur spiser strategi til 
frokost” (Favaro, 2014). Det viser til at 
planer ofte går adundas fordi de ikke 
følges av ansatte i praksis. Det er derfor 
viktig å få grep om kulturen for å lyk-
kes med strategien, og det skjer innad i 
team. Litteratur fremhever viktigheten 
av å kontinuerlig prate om hva hver en-
kelt ansatt kan bidra med, hva de ønsker 
å gjøre, samt reflektere rundt hvordan 
man arbeider som et team når man job-
ber på nye måter. Dette for å jobbe ut i 
fra en felles forståelse og derav lykkes i 
sitt arbeid. Samskaping med ansatte i 
Telenor identifiserte et behov for å  leg-
ge til rette for at team får mulighet til 
å tydelig avklare forventninger og be-
kymringer i prosjekter så vel som plan-
legging av aktiviteter. Dette for å bedre 
kommunikasjonen og gruppedynamikk. 

Leaders and strategizers of the future 
are social architects of meaning, not 
heroic decision makers. 
   - Roger Martin

(Bergem, 2017) 



Visuell fasilitering i prosjekter anbefales 
som et tiltak for å forbedre opplevelsen 
av prosjektgjennomføringen. Visuell fa-
silitering er et prosessledelses- og kom-
munikasjonsverktøy med mange bruks-
muligheter som kan sørger for en tydelig 
kommunikasjon internt i prosessen. Det 
består av effektive og enkle teknikker for 
å visualisere det som diskuteres gjen-
nom en kombinasjon av tegning og ord. 
Det er lett tilgjengelig og lett å lære. 

Observasjon av samhandling i team og 
samskaping med ansatte i Telenor frem-
hever at kommunikasjonen forbedres 
når man diskuterer rundt noe konkret 
og visuelt. Visuell fasilitering  engasjerer 
deltakere i større grad og hjelpe prosjekt-
team å huske, reflektere og lære. Det 
skaper overblikk, involverer deltakerne 
aktivt og bedrer dermed formidling. Lit-
teratur viser samtidig til at det er viktig å 
være aktiv og deltakende i diskusjon for 
å forstå det som skal gjøres.

Visuell fasilitering av framtidsrettet 
retrospekt i team

Et forslag til hvordan visuell fasilitering 
kan benyttes i praksis er å fasilitere en 
ukentlig fremtidsrettet retrospekt ved 
hjelp av visualiseringer. Fremtidsrettet 
retrospekt er en metode som kan hjelpe 
teamet å reflektere over status og måten 
de arbeider på for å aktivt ta konstrukti-
ve valg for veien videre. Ved å benytte vi-
sualiseringer kan det bli enklere å disku-
tere og refleksjon over status i prosjekt 
og hver enkelt persons opplevelse. Dette 
kan hjelpe prosjektteamet å være lydhør 
overfor hverandre og tydeligere etablere 
en felles forståelse for hvordan de kon-
kret skal gå frem for å løse utfordringene 
de står ovenfor, både i forbindelse med 
prosjekt og gruppedynamikk. Bruk av 
visuell fasilitering på denne måten kan 
legge til rette for at ansatte takler stress 
forårsaket av endring på arbeidsplassen 
på en bedre måte  og at motivasjonen 
øker i endringsprosessen gjennom å 
sørge for emosjonell-, instrumentell- og 
informasjonsstøtte i prosjektgjennom-
føringen. 

Det man hører glemmer man, det man 
ser husker man, det man gjør forstår 
man.           
                     - Loris Malaguzzi

Emosjonell støtte
Vise empati, om-
tenksomhet, tillit 
og oppmuntring

Instrumentell støtte
Konkretiserer hvor-
dan man direkte kan 
hjelpe hverandre.  

Informasjonsstøtte
Dele råd, veilede og 
komme med forslag 
for å løse problemer. 

(Cherry, 2019)(Bergem, 2017)
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Et dynamisk og raskt svingende 
marked krever nye metoder
Dagens konsumermarked er dynamisk og 
raskt svingende; Kundebehov endrer seg i 
hurtig takt og det er vanskelig å forutse mor-
gendagens etterspørsler og trender. Samtidig 
blir verden mindre på grunn av digitalisering, 
og forbrukere i det norske markedet kan nå 
aktører i det globale marked for å dekke sine 
behov. Dette stiller krevende krav til norske 
organisasjoner og mange må endre sine 
fremgangsmåter for å identifisere, utvikler 
og levere relevante tjenester mot sin spesi-
fikke kundemasse. Særlig påvirkes bedrifter i 
teknologibransjen av dette som tidligere har 
fulgt en tradisjonell og rigid utviklingsprosess 
av teknologiske nyvinninger (Pwc, 2019).

Bakgrunn
Hvorfor er dette prosjektet relevant? 

En rekke bedrifter fornyer eller endrer sin 
overordnede organisasjonsstrategi for å sva-
re på eksterne dynamikker (Yee, Jefferies and 
Michlewski, 2017), og designmetodikk er frem-
hevet som en nyttig driver av innovasjon. Et 
økende antall bedrifter implementerer en kun-
desentrert fremgangsmåte for å posisjonere 
seg som en aktuell aktør i markedet (McKinsey, 
2017). Dette resulterer i nye målsettinger, prio-
riteringer, verdier, tankesett og arbeidsmetode 
blant ansatte, og endrer med andre ord den
etablerte  bedriftskulturen.  

Key takeaway 

Dagens konsumermarked stiller nye krav til hvordan innovasjons-
prosesser drives. En kundesentrert strategi fremheves som nyttig 
for å treffe markedbehov bedre. Endret strategi utfordrer imidler-
tid eksisterende kultur og normer i bedrifter. 



... møter økt konkurranse i markedet 
Virksomheten møter konkurranse fra 
bedrifter som leverer tjenester på en 
annen måte og som treffer kundebehov 
bedre. Telenor må bli tilpasningsdyktig 
i forhold til krav fra brukermassen. De 
er derfor nødt til å forbedre måten an-
satte arbeider på for å levere relevante 
og innovative tjenester til forbrukere. 
Gjennom dette kan de beholde og ta nye 
markedsandeler (Haugen, 2019). 

Key takeaway 
Telenor er et teleselskap som har hatt monopolmak i markedet i 
lang tid, men møter nå større konkurranse fra bedrifter. De må bli 
tilpasningsdyktig, og endre måten de innoverer tjenester på for å 
treffe kundebehov bedre. 

Monopolmakten Telenor... 
Telenor er en stor og etablert teknolo-
gibedrift i det private telekommunika-
sjonsmarkedet. Teleselskapet ble opp-
rinnelig opprettet av staten i 1855, og 
byttet navn til Telenor i 1995.  I dag er 
det et privatisert og børsnotert selskap. 
Telenor har hatt monopol på fasttelefoni 
for private kunder i Norge frem til 1998. 
I 2000 fikk virksomheten med seg hele 
den norske tele-infrastrukturen, kobber-
nettet, og har kontrollert dette telenettet 
i lang tid. Videre har Telenor blitt den de-
sidert største leverandøren av bredbånd 
samlet selv om virksomheten ikke er 
den største fiberaktøren i landet. De har 
med andre ord opparbeidet seg en do-
minerende posisjon i markedet i Norge, 
og har også posisjonert seg sterkt inter-
nasjonalt. De har vokst til å bli en global 
mobilgigant (Stavrum, 2016; Zacharias-
sen, 2013).



En kundesentrert strategi som ny 
driver av innovasjon i Telenor
Telenor er organisert med prosjektteam 
i sine avdelinger og teamene  har tid-
ligere fulgt en prosjektmetodikk som 
er tung, rigid og deterministisk. Denne 
prosjektmodellen bygger på en fosse-
fallsmetode uten særlig mulighet for å 
justere prosjektforløpet og baserer seg 
på en tankegang om at one size fits all. 
Telenor ser imidlertid at dette ikke eg-
ner seg i innovasjonsarbeid i dagens 
marked. Prosjektforløpet må skredder-
sys til hvert enkelt prosjekt og der kun-
den vies en større plass i innovasjonen. 
Videre må den ha kortere utviklings-
løp fra ide til produktet er ute i marke-
det. For å gå bort i fra den tradisjonelle 

Always Explore 
Vi tror at vekst kommer 
fra å lære hver dag. Vi 
er nysgjerrige og vi tør 
å utfordre, teste, gjøre 
feil og justere kursen 
når det trengs.

Create together
Vi tror at bedre løs-
ninger skapes av team 
med mangfold. Derfor 
søker vi forskjellige 
perspektiver, deler, 
involverer og hjelper 
hverandre å lykkes.

Keep promises 
Vi mener tillit er avgjø-
rende i alle våre rela-
sjoner. Vi tar eierskap 
og er stolte over å le-
vere med presisjon og 
integritet.

Be respectful 
Vi tror på menneskets 
unike evne til å forstå 
hva som betyr mest for 
folk. Vi møter alle og 
hverandre på like fot, vi 
lytter og viser at vi bryr 
oss.

utviklingsprosessen av teknologiske ny-
vinninger, er det innført en ny overord-
net kundeorientert strategi på tvers av 
organisasjonen. Det er fire atferdsmes-
sige prinsipper som setter rammene for 
hvordan ansatte i Telenor skal jobbe på 
fremover, og utøvelse av den nye strate-
gien skal bidra til at Telenor i større grad 
lykkes med å innovere tjenester som har 
verdi for sluttbruker (Haugen, 2019). 

(Telenor Group, 2018).

Fire atferdsmessige prinsipper 

Kundesentrert strategi



Hvilke følger har dette fått internt? 
Den nye strategien utfordrer kultur og 
normer i bedriften. Ansatte trekker i uli-
ke retninger i prosjektarbeid på grunn av 
ulik forståelse for den nye strategien.
For å sørge for at ansatte arbeider ut i fra 
en felles forståelse er det utarbeidet en 
ny prosjektmodell i Telenor. Den kom-
binerer viktige prinsipper innen lean 
og design, og skal sørge for at prosjekt-
team treffer kundebehov på en effektiv 
og smidig måte (Haugen, 2019). Innsik-
ten i kundebehov skal bidra til å justere 
scope og retning i prosjektet fortløpen-
de, og sørge for at ansatte arbeider ut i 
fra en felles forståelse for hva som vil gi 
verdi for sluttbruker (se neste side eller 
appendix). 

Key takeaway 
Telenor har endret sin overordnede strategi som følge av trender i 
markedet. Målet med den nye strategien er å rette fokus mot innovasjon 
drevet av innsikt i reelle kundebehov. Dette forutsetter en annen måte å 
lede prosjekter på i virksomheten. Designeren inntar en større og viktig 
rolle i dette arbeidet. Samlet utfordrer dette eksisterende norm og kul-
tur i Telenor.

Den nye prosjektmodell består av ulike 
faser som prosjektteamet må arbeide 
seg gjennom. Innsikten som de opp-
arbeider seg i løpet av fasen fungerer 
som et beslutningsgrunnlag for veien 
videre. Prosjektmodellen fremmer en 
ny måte å lede et prosjekt på, og desig-
nere i avdelingen Service design lab får 
en stadig større rolle i dette arbeidet. 
De fokuserer på å få prosjektteam til 
å jobbe ut ifra kundeperspektivet, og 
jobber for at valg i prosjekter bygger 
på et beslutningsgrunnlag i tråd med 
den nye strategien. Det er imidlertid en 
begrenset forståelse for hva en desig-
ner kan bidra med i Telenor, og dette 
skaper en utfordrende dynamikk i pro-
sjektteam, særlig mellom designer og 
prosjektleder (Haugen, 2019). 



Mål med oppgaven
Telenor ønsker å belyse samspillet mel-
lom designer og prosjektleder i den nye 
prosjektmodellen. Det er ønskelig å ut-
vikle en rollebeskrivelse for designer og 
prosessbeskrivelser, samt identifisere 
kritiske suksessfaktorer. Videre er det 
ønskelig å utvikle forslag til forbedrin-
ger i prosjektmodellen som sikrer enda 
bedre gjennomføring av prosjekter og et 
enda bedre sluttresultat.

Fremgangsmåte 
Ettersom en realistisk tilnærming har 
vært ønskelig i prosjektet, har jeg fulgt 
et team i Telenor over en periode på 
3 måneder med jevnlige besøk. Dette 
teamet følger den nye prosjektmodel-
len og driver prosjektet i tråd med den 
kundesentrerte prosjektmetodikken. 
Ved å følge teamet har jeg fått innsikt i 
samspillet mellom teammedlemmer og 

hvordan de opplever den nye måten å 
arbeide på gjennom bruk av ulike meto-
der. Dette har resultert i en justering av 
oppgavens problemstilling og mål, som 
vist under problemstilling og omfang.  
Rapporten vil vise hovedtrekkene av 
prosessen fra start til slutt og hvilke jus-
teringer som er gjort underveis for å sør-
ge for et sluttresultat som vil ha verdi for
Telenor.

“Vi ser at våre designere i mange prosjekter tar et stort ansvar rundt plan-
legging og fasilitering av selve prosjektgjennomføringen, altså langt ut-
over operativt designarbeid. De gangene designeren har et godt samspill 
med prosjektleder og teamet for øvrig ser vi at prosjektene kan komme 
opp med svært gode resultater og prosessen oppleves også veldig positivt 
av teamet. Vi ønsker å bedre forstå hva som kjennetegner en god rolle-
forståelse og utøvelse av designer-rollen i prosjekter.”

Prosjektoppgavens utgangspunkt
Oppgave fra Telenor



Forhåndsgitte krav til prosjektet

Prosjektteamet 
15 personer totalt 
Følger primært kjerneteamet som be-
står av designer og prosjektleder

Geografisk plassering
Telenor Fornebu

Prosjektmetodikk
Prosjektteamet vil følge den nye 
måten å arbeide på

Telenor Fornebu



Hvordan opplever ansatte i Telenor å jobbe på en ny måte i prosjekter 
og hvilke utfordringer opplever de i forbindelse med denne endringen? 
Hvilke tiltak kan sørge for at ansatte har en positiv opplevelse i proses-
sen med å arbeide på en ny måte og sikre at prosjektgjennomføringen 
går bedre? 

Fokus og mål
Hovedfokuset for prosjektoppgaven har 
vært å undersøke hvordan ansatte opp-
lever å arbeide på en ny måte i prosjek-
ter og hva som må til for å sørge for en 
positiv opplevelse. Målet er å identifise-
re tiltak som kan iverksettes for å bedre 
oppleven av å jobbe i tråd med den nye 
prosjektmodellen, og gjennom dette 
sørge for bedre gjennomføring av pro-
sjekter og utøvelse av strategi i praksis. 

Problemstilling og omfang
Justert retning for prosjektoppgaven



Tidslinje 
 
Oversikt over de ulike stegene i prosjektet

August

Oppstartsmøte 
med Telenor

Start på littera-
turstudie

September 

Ekskursjoner til 
telenor for å 
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Litteraturstudie
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Endring av scope 
for oppgaven

Litteraturstudie

Intervjuer 

Idemyldring 

November

Desember 

Valg av anbefaling

Idémyldring og 
prototyping av 

løsning

Fokusgruppe

Avslutning av 
litteraturstudie

Rapportskriving

Ferdigstilling av 
rapport

Ferdigstilling av 
anbefalt løsning

Skypeintervju med 
nøkkelperson
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Strategisk endring og virkning
Strategisk endring initieres og drives 
for å sørge for bærekraftige foretnings-
resultater gjennom å bedre ansattes 
ytelse (Bergem, 2017). Det igangsettes 
primært som følger av eksterne dyna-
mikker, og stiller krav til hvordan an-
satte skal arbeide. Ofte neglisjerer teori 
om strategisk endring og virkning på or-
ganisasjoner hvilke konsekvenser dette 
bringer internt i virksomheten, og hvilke 
krav ansatte stiller til prosessen. Det er 
imidlertid veldig viktig å forstå hva som 

Parallelt med prosjektetoppgaven er det gjennomført et litteraturstudie i 
faget TPD4504 - designteori.  Litteraturstudiet har hatt som formål å eta-
blere en forståelse for hva strategisk endring er, hvordan dette påvirker 
ansatte, samt hva som må ligge til grunn for at en slik endringsprosess 
oppleves som positivt for ansatte. Denne delen av rapporten vil gi en opp-
summering av de viktigste funn.

Litteraturstudie
Ansattes atferd i strategisk endringsprosesser og identifisert behov for bedre 
metoder for å forankre atferd gjennom mestring, mening og autonomi. 

Foretningsmessig effekt
Skape bærekraftig forret-
ningsresultater basert på 
en ny måte å arbeide på

Atferdsmessig effekt
Anvende nye arbeidsmå-
ter i daglige rutiner og 
prosesser 

Kapabilitet effekt 
Etablere kompetanse og 
ferdigheter med sikte på 
å arbeide på nye måter 

Kapabilitet effekt

Atferdsmessig effekt

Foretningsmessig effekt 

må ligge til grunn for at ansatte endrer sin 
være- og handlingsmåte, slik at strategien 
til syvende og sist absorberes og utøves i 
praksis (Haugen, 2019). 

Strategisk endring og virkning

(Bergem, 2017)



Hvordan opplever ansatte endring? 
Endring på arbeidsplassen er en kreven-
de prosess fordi det utfordrer etabler-
te rammer og trygg grunn hos ansatte. 
Strategisk endring påvirker ansattes 
være- og handlingsmåte og dette ska-
per frustrasjon, utro og motstand. Det-
te er tegn på emosjonell stress, og an-
satte vil dytte i ulik retning avhengig av 
om de anser endringen som en trussel 
eller som en overkommelig utfordring 
(Soderlund & Borg, 2017; Concannon & 
Nordberg, 2018).

Key takeaway 

Endring på arbeidsplassen skaper emosjonell stress. For at ansatte 
skal være mottakelig for endring og engasjert i prosessen med stra-
tegisk fornyelse, må endringen oppleves som overkommelig for å 
skape motivasjon til å endre atferd. Dette krever mestring, mening 
og autonomi.  

Hva skal til til for at mennesker er 
mottakelig for endring? 
For at mennesket skal være mottakelig 
for endring krever det at de er motiver-
te for endringen. Dette forutsetter at de 
forstår meningen med endringen, mes-
trer å utøve det som kreves for å immø-
tekomme kravene, samt føler at de sty-
rer endringen selv. Det er viktig med god 
kommunikasjon, inkludering og med-
virkning på arbeidsplassen for at ansatte 
skal føle at endringen er overkommelig 
og derav føle seg engasjert (Ryan & Deci, 
2000).  

Mening 

Mestring Autonomi

Motivasjon



Endringsledelse
Endringsledelse har som mål å fasilitete 
endringsprosessen en bedriften gjen-
nomgår på en slik måte at varig endring 
skapes. For å gjøre ansatte mottakelig 
for endring fremhever teori at involve-
ring, forankring og kommunikasjon er 
viktig (Smith, 2005). 

En global undersøkelse viser at 70% av 
alle endringsinitiativ i bedrifter feiler, og 
litteratur viser til en prosent på 60-90% 
av endringer som utfordrer etablert kul-
tur mislykkes (Burnes, 2011; Rogers et 
al., 2006). Funn viser til at endringene 
mangler medhold blant ansatte og mel-
lomledere, noe som indikerer at meto-
dene ikke imøtekommer ansattes krav 
godt nok (Burnes, 2011).  

Metoderne som benyttes kritiseres 
for å være for analytisk og rasjonelle, 
samt at de ikke  tar godt nok hensyn til 
menneskelig atferd i endringsprosesser. 
Endringer dyttes ofte ned på ansatte fra 
øverste hold. Misnøye oppstår blant an-
satte på grunn av måten endringen ini-
tieres, drives og implementeres, ikke på 
grunn av endringen i seg selv (Snowden 
& Boone 2007; Clegg et al (2005). 

Kapabilitet effekt

Atferdsmessig effekt

Foretningsmessig effekt 

Strategisk endring og virkning

 
58% av bedrifter utvikler 
strategien top-down og 
det er begrenset med in-
volvering av medarbeidere. 

           ansatte 
forstår bedriftens strategi og 
hva som forventes av ansatte. 

14% av 
ansatte

anser seg som 
fullt engasjerte

1 av 5 mener at de 
riktige personene er 
involvert i å utvikle 
selskapets strategi 

7 av 100

Undersøkelse gjennomført 
hos 92 norske virksomheter 
viser at...

(Implement Consulting Group, 2015)

Motivasjon må ligge til grunn 
“Engagement may have been opti-
mal in the past, but it is pretty much 
the whole game today” 
      - Gary Hamel

(Bergem, 2017)



Tiltak som kan forbedre opplevelsen 
av strategisk endring 
Funn viser til at ansattes perspektiver 
ikke tas  nok hensyn til i strategiske en-
dringsprosesser. Dersom man ikke får 
med ansatte på laget er det tilnærmet 
umulig å få gjennomført den nye strate-
gien i praksis. Det er derfor nødvendig 
med fremgangsmåter som sørger for 
bedre kommunikasjon og involvering av 
ansatte for å forankre endringer fra start. 

Endringsprosessen må bli mer med-
menneskelig. Større grad av involve-
ring av sentrale ansatte vil skape med-
virkning og dette er viktig for at endring 
skal forankres. Videre er det viktig å pra-
te om hvordan prosessen med endring 
oppleves og hvordan den kan forbedres 

Key takeaway 

For å lykkes med strategisk endring kreves bedre kommuni-
kasjon og involvering for å forankre atferd. Prinsipper og me-
toder innen design som menneskesentrering, samskaping, 
historiefortelling og visualisering kan bidra til å sørge for en 
bedre kommunikasjon og involvering i prosessen med strate-
gisk endring. 

for å skape motivasjon, føle at endringen 
kommer innenfra og forankre eierskap 
til endringsprosessen. Videre er det vik-
tig å fremheve viktigheten av hver enkelt 
ansatts bidrag i forhold til det store bil-
det. Det er derfor viktig å benytte teknik-
ker som formidler dette. 

En rekke metoder innen design er 
menneskesentrert og legger til ret-
te for samskaping. De har potensi-
ale til å bidra til større involvering og 
medvirkning. Videre kan metoder for  
historiefordelling og visualisering 
tydeliggjøre kommunikasjonen. Dette 
kan bidra til å gjøre prosessen med stra-
tegisk endring mer motiverende gjen-
nom å legge til rette for mening, mest-
ring og autonomi (Haugen, 2019). 



Metode 
Kjerneteamet i Telenor ble nøye obser-
vert i sine daglige rutine og aktivitet 
gjennom skygging over to dager. Skyg-
ging ble gjennomført i oppstartsfasen av 
prosjektet, og det ble benyttet en kom-
ninasjon av passiv og delaktig observa-
sjon i skyggingen. Se informasjonsbok-
sen på neste side for teori om metoden. 

Den første dagen besto av prosjektplan-
legging og møter, og teamet ble ob-
servert ved hjelp av metoden fluen på 
veggen. Den neste observasjonsdagen 
jobbet teamet med å avklare forvent-
ninger internt og eksternt. Dagen besto 
av fire deler; WS med ulike aktører, møte 
med tech teamet, WS med kjerneteamet 
for  gjennomgang av kundeinnsikt og et 
statusmøte med hele teamet. På de to 
første aktivitetene ble fluen på veggen 
benyttet som metode. I de to siste ble 
teamet obervert gjennom delaktig ob-
servasjon. 

Det er gjennomført to runder med skygging i dette prosjektet. Bruk av 
metoder for passiv og delaktige observasjon gjennom skygging har gitt 
innsikt i hvordan teamet samhandler i ulike kontekster. Dette har gitt en 
pekepinne på at er nødvendig å utforske hvordan man kan etablere god 
kommunikasjon i prosjektteam som arbeider på nye måter. Følgende del 
vil vise til metode, hovedfunn og refleksjon.

Ekskursjoner 
Observasjoner av team i arbeid hos Telenor Service Design Lab

Observasjon av 
kjerneteamet



Observasjonsdag 1
Internt planleggingsmøte 
Flue på veggen observasjon

Intrykk: De snakker til en viss grad forbi 
hverandre i prosjektplanleggingen. Det 
er tydelig at det eksisterer ulike oppfat-
ninger av prosjektmodellen og forvent-
ninger til denne og fremgangsmåte. 

Kommunikasjonen blir bedre når de be-
nytter seg av whiteboard for å planlegge 
fremfor digitale hjelpemidler. Milepæler 
og aktiviteter skrives ned. Det diskuteres 
ikke hvilke roller de ulike medlemmene 
skal ta i de ulike fasene, hva hvert team-
medlem kan og ønsker å bidra med og 
hvilke aktiviteter de har ekstra ansvar for 
å få gjennomført. 

Skygging er å observe deltakere i sin 
naturlige kontekst, feks gjennom å 
følge de i løpet av en arbeidshverdag. 
Deltakerne er klar over at de blir ob-
servert, men dette foregår på en slik 
avstand at de kan gjennomføre sine 
daglige aktiviteter uten forstyrrelser. 
Dette er en utforskende metode som 
gjør det mulig å fordype seg i delta-
kernes kontekst og gjennom dette 
identifisere implikasjoner for pro-
blemløsningen. 

Flue på veggen er å observere opp-
førsel hos individer gjennom en na-
turlig og lite påtrengende måte. Dette 
skjer på avstand og uten direkt inter-
aksjon med deltakere. 

Delaktig observasjon er å observere 
gjennom en marginal og deltakende 
rolle i en aktivitet. Dette gjør det mu-
lig å forstå en situasjon eller atferd 
til en gruppe mennesker gjennom 
å blende inn og oppleve konteksten 
selv. Opptre nøytral og lyttende for å 
ikke påvirke samspillet i situasjonen. 

AEIOU er et rammeverk som benyttes 
for å guide og kode observasjoner. 
AEIOU står for “Activities, Environ-
ments, Interactions, objects and 
users” og brukes som et arbeidsverk-
tøy for å definere det som observeres 
og beskrive sammenhengene mellom 
disse delene. 

Designer

Prosjektleder

(Martin & Hanington, 2012)



Utvalgte observasjoner fra dag 2: 

WS med ulike aktører
Flue på veggen observasjon 

Diskusjonsgrunnlaget blir bedre når de-
signeren får rom til å vise mulige veivalg 
visuelt og dette gjør at diskusjonen hav-
ner på rett spor igjen. 

Intrykk: Prosjektleder er fasilitator og 
tar ansvar  for å forventningsstyre. De-
signer er passiv. Det oppstår en utfor-
drende  dialogen mellom prosjektteam, 
andre ansatte i telenor og eksterne. De 
misforstår hverandre og det er utfor-
drende å etablere en felles forståelse. 

Fellesmøte med hele teamet 
Delaktig ovbservasjon 

Inntrykk: Teamet består av 15 personer 
og dette gjør det mulig å få feedback fra 
fra mange for å se på forbedringspoten-
sialer. Designeren tar hele teamet gjen-
nom brukerreisen og viser en demo av 
tenkt løsning. Samtaler på tvers av fag-
felt viser seg å være mer presis og effek-
tivt når en støtter seg på visuelle hjelpe-
midler. Prosjektlederen styrer samtalen. 
Det er ikke satt av tid til å snakke om hva 
teammedlemmene forventninger og be-
kymringer seg for i videre løp.

Eksterne

Sentral Ansatt i Telenor 

Designer

Prosjektleder



AEIOU av innsikt fra observasjoner 



AEIOU var et nyttig verktøy for å beskrive 
observasjonene og har hjulpet hjernen å 
hente frem og huske det som ble obser-
vert i etterkant gjennom visualiseringer 
og skrift. 

Refleksjon over inntrykk
Skyggingen over to dager ga innsikt i 
deltakernes aktiviteter, rutiner, interak-
sjoner og beslutninger, og skapte et bil-
de av atferdsmønster innad i teamet. Det 
er viktig å påpeke at teammedlemmene 
er kjent  med at de observeres, noe som 
kan påvirke deres væremåte under ob-
servasjoner.

Det var spesielt interessant å observe 
samspillet innad i gruppa og i interak-
sjon med andre. Den viktigste innsikten 
denne metoden ga var hvordan teamet 
samhandler. Prosjektteamet er opptatt 
av å planlegge prosjektets aktiviteter for 
å komme raskt i gang i startfasen. De set-
ter ikke av tid til å snakke om hvordan 
de skal jobbe sammen i prosjektet eller 
avklaringe hvilke rolle hver enkelt skal ta 
i ulike situasjoner for å skape et effektivt 
team. Det virker som at medlemmene 

bringer med seg antakelser om den nye 
prosjektmodellen og hvilken rolle hver 
enkelt har basert på tittel. Det diskute-
res eksempelvis ikke hvilket mandat de 
ulike medlemmene har i de ulike fasene 
i prosjektplanleggingen og hvilke aktivi-
teter de har ansar for. Det diskuteres ikke 
hva hvert teammedlem kan og ønsker 
å bidra med av kompetanse. Det ser ut 
som at dette skaper ringvirkninger som 
forplanter seg gjennom videre arbeid 
og skaper utfordringer internt og i møte 
med andre ansatte og eksterne. Et re-
sultat er at misforståelser oppstår og at 
medlemmer blir noe overkjørt av hver-
andre i ulike situasjoner. En utfordrende 
kommunikasjon viser seg også på grunn 
av bruk av digitale verktøy. Visuelle hjel-
pemidler viser seg å være god støtte for 
teamet for å nøste opp i misforståelser 
og skaper et godt diskusjonsgrunnlag 
både i møte med interne og eksterne. 

Det kan derfor være nødvendig å utfor-
ske hvordan man kan etablere en god 
kommunikasjon for å bedre gruppedy-
namikken. 

Key takeaway 

Observasjon av prosjektteam som jobber i tråd med den nye 
prosjektmodellen har gitt en pekepinne på at er nødvendig å 
utforske hvordan man kan etablere god kommunikasjon og 
gruppedynamikk i team som arbeider på nye måter. 



Justering av problemstilling og mål
Litteraturstudiet viser til at måten hver 
enkelt ansatt imøtekommer endring på-
virker gruppedynamikk og bedriftskul-
tur. Observasjon har samtidig bidratt til 
å identifisert en hypotese om at  det er 
atferden  i team som driver resultater og 
opplevelse av den nye prosjektmodel-
len. Det anses som nyttig å undersøke 
hvordan ansatte opplever den nye må-
ten å arbeide på i team og hvordan dette 
påvirker gruppedynamikken for videre 
løp. Det er ønskelig å spisse oppgaven 
mot å identifisere hvilke tiltak som kan 
sørge for at opplevelsen med den nye 
prosjektmodellen forbedres blant an-
satte og dermed sikre bedre gjennomfø-
ring av prosjekter.

Justering av oppgavens omfang 
Hypotese definert på bakgrunn av innsikt fra observasjon

Problem statement
Hvordan opplever ansatte den nye må-
ten å jobbe på og hvilke utfordringer 
møter de på i forbindelse med denne 
endringen? Hvordan kan opplevelsen 
forbedres slik ansatte ikke møter på de 
samme utfordringene neste gang og 
dermed sørge for at Telenor sikrer bedre 
gjennomføring av prosjekter? 

Fokus og mål
Fokuset for oppgaven er å undersøke 
hvordan en kan forbedre ansattes opp-
levelse av å arbeide på en ny måte i Te-
lenor. Målet er å identifisere tiltak som 
kan iverksettes for å bedre ansattes opp-
lever i forbindelse med gjennomføring 
av prosjekter som drives i tråd med den 
nye prosjektmodellen. 

Hypotese: Ansatte tolker prosjektmodellen og teammedlemmenes rolle 
ulikt og tar med seg disse forventningene inn i utførelsen av den nye må-
ten å jobbe på. Dette snakkes ikke god nok om, noe som kan føre til nega-
tive følelser knyttet til utøvelsen av den nye prosjektmodellen. Å jobbe med 
gruppedynamikken kan være positivt for å løse dette. 

Key takeaway 
Det anses som nyttig å undersøke hvordan ansatte opplever den nye må-
ten å arbeide på i team og hvordan dette påvirker gruppedynamikken. 
Det er ønskelig å legge til rette for at ansatte har en god opplevelse i den 
hensikt å sikre bedre gjennmoføring av prosjekter i tråd med den nye 
strategien. 



Metode
Semistrukturerte intervjuer ble gjen-
nomført i ansattes naturlige kontekst 
på arbeidsplassen. Denne metoden ble 
valgt for å ha en dyptgående og utfor-
skende dialog, som samtidig er mål-
rettet. Intervjuobjektene er ansatte fra 
ulike fagfelt og som har jobbet med de-
sign, utvikling eller prosjektledelse i den 
nye prosjektmodellen. Det er intervjuet 
flere ansatte enn medlemmer fra kjer-
neteamet fordi det var ønskelig å fange 
ulike ansattes opplevelser. Dette for å 
identifisere positive og utfordrende si-
der, samt diskutere hva som kan bidra til 
å forbedre opplevelsen. Intervju gjorde 
det mulig å undersøke hvordan andre 
har opplevd og nærmet seg utfordrin-
gen, og om det er noen fellesnevnere. Se 
appendix for intervjumal. 

Empatikart
Informasjonsinnhenting gjennom intervju med ansatte som har 
erfaring med å arbeide i tråd med den nye prosjektmodellen. 

Innsikt 
Intervjuobjektene er anonyme, og inn-
sikten dette ga er derfor bearbeidet og 
puttet inn i et empati-kart for å gjenspei-
le de ulike ansattes opplevelser. Kartet 
er delt inn i fire hovedkategorier som 
gjenspeiler ansattes generelle tanker i 
forbindelse med prosjektarbeid i tverr-
faglig team, forventninger til en ny måte 
å jobbe på, følelser den nye måten å 
jobbe på har medbragt, og refleksjoner 
rundt hva man kan gjøre for å forbedre 
opplevelsen.  Innsikten fra de ulike an-
satte er samlet i et felles empatikart på 
neste side.

Observasjoner indikerer at det kan være utfordringer knyttet til måten 
man arbeider på i team og forståelse for roller som gjør at det oppleves 
som krevende å følge den nye arbeidsmetodikken. Det er gjennomført 
semistrukturerte intervjuer for å få innsikt i ansattes faktiske erfaringer og 
opplevelser med den nye måten å arbeide på. Dette har gitt en pekepin-
ne på at er nødvendig å bedre kommunikasjonen internt i teamet for at 
ansatte skal oppleve trygghet og kontroll når de arbeider på nye måter. 



Hva er viktig for at du skal 
trives i prosjektarbeid? 

Tenker Forventer

Føler Gjør  

Hvilke forventninger har du til 
den nye prosjektmodellen?

Hva ville du gjort for å bedre 
opplevelsen? 

Hva føler du på når teamet du er en 
del av jobber på denne måten?

”God kommunikasjon og at alle ar-
beider i samme retning”

”At teamet forstår hva jeg kan bidra 
med og hvordan kompetansen min 

kan brukes”

”Avklare roller og forvent-
ninger” 

”Teamet må se på helheten 
og finne en god plan for utø-

velsen sammen””Føle at man har flyt i 
prosjektgjennomførin-
gen og fremgang i pro-

sjektet

”Oppleve kontroll”

”Tydelige leveranser og 
at man overholder fris-

ter

”At vi lykkes bedre i prosjektgjen-
nomføringen ved å treffe kundebe-

hov bedre”

”Gjør det enklere å kartlegge og se 
helheten i prosjektet”

”Enklere for teamet å møtes 
på midten gjennom å eta-

blere en felles forståelse””Ta bedre valg i prosjek-
ter”

”Jobbe bedre som et 
prosjektteam”

”Bekymring fordi det er nytt 
og en noe kaotisk prosess”

”Føler ikke at vi forstår hverandre 
godt nok eller hva vi ønsker å få ut 
av prosjektet. Blir mye misforståel-

ser og frustrasjon”

”Frustrasjon og uro fordi 
man ikke klarer å etablere 

felles forståelse”
”Føler meg maktesløs 
fordi folk gjør ting på sin 

måte likevel”

”Utfordrende at det 
ikke er noen konkrete 
oppgaver å forholde seg 
til. Føler på usikkerhet”

”Føler på et gap mellom 
forståelse og utførelse, 

har ikke kontroll”

”Snakke bedre om status og 
mulighetsrom for å bli enig 

om veien videre”

”Stille spørsmål som får 
teamet til å reflektere over 

status og utfordringer”

”Få til en bedre kommuni-
kasjon for å bedre samspil-

let”
”Få frem ulike team-
medlemmers forvent-
ninger og bekymringer”

”Tydeliggjøre rol-
ler og mandat”

”Snakke mer om pro-
sessen og hva vi ønsker 

å få ut av den”

”Tydeliggjøre hvor vi 
er i prosjektet og veien 

frem til mål”



Diskusjon og refleksjon rundt 
hovedfunn
Det er mange likheter i det intervjuob-
jektene forteller. De har en positiv inn-
stilling til den nye prosjektmodellen og 
forventer at en skal lykkes bedre i pro-
sjektgjennomføringen. Opplevelsene er 
imidlertid noe annerledes i praksis.

Den nye prosjektmodellen fremmer en 
annen måten å jobbe på for mange av 
intervjuobjektene. En felles følelse inter-
vjuobjektene har kjent på er frustrasjon 
eller uro fordi det kreves endret tanke-
gang og fleksibilitet i prosjektgjennom-
føringen. Den nye prosjektmodellen vi-
ser ikke til noen konkrete aktiviteter å 
forholde seg til og det gjør det vanskelig 
for de ansatte å vite hvordan man skal 
gå frem. Dersom det ikke brukes god 
nok tid på å etablere en felles forståelse 
for hvordan man skal arbeide i prosjek-
tet vil teamet trekke i ulike retninger. Da 
oppleves det som vanskelig å møte de 
kravene som stilles som en samlet front. 
Dette skaper følelser av maktesløshet i 
prosjektgjennomføringen, noe som går 
utover motivasjon og engasjement. 

Intervjuobjektene beskriver det som 
anses som emosjonell stress forårsa-
ket av endring. Stress er en vanlig reak-
sjon i endringsprosesser og resulterer 
i at ansatte opplever endringen de står 
ovenfor som en utfordring eller en trus-
sel avhengig av hvorvidt de anser det 
som mulig å imøtekomme kravene som 
stilles. I litteraturstudiet fremgår det at 
måten endringsprosessen fasiliteres på 
er avgjørende for hvordan ansatte imø-
tekommer en endring; det må legges til 
rette for mestring, mening og autonomi 
gjennom involvering og god kommuni-
kasjon. Da vil ansatte forstå behovet for 
å endre atferd og føle motivasjon. 

De ansatte synes ikke det settes av god 
nok tid til å snakke om forventninger og 
bekymringer innad i teamet rundt må-
ten de skal jobbe på. Dette gjør det van-
skelig å sikre et godt prosjektarbeid, noe 
som skaper ringvirkninger for måten de 
samarbeider på, rollene de tar i teamet  
og opplevelsen av effektivitet. De tror at 
kommunikasjon er grunnen til at pro-
sessen oppleves som utfordrende. 



Behov for å bedre kommunikasjon
I litteraturstudiet fremkommer det at 
endring krever at organisasjonen jobber 
helhetlig på tvers av fag og avdelinger 
for å dra i samme retning og skape 
samhold. Dette krever inkludering, for-
ankring og god kommunikasjon. Innsikt 
viser til at dette også er viktig for pro-
sjektteamet som jobber i tråd med den 
nye prosjektmodellen. Ansatte må føle 
trygghet og kontroll i prosessen med 
å endre arbeidsmåte i prosjekter for å 
unngå følelse av stress og overveldelse. 
Dette krever god kommunikasjon  for å 
forankre en konstruktiv atferd i team-
et. Dette indikerer at en kan forbedre 
oplevelsen av å arbeide i tråd med den 
nye prosjektmodellen gjennom å bedre 
kommunikasjon internt i teamet.

Key takeaway 
Ansatte opplever at dårlig kommunikasjon innad i team gjør det kreven-
de å arbeide på nye måter. Dårlig kommunikasjon skaper emosjonell 
stress hos ansatte og følelser av usikkerhet, frustrasjon og uro oppstår 
i team. Ved å bedre kommunikasjonen vil gruppedynamikken forbedres 
og derav opplevelsen av å jobbe i tråd med den nye prosjektmodellen.

God kommunikasjon kreves for å foran-
kre en konstruktiv teamatferd



Metode 
De ansatte fikk to oppgaver i gjennom-
føringen som sentrerte rundt fokus-
spørsmålet “hvordan kan vi bedre kom-
munikasjonen i teamet?” Den første 
oppgaven gikk ut på å identifisere hva 
de ansatte opplever som utfordrende 
med eksisterende kommunikasjon. Den 
neste oppgaven gikk ut på å utforske 
hvilke tiltak som kan iverksettes for å 
mestre utfordringene de føler på. Opp-
gavene ble gitt i denne  rekkefølgen fordi 
det er vanskelig å idemyldre uten å ha et 
utgangspunkt å prate om. Ofte er det en-
klere å igangsette en idemyldring rundt 
negative aspekter gjennom å utforske 
hvordan dette kan forbedres (Martin & 
Hanington, 2012). 

Oppgavene ble fasilitert på en slik måte 
at vi sammen tegnet ned det som ble 
sagt for å fange ansattes tanker rundt 
problemområdet. Visualiseringer ble 
benyttet som et hjelpemiddel for at de 
ansatte enklere skal tolke og forstå sine 
egne opplevelser og hvilke sammenhen-
ger de ser på grunn av dette. Ved å tegne 
ble det enklere for de ansatte å identifi-
sere hvilke tiltak de kan gjøre for å løse 

Samskapt idemyldring
Ansattes tanker og ideer rundt kommunikasjon

Intervjuene viser til et behov for å bedre kommunikasjonen internt i team-
et. Det er benyttet en utforskende metode for å fange ansattes tanker og 
ideer rundt dette spesifikke problemområdet, og gjennom medvirkning 
samskape hvordan man kan gå frem for å forbedre dagens situasjon. 
Ansatte ønsker et kommunikasjonsverktøy som kan bidra til å forbedre 
samsnakking i teamet slik at de kan arbeide effektivt og selvstyrt.

utfordringene. Metoden bygger med 
andre ord på en kombinasjon av kogni-
tiv kartlegging og idemyldring. Kognitiv 
kartlegging gjenspeiler ansattes tanke-
rekker og hvordan de forstår situasjoner 
(Martin & Hanington, 2012). Dette hjel-
per de ansatte å reflektere over seg selv 
og teamet, samtidig som det bidrar til å 
generere mulige løsninger på utfordrin-
gen de står ovenfor. Metoden gjorde det 
mulig å organisere og vise sammenhen-
ger i det komplekse problemområdet  
gjennom visualisering, og fange ideer 
og identifisere det som vil gi størst verdi 
for de ansatte.  Metoden fungerte derfor 
som et analyseverktøy og som et verktøy 
for å idemyldre rundt hvordan kommu-
nikasjonen kan forbedres. 





Diskusjon og refleksjon
Dagens kommunikasjon oppleves som 
utfordrende fordi ansatte har ulik forstå-
else for hvordan man skal gå frem i pro-
sessen, samt hva hver enkelt person kan 
bidra med basert på fagbakgrunnen de 
har. Det snakkes ikke om hver enkelt bi-
dragsyters forventninger og bekymrin-
ger i forbindelse med prosjektarbeidet. 
Siden det ikke diskuteres hva hver en-
kelt kan bidra med eller forventer opp-
lever de tidvis at de ikke blir forstått eller 
hørt i gruppearbeidet. 

For å føle trygghet, kontroll og eierskap 
i prosessen ønsker ansatte å reflektere 
over sammenhengen mellom status i 
prosjektet og måten man har jobbet på 
for å evaluere hva de har gjort og hvor-
dan de som et team kan lære av dette 
for å forbedre seg. Videre viser de til at 

Key takeaway 
Ansatte opplever dårlig kommunikasjon innad i team og ønsker et ar-
beidsverktøy som kan bidra til å bedre samsnakkingen i teamet.

det er ønskelig med et arbeidsverktøy 
som forbedrer samsnakking i teamet 
gjennom å danne en felles forståelse for 
hverandre, prosjektet man jobber på, 
prosessen man går igjennom og hvor 
man befinner seg i den. 

Arbeidsverktøyet må være lett å ta med 
seg da de flytter mye på seg og det må 
være lavterskel og effektivt å bruke for 
at det skal bli benyttet i praksis. Videre 
er det viktig å ha konkrete ting å prate 
rundt for å unngå at man prater fordi 
hverandre. Det er ønskelig at det er fy-
sisk fordi digitale hjelpemidler ofte ska-
per en utfordrende dialog. Dette mun-
ner ut i et verktøy som skal bidra til å 
bedre gruppedynamikken, og gjennom 
kommunikasjon skape et effektivt og 
selvstyrt team. 



Veivalg basert på idemyldring
Behov for refleksjon i team for å bedre kommunikasjon og 
gruppedynamikk.

Hva kjennetegner et effektivt, 
selvstyrt team? 
Litteraturstudiet viser til at man må eta-
blere forståelse og motivasjon for det 
man står ovenfor dersom man skal kun-
ne påvirke menneskers atferd. I team 
forutsetter dette delt formål og ansvar, 
samt aktiverte og myndiggjorte ansatte. 
Et effektivt samarbeid i prosjekter for-
drer med andre ord at teamet kontinu-
erlig kommuniserer og diskuterer mål, 
agenda, prosess og mandat for å eta-
blere en felles forståelse og kunne sty-
re mellommenneskelige relasjoner og 
teamatferd (Roger, 2002)

Leaders and strategizers of the 
future are social architects of 
meaning, not heroic decision 
makers 
  - Roger Martin

Produkt

Prosess

Hvilke oppgaver vi løser

Hvordan vi løser demHvordan vi diskuterer

Hva vi diskuterer 

Få grep om kulturen
Et kjent begrep i litteratur om endring 
er at “kultur spiser strategi til frokost” 
(Favaro, 2014). Dette er utfordringen 
i Telenor i dag, og innsikt viser til at en 
må fokusere på å etablere en god kom-
munikasjon internt i prosjektteam når 
man jobber på nye måter slik at ansatte 
jobber ut i fra en felles forståelse. Inn-
sikt viser til at de ikke setter av nok tid 
til å evaluere og reflektere rundt sin egen 
prosess, og dermed er det utfordrende 
å etablere dette felles utgangspunktet. 
Teammedlemmene vil tolke det de står 
ovenfor ulikt, og det er derfor viktig å ta 
tak i dette for å bedre kommunikasjon 
og gruppedynamikk. 

(Bergem, 2017)



Metode
Fokusgruppen bestod av totalt tre per-
soner, samt meg som moderator for 
seansen. Formålet var å forstå hvordan 
gruppen går frem for å evaluerer pro-
sjektstatus og prosess, og hvordan de går 
frem for å planlegge veien videre. Dette 
ble gjort i tråd med dagens metoder kalt  
“kartlegging av leveranser og status” og 
“milepælsvudering” (se vedlegg). Det-
te fungerte som et utgangspunkt for å 
identifisere hva som er positivt med 
eksisterende evaluering, og idemyldre 
rundt hva som kan gjøres bedre for å ty-
deliggjøre kommunikasjonen i teamet. 

Fokusgruppe
Diskusjon og evaluering av hvordan teamarbeidet har vært 

Det er behov for mer tid til evaluering og refleksjon i prosjektarbeid for å 
bedre kommunikasjonen i prosjektteam. Det er benyttet en fokusgruppe 
for å få innsikt i hvordan ansatte i Telenor gjennomfører en prosjektevalu-
ering per tid, og gjennom medvirkning samskape hva som kan bidra til å 
skape en konstruktiv og effektiv refleksjon. 

Inntrykk og refleksjon
Dagens evaluering av prosjektstatus 
foregår ved hjelp av skjemaer som stiller 
spørsmål om hvilke aktiviteter som er 
gjennomført i fasen prosjektet befinner 
seg i, hvilken metodikk som er benyttet 
og om dette har gitt den informasjo-
nen de trengte.  Disse skjemaene fylles 
ut digitalt av prosjektgruppen. De på-
peker at det ikke er meningen at dette 
skal brukes som dokumentasjon, men 
for å hjelpe prosjektgruppen å evaluere 
prosjektstatus og om det er et godt nok 
beslutningsgrunnlag for å gå videre til 
neste fase i prosjektmodellen. 



De synes at spørsmålene er fin som vei-
ledning, men kan være litt vanskelig å 
svare på da de ikke alltid passer inn.  De  
savner et fokus på hvordan gruppen har 
arbeidet sammen og hvilke konsekven-
ser dette har fått for gjennomføringen 
av aktiviteter. Videre fremhever fokus-
gruppen at evaluering av prosjektstatus 
må skje oftere enn hva de har gjort i lø-
pet av dette prosjektet, gjerne ukentlig, 
for å fange opp utfordringer man står 
ovenfor. Dette fordrer at det er effek-
tivt å gjennomføre, og de synes det er 
tungvindt å fylle ut skjemaet digitalt. De 
ønsker at man fasilitere for den gode, re-
flekterte og kontrollerte samtalen. Dette 
innebærer å dele og lytte til erfaringer 
rundt tidligere aktiviteter og tilhørende 
teamatferd, og lære av dette for å ta kon-
struktive veivalg for videre prosess. 

Hyppig retrospekt viktig for å etable-
re en god gruppedynamikk
Det er et tydelig behov for større fokus 
på refleksjon i prosjektarbeid for å bed-
re kommunikasjonen. Gjennom hyppig 
refleksjon legger man til rette for mål-
rettet og konkret dialog. Litteraturstu-
diet fremhever at det er en viktig faktor 
for å korrigere og forankre atferd, og for 
å anerkjenne det som blir gjort. Videre 

Key takeaway 
Det er viktig at team reflekterer og evaluerer sin egen prosess i prosjekta-
reid. Større fokus på refleksjon kan bidra til å etablere en tydelig kommuni-
kasjon og sørge for samsvar mellom mindset og atferd.  Dersom refleksjon 
i team skal skje ofte må det ikke være tidkrevende, og ansatte må føle at 
det har et tydelig formål. Retrospekt må derfor fasiliteres på en slik måte 
at det legger til rette for den gode, reflekterte og kontrollerte samtalen. 

Refleksjon over prosjektets status i sammenheng 
med teamets prosess er nødvendig for å jobbe 
godt sammen. Refleksjon kan forankre samsvar 

mellom mindset og atferd. 

fremhever det også at lyst til endring 
hos ansatte krever forståelse, ønske og 
motivasjon for å endre atferd. Dette for-
utsetter refleksjon over situasjonen en 
befinner seg i. Refleksjon kan bidra til at 
teamet diskuterer hva de ulike valgene 
har medført, hva dette betyr for prosjek-
tets status, hvilke ringvirkninger dette 
gir for veien videre og hva de må gjøre 
for å løse utfordringene de står ovenfor. 
Det vil derfor være verdifullt å under-
søke hvordan man kan forbedre måten 
prosjektteam reflekterer og evaluerer 
sin egen prosess i prosjektarbeid. Re-
fleksjon kan bidra til å  etablere en tyde-
lig kommunikasjon og sørge for samsvar 
mellom mindset og atferd.  



Resultat 
Visuell fasilitering av fremtidsrettet retrospekt 



Hva er visuell fasilitering?
Visuell fasilitering er et prosessledelses- 
og kommunikasjonsverktøy som kan 
benyttes for å forbedre kommunikasjon 
internt i team, og dermed opplevelsen 
av prosjektgjennomføringen. Visuell fa-
silitering har mange bruksmuligheter i 
en prosjektgjennomføring. Det består 
av effektive og enkle teknikker for å vi-
sualisere det som diskuteres gjennom 
å kombinere ord og visualisering som 

Visuell fasilitering av fremtidsrettet retrospekt
Anbefaling for å bedre kommunikasjon, mestring og opplevelse i 
teamarbeid

tegninger. Ved å fasilitere på en visuell måte 
kan man engasjere deltakere i større grad og 
hjelpe prosjektteam å huske, reflektere og 
lære. Det skaper overblikk, involverer delta-
kerne aktivt og bedrer dermed formidlingen 
(Strømme, 2019). 



Hvordan fasiliterer man visuelt?
Visuell fasilitering krever aktiv lytting, 
beskrive det som blir sagt gjennom vi-
sualiseringer og vise tydelig til sammen-
henger for at mennesket skal kunne tol-
ke mening. Ettersom alle kan tegne er 
visuell formidling lett tilgjengelig. Det 
handler om å lære seg effektive teknik-
ker for å fremheve viktige aspekter og 
understreke poenger i kommunikasjon 
(Holm-Nordhagen, 2019). På neste side 
er det listet opp 10 tips for å lære seg å 
fasilitere på en visuell måte.Rådene er 
utformet av eksperten Anette Haugen 
som jobber som fasilitator i VISFAS.

“Visualisering med ulike ikoner 
kan sammenlignes med knagger 
som vi kan hekte informasjon på, 
og disse informasjonsknaggene 
motiverer til å ta ansvar. Det er 
et viktig poeng å begrense om-
fanget. For mange av disse infor-
masjonsknaggene kan lett gjøre 
det for overveldende, og da for-
svinner poenget 

(Holm-Nordhagen, 2019). 

Hvorfor anbefales det å fasilitere 
prosjektarbeid på denne måten? 
Colin Ware (2013) fremhever i teori om 
informasjonsvisualisering at mennesker 
tenker visuelt, og hjernen avkoder vi-
suelle former på et femtendels sekund. 
Mening tolkes gjennom å se sammen-
henger, og hjernen husker bedre gjen-
nom å kombinere verbal og visuell infor-
masjon (Ware, 2013).  Visuell fasilitering 
gjør det med andre ord mulig for et team 
å se innhold og mening mye raskere enn 
gjennom å kun lytte eller se tekst. VIsuell 
fasilitering gjør komplekse problemer 
forståelig, og bringer gruppen sammen. 
Innsikten viser til at teamet kommuni-
serer best når de snakker om konkrete 
ting og rundt fysiske objekter, og det vil 
derfor være hensiktsmessig å fasilitere 
visuelt fremover for å sikre god kommu-
nikasjon i teamet.   

Hjernen husker bedre gjennom å kombi-
nerer verbal og visuell informasjon i følge 
Allan Paivio sin Dual coding theory (Ware, 
2013). 

Informasjonsknagger



10 tips fra eksperten for å lykkes med 
visuell fasilitering

1. Det er prosessen som er vik-
tig, ikke produktet
Det handler ikke om at andre skal synes 
tegningene dine er pene. Det handler om 
at dine tegninger er et verktøy og et ar-
beidsredskap.

2. Ikke la din egen perfeksjonis-
me stoppe deg
Vi er oppdratt i en kultur der vi ikke tillater 
feil. Men i visuell fasilitering er feil en del 
av prosessen. Det skal ikke være et polert 
glansbilde, og feil tilfører visualiseringer 
en autentisk prosess.

3. Lek med din egen strek
Det finnes ikke rett og galt i visuell fasilite-
ring. Du kan lære noen teknikker, men du 
kan allerede tegne. Faktisk er våre beste 
læremestre barn. De tegner umiddelbart 
og nærværende. Finn frem den streken 
du hadde den gangen du var fire år. Det vil 
fungere utmerket.

4. Øv deg og lær gjerne et nytt 
ikon hver dag
Ikoner kan sammenlignes med gloser. Jo 
flere gloser du kan - jo bedre historier kan 
du fortelle. 

5. Tenk enkelt og ikke heng deg 
opp i detaljer
Forenkling er helt sentralt i visuell fasili-
tering. Det skal være et tidsbesparende 
verktøy. Detaljer gjør visualiseringen kom-
pleks, der du har bruk for å gi et overblikk 
og lage informasjonsknagger.

6. Tegn en ramme rundt arket
Sett en ramme. En strek rundt gjør visua-
liseringer penere og samler ikonene. Det 
har også den symbolske betydning at det 
er innenfor disse rammene vi arbeider.

7. Lær å tegne enkle mennesker
Vi har bruk for å identifisere oss med inn-
holdet i en visualisering. Lær derfor å teg-
ne enkle mennesker både som enkeltmen-
nesker og grupper.

8. Lær å tegne kontekst- og 
kommunikasjonsmarkører
Hvor er vi? Hva er dette? Hva blir sagt? Sva-
rene setter du i containere som kan være 
for eksempel skilt eller talebobler.

9. Øv deg på å tegne 
piler og veier
Piler og veier er nyttige ikoner. De kan også 
utvikles til å bli såkalte templates. Det er 
prefabrikerte illustrasjoner som tegnes på 
forhånd, og som blir fylt ut under veis. Det-
te er en veldig effektiv måte å arbeide med 
tegninger på, hvis du i starten er usikker på 
hvordan du tegner «live».

10. Husk ord
Det handler ikke kun om bilder i visuell fa-
silitering. Det er kombinasjonen av ord og 
bilder som er det spesielle. La hverken ord 
eller ikoner stå alene.

Anette Haugen | Fasilitator, grafisk fasilitator og underviser i VISFAS 

(Holm-Nordhagen, 2019)



Forslag til hvordan visuell fasilitering 
kan benyttes i teamarbeid i Telenor
Visuell fasilitering kan benyttes til å fa-
silitere en ukentlig fremtidsrettet retro-
spekt. Fremtidsrettet retrospekt er en 
metode som benyttes av team som skal 
reflektere over status og måten de ar-
beider på for å bli enig om veien videre 
(Nordheim, 2017). 

Visuell fasilitering av fremtidsrettet re-
trospekt kan bidra til å hjelpe et team 
til å reflektere over status, teamatferd 
og tilhørende konsekvenser på en en-
klere måte. Tegninger fungerer som 

metaforer. De forklarer noe gjennom å 
henvise til noe annet (Holm-Nordhagen, 
2019), og kan derfor invitere til en dia-
log i teamet som adresserer følsomme 
eller komplekse problemer. Tegning og 
ord kan gjøre det mulig å få til en bedre 
dialog i team. Det kan bidra til at med-
lemmene aktivt tar stilling til konstruk-
tive valg for prosjektet og teamatferden 
gjennom å være lydhør overfor hver-
andre. Gjennom dette kan visuell fasili-
tering av fremtidsrettet retrospekt  bidra 
til å skape trygghet, kontroll og eierskap 
til prosjektgjennomføringen. 



et støtteverktøy som kan tegnes og skri-
ves på frem til de ansatte er komfortabel 
med å forberede og fasilitere prosessen 
selv. Malen er tegnet for hånd. Nederst 
vises et bilde av en mal som er fargelagt 
digitalt.  Dette kan også gjøres fortlø-
pende når man fyller ut de ulike stedge-
ne ved hjelp av tusjer o.l. og malen kan 
fylles ut etter eget ønske for å gjøre det 
mer personlig. Dersom det er nødvendig 
å dokumentere det som er gjort i sean-
sen, kan man ta et bilde av det utfylte ar-
ket som et møtememo. Det vil fange det 
som ble sagt gjennom en kombinasjon 
av ord, post-it lapper og tegninger.

Verktøyet bygger på spørsmål som skal 
få teammedlemmene til å forstå, kjenne 
og forankre gjennom å reflektere rundt 
hvordan de har jobbet og hvordan dette 
oppleves. Dette for å forankre en konst-
rutiv teamatferd for veien videre.

Forslag på kommunikasjonsverktøy
For å fasilitere for den gode, reflekter-
te og effektive samtalen er det laget en 
tidlig prototype av et visuelt kommu-
nikasjonsverktøy som kan benyttes i 
fremtidsrettet retrospekt. Det er viktig 
å presisere at dette kun er et forslag på 
hvordan visuell fasilitering av fremtids-
rettet retrospekt kan gjøres i praksis, og 
det oppfordres til at teamene finner den 
måten de er mest komfortabel med selv. 

Kommunikasjonsverktøyet er utformet 
som en prefabrikert illustrasjon som kan 
bli fylt ut underveis av økten. Slik Anette 
Haugen (2019) påpeker i sin anbefaling 
kan dette være en effektiv måte å arbei-
de med tegninger på, og kan fungere 
som en støtte i starten dersom prosjekt-
teamet er usikker på hvordan man teg-
ner ”live”. Tanken er at malen skal kunne 
plottes i et A2 eller A1 format avhengig 
av ønsket størrelse, og skal fungere som



Hvorfor er det laget på denne måten?
I Telenor er det viktig å få grep om kul-
turen i prosjektgjennomføringen for å 
sikre samsvar mellom mindset og at-
ferd. Dette fordrer rom for refleksjon i 
prosjektarbeid og rom for å realisere det 
som oppdages for å lære og forankre at-
ferd. Videre viser innsikt til at det er vik-
tig å avklare forventninger og bekymrin-
ger i gjennomføringen av prosjektet og 
hvordan man skal arbeide sammen. 

Målet med dette  verktøyet er å gjøre det 
enklere å diskutere og reflektere over 
status i prosjekt på en effektiv måte og 
at teamet er lydhør ovenfor hver enkelt 
persons opplevelser i prosessen. Videre 

har det som formål å etablere en fel-
les grunn, forme hver enkelt ansatts 
rolle inn i teamet og forankre ønsket 
teamatferd gjennom en kombinasjon 
av visualiseringer og ord. Dette kan bi-
dra til at teamet sammen identifisere 
hvordan de konkret skal gå frem for 
å løse utfordringene de står ovenfor, 
sørge for god gruppedynamikk,  og en 
positiv opplelse av å arbeide på en ny  
måte.



Key takeaway 
Visuell fasilitering av fremtidsrettet retrospekt kan bidra å fasilitere for 
den gode, reflekterte og kontrollerte samtalen i prosjektteam i telenor. 
Dette kan bidra til at ansatte takler stress forårsaket av endring på ar-
beidsplassen på en bedre måte samt øke motivasjon gjennom emosjo-
nell-, instrumentell- og informasjonsstøtte. Visuell fasilitering kan sørge 
for en bedre gruppedynamikk og derav en positiv prosjektgjennomføring. 

Hvorfor er visuell fasilitering av frem-
tidsrettet retrospekt anbefalt?
For at ansatte skal imøtekomme endring 
er det nødvendig med en pedagogisk 
tilnærming i prosjektarbeid der ansat-
te jobber på nye måter. Litteratur innen 
pedagodikk viser til at mennesker som 
opplever sosial og psykologisk støtte i en 
utfordrende situasjon er mer mottakelig 
for å imøtekomme utfordringer og end-
ring enn ansatte som ikke føler trygghet 
og tilhørighet. Sosial støtte hjelper men-
nesker å takle stress på en bedre måte 
og forbedrer motivasjon når man prøver 
å endre atferd (Cherry, 2019). 

I prosjektarbeid er det derfor viktig med 
støtteressurser som gjør at ansatte føler 
at de blir tatt vare på. Slike støtteressur-
ser kan være emosjonell støtte gjennom 
å vise empati, omtenksomhet, tillit og 

oppmuntring, instrumentell støtte som 
konkretiserer hvordan folk direkte kan 
hjelpe hverandre (plan of action), og 
informasjonsstøtte som omfatter det 
å løse problemer gjennom å dele råd, 
veilede og komme med forslag (Cherry, 
2019). Visuell fasilitering av fremtidsret-
tet retrospekt kan legge til rette for at 
disse støtteressursene er til stede i pro-
sjektgjennomføringen der team arbei-
der på en annerledes måte. Dette kan 
bidra til en bedre gruppedynamikk og 
derav en forbedret opplevelsen. 

“Det man hører glemmer man, det 
man ser husker man, det man gjør 
forstår man”.  

  - Loris Malaguzzi

(Bergem, 2017)



Refleksjon
 
Utfordringer og begrensninger

Veien videre 



Utfordringer og begrensninger 

Homogen brukergruppe
Dette prosjektet baser seg primært på 
innsikt samlet inn gjennom interaksjon 
med ansatte i ulike roller i Telenor. Dis-
se har bakgrunn som utvikler, økonom 
eller designer, og det er verdt å påpeke 
at disse i utgangspunktet har en positiv 
innstilling til den nye prosjektmodellen. 
For videre arbeid vil det være nødvendig 
å gjennomføre en bredere brukerinn-
sikt for å representere hele mangfoldet 
av ansatte og holdninger i forbindelse 
med den nye prosjektmodellen. I dette 
prosjektet er det en relativt homogen 
gruppe som er studert, og litteratur er 
benyttet som støtte for å ta konstrukti-
ve valg. Dette gjenspeiler til en viss grad 
mangfoldet av holdninger som eksiste-
rer i forbindelse med endringsprosesser, 
men ikke i kontekst av Telenor. 

Ny designer på teamet
Det er verdt å nevne at designeren på 
teamet er ny i Telenor og dette kan der-
for ha påvirket retningen til prosjektet i 
stor grad. Det er likevel verdt å nevne at 
å fokusere på gruppedynamikk er viktig, 
særlig i en så stor bedrift hvor man vil 
arbeide med mange ulike ansatte i løpet 
av et prosjektløp. 

Geografisk plassering 
Grunnet gegrafisk plassering har jeg ikke 
hatt anledning til å følge teamet hver 
dag over en lengre periode. Jeg har der-
for ikke fått med meg alt prosjektteamet 
har gjort i løpet av halvåret, og innsikten 
i dette prosjektet er derfor noe begren-
set til de dagene jeg har vært på Telenor 
og til samtaler med ansatte.

Begrenset med tid i sluttfasen av pro-
sjektet gjorde det vanskelig å reise ned 
til oslo for å brukerteste forslaget. Det er 
gjennomført et intervju over skype med 
en av nøkkelpersonene bak den nye pro-
sjektmodellen for å diskutere forslaget. 
Dette har gitt en pekepinne på at anbe-
falingen vil være av stor nytteverdi og 
tilbakemeldinene er tatt i betraktning  i 
utvikling av prototypen.



Veien videre

Det har vært begrenset med tid i dette 
prosjektet og det er derfor flere ting som 
ikke har blitt prioritert. I startfasen var 
det i utgangspunktet planlagt å følge fle-
re prosjektteam, men dette ble vanskelig 
å gjennomføre i praksis på grunn av geo-
grafisk plassering og begrensning i tid.  
En løsning var å følge prosjektteamet di-
gitalt via skype, men dette ble vanskelig 
å koordinere og krevde mye planlegging. 
Det vil derfor være viktig å sørge for en 
innsamling av innsikt som gjenspeiler 
helheten i videre arbeid, samt være tet-
tere på prosjektgruppa i større grad enn 
det jeg har hatt anledning til. Videre ble 
det ikke nok tid til å brukerteste forsla-
get på slutten av prosjektet, noe som er 
viktig for å justere og forankre hvorvidt 
det foreslåtte tiltaket har en positiv eff-
ket. 

Dersom jeg skulle fortsatte med dette 
arbeidet ville jeg brukertestet løsningen, 
og justere basert på feedback. Videre 
ville det vært interessant å måle trivsel 
i gruppa og om denne forbedres av det-
te foreslåtte kommunikasjonsverktøyet. 
Videre ville jeg undersøkt hvordan man 
kan legge til rette for at ansatte lærer seg 
å fasilitere visuelt gjennom feks kursing 
eller liknende. Dette for at alle skal føle 
seg komfortabel med å tegne, og benyt-
te dette i ulike settinger i arbeidshverda-
gen som et effektivt og lavterskel verk-
tøy for god kommunikasjon.
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Appendix 



Hvilken rolle har du i prosjektet? 

Hva er viktig for at du skal trives i pro-
sjektarbeid? 

Hva er viktig for deg når du gjennom-
fører et prosjekt? 

Hvilke forventninger har du til den nye 
måten å jobbe på i prosjekt? 

Hvordan opplever du prosessen med å 
følge den nye prosjektmodellen? 

Hva føler du på når du jobber på den-
ne måten? 

Hvorfor tror du at du kjenner på disse 
følelsene? 

Føler du at dine forventninger til et 
god prosjektarbeid møtes ved å jobbe 
på denne måten? 

Hva  gjør du for å mestre det du kjen-
ner på?

Hvilke tiltak gjør du for å mestre må-
ten gruppen jobber på? 

Hva tenker du kan bli gjort bedre for å 
mestre situasjonen(e) bedre? 

Er det noe du savner i den nye pro-
sjektmodellen? 

Hva tenker du er nøkkelen til å lykkes 
med å arbeide på denne måten? 

Intervju
Spørsmål til intervju 



Prosjektmodell



Evalueringskjemaer 


