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Punkter som blir berørt:

▪ Kort om H4 arbeidspakke

▪ Om kulturbegrepet

▪ Når spillet endres

▪ Hvordan skape en verdiskapende samhandlingskultur?
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Målet med delprosjekt Kulturelle sporer

Å gjøre kulturaspektet anvendbart gjennom utvikling av begrepsapparat 

og metodikk for å bygge en felles samhandlings- og prestasjonskultur som 

motvirker sub-optimalisering fra bedrifter og disipliner/fag i bygg- og 

anleggsprosjekter.
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Fokus i utprøvingsprosjektene

Få en kunnskapsoversikt. Økt kunnskap om spesialistkulturer, sammensetning 

av slike kulturer, og hvordan skape prosjektkultur på tvers av spesialistkulturer og 

fagdisipliner.

Identifisere metoder, verktøy og strategier som blir benyttet for etablering og 

gjenskaping av tillitsskapende prosesser i flerfaglige prosjektorganisasjoner 

gjennom observasjon- og intervjubaserte studier

Identifisere suksessfaktorer og hindre knyttet til aktiv kulturbygging i forhold til 

samhandling gjennom observasjon- og intervjubaserte studier. 

Utvikle praksisnær kunnskap om og metoder for etablering og utvikling av 

felles samarbeids- og samhandlingsfremmende prosjektkulturer på tvers av 

spesialistkulturer og fagdisipliner gjennom utprøving i casene 
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kulturbegrepet
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Hva er kultur?

(latin; colere eller cultura, dyrke, bearbeide eller kultivere)

Det fellesskap av idéer, verdier og normer som et samfunn,  dvs. 

en gruppe mennesker, har og som de forsøker å føre videre til

den kommende generasjon (Wikipedia)

Foto: Crestock
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Ukultur

Ukultur er kultur vi ikke ønsker. Det handler om at medlemmene i 

gruppen ikke forholder seg til de målene og kjørereglene man har 

blitt enige om.

Foto: hus.no
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Subkultur

En undergruppe av organisasjonen som samhandler med 

hverandre, som oppfatter seg selv som en egen gruppe,                               

som deler et sett av problemer som defineres som felles for 

alle og som rutinemessig handler på grunnlag av en kollektiv 

forståelse som gruppen er alene om. 

(Van Maanen og Barley, 1985).

Foto: NTB scanpix
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byggebransjen – en jungel
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Fra 3 selskapskulturer til en felles prosjektkultur

Kvithamar-

Åsen
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Samspillsfase og tidlig involvering

Spillet og spillereglene endres – roller i endring

Foto: https://www.pkf-francisclark.co.uk
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Utviklingstrekk 

▪ Nye gjennomføringsstrategier

▪ Ny arbeidsdeling og nye roller, ansvar og myndighet

▪ Nye arbeidsformer og arbeidsmetoder / verktøy

▪ Endrede rammebetingelser, kontraheringsmåter og kontraktsmodeller

▪ Totalentreprenøren i førersetet fra dag 1. Har tatt over mye av 

oppgavene til rådgiverne. Samme med teknisk UE / leverandører som 

kommer for fullt.

▪ Forventninger om større kostnadskontroll og fokus på byggbarhet fra 

dag 1 

▪ Forventninger fra byggherrer og totalentreprenører at rådgiver tar større 

risiko i prosjektene
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Byggherre og brukere

Rådgiverne inn

Arkitekten inn

Entreprenørene inn

Leverandørene inn

Brukerne inn FM inn

Delte entrepriser

Totalentrepriser

Totalentreprise med samspill
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Utfordringer - når spillet og spillereglene endres

▪ Prosessforståelse – tidligfasen ikke lik produksjonsfasen!

▪ Fokus på produksjon og leveranser framfor prosesser

▪ Konkretiseringsnivå og leveranser. - hva og når

▪ Forståelse av hverandres kompetanser og perspektiver.

▪ Forståelse av hverandres referanser, holdninger og verdier.

▪ Språk, begreper og faglig dialog

▪ Helhetsforståelse

PRODUKSJONPROGRAMMERING PROSJEKTERING BRUK
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Hvordan jobbe med kultur?

Kultur på skapes, utvikles og vedlikeholdes!

Kultur er noe som vi må jobbe med, og den kommer slett ikke av seg selv!

Fellesnevnere som preger alle kulturer og dennes innhold:

▪ Kultur er normer, tradisjoner og regler

▪ En felles historie og en felles forståelse av denne

▪ Felles språk og symboler utvikler og styrker kulturen

▪ Vaner og handlemåter.
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6 råd for utvikling av verdiskapende samarbeidskultur i prosjekter

Damåsen – Tislegården. Foto K WoldTrondheim Spektrum. Veidekke.nov

Bispevika.AF gruppen ZEBFlexilab. Veidekke.no Psykiatriløftet Levanger.Link Arkitektur

E6 Kvithammar – Åsen. Nyeveier.no

E6 Ulsberg - Vindåsliene. Nyeveier.no E39 Mandal Øst – Mandal by. afgruppen E6 Helgeland Nord. akh.no



Institutt for arkitektur og planlegging                                        Fakultet for arkitektur og design

Hvilken kultur ønskes?

▪ har en klar forståelse for prosjektets mål, rammer og felles prosjektkultur

▪ bidrar til et samarbeid preget av positivitet, respekt og vilje til å lære av 

hverandre

▪ bidrar til at kommunikasjonen mellom de ulike aktørene er god, tydelig og 

effektiv

▪ sørger for raske tilbakemeldinger ved uklarheter, feil og mangler som oppstår

▪ bidrar til at uenigheter løses raskt og smidig og til det beste for prosjektet

▪ bidrar til en åpen, raus og tillitsskapende kultur hvor det er rom for å si i fra

▪ bidrar aktivt slik at møter gjennomføres på en god og effektiv måte

▪ bidrar til innovative løsninger som reduserer målpris og sikrer prosjektmål

▪ er motivert og bidrar aktivt for fellesskapets og prosjektets beste

▪ samarbeider godt på tvers av faggrensene og utnytter den samlede 

kompetansen på en effektiv måte
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1. Sett standarden og rammene for hvilken kultur som ønskes i 

prosjektet. 
Sett klare mål, ambisjoner og rammer for prosjektet. Ha en kontraktstrategi som 

gir klare føringer for aktørene når det gjelder samhandling og adferd. Følg dette 

opp gjennom hele prosjektets forløp. 

2. Sørg for en god oppstart.  
Skap et tydelig målbilde og en felles målforståelse. Avklar aktørenes interesser og 

forventninger. Skap tillit. Bli enige om felles kjøreregler, arbeidsmetoder og 

arenaer. Pass på at alle forstår prosessen, hvilke oppgaver som skal løses og hva 

de faglige bidragene skal bestå i.

3. Sørg for å vedlikeholde og utvikle kulturen underveis i prosjektet. 
Kultur er en kontinuerlig prosess som må skapes og gjenskapes.  Evaluer prosess 

og hverandres prestasjoner underveis. Ta en timeout om nødvendig. Forsterk det 

som går bra og forbedre det som kan bli bedre. Husk å feire små og store 

framskritt og seire. 
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4. Husk on-boarding når nye folk kommer inn i prosjektet. 
Informer om mål, felles kjøreregler akseptabel adferd, arbeidsmetoder. Pass på 

at alle kommer inn i fellesskapet, blir en del av prosjektkulturen og gjort i stand 

til å yte sitt beste.

5. Få til gode vekslinger når prosjektet går inn i nye faser. 
Sørg for at målbildet og kultur opprettholdes og tilpasses. Skap forståelse for 

oppgavene som skal løses og hvor i prosessen man er. Gjenta 

oppstartsprossedyrene ref punkt 2.

6. Evaluer samspill og prosess når prosjektet er ferdig. 
Sørg for en sluttevaluering hvor alle reflekterer over samspillet og hva som har 

fungert bra og hva som kunne vært forbedret. Suksessfaktorer for vellykket 

samhandlings- og prestasjonskultur.
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Kulturelle forutsetninger og forsterkere

▪ En kontrakts- og kontraheringsstrategi som muliggjør samhandling

▪ Samlokalisering et sterkt virkemiddel

▪ Åpen bok skaper transparens mellom aktørene

▪ VDC, bruk av ICE-møter og BIM er effektive arbeidsmetoder og verktøy 

for samhandling

▪ Evalueringer og systematiske tilbakemeldinger av prosess, produkt                     

og aktører

▪ Gode kommunikasjonsformer for faglig samhandling og evnen til           

gjensidig perspektivtaking
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Kultur og struktur. Sammenhenger og avhengigheter
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Lykke til med utvikling av verdiskapende samarbeidskultur 

og samspill i kommende prosjekter!


