
Naturlig samarbeid på jobb

Vårkonferansen

Jens Andreas Huseby

Temaeier for Samarbeid i teams

Bekk





«Naturlig samarbeid» - hva gjør vi utenfor 
jobb?

• Samarbeid oppstår «organisk» 

mellom mennesker som hver ser 

verdi i noe man får til sammen

• Roller fylles automatisk, vi vil bidra 

med det vi kan best og ser at hjelper

• Vi ønsker å samarbeide med de 

kompetente og de som «gir alt»

• Personer går ut og inn av gruppen 

• Samarbeidet kan lett bryte sammen

• Skaperglede, motivasjon, eierskap, 

vennskap.. 

• Band, grupper som finner sammen 

om en sak, vennegjeng som vil gjøre 

noe sammen



• Starter nye relasjoner med antakelse om 

fremtidig samarbeid – til det motsatte er 

bevist

• Tilgir – ikke grenseløst

• Søker til gode samarbeidspartnere – og 

skyr dårlige

Samarbeider mer enn strategiene som utvikler 

seg i evolusjonssimuleringene

Betingede supersamarbeidere



Samarbeid i grupper er sårbart og ustabilt

Sårbart for:

Blindpassasjerer / juksere

Feil/støy/misforståelser

Sluttspilleffekt

Derfor har vi:

Ønske om å kutte samarbeid med noen som 

ikke bidrar

«Jukserradar»

Omdømmehåndtering, egen og andres

Lyst til å henge sammen med flinke bidragsytere

«Altruistisk avstraffing»

Evnen til å tilgi småfeil



Vi samarbeider også for å unngå å bli utnyttet / dominert / angrepet 

av andre



JANUS-HORMONET OXYTOCIN



Hva skal til for å skape innovasjon?



Hvordan gir vi gode betingelser for alt dette?
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..på en jobb du starter 
selv

• Selvorganiserende og dynamiske

• Samarbeid oppstår «organisk» 

mellom mennesker som hver ser 

verdi i noe man får til sammen

• Roller fylles automatisk, vi vil bidra 

med det vi kan best og ser at hjelper

• Vi ønsker å samarbeide med de 

kompetente og de som «gir alt»

• Personer går ut og inn av gruppen 

• Samarbeidet kan lett bryte sammen

• Skaperglede, motivasjon, eierskap, 

vennskap.. 

• tidlig fase i startups..



Kontroll og instruks over samarbeid

Mennesker danner naturlig 

samarbeidende grupper inne i 

virksomheten på tross av 

organiseringen

Dominerende leder kan utløse inn- og 

utgruppedynamikk. Positivt for 

samarbeidet innad i teamet(!), men 

innsatsen kan fort rettes mot noe annet 

enn virksomhetens mål..

Overstyring av fininnstilte sosiale 

..på jobb i en toppstyrt virksomhet



Nær «naturlig samarbeid»

Å definere felles mål er også en jobb

Både oppside og nedside er dempet 

(lønn, selskapet høster gevinsten)

Behov for å besette roller raskere 

enn organisk. Kan føre til mismatch..

Kan ha ytre krav om konkrete roller 

(compliance, strategi, koordinering)

Ytre krefter kan trekke folk ut og inn 

av gruppen

Behov for at teamet faktisk fungerer 

(klassisk lederansvar)

..på jobb i autonome team



Google Project Aristotle





Backups
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- De som deler verden i «oss og dem» 

..og vi som ikke gjør det…



..the studio’s philosophy has long been that everyone 

should act as their own producer.

On one hand, this can create an empowering, 

autonomous atmosphere, where designers and artists 

are free to add the little graphical flourishes that make 

Naughty Dog games unique. Nobody needs to deal 

with extra layers of bureaucracy if they want to, say, 

make sacks of grain deflate when you shoot them…

Mange begynner å bli gode på å legge til rette..

https://www.gamasutra.com/view/news/273911/Uncharted_4_and_the_impact_of_Naughty_Dogs_aversion_to_producers.php


On the other hand, nobody is there to keep the 

developers of The Last of Us II communicating or stop 

them from changing things for the sake of change. And 

nobody’s going to tell anyone to stop staying at work 

all night.

“It’s an amazing creative environment,” said one 

developer on The Last of Us II. “But you can’t go 

home.”

As a result of these problems, Naughty Dog has seen 

a steady trickle of departures over the past five years. 

That kind of attrition can be crushing, not just because 

people are forced to say goodbye to dear friends, but 

because those friends leave holes that make all of 

these problems even worse.

.. men kan det gå for langt?



Hvem jobber med hvilke spørsmålsnivåer?

Evolusjonært 
problem

• Hvilke 
drivkrefter står 
mot 
hverandre?

Hva er optimal 
tilpasning?

•Antakelse: 
designalgoritmen 
har hatt tid til å 
finne optimal 
løsning

Finnes 
tilpasningen?

• Adferd

Hvordan virker 
tilpasningen?

•Reverse
engineering –
mye lettere når 
man vet hva noe 
er laget for å 
gjøre

•Signalstoffer

•Kognitive 
systemer

20 millioner arter: adferdsbiologi

1 art (mennesket): evolusjonspsykologi



To parallelle, empiriske «bevegelser» 



Er vi mer altruistiske overfor 

familiemedlemmer?

𝑟 × 𝐵 > 𝐶


