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Historien bak Rød, Blå og Grønn



BLÅ:

Vær jordnær, logisk,

praktisk, mål-orientert,

bruk fakta og eksempler, 
fokus på detaljer, 

vær strukturert

og forberedt 

RØD:

Kommuniser, søk 
harmoni i diskusjoner, 
vær personlig, vis tillit, 

vær entusiastisk, ha 
fokus på konsekvensen 

og opplevelsen av 
fellesskap

GRØNN:

fokus på det over-

ordnete bilde, gi tid for 
refleksjon, vær positiv 
til endringer, sett høye 

mål, vær verdi-
orientert

Hvordan kommunisere med…



Diversity Icebreaker®
er en prosess hvor du 
lærer om deg selv, 
de andre, og hva de 
andre tenker om deg.



4. Refleksjon og læring

1. Spørreskjema 2. Gruppearbeid 3. Gruppepresentasjoner

?

Fire steg



Steg 1 Spørreskjema

Enhver kombinasjon er akseptabel 
så lenge summen pr rad blir 6

3-2-1
4-1-1
5-1-0
4-2-0
6-0-0
2-2-2



1. Hva er de positive kvalitetene til din farge?

2. Hvordan vil du beskrive de to andre fargene?

Steg 2 Online stimuli for bredere beskrivelse av fargene

RØD BLÅ GRØNN

Følelsesorientert
Personlig

Opptatt av 
samhandling
Omgjengelig

Tålmodig

Konkret

Praktisk

Faktaorientert

Logisk

Detaljorientert

Ser det store 
bildet

Ser muligheter
Fremtidsorientert

Ambisiøs
Nye ideer



• En farge per runde! 

• F.eks. runde 1:
Blå om Blå Rød om Blå

Grønn om Blå

Steg 3 Gruppepresentasjoner



1. Spørreskjema 2. Gruppearbeid 3. Gruppepresentasjoner

?

4. Hva kan vi lære av  
denne prosessen?

Steg 4 Refleksjon og læring



Nivå 1: Læring om virkeligheten

«Vi er forskjellige», «Vi trenger alle farger og vi utfyller hverandre», «Vi har alle farger –
man er ikke bare Rød, men også Blå og Grønn», «Det er ok å være Rød hvis de andre 
verdsetter dette hos meg.»

Nivå 2: Hvilke begreper brukes for å tenke og forstå både oss selv og andre

«Det å sette merkelapper på hverandre har noen konsekvenser», «Likeverd og 
komplementaritet mellom fargene på seminaret ga meg følelse av anerkjennelse og 
tilhørighet. Hvordan kan vi få til mer av det i hverdagen?» (Reframing Others in Colours of 
Mastery). 

Nivå 3: Læring om selve prosessen, «lære om å lære»

«Hva skal til for at vi får mer forståelse av de andre sett fra deres perspektiv?», «Hvordan 
kan vi motvirke å bli værende i vårt eget ekkokammer?», «Hvilke egenskaper ved DI-
prosessen kan vi overføre til idealer og praksis for vår samhandling i organisasjoner og 
samfunn?»

Steg 4 Refleksjon og læring



Effekter av humor i Diversity Icebreaker® seminar:

• forsterket samhold og 
identitetsbygging for gruppen

• senker skuldrene 

• forsterker erfaringsbasert-læring 

• «Le av seg selv» – trygghet, 
åpenhet, fellesrefleksjon, kritisk 
blikk på seg selv

• Opplevelse av fellesskap på tvers 
av forskjeller



Ekstramateriell fysisk og/eller digitalt
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Håndtering av mangfold med et inkluderende språk.

Personlighet

Faglige  
paradigmer

Kulturelle 
forskjeller

Dyp nivå 
mangfold

Et sosialt konstruert språk
med kognitive og sosiale
Preferanser
Rød – Blå – Grønn. 
Skaper en felles plattform
Emosjonelt,
språklig og med 
mangfoldsnormer

Diversity Icebreaker seminar:
Sosialt konstruert dyp-nivå
mangfoldskategorier

Effektivitet

Innovasjon

Inkluderende 
fellesskap

3 ulike type målsettinger

Innput Intervensjon Resultat

Overflate
mangfold

Alder

Rase

Kjønn



Tel Aviv 2018, Sharon Arieli et al

Diversity Icebreaker seminar som en 
intervensjon skaper økt

1. Positivitet
2. Tillit
3. Kreativitet
4. Relasjonell oppmerksomhet
5. Vilje til å si fra (voice)
6. Bygger psykologisk trygghet

Israel Organizational Behavior Conference 3rd January 2018. Tel-Aviv, Israel: 

Arieli, S., Rubel-Lifshitz, T. Elster, A, Sagiv, L and Ekelund, B.Z.:

Psychological Safety, Group Diversity and Creativity.





Felles 
mål

Verdier

Team Blomsten (2002) for å synliggjøre
likheter og forskjeller

Hver person sitt kronblad 
med forskjellige kvaliteter 
mht.

• Farger

• Kultur

• Profesjon

• Identitet

• Erfaring

• Informasjon

• Annet



Handlings-
kompetanse

Fagkompetanse

Personlig og 
sosial 
kompetanse

Kunnskap om 
egen bedrift 
Kultur, mål, rutiner, 
osv

Kunderelasjoner, 
kunnskap om 
markedet

Produkt-
kompetanse

Metode-
kompetanse på
tvers av fag, f.eks. 
prosjektstyring og -
metodikk for læring

Ulike kompetanseområder



Hvordan få det beste ut av forskjellighet

Homogene Team

Team med stor for-

skjellighet godt ledet

Team med stor for-

skjellighet dårlig

ledet

Antall 

team

Ytelse

Fakta: De fleste team med mye mangfold får

dårligere resultat. Med mindre de ledes - har 

prosesser - som på en trygg måte spesifikt

nyttiggjør forskjelligheten

Adler, 1991
DiStefano & Maznevski, 2000)



Fremmer kreativitet og fellesskap

Øker motivasjon

Absolutt 
nødvendig

Kollektiv
Refleksjon

Motiverende
metaforer

Positive
opplevelser

TEAMPYRAMIDEN (2006)

Fellesskap
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Forsknings-resultater i forhold til team

Human Factors´s
kunnskapsgrunnlag for team

1995 : TCI: 4000 stk
2003: TPI + Teamreflector: 950 stk
2003: TSS: 700 stk
2005: Diversity Icebreaker: 300 000 personer



Team Climate Inventory feedback  - endring 
over tid, som følge av feedback
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T2 Febr

2000

T3 Sept

2000

T4 Febr

2001

TCI Aggregated Mean

Distribution team

TCI Aggregated Mean

Sales team

T1, T2 and T3 har data fra ca 450 team i Ombæring 450 
teams i salg/postkontor. Data analysert på team nivå samlet
gjennom 20 fylkes enheter i Norge. Sannsynlig antall
ansatte ved hver måling er 10 000 – 12 000. TCI har 38 
spørsmål. Total skårer avspeiler ca 1,5 million enkeltskårer
(Ekelund, 2009, SJOP)



TeamReflector (2008) – en faktor-analysert redusert versjon av Team 
Performance Inventory (West&Ekelund, 2003/5)

Selvbestemmelse

Team 
sammensetting

Brobygging

Teamets 
forutsetninger

Lederskaps-
støtte

Team-
resultater

Målfokus Oppgave

Tillit

Konflikt-
håndtering

Menneske Tilfredshet

Samhold

Refleksjon Endring Nyskaping

Team-
Prosesser 



Resultater fra 93 prosjektlederteam i bygningsbransjen 
(standardiserte Beta signifikant regresjons koeffesienter; <0,01)
Blå tall i kursiv, individuelle skårer, n=756
Sorte tall, gruppe skårer, n=93 

Selvbestemmelse

Sammensetting

Konflikthåndtering

Tillit

Målorientering

Refleksjon

Leders orientering mot

…oppgaver

…mennesker

…endring

Tilfredshet

Samhold

Nyskaping

Eksternt Samarbeide

R
e
su

lt
a
te

r

L
e
d
e
r 

  
  
  
P
ro

se
ss

e
r 

  
 O

rg
a
n
is

e
ri
n
g

,44

,09

,12

,34

,16



Variasjon i Grønn viser seg på flere dimensjoner å være utfordrende i 
forhold til opplevelser knyttet til fellesskapet / den sosiale dimensjonen:

Gruppepsykologisk trygghet -.588
**

0,001

Lagånd -.444
*

0,018

Hensiktsmessig gruppekultur -.405
*

0,033

Individuell tilfredshet og læring -.425
*

0,024

28 Toppledergrupper i staten
Korrelasjoner
Signifikansnivå

Diversity Icebreaker korrelasjoner med Bang´s Team Effect



-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

Summert korrelasjoner til Bangs 25 faktorer minus oppgavekonflikt

Største positive effekt; Standardavvik på kjønn (maks kjønnsbalanse) 
Største negative effekt; Standardavvik på Grønn
Rød + Rød Standardavvik øker Teamkvaliteter
Blå og Grønn, både nivå og Standardavvik reduserer Teamkvaliteter
Økt alder og Økt andel kvinner øker Teamkvaliteter
Aldersvariasjon reduserer Teamkvaliteter

Diversity Icebreaker korrelasjoner med Bangs Team Effect



Tillit i tverrfaglige team

Høy Tillits gruppe (193 av 684=28%) 

Prioritert rekkefølge av de signifikante faktorer lavere enn 0,001: 

1) Håndtering av forskjellighet

2) Refleksjon og Læring

3) Roller og Regler               

Prioritert rekkefølge av de signifikante faktorer lavere enn 0,001: 

Hentet fra TSS data: Tverrfaglig Samarbeids-Sjekk. 

Definisjon av tillit:
En tro på at en selv blir behandlet vel 
av andre når man er sårbar.
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Diversity Icebreaker® er sertifisert av DNV GL som utviklingsverktøy for seminarbruk

Online spørreskjemaet



Online Diversity Icebreaker



Steg 1 Spørreskjemaet

IXYF634

Gå til
divice.it

og legg inn kode:

Eller scan:



Hva kan vi se i Hexagon-profilen, 
som stemmer/stemmer ikke med 
vår oppfatning av dynamikken i 
teamet?

Hva betyr det for kommunikasjon?

…oppgavefordeling?

…roller?

Vårt team



Gitt vårt samlede 
profil, hva er våre 
styrker og mulige 
utfordringer?

Vårt team



Diversity Icebreaker® er sertifisert av DNV GL som utviklingsverktøy for seminarbruk

Coronavirus pandemi, virtuelt 
samarbeid og mangfold –
nye utfordringer og dilemmaer



RØD BLÅ GRØNN

Rød, Blå og Grønn e-atferd

Deler i sosiale medier

Bruker mange ord i 
skriftlig kommunikasjon

Emotikoner :) ;) :P

«Alltid» tilgjengelig

Deltagende

Personlig

Virtuelt FOMO

Leser gjennom før 
sender e-mail

Ikke deler mye i sosiale 
medier

Høflig, men kan være 
upersonlig

Pålitelig: svarer innen 
24 timer

Ser på tutorialer

Lager mange mapper 
på Sharepoint

Lange, ustrukturerte 
mailer

Aktiv og drivende i 
kommunikasjon

Prøver alt som er nytt 

Dropper fort teknologi 
hvis noe irriterer

Learning by doing

En e-post kan være 
begynnelsen på noe 
stort…





Fremmer kreativitet og fellesskap

Øker motivasjon

Absolutt 
nødvendig

Kollektiv
Refleksjon

Motiverende
metaforer

Positive
opplevelser

TeamPyramiden (2006)



Virtual DI anno 2015-6 (eks. AULA 3D)



4. Refleksjon og læring

1. Spørreskjema 2. Gruppearbeid 3. Gruppepresentasjoner

?

Samme grunnstruktur 4 steg

DI online 
på forhånd

Virtuelt-seminar

Konkret oppgave: tillitt, 
utfordringer, styrker, osv.



Gruppepresentasjoner og læring i plenum



DI virtuelt fordeler

- Click to add text



DI add-on moduler Tillitt, Stress, Psykologisk trygghet

Click to add text
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Strategier i koronatider når 90% av markedet forsvant

Organisasjoner / konsulenter er våre kunder:

Viste hvordan DI seminar kan gjennomføres virtuelt /support funksjon tilbudt

Hvordan DI online på forhånd kan brukes i kreative virtuelle prosesser (forskningsprosjekt om  
ulike formater i forhold bærekraft)

Asynkrone læringsprosesser

Likert skala / Positive Impression inn i Rekruttering og Onboarding

Individuelt marked:

Individuell kompetansebygging med utvidet feedback inklusiv type-lære  - som ender ut i en 
anbefaling for sosial læring og forankring av fargekategoriene i kandidatens egen relevante 
kontekst, når det passer dem selv og med det fokus de selv mener er viktig,



Mangfold er et kollektivt fenomen, ikke en egenskap ved en person.

Fra valg av den rette person til suksessrik integrasjon av den «Andre».

Jobbanalyse
….hvilke farge ønsker vi mer av?
Organisasjonen som helhet
Det aktuelle teamet spesifikt Valg av kandidater

….DI Likert format + 
Positive impression.
Online feedback til alle
Som også inkluderer ipsative resultar

Onboarding (et ledelsesansvar)
….et beredt team
…en kompetent kandidat
…et felles språk som integrerer
…før andre forskjeller bidrar til 
kreativitet, kritisk tenkning og effektivitet

Mangfolds-rekruttering, et paradigmeskifte



Diversity Icebreaker® er sertifisert av DNV GL som utviklingsverktøy for seminarbruk

Takk for oss!

Piotr Pluta & Bjørn Z. Ekelund
Human Factors AS
www.human-factors.no
www.diversityicebreaker.com

http://www.human-factors.no/
http://www.diversityicebreaker.com/

