
Kepner-Tregoe 
En introduksjon



Hva?

● Kepner-Tregoe ble grunnlagt i 1958 

● KT inneholder metoder for å videreutvikle menneskers  
evne til kritisk tenkning 

● KT bruker systematisk tilnærming uavhengig av ekspertise 

● KT er strukturert kritisk tenkning for å:  
!analysere problemer  
!ta beslutninger 
!proaktivt unngå problemer



Hvorfor?

● KT er enkelt å bruke - på jobb og privat 

● KT-kurs er veldig praktisk og inneholder lite teori 

● KT er teknikker mer enn forhåndsdefinerte prosesser 

● KT viser nøyaktig hvordan problemløsing kan gjøres 

● KT viser hvordan balanserte beslutninger kan tas 

● KT viser hvordan styring av usikkerhet kan gjøres på  
selv de minste prosjekter



Situasjonsbedømming

Beslutningsanalyse Analyse av !
potensielle problemerProblemanalyse

Hva skjer?

Hvorfor skjedde det? Hva skal gjøres? Hva kan skje?

(Årsak) (Beslutning) (Usikkerhet)

(Separer og avklar)

Fortid Nåtid Fremtid

Hvordan?
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Positivt avvik

Negativt avvik

Forventet ytelse



En systematisk prosess for  
planlegging av oppgaver 

! Hva skjer? 

! Velg riktig prosess 

! Sunn fornuft med struktur 

! Støtter 100% ansvarsområder

Situasjonsbedømming



En systematisk prosess for å finne årsaken  
til et positivt eller negativt avvik 

! Definer problemet 

! Bruk metoden + erfaring 

! Finn mulige årsaker 

! Test mulige årsaker

Problemanalyse



En systematisk prosess for å ta et valg  
eller fremlegge et beslutningsforslag 

! Beskriv målet 

! Evaluer alternativene 

! Vurder usikkerhet 

! Ta en beslutning

Beslutningsanalyse



En systematisk prosess for  
å sikre en beslutning 

! Identifiser potensielle problemer 

! Finn sannsynlige årsaker 

! Velg forebyggende handlinger 

! Planlegg forebyggende handlinger 
 og etabler signaler/varsler

Analyse av potensielle problemer



Dette får du: 

! Praktisk trening i problemanalyse, beslutningsanalyse  
 og styring av usikkerheter 

! Kursmateriale med mange eksempler 

! Norske KT-maler og dokumenter 

! Tilgang til virtuelt klasserom der KT-kunnskap deles 

! Sertifisering i Kepner-Tregoe Foundation  
 (ikke del av opplæringen, men gjennomføres rett etter kurset)  

Kurs i Kepner-Tregoe



Brendan Martin 
!Kepner-Tregoe program leader 
!ITIL Expert/Instructor/Coach 
!PRINCE2 Practitioner/Instructor/Coach 
!Mental trainer for Olympic athletes 

no.linkedin.com/in/brenmartin/ 

Owner at Å with Geir Isene  
brendan@a-circle.no  
geir@a-circle.no  

Kurs i Kepner-Tregoe


