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Prosjektarbeid

Prosjektarbeid
Prosjektbegrepet
Prosjekt er et populært ord. Ordet er vidt brukt og oppfattes ulikt, det kommer fra latin og
betyr direkte oversatt ”projisert” (projectum). Meningen med det er noe som er kastet frem,
det vil si et utkast eller en plan. Politikere snakker om sitt partis «politiske prosjekt» - og det
kan jo være en form for plan. Økonomer kaller ofte enhver investering for et prosjekt. Vi
snakker om enkle ting som for eksempel loftsrydding som et prosjekt. Noen kaller likestilling
for et prosjekt – selv om det er mer en langvarig prosess. I denne boka skal vi begrense oss til
prosjekter i en «prosjektfaglig» sammenheng. Der er vi en gruppe mennesker som jobber
organisert sammen for å skape noe nytt der planen for å skape det er et viktig element.
Mange lærebøker i prosjektstyring definerer et prosjekt som en måte å arbeide for å løse
begrensete og unike oppgaver ved hjelp av en midlertidig organisasjon. Denne midlertidige
organisasjonen er en spennende utfordring i prosjektarbeid. Den beskriver hvem som skal
gjøre jobbene og hvordan ansvar og myndighet er fordelt. Så snart jobben er utført er det
ikke lenger bruk for prosjektorganisasjonen, og den oppløses.
Denne måten å arbeide på inkluderer en rekke metoder og teknikker, både for planlegging,
gjennomføring og oppfølging.
Vanligvis vil vi også kreve at et prosjekt er identifiserbart med et navn, at det har en
kostnadsramme og en tidsramme, og at oppgaven er klart avgrenset.

Når en prosjektorganisasjon er midlertidig, betyr det ofte at prosjektet gjennomføres i en
fast organisasjon eller som et samarbeid mellom flere faste organisasjoner. Disse
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organisasjonene kan være både private eller offentlige. De kan være ideelle organisasjoner,
eller de kan være forretningsmessige organisasjoner. I hvert fall har de i Norge et
foretaksnummer. I en slik sammenheng må noen beslutte at oppgaven skal løses som et
prosjekt. Det er spesielt viktig siden prosjekter – som vi skal se – er sentrale
endringsoppgaver og ofte vil være verktøy for å gjennomføre strategiske endringer. Da blir
selve beslutning om å gjennomføre oppgaven som prosjekt avgjørende.
Så når prosjekter gjennomføres innenfor en organisasjon er følgende viktig:
Selv om en oppgave faller innenfor den tradisjonelle «definisjonen» av et prosjekt, blir
det ikke et prosjekt av det før vi bestemmer oss for å gjennomføre det som prosjekt
med de arbeidsformer, organiseringsformer, ledelsesformer og læreformer som dette
innebærer.

Endringsarbeid
Prosjektarbeid handler om å gjennomføre noe som vil lede til endringer. Slikt arbeid er
preget av usikkerhet og nyhet. Derfor handler prosjektfaget i bunn og grunn om hvordan
man mest mulig effektivt kan løse nye og unike oppgaver.

Prosjekter i en driftsbasert organisasjon
Strategisk
ledelse

DRIFTSSONEN

Drift
Rutiner
“Business as usual”

I en driftsbasert organisasjon (DBO) vil normalt
daglig drift og repeterte arbeidsoppgaver utføres i
basisorganisasjonen. Denne basisorganisasjonen –
som vi i bildet til venstre har kalt driftssonen - vil
vanligvis ha en klar og hierarkisk
organisasjonsstruktur og en høy grad av
forutsigbarhet. Den er finstemt for optimalt å
utføre det som organisasjonen lever av og for. På
toppen sitter en strategisk ledelse.

Produksjon

Strategisk
ledelse

DRIFTSSONEN
PROSJEKTSONEN

Drift
Forbedringer
Rutiner
Innovasjon
“Business as usual”
Produksjon
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Foretakets situasjon kan ofte forbedres. For å
unngå at driftsssonen forstyrres slik at vi ikke
klarer å opprettholde ”Business as usual” kan vi
flytte disse forbedringstiltakene over i en
prosjektsone. Her plasserer vi våre prosjekter.

Prosjektarbeid

For at dette skal kunne fungere må vi sørge for et
velfungerende samspill mellom driftssonen
Strategisk
Ressurser
ledelse
(linjeorganisasjonen) og prosjektsonen
Prosjektene ”låner” ressurser fra
DRIFTSSONEN
linjeorganisasjonen for å forme en midlertidig
Resultat
organisasjon i prosjektsonen. Når et prosjekt er
PROSJEKTSONEN
ferdig, leverer prosjekt-organisasjonen en
prosjektleveranse til en mottaker i
linjeorganisasjonen som tar leveransen i bruk. Som
Produksjon
Produksjon
følge av dette vil foretaket klare å produsere mer,
mer effektivt eller noe annet. . Den strategiske
Omverdenen
ledelsen må sørge for at vi velger de strategisk
riktige endringstiltak. En prosjekteier utpekes til
hvert prosjekt som ledelsen representant.
Men mange prosjekter gjennomføres av en bedrift som er oppdragstaker (leverandør) for en
bedrift som er oppdragsgiver. Dette er typisk for de mange anleggsprosjektene og for mange
IT-prosjekter. Da vil mesteparten av endringen og forbedringen foregå hos den ekstern
mottaker eller ”kunde” (oppdragsgiveren). Dermed får vi et skille mellom interne og
eksterne prosjekter.

Strategisk
ledelse

Ressurser

Resultat
Resultat

EKSTERNE
PROSJEKTER

INTERNE
PROSJEKTER

Kunde
Produksjon
Produksjon
Omverdenen

Den prosjektbaserte organisasjon og ulike varianter
Mange organisasjoner lever av å levere slike eksterne prosjekter. Vi kan kalle dem
«prosjektbaserte organisasjoner» (PBO). I slike tilfeller er ofte linjeorganisasjonen redusert
til en støtteorganisasjon for prosjektene. Du kan lese mer om prosjektbaserte organisasjoner
på side 88.
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Andre prosjekter kan gjennomføres som et samarbeid mellom ulike organisasjoner og
foretak. I offentlige prosjekter vil det ofte være overordnete føringer for ting som ønskes
oppnådd på et forvaltningsnivå eller på et samfunnsnivå.
Prinsipielt har vi fire hovedvarianter som vist under.

Intern
gjennomføring

Ekstern
gjennomføring

Intern bruk av leveransen
Vår organisasjon står både for
gjennomføring og senere drifting av
en prosjektleveranse som forbedrer
vår organisasjon - slik at vi blir bedre
i stand til å gjennomføre daglig drift,
produsere noe nytt eller kunne yte
bedre service for eksterne kunder.
Eksempler:
Produktutviklingsprosjekter,
organisasjonsendringsprosjekter,
forbedringsprosjekter, prosjekter for
å øke kundetilfredshet.
Vår organisasjon får andre (typisk en
PBO) til å lage en prosjektleveranse
som vi tar i bruk når den er klar slik
at vår organisasjon forbedres.
Eksempel: Andre utvikler et nytt ITbasert lønnssystem for oss.

Ekstern bruk av leveransen
Vår organisasjon (typisk en PBO)
gjennomfører et prosjekt for en
eller flere andre organisasjoner.
”De andre” tar leveransen i bruk
slik at deres hverdag forbedres.
Det kan være et skipsverft som
bygger et skip for et rederi, en
entreprenør som bygger en vei
osv. Vår vinning vil normalt være
knyttet til egen økonomisk
fortjeneste.
Vår organisasjon får noen andre til
å lage en leveranse som vi
formidler til en tredje organisasjon
som står for videre drift.
Eksempel: Statens Vegvesen får
Veidekke til å bygge en vei som
driftes og vedlikeholdes av Mesta.

Egentlig er det tre varianter fordi ekstern bruk av leveransen/intern gjennomføring ikke er
annet enn et speilbilde av intern bruk av leveransen/ekstern gjennomføring avhengig av om
vi ser det fra kundens side eller gjennomførers side.
Men skillet mellom de rent interne prosjektene og prosjekter der man har en ekstern kunde
er sentralt i prosjektfaget fordi tilnærmingen til og forutsetninger for prosjektarbeidet er så
ulikt. Det meste er likevel felles, men mange av de tingene som gås gjennom i denne boka vil
ha ulik relevans avhengig av om man arbeider i en PBO eller en DBO.

Prosjektevne
”Prosjektevne” er et uttrykk for i hvor stor grad en organisasjon oppnår forbedringer ved
hjelp av å arbeide i prosjekter.
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Grad av prosjektevne kan måles ved å se på hvor stor del av en organisasjons
endringsprosesser som gjennomføres som prosjekt, om prosjektene kommer i mål innenfor
rammene, om prosjektets resultat gir de forventede effekter, om prosjektets interessenter
er fornøyde osv.

De fire prosjektevneområder – organisasjonens kunnskapsområder
Prosjektevne kan deles inn i fire prosjektevnesområder (oppgaven, organiseringen,
nytte/fremtid og menneskene). De utgjør viktige kunnskapsområder for organisasjonen som
helhet og som må beherskes dersom vi skal oppnå høy prosjektevne.

Oppgaven Forretningen

Rollene

Mennesket
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Prosjektevneområde ”Oppgaveløsningen” handler om å
ha den nødvendige forståelse for hvordan et problem
rent oppgaveteknisk kan gjennomføres som et prosjekt. I
dette inngår det rent prosjektmetodiske som går igjen
fra prosjekt til prosjekt så vel som forståelsen for den
unike oppgaven. Prosjektenes inndeling i standard faser
er en del av dette området.

Oppgaven
Oppgaveforståelsen
Tidsfaktor
Usikkerhet
Verktøy
Teknikker

Prosjektevneområde ”Rollene”: For at vi skal løse
oppgaven på best mulig måte, må vi ha kunnskaper om
hvordan vi best skal organisere oppgaveløsningen og
avklare roller og ansvar mellom linjeorganisasjon og
prosjektorganisasjon. Roller som bl.a. ”prosjekteier”,
”prosjektleder”, ”mottaker”, ”prosjektkoordinator” må
være forstått. Avtaler og kontrakter kan settes opp hvis
samspillet må formaliseres.

Rollene
Oppdragsgiver
Oppdragstaker
Interessenter
Organisering
Avtaler
Kontrakter

Prosjektevneområde ”Forretningen”: Forståelsen for
den strategiske og forretningsmessige siden ved
prosjektene må være til stede, og vi må vite hvordan
prosjektet påvirker våre eksterne kunder. Vi må ha evne
til å tenke såpass langsiktig at vi kan se hvilke positive og
negative konsekvenser prosjektet vil ha.

Forretningen
Management by projects
Hensikt
Effektmål
Fremtidige virkninger
Kunden

Menneskene
Prosjektevneområde ”Menneskene”: Vi må ha
Individer
kunnskaper om hvordan vi sikrer at våre medarbeidere
Grupper
og team
arbeider best mulig i prosjektene både individuelt og
Motivasjon
gruppevis. Dette handler om sosiologi. Samsyn,
Ledelse
forpliktelse, tillit, respekt og involvering må sikres for at
Kultur
prosjektet skal lykkes.
Vi må sikre oss at en grunnleggende forståelse av de fire prosjektevnesområder
gjennomsyrer organisasjonen som prosjektet skal gjennomføres i. Vi må også ha en klar
oppfatning av hvilke typer oppgaver som det vil være fordelaktig i vår organisasjon å
gjennomføre som prosjekt.

Prosjekttyper
Prosjekter kan kategoriseres på mange måter: Bygg/anleggsprosjekter, IT-prosjekter,
utviklingsprosjekter, omorganiseringsprosjekter, forskningsprosjekter,
arrangementsprosjekter osv.. Oppgavene er svært forskjellige i ulike prosjekttyper, men noe
vesentlig er felles; nemlig det å bringe mennesker sammen i en midlertidig organisasjon for å
løse en avgrenset og unik oppgave. Det er nettopp det faget prosjektarbeid handler om.
Ulike prosjekttyper har ulike utfordringer og ulike problemer. Disse vil også variere gjennom
prosjektets livssyklus.
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Prosjektlandskap
Vet HVA

Oppdagelsesferd

Grøftegraving

Vet ikke
HVA

I tåkeheimen

Kompetanseutnytting

100 %
usikkerhet

Vet ikke HVORDAN

0%
usikkerhet

Vet HVORDAN

Fritt fra Eddie Obeng:
The Project Manager’s Secret Handbook

Landskapet over 1 kategoriserer prosjekter ut fra to akser, den ene viser i hvor stor grad man
vet hva prosjektet skal levere, den andre aksen viser i hvor stor grad man har klarhet i
hvordan prosjektet skal gjennomføres. Konkrete prosjekter som f.eks. bygging av en vei
hører normalt til i høyre øverste kvadrant, “Grøftegraving”. De har klart definerte mål.
Rollene er klare og systemer og prosedyrer stemmer overens med strukturen ellers i
organisasjonen. Man vet hvordan prosjektet skal håndteres.
Et forskningsprosjekt starter oftest i øverste venstre kvadrant, “Oppdagelsesferd”. Mange
prosjekter starter i “Tåkeheimen”. Dette er åpne prosjekter. De har ofte uklare mål fra start,
og er uformelle. Klare roller og systemer vurderes ofte som en hindring. Åpne prosjekter kan
i mindre grad baseres på erfaringer. Avklaring og reduksjon av usikkerhet er da nødvendig
for å unngå kostnadsoverskridelser og store overraskelser.
Dersom vi ikke vet hva, er målet uklart. Dersom vi ikke vet hvordan, er prosessene uklare.
Uansett må prosjektet gjennom dets livsløp nødvendigvis bevege seg mot øverste høyre
kvadrant for at det skal lykkes. Vi må få til en avklaring av hva som skal leveres og arbeidet
som er nødvendig for å levere.

Prosjektorganisasjonen – roller og ansvar
Et internt prosjekt kortslutter de tradisjonelle hierarkiske linjer i en organisasjon. Linjeledere
og organisasjonens leder gir fra seg myndighet over viktige endringsoppgaver til en
prosjektleder og prosjektmedarbeidere. Dermed oppstår nye funksjoner i
basisorganisasjonen:
•

Oppdragsgiver er den som setter prosjektet i gang med bakgrunn i en overliggende
hensikt. Oppdragsgiver er representert ved en prosjekteier som har ansvaret for
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•
•
•
•
•

prosjektets langsiktige resultat og som har myndighet til å stoppe og starte prosjektet.
Prosjekteier er ansvarlig for prosjektets styrende rolle.
Prosjektleder som er prosjektgruppens leder og er utfører prosjektets ledende rolle
Prosjektkoordinator som har ansvaret for prioriteringen og samordningen av flere
prosjekter, f.eks. organisasjonens prosjektportefølje
Mottaker internt i organisasjonen som har ansvaret for senere drifting, vedlikehold og
oppfølging av det som leveres fra prosjektet.
Prosjektmedlemmer som utfører prosjektarbeidet og som utgjør den utførende rolle.
Linjeledere er ressurseiere som avgir ressurser - mennesker, penger og utstyr til
prosjekter.

Prosjektmodell
Oppdragsspesifikasjon

Oppdragsspesifikasjon

Utredning

Forberedelse
BP1

BP0
Kan vi?

M

?

BP3

Avslutning

BP4

BP5

Oppstart

Hvem?

Alternativer!

Sluttrapport

Gjennomføring
BP2

Hva?
Bør vi?

?

Statusrapport

Prosjektbeskrivelse

Når?

Hvordan?

Overlevering

Revisjon

Læring

?
M

Evaluering

M

M

M

Arbeidsmodell
Leveranse
(Hva)
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De fleste organisasjoner har et naturlig behov for en generell modell som beskriver flyten i
prosjektarbeidet. En god modell må være enkel og forstå og å bruke, og den må på
overliggende plan kunne brukes på alle typer av prosjekter. Beskrivelse av arbeidsprosessene
må imidlertid tilpasses ulike prosjekttyper.
Prosjektmodeller inndeler prosjektet i faser slik at beslutninger kan treffes på planlagte
punkter underveis i prosjektet. Modellen blir en overliggende produksjonsprosess for
prosjektets leveranse. Slik sett reduserer den usikkerhet i ”hvordan-dimensjonen” samtidig
som den forklarer regler for roller i prosjekter i egen organisasjon. Dermed er det ikke
nødvendig å begynne helt fra ”scratch” når et nytt prosjekt skal startes.
Arbeidsmodellen
Som vi ser inneholder modellen et stort grønt felt kalt arbeidsmodellen. Det er nødvendig for
å fylle ut viktige detaljer for å gjøre modellen til noe mer enn bare en overliggende føring.
Mens de gule feltene egentlig bare forteller om de administrative oppgavene i prosjektet,
inneholder arbeidsmodellen faglige oppgaver som er faste og generelle. I organisasjoner
som arbeider med flere ulike prosjekttyper som for eksempel både
produktutviklingsprosjekter, IKT-prosjekter, anleggsprosjekter og ofte enda flere typer må
det lages ulike arbeidsmodeller for de ulike typene. Det er nødvendig fordi den generelle
faglige fremgangsmåten vil være ulike for ulike prosjekttyper.

Rett tilpasset og riktig innført gir en prosjektarbeidsmodell store fordeler. Den skaper kjent
struktur og orden, den gir et felles syn på prosesser og bruk av metoder og den bidrar til et
felles språk. Ikke minst vesentlig er det at modellen involverer og engasjerer virksomhetens
ledelse.
Denne typen prosjektmodell med arbeidsmodeller ble i 1989 utviklet av Erissson og fikk
navnet PROPS fordi den var et resultat av «PROsjektet for ProsjektStyring». Modellen ble
senere videreutviklet og tilpasset og lisensiert til mange foretak verden over, og den er på
mange måte «alle moderne prosjektmodellers mor».

Skritt for skritt i faser

I vår prosjektmodell har vi fire faser og fem beslutningspunkter. Modellen fordeler ansvar,
myndighet og oppgaver på de tre prosjektrollene, styrende rolle (prosjekteier), ledende rolle
(prosjektleder) og utførende rolle (prosjektmedlemmene).
På styrende og ledende nivå er modellen uavhengig av prosjekttyper, men den utførende del
vil være avhengig av prosjekttypen i den grad den lar seg modellere.
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Utredning: Hensikten med denne fasen er uten overdreven bruk av tid
og ressurser å kartlegge om det potensielle prosjekt er

Kan vi og
bør vi?

Hvordan?

1. Forretningsmessig riktig
2. Gjennomførbart i vår organisasjon
Noen ganger vil vi også vurdere alternative løsninger. Det blir derfor en
utredning som resulterer i en rapport. Ofte er dette linjearbeid som
utføres innen en avdeling i basisorganisasjonen. Andre ganger etableres
en mindre prosjektorganisasjon som gjennomfører dette forstudiet som
et lite prosjekt. I en PBO handler det ofte om vi skal videre for å gi et
tilbud eller et anbud på oppdraget.
Forberedelsesfasen: Dersom prosjektets styrende funksjon - basert på
resultatet fra utredningen – beslutter at vi skal gå videre, starter vi
forberedelsesfasen. I denne fasen klarlegger vi hvordan prosjektet skal
gjennomføres. Vi etablerer prosjektmål, setter opp detaljerte
spesifikasjoner, finner de nødvendige ressurser og organisasjon og lager
en komplett prosjektplan. Resultatet av forberedelsesfasen vil gi et bilde
av utfordringene og risikoer og en beredskapsplan for hvordan disse kan
følges opp og løses. Fasen bør kjennetegnes av kreativitet, lysten til å
eksperimentere samt vilje og mulighet til å prøve nye eller
ukonvensjonelle løsninger.
I en PBO kan de være at vi først etter denne fasen kan beslutte om
anbud eller tilbud skal gis.

Gjør jobben!

Lær av det!
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Gjennomføringsfasen: Neste fase er selve gjennomføringen. Når
styrende funksjon har godkjent forberedelsene utføres arbeidet av
prosjektgruppen. Prosjektgjennomføringen kan strekke seg over lang
tid, derfor deler vi gjerne prosjektet i trinn med interne milepæler.
Ved slutten av denne fasen oppnår vi prosjektets mål og resultatene
avleveres til interne og /eller eksterne mottakere.
Avslutning og læring: Nå er det ikke behov for prosjektgruppen lenger.
Den avsluttende fasen pågår inntil en fullstendig dokumentasjon
foreligger og alle forpliktelser ifølge oppdragsspesifikasjonen er
ivaretatt. Denne fasen er også en viktig del av læringsprosessen til den
organisasjon som prosjektet gjennomføres i. De erfaringer og den
kompetanse vi har tilegnet oss i prosjektets må finnes og stilles til
disposisjon for basisorganisasjon og andre prosjekter.

Prosjektets bakgrunn

Prosjektets bakgrunn og hensikt
Utgangspunktet for et prosjekt er en mulighet eller et problem. Prosjektet gjennomføres for å
oppnå en forbedring slik at vi kommer til en ønsket tilstand, altså en målsituasjon. Dersom vi klarer
å oppnå denne ønskete tilstanden ved hjelp av prosjektet, må prosjektet karakteriseres som
vellykket - så fremt ikke innsatsen og kostnadene har vært for store i forhold til belønningen.
Prosjekter må avgrenses i tid, og en prosjektgruppe arbeider for hurtig og effektivt å ferdigstille
prosjektets leveranser som gruppa har et direkte ansvar for. Derfor skiller vi gjerne mellom det
målet prosjektgruppa setter seg og det målet som prosjektets leveranse på sikt skal innfri. Dette
første kaller noen for prosjektmålet, noen kaller det resultatmålet, andre kaller det objektmålet og
det er knyttet til prosjektets leveranser. Kanskje er det enkleste å kalle det for leveransemål, da er
det ikke så lett å misforstå. Det andre målet – det som skal innfris på sikt - kaller vi effektmålet. Det
er et uttrykk for virkningene av prosjektleveransene og det er normalt noen andre enn
prosjektgruppa som har ansvaret for at vi kommer til den måltilstanden
.

Prosjektets bakgrunn
•
•
•
•
•
•
•

Prosjekter skal bringe oss fra en nåtilstand til en ønsket tilstand
ved hjelp av en leveranse
Det kan også føre oss mot et overliggende samfunnsmål
Prosjektet er vellykket når det har sørget for at ønskete tilstanden
nås.
Den ønskete tilstanden kalles prosjektets effektmål.
Men ”vellykkethet” avhenger av øynene som ser, det vil si
viktige interessenter
Derfor bør vi kartlegge viktige suksesskriterier for å etterprøve
grad av vellykkethet med utgangspunkt i ”vellykket for hvem?”
Suksesskriteriene kan være knyttet både til prosjektarbeidet,
leveransen, driftingen og andre som påvirkes

For eksterne prosjekter (i en PBO) kan effektmålet være krav til inntjening ved salget av
prosjektleveransen til kunden. I så fall kan oppnåelsen kontrolleres ganske snart etter
prosjektavslutning. For interne prosjekter, for eksempel utviklingsprosjekter, vil leveransen
normalt være et underlag for ferdig utviklet produkt eller et system. Innfrielsen av det som er
prosjektets hensikt (effektmål) vil da ofte ta lang tid.
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•
•

•

•
•

De overliggende forretningsmessige begrunnelser til at prosjektet startes uttrykkes gjerne
som en beskrivelse av prosjektets hensikt eller i en oversikt over dets formål, gjerne i form
av en formålsstruktur.
Effektmålet er ofte beskrevet som organisasjonsmål (inntjening, effektivitet,
markedsandel). Noen ganger kan hensikten oppnås som et direkte resultat av vellykket
prosjektgjennomføring, andre ganger kan flere prosjekter og i tillegg linjeaktiviteter bygge
opp under samme hensikt. Et prosjekt kan ofte ha flere sideordnede effektmål. Eventuelt
kan effektmålet brytes ned i et hierarki som utdyper. Dette kalles ofte en formålsstruktur.
Effektmålet tilhører den organisasjon som gjennomfører prosjektet.
Leveransemålet 1 beskriver resultatet som skal være oppnådd når prosjektet avsluttes,
leveransene, inkludert den tiden prosjektet skal ta og hva det skal koste å gjennomføre.
Oftest vil det rett og slett være prosjektets leveranser med tilhørende tid- og
kostnadsrammer.
Milepæler beskriver hva som skal være oppnådd på definerte stadier i
prosjektgjennomføringen. De brukes for å følge opp prosjektet. Milepæler omtales
nærmere i kapitlet ”Oppfølging av prosjektet”.
Suksesskriterier er veldefinerte etterprøvbare kriterier som vi kan bruke underveis og i
etterkant til å måle hvor vellykket prosjektet er og har vært. Suksesskriterier utgjør et
mangefasettert bilde av vellykkethet, og de er derfor nyttige både til å forme prosjektet og
til å evaluere prosjektet. De første suksesskriterier som settes opp i et prosjekt vil være
målbare indikatorer for innfrielse av elementene i formålsstrukturen.

En god regel for alle slags mål er at de skal være SMARTe:
• Spesifikke – (konkrete)
• Målbare – (etterprøvbare)
• Realistiske
• Aksepterte – enighet om målene
• Tidsatte - vi må vite når skal vi måle

Formålsstruktur
En formålsstruktur viser i flere nivåer hva som er prosjektets forretningsmessige mål. Under ser vi
to eksempler. Formålsstrukturen er utgangspunktet for å lage en fullstendig spesifikasjonsstruktur
(se side 32) der vi bygger videre på formålsstrukturen for å definere de rette leveranser for å innfri
formålene. Vi skal senere se hvordan en slik formålsstruktur kan forgrenes ytterligere ned til
prosjektets leveranser.

1

Leveransemålet kalles også for resultatmål eller objektmål. Ulike miljøer og organisasjoner har ulike betegnelser.
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Formålsstruktur med to nivåer før man arbeider seg videre nedover mot prosjektets leveranser

Formålsstruktur med tre nivåer før man arbeider seg videre nedover mot prosjektets leveranser

Prosjektets leveranser
Prosjekter har en eller flere leveranser. De kan være fysiske
(anlegg, produkt, system, rapport etc.) eller ikke-fysiske
(kompetanse, gjennomført arrangement). Det å levere de
avtalte leveranser innenfor en tid- og kostnadsramme er
prosjektleders ansvar. Særlig i åpne prosjekter der leveransen
ofte er uklar er det viktig med en tidlig diskusjon om dette.
Under fasen ”Utredning” må vi i hvert fall sørge for å avklare
hvilken type leveranse som prosjektet skal levere? Er det f.eks.
en plan, en undersøkelsesrapport, gjennomførte tiltak, et
fysisk objekt som kan brukes eller noe helt annet? Hvem skal
ta leveransen i bruk? Eventuelt kan flere alternative leveranser
trekkes videre til forberedelsesfasen.
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Eksempel: For å løse et problem må prosjektet avgi en leveranse. (FOR AT vi skal oppfylle statens
nye pålagte krav VIL VI lage et nytt system for registrering av forfalte fakturaer)
.

Leveransemål
I den klassiske måltankegangen innenfor prosjektledelse kalles prosjektets leveranse innenfor tid
og kostnadsrammen for prosjektmål eller leveransemål. Det representerer en mellomstasjon på
veien til å oppfylle effektmålet. Å innfri leveransemålet er normalt så langt prosjektgruppa
kommer, andre må normalt overta leveransen for å innfri neste trinn i målstigen, effektmålet. Kun
noen få prosjekter er så enkle og greie at prosjektgruppa direkte kan innfri effektmålet. Siden
leveranse = resultat, kalles leveransemålet mange steder for resultatmål.
Leveransemålet tegnes ofte som en trekant med de tre elementene leveranser, tid og kost. Ofte
brukes «kvalitet» i stedet for leveranser, men det betyr ikke annet enn at leveransene skal være i
henhold til spesifikasjonene. Trekantene impliserer at de tre hjørnene har ulik prioritet. I noen
prosjekter er det å bli ferdig i tide viktigst, i andre er kostnadselementet og i mange er selve
leveransens kvalitet viktigst. Men ofte står man overfor valget om vi skal redusere
leveranseomfanget for å bli ferdig i tide. Prioriteringen mellom de tre kan ofte skifte gjennom
prosjektets livssyklus. Hvem har bruk for et vinter-OL i juni? Da blir svaret heller å lage et OL med et
redusert omfang. Noen kaller pussig nok denne trekanten for «jerntriangelet». Det er et
misvisende begrep fordi et viktig poeng er at prioriteringen mellom de tre hjørnene må være
fleksibel og gjenstand for vurderinger.
Leveranser
(kvalitet)

Tid
Kost

Når skisseres disse målene?

Den første fase i prosjektet – Utredningen – kan med fordel benyttes til å sette opp foreløpige effektmål,
leveranser. Ansvaret for dette ligger til prosjektets styrende rolle. Senere i forberedelsesfasen vil prosjek
stort arbeid i å videreutvikle forslag til leveranser og suksesskriterier. Det kan også være riktig å se kritisk
”Er de foreslåtte leveransene den rette til å løse problemet?”

For å sikre best mulig leveranse er det viktig at prosjektgruppa har full forståelse for prosjektets overligge
formålsstrukturen nyttig.

16

Prosjektets bakgrunn

Hvor viktige er mål i prosjekter?
Når vi har grundig tatt for oss dette med mål i prosjekter, er det fordi det fokuseres mye på det i
klassisk prosjektteori. Problemet med effektmålet er at det sjelden kan og blir etterprøvet fordi det
vil være så mange andre ting enn prosjektets leveranser som påvirker det vi prøver å måle.
Leveransemålet er ofte overflødig fordi det rett og slett består av leveransen og prosjektets tid- og
kostnadsramme som vi finner ut av når vi planlegger prosjektet.
Nå vil det ofte være slik at i en del – kanskje hovedsakelig mindre prosjekter innenfor driftsbaserte
organisasjoner (DBO), vil godt formulerte og enkle mål kunne være en rettesnor som skaper
forståelse for prosjektet hos mange, både innenfor prosjektorganisasjonen så vel som hos viktige
interessenter utenfor.
I moderne prosjektteori velger man i stedet å sette søkelys på prosjektets gevinster og prosjektets
suksesskriterier. Disse begrepene skal vi komme tilbake til. En tilnærming som Logical Framework
Approach (LFA), som vi kommer til et neste kapittel, er imidlertid en nyttig metode som utdyper
sammenhengen mellom de ulike måltyper og deres forutsetninger.

Logical Framework Approach
Norad har deltatt aktivt i å utvikle en prosjektplanleggingsmetodikk som synliggjør sammenhengen
mellom ulike måltyper og forutsetninger som må være på plass for å komme fra leveranser og opp
til oppfylling av overliggende samfunnsmål. Metoden kalles LFA som er en forkortelse for Logical
Framework Approach. Figuren under viser hvordan eksterne forutsetninger – som ofte er tatt for
gitt – setter prosjektets langsiktige effekter på spill dersom de ikke oppfylles. Vi kan kalle matrisen
for en planleggingsmatrise eller en målmatrise.
Prosjektet leverer
...og gjør at vi
sine
oppfyller
resultater...
prosjektmålene
...som ”noen” tar i bruk..
Overliggende
mål

men har ”noen” bærekraft?

•Effektivisering?
•Kundefornøydhet?
•Økt deltakelse
•Økt synlighet?
•Lønnsomhet?
•……?

dersom en rekke forutsetninger/eksterne forhold/eksterne faktorer er på plass
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Forutsetninger for prosjektsuksess som
prosjektorganisasjonen ikke har innflytelse på er
en hyppig årsak til prosjektfiaskoer. Det er
derfor det er så viktig å være klar over dem, og
kanskje også vurdere om de kan komme inn
under prosjektorganisasjonens
innflytelsesområde.
Figuren til høyre viser hvordan vi kan sette opp
disse sammenhengene i en tabell. Det er denne
tabellen som kalles Logical Framework.

Situasjon

Indikator

Informasjonskilder

THEN

Forutsetninger/
risiko

IF

Overordnet mål

THEN

IF

Effektmål
Prosjektmål

THEN

IF

Resultatmål
Leveranser

THEN
Aktiviteter

AND
(Ressurser)

AND
(Ressurskilder)

IF...

Over og under vises to eksempler fra praktisk bruk. Terminologien er ulik fordi de er brukt i ulike
miljøer. Det første er hentet fra Samset (2001)2, det andre er hentet fra internkurs i Røde Kors’
prosjektmodell PPP.
Samfunnsmål
Økt produksjon og tjenesteyting i
samfunnet

Effektmål
Forbrukere får stabil tilførsel av billig
elektrisitet

Resultatmål
1. Atomreaktor og generator er bygget
2. Driftsorganisasjonen med opplært
personell er etablert

Forutsetninger
1. Markedsprisen på kraft er tilstrekkelig for
lønnsom produksjon
2. Anlegget har høy kapasitetsutnyttelse
3. Lagring av avfall er økonomisk forsvarlig
4. Det skjer ikke alvorlige ulykker med anlegget
5. Prisen på uran holder seg under et gitt nivå
6. Etterspørselen av kraft er tilstrekkelig
7.Driftssikkerheten er god
8. Driftskostnadene er som planlagt
9. Anleggets levetid er som forventet
10. Det er politisk vilje til å bygge anlegget

11. Lovverket tilltater bygging
12. Miljøbevegelsen greier ikke å stoppe
3. Sikkerhetssystemer er utviklet og testet byggingen
4. Anlegget er tilkoblet
strømforsyningsnettet
13. Distribusjonsnettet er bygget
14. Byggekostnadene ovestiger ikke
budsjettrammen
Ressurser
Kapital
15. Risikoen for alvorlige ulykker er akseptabel
16. Selskapet forsikres med økonomisk
ansvarsbegrensning

18

Prosjektets bakgrunn

Overordnet mål
Flere tar bussen i Mango

Effektmålet
Antall bussulykker har blitt redusert

Leveranser
1
Alle bussjåførene har fått god
opplæring
2

Utrangerte busser er erstattet

3

Verkstedet er riktig utstyrt

4
Vedlikeholdsrutiner er etablert
0
Aktiviteter
.
Kartlegge opplæringsbehov
.
.
.

.
.

Utvikle opplæringsprogram
Gjennomføre opplæring
Kartlegge utskiftings- og
vedlikeholdsbehov
Velge leverandør og bestille
busser
Klargjøre bestilte busser
Kartlegge utstyrsbehov

.
.
.

Kjøpe deler og verktøy
Samme som 2.1
Etablere vedlikeholdsrutiner

.

Indikator

Målemetode

Forutsetninger

Passasjervolumet har økt med 10 % i
Busselskapets kjørelogg
løpet av ett år
Bransjestatestikk
Selskapets markedsandelen har økt med
10 % i løpet av ett år

Billetprisen er uendret,
produksjonsvolumet er uendret

Under 200 ulykker i løpet av ett år
Under 40 personskader i løpet av ett år
Under 5 dødsfall i løpet av ett år

Busselskapets ulykkeslogg
Ulykkesregisteret i Mango
Politidistrikt

Veistandarden er ikke blitt
forverret, trafikktettheten har ikke
økt vesentlig

1: Kjøring på rødt lys er redusert med
90% i løpet av ett år

Trafikkforseelses- og
bøteregisteret i Mango
Politidistrikt

Langtidssykefravær blant sjåførene

Kilder
1-4: Egne midler

Forutsetninger
1 og 4: Busselskapets ansatte er
motivert for endringer.

4: Verkstedet er i stand til å utføre 90 %
av nødvendige reparasjoner
Ressurser
1: 2 kjørelærere 20 månedsverk hver

2.1: 1 vedlikeholdsekspert 3 månedsverk
2.2: 1 person 2 månedsverk
2.3: 1 person 10 % i 1 mnd
3.1: 1 vedlikeholdsekspert 2 månedsverk
3.2: 1 person 0,5 månedsverk
4.2: 1 vedlikeholdsekspert 3 månedsverk

Sekundærinteressenter

Kjerneinteressenter
Viktige
interessenter

Kunder
Brukere
Oppdragsgiver
Prosjektorg.
…..

Prosjektorganisasjonen
Linjesjefer
Andre prosjekter
Andre avdelinger
Leverandører
…..
Myndigheter
Interesseorg.
Andre

Prosjektets interessenter
Prosjektets leveranser må avklares med dets interessenter. Derfor må vi tidlig i prosjektet
kartlegge interessentene grundig. Rent generelt er en interessent i et prosjekt definert som «en
person eller en gruppe som vil påvirke – eller blir påvirket av – et prosjekt under gjennomføringen
eller etter». De interessentene som i første rekke skal få lov til å være med på å påvirke prosjektets
leveranser kaller vi kjerneinteressentene. Kunder, brukere og oppdragsgivere er typiske
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kjerneinteressenter Mange ganger kan vi ha kjerneinteressenter som ikke engang vet at de er i en
slik rolle, for eksempel testere av en ny type tannkrem som blir spurt av intervjuere på gata.
Interessentene har ofte motstridende interesser. Noen
er mer eller mindre åpenlyst negative prosjektet. De
negative interessentene vil ha ulike grad av innflytelse
over prosjekter. Dersom konfliktområdene er for store,
vil det være problematisk for prosjektet. Derfor bør
prosjektleder tidlig i prosjektet kartlegge
interessemotsetningene.

I tillegg er alle i selve prosjektorganisasjonen viktige interessenter. Prosjektet påvirker dem
samtidig som de ønsker å påvirke. I mange prosjekter vil de også være kjerneinteressenter ut fra
egne interesser, eller de kan være talsmenn for de egentlige kjerneinteressenter. Linjesjefer som
avgir ressurser, medarbeidere i andre prosjekter, leverandører mm hører også med til de viktige
interessenter.
Fjerne interessenter som myndigheter, interesseorganisasjoner og personer eller grupper som
senere kommer i kontakt med driftingen av prosjektleveransen, gir ofte de største problemer og
overraskelser fordi vi har lett for å overse dem i interessentanalyser.
Interessentene har i forhold til prosjektet
• forventninger
• behov
• krav
Forventningene er ofte uklare, ubevisste
og lite gjennomtenkte. Likevel er det
gjerne graden av oppfyllelse av
forventninger som avgjør prosjektsuksess.
De utgjør mer eller mindre kjente
suksesskriterier. Behovene kan være
skjulte og dårlig analyserte. Vi er alle
vanligvis langt mer løsningsorientert enn
behovsorientert. Kravene – i den grad de
finnes – er spesifiserte og tydelige.
Det er en utfordring at forventninger, krav
og behov fanges ofte opp fra mer eller
mindre klare utsagn eller beskrivelser.
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Interessentanalyse
Interessentanalyser utføres i mange former. Vi kan skille mellom
• Analyse av kjerneinteressenters krav, behov og forventninger
• Bidrag/belønningsanalyser
• Kartlegging av prosjektets venner og uvenner
• Påvirkningsanalyser
Uansett bør vi starte analysene med å finne hvilke interessenter vi skal ta med og gruppere dem på
en hensiktsmessig måte. I eksemplet under er ulike interessentgrupper satt opp i en tabell der det
også er vurdert interessenttypen (kjerne, primær eller sekundær).

Skoleadminstrasjonen
Bystyret
Ansatte
Elever
Tomteiere
Utbygger
Naboer
Kommuneadminstrasjon

Kjerne
x
x
x

x

Primær Sekundær
x
x
x
x
x
x
x
x

En bidrags/belønninganalyse som vist under er nyttig til å avdekke om det er ubalanse mellom hva
ulike interessenter bidrar med og hva de får igjen. En negativ balanse her kan skape
prosjektfiender.

Interessent
Prosjekteier
Prosjektleder

Behov
Å lykkes

Prod.sjef

Et smertefritt nytt
produkt
-

Salgssjef

Kunde X

Bedre lys på
skrivebordet

I forhold til prosjektets leveranse
Forventning
Krav
Belønning
Se prosjektspek
Effektmålet
Et morsomt
Bonus
prosjekt
Negativ
Ingen
Et nytt
sukessprodukt

Super design?

Et produkt som
inneholder minst
alle egenskaper
som det gamle
hadde
Minst 100 Lux på
hele bordplaten

Bidrar med
Penger
Arbeid
Mennesker

Økt salg

Analyser

En bedre
arbeidsplass

God omtale
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Vi kan også plassere prosjektets
interessenter i et landskap med aksene
innflytelse og interesse. Dette kalles gjerne
en påvirkningsanalyse. Ulike interessenter
eller interessentgrupper kan også markeres
med pluss, minus eller nøytralt for å
synliggjøre deres holdning til prosjektet.
Avhengig av i hvilken kvadrant de er, og
deres holdning, kan vi komme opp med
ulike prosjektstrategiske tiltak for å sikre
prosjektgjennomføringen. De farligste
interessentene kan ofte være gruppen med
stor innflytelse og liten interesse siden de
kan lett komme til å ta uheldige
beslutninger

Holdes godt
informert
-

+
Meget viktige
+

Interesse
+

+

Mindre viktige
-

+
Påvirk i positiv
retning
-

Innflytelse

Om å spesifisere leveransen
Alle prosjekter må ha en eller flere tydelige og avgrensete leveranse.
Særlig i åpne prosjekter der leveransen ofte er uklar er det viktig
med en tidlig diskusjon om dette. Under fasen ”Utredning” må vi i
hvert fall sørge for å avklare hvilken type leveranse som prosjektet
skal levere? Er det f.eks. en plan, en undersøkelsesrapport,
gjennomførte tiltak, et fysisk objekt som kan brukes eller noe helt
annet? Hvem skal ta leveransen i bruk? Eventuelt kan flere
alternative leveranser trekkes videre til forberedelsesfasen.
Ofte kan prosjektleveransen med fordel brytes ned i en
leveransestruktur for å få større oversikt og forståelse. En
leveransestruktur viser hva leveransen består av. På side 32
beskrives en smart måte å lage det vi kaller en spesifikasjonsstruktur
på.
Det er vår oppgave å tolke og bearbeide forventninger og behov og
analysere kravene slik at de blir konkrete, tydelige, målbare og
realistiske og kan omformes til en spesifikasjon av prosjektets
leveranser.
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Prosjektets suksesskriterier
Ulike interessentanalyser kan med fordel benyttes til å kartlegge prosjektets suksesskriterier.
Suksesskriterier er de indikatorer som vi kan bruke i etterkant for å etterprøve om prosjektet var
vellykket. Akkurat som med kvalitetsbegrepet må man spørre ”vellykket for hvem?” Derfor blir en
oversikt over interessenter en viktig del av å kartlegge vellykketheten.
1. Finn de viktigste interessenter
2. Sett opp viktige målbare (SMARTe) kriterier som vil være sentrale for ulike interessenter
3. Vurder om prosjektet virkelig vil kunne oppfylle disse kriteriene og hvilke konflikter det kan
være mellom dem.
4. Vurder om prosjekts mål og leveranser bør omformuleres.
5. Ta vare på suksesskriteriene, bruk dem aktivt under gjennomføringen og bruk dem til å
evaluere prosjektet i etterkant.
Det sier seg selv at dette er en prosess prosjekteier eller andre i prosjektets styrende roller bør
detla i.
I utgangspunktet er formålsstrukturen et godt utgangspunkt for å lage suksesskriterier – ganske
enkelt ved å gjøre formålene klart etterprøvbare – etter SMART-regelen.
Som nevnt tidligere kan ofte nytten av det tradisjonelle effektmål-begrepet være sterkt
overvurdert fordi effektmålet er så vanskelig å etterprøve. Gode suksesskriterier fassetterer
effektmålet og gir atskillig bedre muligheter til å etterprøve. Mens effektmålet handler om ønsket
tilstand for egen organisasjon, kan suksesskriterier både være eksterne og interne.

Eksempler på effektmål, leveranser og suksesskriterier
Flytteprosjektet
Problemet er at servicetorget i kommunen har for trange arbeidsforhold. De er også plassert langt
borte fra avdelinger de bør samarbeide med. For å løse problemet ønsker vi å flytte avdelingen til
nye lokaler.
Prosjektets effektmål er at vi kommer til en tilstand der servicetorget har gode og romslige
arbeidsforhold. Dette prosjektet er så lite og greit at prosjektgruppa direkte kan innfri det.
For å utdype hvordan dette prosjektet i ettertid kan karakteriseres som vellykket, kan vi formulere
en del suksesskriterier som gjelder både gjennomføring og situasjonen etterpå:
•
•
•

Flyttingen foregår uten at driften reduseres i flytteperioden (gir føringer for
prosjektplanen)
Samarbeidet mellom service og produksjon går merkbart lettere etter flyttingen (kan gi
føringer for lokailiseringsvalg)
Servicetorget har redusert timeforbruket med 30% innen et år etter flyttingen (kan gi
føringer for inventar og teknisk utstyr)
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•

Det er 30% større trivsel på avdelingen (kan gi føringer for utforming, farger, klima,
inventar osv) – men det krever at trivsel er målt på en eller annen måte før prosjektet
startes.

Leveranse: Å ha servicetorget på plass i nye lokaler i løpet av helgen. Denne leveransen sørger
umiddelbart for oppnåelse av effektmålet.

Prosjekt Broforbindelse
Problemet er at det er dårlig forbindelse mellom Nyøy og Gammeløy. Det fører til stagnasjon i
næringsliv og befolkningsutvikling. For å løse problemet ønsker vi å bygge en veiforbindelse, og
etter en utredning velger vi en broforbindelse.
Ønsket tilstand er å ha en mulighet for mye og aktiv samferdsel mellom øyene . Effektmålet kan
uttrykkes som ”Å ha på plass en forbindelse som gir rask og effektiv kommunikasjon mellom
øyene”
Det kan også beskrives flere overliggende mål (samfunnsmål) som prosjektet vil bidra til, for
eksempel knyttet til styrket næringsliv.
Suksesskriterier kan være:
• Ferjeforbindelsen er nedlagt
• Kommunikasjonskostnadene for samfunnet er redusert med 50%
• 25% økning i arbeidsplasser i Nyøy innen 2 år
• Vår årlige kommunale tilfredshetsundersøkelse viser at 80% innbyggerne er «svært
førnøyd» med forbindelsen
Leveransen er ”En hengebru med kapasitet på 2000 biler i døgnet”. Leveransen vil være solid
beskrevet i tegninger og annen dokumentasjon.
Leveransemålet kan være: Å ha klar en hengebruk mellom Nyøy og Gammeløy innen 1.12.2020 og
innenfor en kostnadsramme på 3 mill kr.
Også i dette prosjektet er innfrielsen av effektmålet knyttet tidsmessig nært opp til ferdigstillelsen
av leveransen.

Prosjekt Grensependelen
Et Interreg-prosjekt ble igangsatt i 2019 med utgangspunkt i behovet for å lette
kollektivtrafikkbasert reiser over grensen.
Den ønskete tilstanden (målet) er å få etablert et lokalt kollektivtilbud i grenseområdet med
kobling til regionale og nasjonale ruter. Dette er prosjektets effektmål.
Suksesskriterier kan være:
• 10% redusert bruk av privatbil i området innen 2021
• Økt samarbeid mellom regionene i grenseområdet
• Økt tilgjengelighet til arbeidsmarkedet
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Leveransen er en gjennomført prøveperiode som skal gi grunnlag for permanent, normal drift hos
bussoperatører og kollektivseslakper.

PSO-prosjektet
En av Eddie Obengs endringslover sier "Change creates change". Når vi endrer et sted, popper det
gjerne opp behov for endringer på andre områder. Ofte kommer endringene overraskende på og
endringsarbeid kommer ut av kontroll. Et nytt system som utvikles og settes i drift vil ofte føre til
behov for nye rutiner eller organisasjonsmessige endringer. Systemet kan ofte ikke fullt utnyttes
uten opplæring. Prosjektlederen blir gjerne klar over det, og det blir i så fall en "ytre forutsetning"
for suksess. En ytre forutsetning ligger utenfor prosjektorganisasjonens innflytelsesområde.
En alternativ løsning er å trekke de nødvendige endringsarbeidene knyttet til organisasjon og
person inn i prosjektet. Dersom vi lar prosjektet inkludere leveranser knyttet til P (f.eks.
opplæring), S (systemleveransen, anlegget osv.) og O (f.eks. nye rutiner eller ny organisering) får vi
et PSO-prosjekt. Dette vil medføre at endringene kommer under bedre kontroll og at ytre
forutsetninger forsvinner. Det blir mindre sannsynlig at vi blir offer for Eddie Obengs 3. endringslov
som sider "Adding change to change creates chaos". Dessuten unngås farlige spesialistprosjekter
med fagspesialist som en prosjektleder med tunnelsyn.

Prosjektets gevinster
Kommer etter
prosjektleveransene

De positive
effektene

Innbetalinger

Prosjektet

Gevinsten

minus

Ikke direkte
pengemessige
effekter

Oppofringene

Utbetalinger

Ikke direkte
pengemessige
effekter

Prosjekter har sin egen kontantstrøm i form av en rekke utbetalinger (kostnader) som hovedsakelig
påløper under gjennomføringen av prosjektet og en rekke innbetalinger som hovedsakelig tilfaller
organisasjonen etter at leveransene er tatt i bruk. I noen prosjekter – særlig da prosjekter som
gjennomføres etter scrum-prinsippet (se side 43) vil innbetalinger også skje under
prosjektgjennomføringen. I tillegg til disse inn- og utbetalingene har vi også «ikke direkte
pengemessige effekter» både på plussiden og minussiden. Disse effektene gir indirekte kostnader
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eller inntekter. Slik effekter kan være læring, omdømme, kannibalisering, tapt fokus og mye mer.
Dermed blir begrepet «gevinstrealisering» sentralt i prosjektfaget.
For å maksimere prosjektets gevinster er det viktig å avklare prosjektleveransens mottakere (se side
15) og trekke mottakere inn i prosjektet siden mottakerne er helt sentrale når det gjelder å sørge for
at driftingen av prosjektets leveranser blir best mulig. Å tenke «PSO» kan også ofte være nyttig
dersom det er relevant for prosjektet. For å sørge for fokus på gevinster anbefales å lage en
gevinstrealiseringsplan. Den bør inneholde følgende:
•
•
•
•
•

Avklaring av hvem som har ansvaret for gevinstrealisering (det kan være flere)
Avklaring av hvordan gevinstene skal måles og når de skal måles
Avklaring av viktige forutsetninger for å innfri gevinster (for eksempel ved hjelp av LFA)
De nødvendige tiltak for gevinstrealisering og en utredning om eventuelle kostnader knyttet
til disse tiltakene
En vurdering av å få til gevinster også under prosjektgjennomføringen

Ansvaret for gevinstrealisering ligger i utgangspunktet hos prosjekteieren som også ofte vil være
mottaker av prosjektets leveranser. Du finner mer om dette i kapittelet Prosjektorganisering, side
91.
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Prosjektplanlegging
Generelt om planlegging
”All things are created twice” (Alt
skapes to ganger), sier Stephen
Covey i sin bok ”7 Habit of Highly
Effective People”. Den første
skapelsen er planen. Den neste er
gjennomføringen.
Prosjekter er unike i større eller
mindre grad, og derfor er de
vanskelige å planlegge. I prosjekter
med stor usikkerhet skal
planleggingen hjelpe oss å
forberede for det vi ikke kan
forutse. I prosjekter med lav
usikkerhet er det lettere å bygge
planene på tidligere
gjennomføringer.
Selv om prosjektfaget har systematiske planleggingsteknikker, må vi ikke glemme at intuisjon og
erfaring også er viktig i planlegging. For å planlegge best mulig, bør vi kombinere intuisjon og
erfaring med planleggingsmetodikk. Vi må også være klar over at planleggingsprosessen har en
verdi i seg selv fordi den bidrar til å skape forpliktelse, felles syn, forståelse og oppslutning. Slik
sett blir planleggingsprosessen like viktig som selve planen.

Planleggingens dilemma
Et dilemma i prosjektplanlegging er at vi har minst tilgjengelig informasjon i begynnelsen av
prosjektet der beslutningenes betydning er størst. Derfor begynner vi planleggingsarbeidet med
å kartlegge prosjektet og å søke informasjon.
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Beslutningens betydning
Tilgjengelig
informasjon

Start

Slutt

Tid

Det vil alltid være mulig å grave dypere etter mer informasjon, men vi må sette grenser
fordi kostnadene med å få tak i manglende informasjon kan overstige nytteverdien av
informasjonen.

Når skal vi planlegge?
Det er sjelden mulig å opprettholde en uforandret plan gjennom hele prosjektet. Både
selve prosjektet og dets omgivelser er i konstant endring, derfor må planlegging være en
kontinuerlig prosess. Intensiteten av planleggingen vil variere gjennom prosjektet. Den
mest omfattende planlegging vil normalt finne sted ved prosjektstart og når prosjektet
endres vesentlig.
I vår prosjektmodell er det i Forberedelsesfasen at det største planleggingsarbeidet utføres.
Resultatet av denne planleggingsprosessen er prosjektbeskrivelsen. Når vi går videre til
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gjennomføringsfasen, får mange prosjekter flere nye medarbeidere. Det gjør at vi bør gå
gjennom planene på nytt for verifisering og eventuell tilpasning.
Prosjektbeskrivelsen

BP1

Forberedelse

BP2

BP3

Her foregår den viktigste planleggingen

Hvem skal planlegge?
Prosjektlederen er ansvarlig for
prosjektplanen. Men en plan som er laget av
prosjektlederen alene er sjelden en god plan.
En plan som er utarbeidet av prosjekteier –
eller styringsgruppen – og så overlevert til
prosjektgruppen for utførelse, er enda verre.
Planlegging krever bred deltakelse fra
nøkkelpersoner. I et stort prosjekt kan det
være nødvendig å dele opp i mindre
planleggingsgrupper.
Ofte er det fornuftig at nøkkelpersoner
utenfor prosjektgruppen deltar. Det er en god
regel at vi må lete etter de personer som har
den beste informasjon, for eksempel noen
som har utført noe lignende tidligere.
Prosjektlederen har et klart ansvar for at
dette skjer.
Planlegging i prosjekter foregår med fordel i fellesskap fordi dette er en oppgave som er
konjunktiv. Konjunktive oppgaver er kjennetegnet ved at alles bidrag er nødvendig og at
sluttproduktet er ulikt fra det den enkelte kan komme opp med.
Planleggingen bør så resultare i komplementære oppgaver. Komplementære oppgaver kan
brytes ned og deloppgaver fordeles.
Planlegging i fellesskap er effektivt – gjennomføring indiuelt og i små grupper er effektivt.
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Oversikt over planleggingsprosessen
I planleggingsprosessen kartlegger vi følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HVA skal vi levere i prosjektet (leveransen)
HVORDAN skal vi få det til (arbeidet som må gjøres)
HVEM (organisasjonen (hvem gjør hva), hvem påvirker og påvirkes
NÅR (fremdriften, aktivitetsrekkefølge, tidsplaner)
HVOR MYE (kostnadsestimater, budsjetter)
HVA KAN GÅ GALT – usikkerhetshåndtering

Veikartet for prosessen er vist under. Vi starter med å kartlegge leveranseomfanget basert på
en analyse av interessentenes krav, behov og forventninger. Når vi vet hva vi skal levere
finner vi arbeidsomfanget, for eksempel i form av en arbeidsstruktur som viser samtlige
hovedaktiviteter. Så utarbeides kostnadsestimater, tidsplan og ressursplaner.
Noen prosjekter kan planlegges under ett. Da vil modellen under beskrive planleggingen som
vi foretar i forberedelsesfasen. Andre prosjekter planlegges overliggende som en sekvens av
viktige veivalg i form av milepæler. Da kan vi bruke modellen under for å detaljplanlegge
hver milepæl etter hvert som vi kommer inn i milepælenes ”nærsone” (nærsoneplanlegging).
Arbeidet med å stake ut veien til målet er i praksis et vekselspill mellom disse
arbeidsoppgavene.
Under hele prosessen må vi være oppmerksom på endringer i prosjektets omgivelser og
usikkerhet, risiko og muligheter slik at dette fanges opp underveis. Det er en viktig del av det

30

Prosjektplanlegging

som PMI (Project Management Institute) kaller prosjektleders kompetanseområde
nr.1,”integrasjonsstyring”.

Prosjektets omgivelser

Krav
Behov
Forventninger

Finn
HVA

Finn
HVORDAN

Finn
NÅR,
HVEM,
HVOR MYE

Lage middag

Koke poteter

Skaffe poteter

Dekke bordet

Fiskeboller

Poteter

Skrelle
poteter

Lage hvit
saus

Skaffe
fiskeboller

Usikkerhet (Risiko og muligheter)
Det er viktig å ha skille klart mellom et prosjekts leveranseomfang (HVA) og dets
arbeidsomfang (HVORDAN). Ofte planlegger vi leveranseomfanget for lite i forhold til
arbeidsomfanget. Ideelt sett bør vi levere så mye som mulig å arbeide så lite som mulig for
det.
Prosjektets verdifaktor (VF) kan sies å være
𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
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Prosjektets leveranseomfang
Avhengig av prosjekttypen er ofte spesifiseringen av prosjektets leveranser den mest kritiske
del av planleggingen. IT-systemer er noen ganger spesielt krevende å spesifisere, og resultatet
blir derfor mange ganger en nedtur fordi vi får en dårlig kravspesifikasjon.
En god fremgangsmåte kan være å lage en spesifikasjonsstruktur der det skilles mellom
forretningsmessige mål, funksjoner/løsninger og delleveranser. I prosessen vil det ofte vise
seg at løsninger er kommet frem uten støtte i overliggende krav eller mål, eller at viktige
overliggende mål ikke er reflektert nedover i strukturen.
Forretningsmessige mål er knyttet til prosjektets hensikt. Systemkrav er viktig input for
prosjektlederen og vil på et høyt nivå avklare rammen for prosjektets leveranser. Både
forretningsmessige mål og systemkrav avklares av prosjekteier.
En godt utarbeidet spesifikasjonsstruktur skal gi en øyeblikkelig visuell forståelse for
prosjektet – hva det skal levere og hva som er hensikten.
En funksjon er noe systemet skal “gjøre” og vil normalt inneholde et verb, selv om det noen
ganger fremstilles på andre måter som vist i figuren under. For å realisere en funksjon er det
nødvendig med en eller flere løsninger. Noen ganger kan vi ha et stort antall alternative
løsninger.
Strukturen under bruker norske AmbitionGroups modell for spesifikasjonsstrukturer og viser
som et enkelt eksempel "sykefraværsprosjektet". Vi ser at overliggende krav "mer våkenhet"
ikke har fått svar lenger nedover, og vi ser leveranser nederst som ikke er koblet til
overliggende krav. 3 Her er de to øverste nivåene hentet fra formålsstrukturen på side15.
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En mer komplisert struktur er vist under der prosjektet skal utvikle en værstasjon. Også her
ser vi tydelig manglende koblinger både oppover og nedover.

Prosjektets arbeidsomfang
Grunnlaget for tidsplanlegging og oppfølging
For å kunne sette opp tidsplaner og lage kostnadsestimater for et prosjekt, må vi kartlegge
arbeidsomfanget. Måten vi gjør dette på vil ha stor betydning for prosjektets styrbarhet og
hvor lett det vil være å følge opp.

Arbeidsstruktur (WBS)
Når vi etablerer prosjektets arbeidsstruktur (eller Work
Breakdown Structure/WBS), bryter vi systematisk
prosjektet ned fra toppen og nedover for å få finne
enkeltelementene. “Post - it” lapper er nyttige i dette
struktureringsarbeidet. Hvor detaljert en struktur skal
være, er avhengig av omfanget og usikkerheten i
prosjektet. Vi søker å oppnå et detaljnivå slik at hver
”arbeidspakke” blir ”planleggingsbar” av en person eller
en gruppe som har fått tildelt ansvaret for aktiviteten.
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Det er viktig at strukturen beskriver helheten og ikke bare tilfeldige deler. Sentrale
medlemmer i prosjektgruppen må delta i dette arbeidet - det sikrer kvaliteten på resultatet
og felles syn på oppgaven.
Elementer på nederste nivå i arbeidsstrukturen kalles arbeidspakker. Om nødvendig kan den
ansvarlige for hver arbeidspakke bryte pakken ytterligere ned i aktiviteter for å lette
estimeringen og gjennomføringen av arbeidspakken.
Det vil alltid være ulike angrepsmåter når et prosjekt skal brytes ned i en arbeidsstruktur. Å
bryte ned i leveranseenheter (eller komponenter) kan være nyttig for et prosjekt der
leveransen er godt kjent. Dersom leveransens oppbygging er ukjent, vil kanskje en nedbryting
i dens funksjoner være et bedre utgangspunkt. Ofte benyttes en nedbryting etter en standard
kontoplan for prosjektet. Dette kan være bra dersom organisasjonen stadig gjentar samme
type prosjekter og kostnadsregistrering er viktig. En slik nedbryting kalles for Cost Breakdown
Structure (CBS). I praksis vil vi kombinere ulike måter å bryte ned på.
I prosjekter med stor uvisshet om arbeidsaktiviteter er det ofte vanskelig å bryte ned fra
toppen. Da kan det være lurt å finne nødvendige aktiviteter ved hjelp av brainstorming og
bygge strukturen i etterkant.
Uavhengige elementer
Ideelt sett er uavhengighet mellom elementene på
samme nivå er en betingelse for all hierarkisk nedbryting.
Derfor må vi bryte prosjektet ned i elementer som er
mest mulig uavhengige av hverandre - bortsett fra den
tidsmessige rekkefølgen - slik at de kan estimeres og
planlegges isolert.
En arbeidspakke er uavhengig av andre når den etter at
den er startet kan fullføres uten resultater fra andre
arbeidspakker. 100 % uavhengighet er vanskelig å oppnå.
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Eksempel på nedbryting i arbeidsstruktur
Vi skal vise et eksempel som viser at det er ulike måter å bryte ned et prosjekt på. Vi tar
utgangspunkt i et flytteprosjekt. Serviceavdelingen hos Pine, Kvale og Sønn arbeider under
dårlige forhold og må flytte til nye lokaler for å øke effektiviteten. Flyttingen skal foregå i
løpet av en helg slik at avdelingens arbeide ikke forstyrres. Telefoner og IT må virke prikkfritt
fra mandag morgen. Det må også anskaffes en del nytt utstyr. Serviceavdelingen skal ikke
delta i arbeidet. Samtidig skal de gamle lokalene gjøres klare til renovering.
Det er to prosjektleveranser:
1. fungerende kontorplasser for serviceavdelingen i nytt lokale. Mottaker: Serviceavdelingen
2. serviceavdelingens gamle lokale klart for renovering. Mottaker: Vedlikeholdsavdelingen
Effektmål:
Å ha økt serviceavdelingens tilgjengelighet fra 75 til 90%.
Leveransemål:
Å ha gjennomført flytting av serviceavdelingens lokaler fra A til B i løpet av helgen uke 37 på
en slik måte at serviceavdelingens drift ikke forstyrres hverken før eller etter flytting.

Flytte kontor

Inventar

Henge
opp
gardiner

Flytte
gammelt
inventar

Rengjøring

Infrastruktur

Montere
nytt
inventar

Installere
IKTnettverk

Koble til
PCer

Rydde
nytt
lokale

Rydde
gammelt
lokale

Vaske
gammelt
lokale

Prosjektet kan brytes ned på ulike måter. I nedbrytningen over starter vi med å skille mellom
inventar, infrastruktur og rengjøring.
Vi må sørge for at alt arbeid er inkludert i arbeidsstrukturen. Derfor bør også administrative
aktiviteter som f.eks. prosjektledelsesaktiviteter være med. I eksemplet er de for
enkelhetens skyld utelatt.
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Delprosjekter
Eventuelle delprosjekter – ledet av egne delprosjektledere - finner vi på nivå 2 i
arbeidsstrukturen. Store avhengigheter mellom delprosjektene er vanskelig å håndtere, og
derfor bør vi bruke tid på å analysere koblingene mellom dem. I eksemplet under er vist
prosjekt ”utvikle flaskeautomat” der man har tenkt seg prosjektet bygget opp av 5
delprosjekter.
Utvikle flaskeautomat

Produksjonsforberedelse

Mekanikk

Elektronikk

Programvare

Grensesnitt
mot bruker

En enkel kartlegging med piltykkelsen som indikasjon på avhengighetene, viser at vi heller
bør dele inn i to delprosjekter. Figuren kan vi kalle en avhengighetsgraf.

Delprosjekt ”Grensesnitt”
Grensesnitt
mot bruker

Produksjonsforberedelse

Programvare

Elektronikk

Mekanikk

Delprosjekt ”Boksen”
Ved den nye inndelingen har vi oppnådd følgende:
• de sterke avhengighetene i prosjektet er blitt interne avhengigheter innen et
delprosjekt
• antall delprosjekter er redusert, noe som kan være bra.
• vi har unngått en oppbygging av faglig båstenkning.

36

Prosjektplanlegging

Aktivitetsskjema (KTR-ark)
AKTIVITETSSKJEMA
Aktivitetens betegnelse
Beskrivelse
Årsaker og begunnelse for aktiviteten
Hovedansvarlig
Utførende
Må konsulteres
Må informeres
Varighet
Ressursinnsats
Andre kostnader
Forutsetninger for estimatene
Siste forutgående aktiviteter som må
være ferdige før start
Nærmeste etterfølgende aktiviteter som
krevet at denne aktiviteten er ferdig

Montere rekkverk
H
U
K
I

Nina
Anne og Petter
Jens
Tulla
min

normalt
1d
2d
14tv
20tv
50000
60000
Normale værforhold

maks
6d
30tv
80000

Forventet
3d
22tv
63000

planlagt
planlagt
startet
avsluttet
20.08.07 23.08.07

Montere veibane
Ingen
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I mange prosjekter lages det såkalte KTR-ark for å dokumentere hver
arbeidspakke. De ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen
av de ulike arbeidspakker estimerer dens varighet, ressursinnsats
(timeverk), øvrige kostnader og eventuell annen viktig informasjon
som f.eks. forutsetninger. KTR-arkene er utgangspunktet for tidsplan
og kostnadsplan, og de er hovedgrunnlaget for
prosjektoppfølgingen. De utgjør også avtaler mellom prosjektleder
og prosjektmedarbeidere.
De gule lappene som vi med fordel kan bruke til å strukturere
prosjekter, kan ses som små KTR-ark.

Aktivitetslister
Et lite prosjekt krever ofte ikke større plan enn en enkel aktivitetsliste. Foruten en beskrivelse av
hver aktivitet, hvem som er ansvarlig og når den skal utføres er det ofte en fordel om listen
inneholder en rubrikk for HVORFOR og HVORDAN.
Aktivitet

AKTIVITETSLISTE
Når
Hvem
Ansvarlig
Alle møtedeltakere
møtes umiddelbart
Marianne
01.07.02
etter møtet
Hvordan

Debriefing etter
møte med
kundegruppe A
Ferdigstille samlet
Følg mal 1016
kundemøterapport
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Jonas

01.08.02

Hvorfor
For å sikre at all
informasjonen diskuteres og
forståes riktig.
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Kostnadsestimatet og budsjettet
På hvert KTR-ark fører vi opp arbeidspakkens kostnad. Den er lik summen av kostnader for
arbeidsinnsats og andre kostnader. Prosjektets totale kostnad blir summen av de kostnader
som finnes på alle KTR-ark. For at dette skal være riktig, må vi ha KTR-ark for alle aktiviteter
inklusive prosjektlederen styringsaktiviteter.

Usikkerhet i estimater
Et estimat har en innebygget usikkerhet, både
når det gjelder tid og kostnad. Trippelestimat
er en god måte å beskrive slik
estimatusikkerhet på. Den ansvarlige for
planleggingen av hver enkelt arbeidspakke
oppgir først en - innenfor rimelig sikkerhet minste tid/kostnad for aktiviteten, deretter
den høyeste. Til slutt angis den mest
sannsynlige tid/kostnad. Dette gir nyttig
informasjon til prosjektleder og bidrar til å
belyse usikkerheten både for den som angir
estimatet og for andre i prosjektet. Den mest
sannsynlige verdi kalles basisestimatet. I en
typisk skjev fordeling som vist på figuren, er
pessimistisk verdi lenger fra basisestimatet
enn den optimistiske verdien. Da vil den
statistiske forventningsverdi bli noe høyere
enn basisestimatet.
Usikkerheten i estimatet er gitt av differensen
mellom høyeste og laveste verdi.
Du finner mer om denne teknikken i kapittelet om estimering under usikkerhet på side 59.

Budsjettet
Det mest sannsynlige verdien for prosjektkostnadene kalles referanseestimatet. Budsjettet
er et fast tall som bør være basert på referanseestimatet. Det er prosjekteier som fastsetter
budsjettet som utgjør en ramme for prosjektkostnadene. Noen ganger er budsjettet lik
referanseestimatet, noen ganger er det lavere for å være et insitament for økonomisering,
noen ganger er det høyere for å gi større spillerom og realisme.
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Tidsplanlegging
For å finne prosjektets samlede tidsplan tar vi utgangspunkt i tidsestimatene for prosjektets
arbeidspakker. Så må vi ta hensyn til at prosjektets aktiviteter må gjennomføres i en viss
rekkefølge.
Tidsplanen utvikles derfor normalt i tre trinn:
1. Etablere arbeidsstrukturen
2. Lage et logisk nettverk
3. Lage en tidsplan i form av f.eks. et Ganttdiagram
Det tidsatte logiske nettverket og Ganttdiagrammet inneholder samme grunninformasjon,
men de presenteres på ulike sett. I det logiske nettverket vises aktivitetenes innbyrdes
rekkefølge og avhengighet. I Ganttdiagrammet legger vi vekt på å vise aktivitetene i
kalendertid. Det gir bedre lesbarhet på et overordnet plan.

Logisk nettverk
Logisk nettverk (eller aktivitetsnettverk) er et utmerket tidsplanleggingsverktøy. Vi bruker
det til å vise aktivitetenes tidsmessige avhengigheter og for å vurdere måter å gjennomføre
prosjektet raskere.
Det logiske nettverket som fremstilt under viser aktivitetsrekkefølgen i flytteprosjektet vårt.
Av det finner vi at prosjektet tar totalt 8 timer. Aktiviteten ”Henge opp gardiner” har 4
timer slakk. Det ser vi av at selv om den kan påbegynnes umiddelbart etter start, vil den
ikke forsinke prosjektet om det settes i gang opp til 4 timer før prosjektslutt. Aktivitetene
”Montere nye møbler”, ”koble til PCer”, og ”rydde nytt lokale” utgjør prosjektets kritiske
vei. Disse aktiviteten har ikke slakk, enhver forsinkelse på disse tre vil forsinke prosjektet.

Flytte gammelt
inventar
5p
4t

Start

Koble opp nett
2p 2t

Montere nye
møbler
2p
5t

Henge opp
gardiner
2p
2t
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Rydde
gammelt lok
5p
2t

Vaske
gammelt lok
2p
1t

Koble til PCer

Rydde nytt
lokale
2p
2t

3p

1t

Slutt
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Ganttdiagram
Ganttdiagrammet viser et oversiktlig tidsbilde av prosjektene. Det er tydelig å se når aktivitetene
starter og slutter på den horisontale tidsskalalen. Den enkelte aktivitet beskrives ved en søyle
som viser start og slutt. Søylens utstrekning viser varigheten av jobben. Ganttdiagram er den
vanligste måten å visualisere tidsplaner på. Det er derfor fremfor alt et godt
presentasjonsverktøy.
Normalt viser man ikke avhengigheter mellom aktivitetene i ett Ganttdiagram, det blir lett
uoversiktlig. Under ser vi hvordan flytteprosjektet visualiseres tidsmessig av et Ganttdiagram:
Som vi ser kan også prosjektets hovedstruktur (gammelt lokale/nytt lokale) gjenspeiles i Gantt-s

Milepæler
En milepæl representerer et kontrollpunkt for prosjektgruppen. Den bør
beskrive en situasjon som er lett å etterprøve, f.eks. ”når boken er skrevet
og godkjent”, ”når huset er fjernet og tomten er ryddet”, ”når gresset er
sådd” osv. Når vi når en milepæl skyldes det at vi har utført aktiviteter i
prosjektet. Det er derfor en klar sammenheng mellom aktiviteter og
milepæler. På samme måte som vi utpeker ansvarlige for aktiviteter kan vi
også utpeke ansvarlige for oppnåelse av milepæler. Siden milepælen
følger etter et antall utførte aktiviteter, betyr det at et slikt ansvar også
inkluderer et koordineringsansvar. Synlige og tydelige milepæler øker
samsyn og helhetstenking i prosjektet.
Avstanden mellom milepæler tilpasses prosjektet. I uklare og åpne
prosjekter er det spesielt viktig med gode og synlige milepæler som er
lette å forholde seg til fordi de letter prosjektstyringen og bedrer
oppgaveforståelsen.
Milepæler utgjør integrasjonspunkter i prosjektet og bør plasseres på kritisk vei og der hvor
flere aktiviteter møtes.
Milepæler beskrives løsningsnøytrale:
• galt: Når bulldoseren har revet huset
• bedre: Når huset er revet
• best: Når huset er borte
Den løsningsnøytrale milepælen er best fordi den gjør at vi unngår å låse oss for tidlig til
løsningsdetaljene i prosjektet.
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Milepælsplanlegging
Milepælsplanlegginger en egen teknikk som med fordel kan brukes i tidlig overliggende
planlegging i et åpent prosjekt der det må foretas veivalg underveis, det vil si når vi
befinner oss i kvadranten Veien blir til underveis i prosjektlandskapet. Aktiviteter kan ikke
planlegges før veivalg er foretatt. Da skisserer først den logiske rekkefølgen av de viktige
veivalg, og vi planlegger detaljert i aktiviteter etter hvert som veivalgene gjøres. Dermed
blir det et klart skille mellom en tidlig overliggende planlegging som synliggjør disse viktige
underveissituasjonene og en senere detaljert planlegging der vi finner aktivitetene som
må utføres for å nå de ulike milepæler.
Dette skaper muligheter for å variere detaljgraden i planleggingen avhengig av hva vi vet
og av tidsperspektivet. Vi planlegger i detalj for den nærmeste fremtid, og vi planlegger
hovedaktiviteter på lang sikt. Slik sett kan milepælsplanlegging bety at vi rullerende øker
detaljeringsgraden etter hvert som vi får økt informasjon og kunnskap.
Dette er en fleksibel planleggingsform.

42

Prosjektplanlegging

Et eksempel på en svært enkel milepælsplan ser vi under. Vi ønsker å lage en forbindelse
mellom to øyer og har valget mellom bro, tunell og ferge. Vi har tre milepæler:
1. Når vi har valgt hovedtype forbindelse (altså valgt bro, tunell eller ferge)
2. Når vi vet hvor forbindelsen skal gå (denne beslutningen er avhengig av foregående
beslutning, og vi kan ikke planlegge aktiviteter for å utrede dette før dette)
3. Når vi har valgt ”forbindelsesobjektet”. Med dette menes type bro, type tunell osv.
Dersom vi i M1 besluttet bro og vi etter beslutningen i M2 avklarte brospenn og
grunnforhold kan vi besluttet brotypen (hengebro, klaffebro osv.) Først da kan vi
begynne detaljplanleggingen av selve byggeprosjektet.

M1

Når vi har valgt
hovedtype
forbindelse

M2

Når vi vet hvor
forbindelsen skal gå

M3

Når vi har
besluttet
”forbindelsesobjektet”

Planlegging for iterasjoner (Scrum)
I mange åpne prosjekter kan det være fordelaktig å planlegge i ”iterasjoner”. Det kan være at
det skal utvikles et komplisert IT-system med mange ulike funksjoner som hver representerer
delleveranser i systemer. Det kan være vanskelig å bestemme hvor mange funksjoner som
skal implementeres i første omgang. Kanskje velger vi å dele opp prosjektets fremdrift i for
eksempel 14-dagersperioder der vi planlegger hva som skal utvikles og testes i kommende
periode og deretter gjennomfører. Når perioden er slutt, ser vi hvor langt vi har kommet og
legger ambisjonene for neste runde – eller neste iterasjon. Dette er en fleksibel form for
prosjektgjennomføring. Den krever at prosjektgruppen er et motivert og selvgående team. En
slik gjennomføringsmetode kalles for agil prosjektgjennomføring, og en veldefinert variant av
dette går under betegnelsen ”Scrum”. 4 5
I Scrum planlegger vi for en serie med leveranser som gradvis vil gjøre et system komplett. På
et tidlig stadium i planleggingen lister vi en lang rekke fremtidige leveranser i en såkalt
“backlog”, Prosjektet gjennomføres i ”sprinter” av begrenset varighet, for eksempel 14 dager.
I en sprint lages et begrenset antall leveranser. Leveranser som ikke ferdigstilles legges tilbake
i backlog og vurderes tatt med senere. Ofte kan vi ta i bruk et system med begrenset
funksjonalitet tidlig slik at verdier (og inntekter) kan skapes raskt.
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Det klare skille mellom linje/drift og prosjekt utviskes, og prosjektgruppen får en form for
driftsansvar. Dette er nyttig når vi utvikler systemer med relativt kort levetid i markedet,
og slike systemer blir mer og mer vanlige
Viktige elementer i Scrum er:
• Modulære delleveranser – dermed unngår vi behov for en streng planlegging av
sekvenser.
• Verdiskaping underveis i prosjektet – delleveranser tas i bruk tidlig og skaper
verdier
• Selvgående team – små grupper jobber selvstendig for hver leveranse
Planlegging i Scrum er fleksibel og iterativ og er derfor spesielt nyttig i prosjekter med høy
usikkerhet og der vi kan forme prosjektet underveis. Det sier seg at Scrum er uegnet
dersom vi arbeider med prosjekter av typen ”Grøftegraving” slik det fremkommer i
modellen på side 6.
Rollene i Scrum er ”selvstendige” og definert som
•
•
•

Scrum Master (prosjektleder)
Product Owner (prosjekteier)
Team worker (prosjektmedarbeider)

Dette er egentlig vanlige prosjektroller, men linjeledelsen er spesielt oppmerksomme på
prinsippet om å slippe fra seg. I organisasjoner der dette ikke er vanlig blir Scrum meget
spesielt.

Prosjektets mange flaskehalser
Prosjekter kan ha mange flaskehalser og begrensninger som skaper problemer i
gjennomføringen. Å finne flaskehalsene og deres innvirkning på prosjektet samt gjøre tiltak
for å unngå de negative konsekvenser, er en viktig del av planleggingsprosessen.

Finn flaskehalsene

Tenk over begrensningene
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Tidligere har vi lært å prioritere mellom tid, kost og prosjektleveranse. Dette vil ofte være et
spørsmål om prosjektet er tidsmessig eller ressursmessig begrenset. Dersom tilgjengeligheten av
både tid og ressurser er begrenset og utilstrekkelig, må vi omforme prosjektet.
Tidsbegrenset prosjekt
I mange prosjektet er sluttdatoen absolutt.
Dette kan være arrangementer med
ufravikelig startpunkt, prosjekter med sterk
avhengighet til andre prosjekter, prosjekter
med store dagbøter osv. Når slike prosjekter
får tidsmessige problemer må vi vurdere å:
•
•
•
•
•
•

øke antall personer
arbeide overtid
arbeide i skift
øke produktiviteten
bruke insentiver som går på tid
bruke underleverandører

Alt dette koster penger!
Ressursbegrenset prosjekt
I det ressursbegrensete prosjektet støter vi på
ufravikelige begrensninger som mennesker,
arealer, utstyr, kompetanse,
sikkerhetsrestriksjoner, lover og reguleringer,
eller penger.
I slike tilfeller må vi forlenge
prosjektvarigheten. Dersom begrensningen er
penger, er det ikke alltid vi kan redusere
kostnadene ved å forlenge prosjektet.
Prosjekter som er begrenset BÅDE på tid og
ressurser
Dette er ofte den virkelige situasjon.
Oppdragsgiver begrenser både tid og ressurser
før planleggingen har funnet sted. En god
planlegging vil da ofte vise at situasjonen ikke
kan løses på annen måte enn å redusere
prosjektets resultatomfang (leveransen).
Prosjektleder må sørge for en klar forståelse
av hvor begrensningene er så tidlig som mulig
i prosjektet.
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Ressursplanlegging
I normal prosjektplanlegging vil man først finne både arbeidsstrukturen og det logiske
nettverket uten for mye tanke på begrensningene og ressursene. Når vi så tar hensyn til
prosjektets tilgjengelige ressurser, finner vi ofte at enkelte ressurser er overbelastet.
Vi kan da
• skaffe flere ressurser
• bruke overtid
• forlenge prosjektet
• flytte aktiviteter med slakk
• splitte aktiviteter
• lage en ny plan
Det er viktig å ha en bevisst holdning til dette. Altfor ofte drives vi av håp og tro på at vi på en
eller annen måte skal klare sluttdatoen likevel. Med mindre prosjektet krever så lite av oss at vi
med letthet kan øke arbeidsinnsatsen mot slutten, vil vi som regel bli skuffet.
EFFISIENS GÅR PÅ AKTIVITET, EFFEKTIVITET GÅR PÅ RESULTAT
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Høy
effektivitet

Utfører de riktige
tingene, men det
tar lang tid

Gjør de riktige
tingene riktig

Lav
effektivitet

Gjør de gale
tingene galt

Arbeider raskt,
men med dårlig
total
måloppnåelse

Lav effisiens

Høy effesiens

Effektivitet er et mål på hvor gode vi
er til å nå være mål (figuren til
venstre viser forskjellen på
effektivitet og effisiens). Effisiens
forteller om hvor godt vi jobber for å
nå målene. Populært kan det
fremstilles som at effektivitet dreier
seg om å gjøre riktige ting, mens
effisiens om å gjøre tingene riktig.
Helst bør vi få til begge deler!
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Det ligger i matriseorganisasjonens natur at vi prøver å oppnå høy effisiens ved at hver
medarbeider arbeider med flere oppgaver (multitasking). Det kan føre til at vi mister oversikten og
at vi dermed får en dårlig ressursutnyttelse. Ledelsen mangler evnen til å sette ressursene på de
viktige prosjektene og medarbeiderne bruker mye tid på omstilling. Noen ganger fører det til
dobbeltarbeid og at vi går i veien for hverandre. De fleste prosjektmedarbeidere bør ikke delta i for
mange prosjekter på en gang, deltakelse i mer enn to viktige prosjekter vil normalt gi problemer.
Derimot kan en del spesialister og støttepersonell benyttes kortvarig i flere prosjekter samtidig.
En av de største fellene i prosjektarbeid er at den tiden som virkelig er tilgjengelig for
prosjektarbeid overestimeres grovt. Vi må blant annet ta hensyn til ferier, personlig utvikling,
brannslukking og om linjeorganisasjonen har sesongmessige svingninger. Selv om innsatsen skal
være på heltid bør en ikke regne med mer enn 70 - 75 % effektivt arbeid i prosjektet. Et arbeidsår
tilsvarer etter dette ca. 170 hele, effektive arbeidsdager.
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Planlegging av prosjektslutt
I vår prosjektmodell er prosjektavslutningen en separat fase. Hensikten med avslutningsfasen er:
•
•

å sørge for at læring fra prosjektet samles opp og gjøres tilgjengelig for basisorganisasjonen og
fremtidige prosjekter.
avslutte alle løse ender og terminere prosjektet offisielt

I et dårlig gjennomført prosjekt vil det ofte herske stor usikkerhet når prosjektet nærmer seg
slutten. Ulike interessenter er uenige om prosjektet er ferdig eller ikke. Prosjektet trekker ut i tid.
Derfor er det viktig at det er klare kriterier for hva som kjennetegner at prosjektet kan avsluttes.
Dette kan være detaljer utover det vi beskriver i målformulering og prosjektleveransens
spesifikasjoner.
Mot slutten av prosjektet har vi ofte fokus på nye oppgaver. Vi må sørge for god nok
prosjektdisiplin til at vi på forhånd avsetter tid og ressurser til et solid avslutningsarbeid.
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Vi har tidligere snakket om nærsoneplanlegging. Da er detaljeringsgraden i planleggingen høyere
for den nærmeste fremtid enn for det som skjer på lang sikt. Men det er nyttig å tenke detaljert
lang tid i forveien på prosjektavslutning og overlevering. Derfor skal vi tidlig i prosjektet utarbeide
detaljerte planer for prosjektavslutningen. Allerede i prosjektstarten skal man ha klart for seg hva
prosjektavslutningen innebærer, og under gjennomføringen skal vi hele tiden sørge for at
resultater og erfaringer dokumenteres. Involvering av sluttbrukere og mottaker er viktig gjennom
hele prosjektet.

Prosjekter har en trinnvis avslutning
I vår prosjektmodell går vi i tre trinn mot prosjektets avslutning. I de fleste prosjekter foregår det
slik:
•
•
•

I den siste del av gjennomføringsfasen – fra BP4 - forbereder vi overleveringen av leveransen
Helt til slutt i fasen foregår overleveringen til mottakere, og leveransen er klar til å settes i drift
(fra BP5).
Deretter er vi klar til å starte selve avslutningsfasen som avsluttes med en sluttrapport.

Hver av disse tre trinnene krever en beslutning fra prosjekteier.
Sluttrapport
Gjennomføring

M

BP4

M

BP5

Læring/
avslutning

Her foregår
M avslutningen

Leveranse

Prosjektets leveranse skal overleveres på en på
forhåndsbestemt måte. Dette kan skje ved et bestemt
sluttidspunktet eller i form av flere delleveranser. Overlevering
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skal avtales ved prosjektstart. Det skal finnes en egen plan for
overleveringen. En person i prosjektgruppen bør ha dette
spesielle ansvaret.
Vi må også skille mellom interne og eksterne mottakere. Ofte
har vi begge deler:
En intern mottaker som er ansvarlig for egen organisasjons
arkivering, videre drift og vedlikehold av leveransen.
• En ekstern mottaker som mottar og betaler for leveransen
og bruker den videre i sin organisasjon
.
Erfaringsoverføring
Erfaringsoverføring skjer oftest i form av rapportering. Det er ikke alltid like effektivt. Ofte er det
viktigere å vite ”hvem som vet” enn ”hvor det står skrevet”. Prosjektgruppen bør samles for å
forberede erfaringsoverføring i avslutningsfasen med tanke på ”hva har vi lært som kan være
nyttig for noen andre som skal gjennomføre et lignende prosjekt.” En prosjektleder i et nytt
prosjekt må ikke glemme sin plikt til å starte med å innhente erfaring fra tidligere prosjekter.
•

Et prosjektkontor (PMO) bør ha et overordnet ansvar for erfaringsoverføring.

Prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen er det sentrale plandokumentet for prosjektet.
Vi kan se på den som en “kontrakt” mellom prosjekteier og
prosjektleder. Prosjektbeskrivelsen kalles ofte for
oppdragsspesifikasjon, prosjektmandat, prosjektinstruks eller rett og
slett prosjektplanen. Normalt er det prosjektleders ansvar å utarbeide
dokumentet, men det må godkjennes av prosjekteier.
En prosjektbeskrivelse er et prosjektgrunnlag med bl.a. motiv, mål og
rammer. I prinsipp skal en prosjektbeskrivelse gi informasjon om fire
hovedområder:
•
•
•
•
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Prosjektets bidrag til oppfyllelse av virksomhetsmålene.
Leveranser og mål for prosjektet (prosjektets resultatomfang)
Planer og rutiner for prosjektets gjennomføring (prosjektets
arbeidsomfang).
Prosjektorganisasjonen

• HVORFOR
• HVA
• HVORDAN
• HVEM
• NÅR
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Det kan være riktig å skille mellom Prosjektbeskrivelse og Oppdragsspesifikasjon.
Prosjektspesifikasjonen er det opprinnelige prosjektmandat fra en oppdragsgiver som synliggjør
prosjekts idegrunnlag, rammer og alternativer og forteller hvilket mandat prosjektleder har i den
kommende fasen. Prosjektleder og prosjektgruppe tar utgangspunkt i dette i
prosjektplanleggingen og lager en prosjektbeskrivelse. Denne må godkjennes av oppdragsgiver.
Et fullstendig skjema for en prosjektbeskrivelse er vist på side 126.

Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse

1.Prosjektbeskrivelse
1.1.Bakgrunn
1.2.Prosjekt mål

BP2

6.2.Muligheter

7.Forutsetninger o g
begrensni nger

2.Prosjektets omfan g

7.1.HMS

2.1.Result at (leveranse)

7.2.Annet

2.2.Kvalitetskrav for prosjektet

8.Over levering

3.P rosjektpl aner

Forberedelse

6.1.Risiko

1.3.Effekt mål

2.3.Avgrensninger

BP1

6.Usi kkerhet

3.1.Tidsplan med milepæler
3.2.Plan for overlevering

8.1.Overlevering til ku nde
8.2.Overlevering til intern mottaker
8.3.Overlevering av opparbeidet
erf aring

4.Budsjett
5.Interessenter
5.1.Prosjektorg anisasjon

M

5.1.1. Sty rende funksjon
5.1.2. Ledende funksjon
5.1.3. Utførende funksjon
5.1.4. Stø ttende funksjon
5.2.Eksterne in teressenter
5.2.1. Kunden og kundens or ganisasjon
5.2.2. Leverandører
5.3.Kommunikasjon og rapport ering
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Usikkerhet
Siden prosjekter pr. definisjon er unike, betyr det at de inneholder usikkerhet. Usikkerhet drives
av det vi ikke vet og har to sider. Den ene siden, mulighetssiden, er positiv – den gir muligheter til
å forbedre prosjektet. Den andre siden, risikosiden, er negativ, den kan fordyre, hindre eller
forsinke gjennomføringen av prosjektet.
I moderne prosjektledelse legges det økende vekt på usikkerhet, risiko og muligheter. Derfor
gjennomføres jevnlig risikoanalyser. Risikoanalysene brukes til å kartlegge mulige risikoelementer
og, i den grad det er mulig, å kvantifisere dem. Deretter gjennomføres tiltak for å redusere
risikoen. Når dette blir en naturlig del av prosjektplanlegging og prosjektstyring, vil usikkerheten
systematisk drives nedover gjennom prosjektgjennomføringen.
Det kan være en god regel at man på alle viktige prosjektmøter i større grad fokuserer på det
man ikke vet og ikke er sikker på enn på det som man vet.

Ulike typer usikkerhet
I prosjekter opererer vi med to hovedtyper av
usikkerhet. De to er hendelsesusikkerhet og
estimatusikkerhet.
Estimatusikkerhet er tallmessig usikkerhet på
enkeltestimater. Denne kan behandles statistisk. Et
trippelestimat på tid og/eller kost av en enkeltaktivitet i
prosjektet gir et tall for aktivitetens estimatusikkerhet.
Hendelsesusikkerhet inntreffer på grunn av uventede hendelser eller
påvirkninger. Den kan forårsake endringer i våre estimater, eller den kan
være av en slik art at prosjektets aktiviteter endres og ny planlegging må til.
God risikostyring i prosjekter innebærer at vi arbeider med risiko tilnærmet
kontinuerlig. Vi må planlegge og utføre det ordinære prosjektarbeidet
samtidig som vi arbeider med å identifisere, bedømme og styre unna det
som kan ødelegge.

Utgangspunktet er leveransemålet
Utgangspunktet for de fleste risikoanalyser i prosjekt er leveransemålet. Vi finner først de mulige
”risikoelementer” som kan hindre vår måloppnåelse, det vil si hva er det som kan inntreffe
underveis som hindrer oss i å levere som avtalt innenfor tid og kostnader.
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Risikoanalysen er en gruppeprosess
Som i de fleste prosjektprosesser er deltakelse fra mange viktig. Gruppeprosessen i en
risikoanalyse bidrar til en felles forståelse av usikkerheten og av hvor viktig del av styringen dette
er.
Mennesker har ulike holdninger til risiko og usikkerhet. Noen har sterk aversjon mot risiko, andre
trives med risiko. Noen overser trusler, mens andre fokuserer for mye på det negative. I
risikoanalysen i et prosjekt bør vi sørge vi for at de ulike syn på risiko samles.

En enkel risikoanalyse
En hendelsesbasert risikoanalyse er enkel men utbytterik. Prosessen følger som all risikoanalyse
rettet mot hendelsesusikkerhet, tre enkle trinn:
1. Finn risikoelementene
2. Kvantifiser risikoelementene med hensyn på sannsynlighet og konsekvens og total risikoverdi.
3. Planlegg og sett i verk tiltak
Risikoelementene finnes først ved hjelp av en negativ brainstorming der vi søker å finne et stort
antall mulige hendelser som vil motvirke prosjektets måloppnåelse. I første omgang er vi ukritiske
og evaluerer ikke. Deretter kan vi foreta en grovsortering og samling av de relevante
risikoelementer som vi vil arbeide videre med.
Først estimerer vi skjønnsmessig hvert
usikkerhetselements sannsynlighet for å
inntreffe. Vi bruker en skala fra 1 til 5, der 1 er
lite sannsynlig (rundt 10 – 20%), 3 er “50/50”
og 5 er svært sannsynlig (over ca. 80%).
Deretter går vi gjennom alle elementene igjen,
denne gang vurderer vi konsekvensen dersom
de inntreffer, gradert på en skala fra 1 til 5 der
1 er liten konsekvens og 5 er stor konsekvens.

DERSOM VI KJØPER ET LODD SOM
KAN GI OSS EN GEVINST PÅ KR 1000
MED 20 % SANNSYNLIGHET ER DEN
STATISTISKE FORVENTNINGSVERDIEN
PÅ LODDET KR 1000 * 20 % = KR 200.
DETTE ER SAMME REGNESTYKKE SOM
VI GJØR I MINIRISK.

Produktet av sannsynlighet og konsekvens gir
oss et tall for alvorlighetsgraden eller
risikoverdien.
Neste trinn er å finne tiltak som kan gjennomføres for å redusere sannsynligheten for at
risikoelementet skal inntreffe og/eller redusere konsekvensen dersom risikoelementet inntreffer.
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Sannsynlighet
Probability of
for
negativincidence
hendelse
negative

X

Skala 1 - 5
(liten til høy)

Konsekvens
av
The consequence
of the
negativ
negativehendelse
incidence

=

Risikoverdi

Skala 1 - 5
(liten til stor)

Produkt

Lovte ressurser ikke tilgjengelig
for prosjektet
For dårlig kompetanse til
gjennomføring
Forsinket leveranse av ITsystemet fra ACME as

Tiltak

4

5

20

Møte med avdelingen

2

5

10

3

4

12

2

3

6

Gjennomføre prosjektkurs

Dolly

10.02.00

4

3

12

Plan for ukentlige møter med
ACME as

Dole

15.02.00

Tabellen viser et kart som indikerer
hva vi gjør med risikoelementene. Her
har vi tillagt stor konsekvens noe
større tyngde enn høy sannsynlighet.
De tre klassifiseringene er tiltak
gjennomføres, tiltak planlegges og
risikoelementet overvåkes.

Planlegge for gjennomføring av
aktivitet A og B innendørs
Prosjektleder sørger for klare
avtaler

5
KONSEKVENS

Store nedbørsmengder

Konsekvens (1-5)

Risikoelement
Prosjektet blir motarbeidet i
distribusjonsavdelingen

Sannsynlighet (1-5)

Under ser vi resultatet av gjennomført risikoanalyse for et prosjekt. I en normal risikoanalyse av
denne typen vil antall risikoelementer fort bli mange. Vi begrenser oss da med å planlegge og
gjennomføre tiltak for de risikoelementer som har høyest risikoverdi.

10 15 20 25

4

8

12 16 20

3

6

9

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

12 15

Hvem

Når

Dilbert

12.02.00

Raymond

15.02.00

Donald

20.02.00

Tiltak
gjennomføres

Tiltak
planlegges
Overvåkes

SANNSYNLIGHET
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Konkrete tiltak
Det er viktig at tiltakene vi planlegger er konkrete og gjennomførbare. Et tiltak som f.eks. “å
øke motivasjonen” er for ullent og må spesifiseres nærmere. Vi må også sette på en
ansvarlig person og stille krav til gjennomføringstidspunkt. SMART-regelen fra
målformulering gjelder også her.

Når utføres risikoanalysen?
Risikoanalyser skal gjennomføres minst en
gang i hver prosjektfase og i tillegg hver gang
prosjektet er gjenstand for vesentlige
endringer. Siden vi kontinuerlig arbeider med
å drive ned usikkerheten i prosjektet, vil hver
ny risikoanalyse bli annerledes. Ofte vil man
også se at langvarige prosjekter vil begynne
med mange risikoelementer som angår
prosjektets mer tekniske sider og et fåtall
som angår prosjektets omgivelser. Etter hvert
som prosjektet gjennomføres, vil
usikkerheten fra omgivelsene øke og de
tekniske usikkerheter reduseres.
Forskning har påvist at omgivelsesusikkerhet
er undervurdert i de fleste prosjekter.

Ikke ”Hva skjer i morgen?” men
”Hva skal vi gjøre i dag for å
forberede en uviss
morgendag”

Ikke ”Hva vil skje i fremtiden?”
men
”Hvilke fremtidige hendelser
må vi ta hensyn til i dagens
gjøremål?”

Risikoanalysens resultater innvirker på prosjektplanene
En gjennomført risikoanalyse med planlagte konkrete tiltak vil virke inn på prosjektplanene.
Tiltak vil kunne påvirke prosjektkostnader, endre aktiviteter og tidsplan. Samtidig gir
risikoanalysen økt oppmerksomhet og antenner rettet mot tidlige signaler på truende
hendelser. Under ser vi en oversikt over ulike strategier for tiltak i en risikoanalyse.

Fallgruver i risikoanalyser
Her følger en liste over noen av de typiske feil som kan gjøres i en risikoanalyse og som kan
forhindre at risikoanalysen får positiv virkning på prosjektet:
•
•
•
•
•
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Vi er for lite konkrete i beskrivelsen av hendelsen
Risikoelementene formes som stikkord
Vi beskriver ikke hendelser, men forhold som bør være med i estimatene
Tiltakene formes som gode, generelle intensjoner
Vi beskriver tiltak som ”andre” må utføre og som vi ikke kan påvirke

Usikkerhet

Kontrakter
Kontrakter i prosjekter er nær knyttet til prosjektets usikkerhet. Kontrakten vil fordele
usikkerhet mellom partene. Usikkerhet koster alltid penger, og man vil være villig til å betale
for å komme seg ut av usikkerhet. I en konkurransesituasjon mellom flere leverandører, vil
den leverandør som best kan håndtere usikkerhet ha en konkurransefordel. Det gjelder både
beregning av estimatusikkerhet så vel som det å ha finansiell styrke til å takle kostnadene ved
usikkerhet.
Viktige forhold vil vurderes i en situasjon der en oppdragsgiver og en oppdragstaker inngår en
kontrakt er:
•
•
•
•

Økonomisk størrelse – hvor mye kan vi risikere å tape?
Kompleksitet - hvor vanskelig er prosjektet?
Kompetanse – hvor lure er vi og hvor lure er de?
Leveranseomfanget - hvor flinke har vi/de vært til å beskrive hva som skal leveres

Fire kontraktdimensjoner
I prinsippet har vi fire dimensjoner i kontrakter som tar for seg viktige elementer når det
gjelder å fordele usikkerhet. De er
1. Relasjonsdimensjonen: Den forteller oss om samarbeidsforhold mellom partene. Den
går fra en klassisk kontrakt som gjelder kun det ene oppdraget og mot ulike former for
allianser der fremtidig samarbeid er en del av kontrakten. Dermed sikres et samarbeid
med tanke på fremtid. Den klassiske kontrakten kan være grei nok i et enkelt
standardkjøp. «Joint venture» er en kontraktsform der et fremtidig felles
forretningsmessig samarbeid blir etablert.
2. Kostnadsfordelingsdimensjonen: Her skilles mellom tre typer – fast pris, enhetspris og
regningsarbeid med ulike undervarianter slik vi ser på figuren under.
Pris
formater

Fastpris

Fast

Prisstigning

Regningsarbeid

Enhetspris

Fast

Prisstigning

%påslag

Garantert
maks.

Fast
påslag

Insentivpåslag
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Ved fastpris vil de to partene bli enige om en fast pris for oppdraget. Dermed har
oppdragsgiver overlatt risikoen for kostnadsoverskridelse til leverandøren. Ved
regningsarbeid betaler oppdragsgiver alle kostnader som leverandøren får pluss et tillegg for
å sikre fortjeneste. Denne varianten kalles også «kost-pluss». Midt mellom ligger enhetspris
der det betales pr. tonn, pr. meter eller lignende.
Når vi går fra venstre mot høyre i figuren får vi gradvis økt risiko for oppdragsgiver. En
oppdragsgiver uten likviditetsproblemer og med god økonomisk evne vil i det lange løp –
statistisk sett- være tjent med regningsarbeid, fordi oppdragstaker alltid vil regne seg et
påslag for å ta risikoen.
3. Spesifikasjonsdimensjonen: Denne dimensjonen tar for seg hvordan leveransen
spesifiseres. Noen ganger vil oppdragsgiver selv spesifisere i minste detalj de tekniske
løsninger og dens komponenter. Andre ganger vil en oppdragsgiver kun spesifisere hva
leveransen skal gjøre (funksjonsbeskrivelse), f.eks. pumpe 200 m3 vann i timen. Hva
som vil være mest fornuftig er for en stor del avhengig av hvilken av partene som
sitter med mest kompetanse og kunnskap om det som skal leveres.
4. Entreprisedimensjonen: Denne sees ofte i sammenheng med
spesifikasjonsdimensjonen. Vi kommer tilbake til denne under kapitlet om
«Prosjektorganisasjonen».

Tilbud og anbud
Det er viktig å være klar over forskjellen mellom tilbud og anbud. Et anbud er styrt av et
offentlig regelverk og brukes normalt når offentlige organisasjoner gjør anskaffelser og
bestiller prosjektleveranser. Et anbud forplikter begge parter og kan normalt ikke forhandles
om etter at det er fremsatt.
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Tilbud skaper automatisk en forpliktelse fra leverandøren. Forespørrer kan forkaste alle
tilbud, og det er lov å forhandle om detaljer og endringer etter at tilbudet er fremsatt. Det
resulterer i avtale ved aksept. Tilbud er mer fleksibelt enn anbud og benyttes derfor normalt i
privat sektor.

Tilbudsinnhentingsprosessen- teknisk/kommersiell siling

Etablere
”Long List”

Evaluering/
siling

Etablere
”Short List”

Lage
forespørsel/
Sende ut

Evaluere
tilbud/
Forhandle
kontrakt

I valg av leverandør der pris er sterkt i fokus, er det viktig å tenke gjennom om leverandøren
har en lav pris fordi han er:
• mest optimistisk i forhold til kostnadsusikkerhet?
• mest optimistisk i forhold til muligheter til å fremme krav mot oppdragsgiver?
• minst bekymret når det gjelder rykte og omdømme og faren for konkurs?
• mest desperat etter å vinne kontrakter?

Estimering av arbeidspakkene (viktig for mange i PBOer)
Dette avsnittet forteller mer detaljert om estimering under usikkerhet. Det er spesielt
viktig i de konkrete prosjektene og særlig innen bygg- og anlegg. For en entreprenør kan
kompetanse på denne typen usikkerhetshåndtering hindre unødvendige konkurser og
sikre at man blir bedre i en anbuds- og tilbudsprosess.
Ved hjelp av statistiske metoder basert på trippelestimater av tid og kost på prosjektets
arbeidspakker er det mulig å finne en verdi som vi med 85% sikkerhet (P85-verdien) kan si
at prosjektet ikke vil overskride. Med statistiske begreper kan vi si at denne verdien er
prosjektets forventede gjennomføringstid eller gjennomføringskost pluss et standardavvik.
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All estimering inneholder usikkerhet. For å kunne angi et prosjekts totale
estimatusikkerhet må vi begynne på arbeidspakkenivå og arbeide oss oppover. For hver
arbeidspakke angir vi da dets usikkerhet ved hjelp av et såkalt tredobbelt skjønn. Dette
kan gjøres både på tid og kostnad.
Vi spør:
1. Hva er den laveste verdi (optimistisk skjønn)
2. Hva er den høyeste verdi (pessimistisk skjønn)
3. Hva er den mest sannsynlige verdi
Munken, matematikeren og statistikeren Thomas Bayes (1701 – 1761) påviste for over tre
hundre år siden at vi kan benytte statistiske metoder for å finne fremtidige forventede
verdier. Dette kalles nå Bayesk statistikk.
Hvert element vil få en ”fremtidig” statistisk fordelingsfunksjon. Normalt regnes betafordeling å være mest riktig, men for enkelhets skyld bruker vi her trekant fordeling.
optimistisk + sannsynlig + pessimistisk
3
Da blir Forventet verdi:
FV er det samme som 50/50-verdien, det vil si medianen
FV =

Tilhørende standardavvik (gjennomsnittlig avvik fra forventet verdi) lik:
s=

pessimistisk − optimistisk
3

Dersom vi legger sammen mange ulike elementer med hver sin statistiske
forventningskurve blir summen av dem tilnærmet normalfordelt med en middelverdi gitt
av
MV (middelverdi) =

∑ FV

alle _ elementer

og et standardavvik i normalfordelingen gitt av
s=

∑s

2

alleelementer

60

Usikkerhet

Normalfordeling

Trekantfordeling

s

s

pessimistisk

optimistisk

2s
Mest
sannsynlig

Forventet verdi
(50/50)

2s
3s

3s
MV

Det normale i prosjektkalkyler på tid og kost er å starte med å bryte prosjektet ned til
arbeidspakker og så bygge planen opp ved å aggregere usikkerhet og verdier fra arbeidspakkenivå
og oppover. Estimatusikkerheten på øverste nivå finnes ved hjelp av underliggende
estimatusikkerheter.
Merk at for at summen av mange ulike fordelinger skal bli til en normalfordeling, kreves det at
antallet ikke er for lavt. Som en tommerfingelregel kreves 20 delelementer. I de følgende
eksempler har vi langt under dette.
I tabellen under ser vi et eksempel på en enkel kostnadsberegning.
Montere veibane
Montere rekkverk
Montere lys
Støpe nyøy
Støpe Gammeløy
Sprenge Nyøy
Sprenge Gammeløy

opt

3
2
1
4
3
2
3

ms

5
4
2
5
6
4
4

SUM
Middelverdi i normalfordelingen
Standardavvik i normalfordelingen
min
90%-verdi
27.3
80%-verdi
29.8
70%-verdi
31.7
Maks. verdi med 85%sikkerhet

pess

12
9
3
7
15
5
5

FV

6.7
5.0
2.0
5.3
8.0
3.7
4.0

s

3.0
2.3
0.7
1.0
4.0
1.0
0.7

34.7
34.7
5.8
maks
42.1
39.5
37.7
40.4

s*s

9.0
5.4
0.4
1.0
16.0
1.0
0.4

s=

pess − opt
3

33.3

min = MV − 1.28s

max = M V + 1.28s

min = MV − 0.84 s

max = MV + 0.84 s

min = MV − 0.52 s

max = MV + 052s

Som vi ser har vi ulike måter vi kan oppgi usikkerheten i kostnadsestimatet på, f. eks. som 34.7 ±
4.8 med 80% sannsynlighet.
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Støpe og sprenge-jobbene er på samme måte avhengige av værforhold slikt at de ikke er statistisk
uavhengig av hverandre. Derfor legges inn en korreksjonspost basert på summen av disse fire
aktivitetene. Dermed endres normalfordelingens middelverdi og standardavvik. Hvis vi hadde
tilleggskorrigert hver post som påvirkes av samme forhold, hadde det statistiske utslaget blitt for
lite på grunn av ”utjevningseffekten”.
Montere veibane
Montere rekkverk
Montere lys
Støpe nyøy
Støpe Gammeløy
Sprenge Nyøy
Sprenge Gammeløy

opt

3
2
1
4
3
2
3

Værfold(påvirker støpe/sprenge)
-10%/0%/40%
-1.2

ms

5
4
2
5
6
4
4
0

SUM
Middelverdi i normalfordelingen
Standardavvik i normalfordelingen
min
90%-verdi
29.0
32.3
80%-verdi
70%-verdi
34.7
Maks. verdi med 85%sikkerhet

pess

12
9
3
7
15
5
5

12.8

FV

6.7
5.0
2.0
5.3
8.0
3.7
4.0
3.9

38.5
38.5
7.4

s

3.0
2.3
0.7
1.0
4.0
1.0
0.7
4.7

s*s

9.0
5.4
0.4
1.0
16.0
1.0
0.4

21.8
55.1

maks
48.0
44.8
42.4
46.0

Vi ser at prosjektets usikkerhet ble merkbart større, og vi kan nå si med 80 % sikkerhet at det
kommer til å koste mellom 32.3 og 44.8 pengeenheter.

Suksessivmetoden
Når vi bryter ned et prosjekt, er det vanlig å bryte ned til til de enkelte arbeidspakker, det vil si de
aktiviteter som hver for seg kan estimeres og planlegges uavhengig. En annen tilnærming, som
særlig brukes ved kostnadsestimering, er å bryte ned prosjektet «suksessivt». Etter å ha delt
prosjekt i hoveddeler, estimeres de så med trippelestimater som vist i tabellen.
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Trinn 1 Hovedoppdeling
Beskrivelse

Post nr.

1 Oppstart
Ballbaner (50000 kvm a
2 40/100/160)
Gressarealer for øvrig
3 (25000 kvm a 10/20/40
4 Parken
5 Tilsluttende arealer
6 Avsluttende arbeider
Totalt forventet
Tilsvarende
standardavvik, S

min

5

25

max
60

Prioritetstall
Deltotaler (MNOK)
Forventet
s
P=s*s
30
18
336

200 500 800

500

200

40000

25 50 100
20 60 160
180 450 660
5 20 50
435 1105 1830

58
80
430
25
1123

25
47
160
15

625
2178
25600
225
68964
263

Vi ser at post nr. 2 har størst usikkerhet med en differense på 600 mellom minimum og
maksimumsverdiene (optimistisk og pessimistisk). Derfor brytes denne videre nedover i kalkyle nr.2:
Post nr.

Trinn 2, spesifikasjon av post 2
Beskrivelse
min

1 Oppstart
Ballbaner (50000 kvm a
2 40/100/160)
2.1 Rydding og planering
2.2 Drenering
2.3 Vanningsanlegg
2.4 Jordarbeider
2.5 Såing
Gressarealer for øvrig
3 (25000 kvm a 10/20/40
4 Parken
5 Tilsluttende arealer
6 Avsluttende arbeider
Totalt forventet
Tilsvarende
standardavvik, S

5

Deltotaler (MNOK) Prioritetstall
Forventet
s
P=s*s*
60
28
11
121

max
25

30 70 160
40 100 190
35 70 120
40 90 200
10 20 80

80
106
73
102
30

26
30
17
32
14

676
900
289
1024
196

25 50 100
20 60 160
180 450 660
5 20 50
390 955 1780

55
72
438
23

15
28
96
9

225
784
9216
81

1007

13512
116

Vi ser da at post 5 nå har størst usikkerhet (standardavvik er 96), så den brytes ytterligere ned i
kalkyle nr. 3:

63

Usikkerhet

Post nr.

Trinn 3, spesifikasjon av post 5
Beskrivelse
min

1 Oppstart
Ballbaner (50000 kvm a
2 40/100/160)
2.1 Rydding og planering
2.2 Drenering
2.3 Vanningsanlegg
2.4 Jordarbeider
2.5 Såing
Gressarealer for øvrig
3 (25000 kvm a 10/20/40
4 Parken
5 Tilsluttende arealer
5.1 Brosten
5.2 Sykkelsti
5.3 Gangveier
5.4 Pukkstein
5.5 Lykter
5.6 Elkabler
6 Avsluttende arbeider
Totalt forventet
Tilsvarende
standardavvik, S

5

Deltotaler (MNOK) Prioritetstall
Forventet
s
P=s*s
60
28
11
121

max
25

30 70 160
40 100 190
35 70 120
40 90 200
10 20 80

80
106
73
102
30

26
30
17
32
14

676
900
289
1024
196

50 100
60 160

55
72

15
28

225
784

40 60 80
10 15 20
80 95 110
120 200 250
50 70 90
40 90 130
5 20 50
550 1035 1800

60
15
95
194
70
88
23

8
2
6
26
8
18
9

64
4
36
676
64
324
81

25
20

1091

5464
74

Nå er det post 2.4 som har størst usikkerhet og som vi må bryte ned i 4. kalkyle:
Post nr.

Trinn 4 Spesifikasjon av post 2.4
Beskrivelse
min

1 Oppstart
Ballbaner (50000 kvm a
2 40/100/160)
2.1 Rydding og planering
2.2 Drenering
2.3 Vanningsanlegg
2.4 Jordarbeider
2.4.1 Start
2.4.2 Gjennomføring
2.4.3 Avslutning
2.5 Såing
Gressarealer for øvrig
3 (25000 kvm a 10/20/40
4 Parken
5 Tilsluttende arealer
5.1 Brosten
5.2 Sykkelsti
5.3 Gangveier
5.4 Pukkstein
5.5 Lykter
5.6 Elkabler
6 Avsluttende arbeider
Totalt forventet
Tilsvarende
standardavvik, S
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5

Deltotaler (MNOK) Prioritetstall
Forventet
s
P=s*s
60
28
11
121

max
25

30 70 160
40 100 190
35 70 120

80
106
73

26
30
17

676
900
289

33 36 38
98 100 110
98 100 105
18 20 25

35.8
101.6
100.6
20.6

1
2.4
1.4
1.4

1
6
2
2

50 100
60 160

55
72

15
28

225
784

40 60 80
10 15 20
70 95 120
120 200 250
50 70 90
30 90 180
5 20 50
727 1181 1858

60
15
95
194
70
96
23

8
2
10
26
8
30
9

64
4
100
676
64
900
81

25
20

1226

4895
70

Usikkerhet

En grafisk fremstilling av usikkerhetene gjennom de fire kalylketrinnene blir da slik:

Etter siste kalkyle er forventet kostnad 1226 med et standardavvik på 70. Det er altså 85%
sannsynlig at vi kommer lavere enn 1296. Etter 1. kalkyle var forventet verdi 1123 og
standardavviket 263.
Metoden stammer fra danske Steen Lichtenberg (1990) og ble av Finansdepartementet anbefalt for
bruk i alle statlige investeringsprosjekter i Norge i 2008.
Vær klar over at vi bør ha minimum rundt 20 poster for å kunne regne forventet verdi og
standardavvik på denne måten. En av de store fordelene med suksessiv nedbryting er at vi tvinges til
å fokusere mest der vi vet minst, mens det motsatte ofte er det naturlige.

65

Usikkerhet

Bufferstyring av prosjekter
Filosofien bak «bufferstyring» stammer fra Eliyahu Goldratts såkalte «Critical Chainmanagement». 6Planen skal lages med en kritisk linje basert på FV (Forventet verdi) slik at det
til en viss grad er tatt høyde for usikkerhet, men ikke slik at de pessimistiske anslagene blir
styrende. Pessimistiske anslag vil ofte kunne bli nærmest selvoppfyllende profetier. Derimot
tas det hensyn til de pessimistiske anslag ved at det legges inn et «prosjektbuffer» i slutten av
den kritiske linjen. Dette bufferet kan for eksempel være et standardavvik på kritiske linje.
Tanken er at man da unngår «lokale buffere» som lett vil danne seg mellom hver aktivitet og
som utgjør det vi tror vi har «å gå på» for hver aktivitet før vi når pessismistisk anslag. Slike
lokale buffere vil nesten alltid forsinke et prosjekt. Aktiviteter på de linjer i prosjektet som
ikke er kritiske men som har slakk bør – for å spare penger – startes «Så sent som mulig»
(ALAP), men for at de skal unngå at de blir kritiske ved forsinkelser legges inn et såkalt
«matebuffer», estimert ut fra usikkerheten på de linjene som ikke er kritiske.
Gantt-planen under viser det. Her erkritisk linje c-d-e-f-g. Et prosjektbuffer er lagt på i slutten.
Det er dimensjonert til 4 dagers varighet ut fra en statistisk beregning av trippelestimatene av
aktivitetene på kritisk linje. Linjene a-b og h-i har i utgangspunktet slakk. Men de legges til å
starte «Så sent som mulig» men bufret med et matebuffer for å sikre at de ikke plutselig skal
bli kritiske ved lokale forsinkelser.
Oppfølging av hvor mye som er igjen av bufrene blir sentralt under oppfølgingen.
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Oppfølging av prosjektet
Nå er prosjektbeskrivelsen godkjent av prosjekteier, og vi kan sette i gang å jobbe.
Forhåpentligvis har dere lagt et grunnlag i form av en god plan. Slik sett bør nå
gjennomføringen gå greit. Men planen kan kanskje bli enda bedre? For å få til det bør vi
gjennomføre en prosjektoppstart. Hvordan prosjektoppstarten gjennomføres avhenger av
prosjektets art og størrelse.

Prosjektoppstart
I mange prosjekter er det et lite utvalg av prosjektmedlemmene som har vært med på
planleggingen. Dette er en svakhet fordi bred deltakelse i planlegging er nødvendig for å sikre
felles syn, forpliktelse og involvering. På den andre siden gir det lite effektiv planlegging om
alle prosjektmedlemmer er med på å planlegge i et stort prosjekt. Et stort prosjekt er gjerne
oppdelt i delprosjekter med mindre delprosjektgrupper. Dette kan vi utnytte i en
prosjektoppstart ved å foreta en planleggingsgjennomgang og planrevisjon basert på at vi
deler oss inn i mindre grupper.
1. Sett av god tid til en prosjektoppstart for alle medlemmer i prosjektorganisasjonen
2. Del inn i grupper på 3-6 personer basert på prosjektets inndeling i delprosjekter
3. Ta utgangspunkt i planer og prosjektbeskrivelsen og la hver gruppe gå kritisk gjennom
den delen av planen som angår eget delprosjekt.
4. Basert på den nye kompetansen og erfaringen som nå tilføres prosjektet vil det etter
hvert komme mange forslag til endringer.
5. Diskuter endringsforslagene og kom frem til en omforent plan.

Den reviderte planen
Basert på prosjektoppstarten fremkommer en revidert plan. Om prosjekteier ikke har deltatt i
prosjektoppstarten, må prosjekteier gå gjennom og eventuelt godkjenne den nye planen. I
den reviderte planene legger vi spesiell vekt på oppfølgingen og vurderer hvilke
kontrollpunkter som skal legges inn.
Vi trenger gode planer for å kunne følge opp prosjektet. Det betyr at planen må være
utformet slik at den er egnet til oppfølging. I praksis betyr det at den må være utformet etter
SMART-regelen: Spesifikk (konkret)/Målbart/Akseptert/Tidsatt/Realistisk
Planer er ferskvare og går fort ut på dato. Derfor må planen hele tiden oppdateres og
vedlikeholdes i takt med endringen av prosjektet
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Planens kontrollpunkter
I planene legger vi inn en del milepæler i form av kontrollpunkter som letter oppfølgingen. De
bør beskrives som tilstander som er viktige integrasjonspunkter. De kan være knyttet til
ferdigstilling av leveranser underveis eller avslutning av hovedaktiviteter.
Selv om planleggingen av et prosjekt har vært
utmerket og vi har sørget felles syn og
forståelse, kan vi ikke forvente at
gjennomføringen alltid går problemfritt.
Prosjektet må styres, følges opp på veien mot
målet.

DET SOM OVERLATES TIL
SEG SELV GÅR SOM REGEL
FRA VONDT TIL VERRE

Arbeidsstrukturen er utgangspunktet for prosjektoppfølgingen
Arbeidsstrukturen er en meget god basis for prosjektoppfølging, men den må oppdateres og
vedlikeholdes i takt med endringen av prosjektet. Dersom planleggingen er for dårlig, blir
oppfølgingen av prosjektet vanskelig.
Tidlig i prosjektet er planer og prosjektstrukturen fortsatt ustabil. Etter hvert som vi følger
opp, finner vi ofte at vi ikke kan arbeide helt som planlagt. Dette vil være typisk i prosjekter
med høy grad av usikkerhet. Gjentatte risikoanalyser og prosjektgjennomganger/granskinger
er viktige deler av den nødvendige prosjektoppfølgingen.
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Oppfølging og styring på ulike nivåer
Prosjekteier som er ansvarlig for prosjektets styrende funksjon styrer og følger opp prosjektet
på høyeste nivå. Normalt vil denne styringen finne sted i forbindelse med
beslutningspunktene (tollgates) der prosjekteier først gjør en utredning basert på input fra
prosjektleder og prosjektomgivelsene. Beslutningen i beslutningspunktet avgjør om
prosjektet videreføres eller stoppes.
Prosjektleder styrer prosjektet på daglig basis. Så lenge som eventuelle avvik er innenfor de
rammer men er enige om, har hun myndighet til å gjennomføre de nødvendige korreksjoner
og endringer.

Prosjektmodellen
Oppdragsspesifikasjon

Oppdragsspesifikasjon

Utredning
BP0

Forberedelse
BP1

Kan vi?

Hva?

M

?

BP3

Avslutning

BP4

BP5

Oppstart

Hvem?

Alternativer!

Sluttrapport

Gjennomføring
BP2

Bør vi?
?

Statusrapport

Prosjektbeskrivelse

Når?

Hvordan?

Overlevering

Revisjon

Læring

?
M

Evaluering

M

M

M

Arbeidsmodell
Leveranse
(Hva)

I vår prosjektmodell har vi fire faser og fem beslutningspunkter (tollgates). Modellen
inkluderer de tre prosjektfunksjonene, styrende funksjon (prosjekteier), ledende funksjon
(prosjektleder) og utførende funksjon (prosjektmedlemmene).
På styrende og ledende nivå er modellen uavhengig av prosjekttyper, men den utførende del
vil være avhengig av prosjekttypen i den grad den lar seg modellere.
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Prosjekteiers beslutningspunkter

Beslutningspunktet
Overliggende strategi
Marked og trender
Konsekvenser

NYTTESITUASJONEN

Kost/nytte-analyser
Mottakers situasjon
Kundens situasjon

BESLUTNINGSPUNKT
Avvik
Usikkerhet
Fremgang
Endringer

PROSJEKTSTATUS

RESSURSTILGANG

Bruk av ressurser i
prosjektet
Prosjektporteføljen

Forpliktelse og tillit

De fem beslutningspunktene er prosjekteiers kontrollpunkter og hovedbeslutningspunkter
der videreføring av prosjektet avgjøres. Skal prosjektet fortsette som planlagt, skal det
stoppes og termineres eller må mer arbeid utføres før prosjektet kan fortsette?
Prosjektmodell til Ericsson-konsernet (PROPS) peker på at prosjekteier må beslutte ut fra tre
hensyn:
1. Organisasjonens nytte av prosjektet
2. Prosjektets status
3. Bruk av ressurser både i prosjektet og med hensyn til organisasjonens samlede
prosjektportefølje.
Som et fundament for beslutningen må prosjekteier forsikre seg om at forpliktelse og tillit
(forankring) er tilstede i prosjektet, både i prosjektorganisasjonen og hos viktige
interessenter.

Korrektive tiltak
Dersom vi har en negativ tendens i prosjektet, er det sjelden at den retter seg opp av seg selv.
Derfor er det viktig med snare og konkrete korrektive tiltak. Tiltakene vil oftest være
kursjusteringer for å nå målet, men noen ganger må vi endre prosjektmålene.
1.
2.
3.
4.
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Finn avvik relatert til ulike aktiviteter eller milepæler
Finn konsekvenser av avviket
Finn mulige årsaker til avvikene
Finn korrektive tiltak
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Å finne avvikene
Prosjektleder har et ansvar for å innhente den
nødvendige avviksinformasjon.
Prosjektmedarbeidere har et ansvar for å avgi den
nødvendige informasjon. Det betyr at vi må sørge
for en utstrakt og god kommunikasjon, både
skriftlig og muntlig, formelt og uformelt. Derfor må
prosjektleder ha gode evner til å lytte og formidle.
I prosjekter må vi styre ved å se fremover i større grad enn ved å se bakover. Derfor er det et
problem at de fleste av oss er tilbakeholdne med negativ informasjon. Mange
prosjektmedarbeidere vil drøye så lenge som mulig med å gi negativ informasjon til
prosjektleder, og mange prosjektledere er tilbakeholdne med å formidle negative signaler til
prosjekteier. Det reduserer muligheten til å korrigere og styre prosjektet.

Korrigere for avvikene
De fleste automatiserte prosjektoppfølgingsverktøy vil svare på en forsinkelse ved å foreslå å
øke bemanningen. Så enkelt er det sjeldent. En økning i bemanningen kan ofte forsinke
prosjektet ytterligere, og derfor må vi kartlegge årsaken til avviket før vi korrigerer. Ofte kan
det være enkle tiltak som kan gjennomføres. En medarbeider som stadig forstyrres av
telefoner og ulike henvendelser kan kanskje få anledning til å jobbe hjemmefra i en
tidsperiode.
Dårlig effektivitet kan skyldes manglende motivasjon og at prosjektleder ikke har maktet å
skape et stimulerende prosjektmiljø. Den mest effektive form for korreksjon kan være å øke
innsatsen ved å skape forståelse for prosjektets viktighet.
Dersom det ikke er mulig å korrigere for avvikene, må planene justeres og nye planer
kommuniseres. Et prosjekt krever en høy grad av synkronisering mellom partene. Noe av det
verste som kan skje er at aktørene forholder seg til planer som ikke lenger er realistiske.
Leveransespesifikasjon

Westhagens styringssløyfe
Westhagens styringssløyfe 7 illustrerer at
korrigering av avvik kan skje på tre «nivåer». Det
enkleste er når vi kan korrigere direkte i
gjennomføringen, for eksempel ved å øke
ressursinnsatsen. Da går pilen tilbake til boksen
«gjennomføring». Det er mer krevende når vi må
korrigere ved å endre planene, og mest krevende
er det når vi må endres spesifikasjonene av
prosjektets leveranser.

Planlegging av
arbeidet

Oppfølging

Gjennomføring
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Statusrapporten
Prosjektlederen har ansvaret for å utarbeide en statusrapport med jevne og forhåndsavtalte
mellomrom. Statusrapporten sendes i første rekke til prosjekteier og impliserte linjeledere
(ressurseiere og mottakere). Videre distribusjon skal være avtalt i prosjektplanen.
Informasjonen bør være kort og konsis. I utgangspunktet skal rapporten konsentrere seg om
endringer i forhold til det som er planlagt. Dersom prosjektet går etter planene, er det lite å
rapportere.
Statusrapporten kan være nyttig til å etterlyse hjelp fra prosjektets styrende funksjon, særlig
dersom hyppig kontakten mellom ledende og styrende funksjon mangler.
Under ser vi et eksempel på en mal for en statusrapport.
Statusrapport
Gjelder prosjekt:
Til:
Fra:
Dato:
1.Resultater og aktiviteter
1.1.Oppnådd siden forrige rapport
1.2.Viktige aktiviteter videre
2.Avvik og endringer
2.1.Endring i tidsplan
Relativt siste rapport
Relativt opprinnelig plan
2.2.Endring i kostnadsplan og ressursplan
2.3.Endringer i spesifikasjoner
Relativt siste rapport
Relativt opprinnelig plan
2.4.Endring i usikkerhet
3.Behov for aktiviteter fra prosjektets styrende funksjon
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Måling av fremgang
Milepælene utgjør kontrollstasjoner underveis som letter
prosjektoppfølging. Det er viktig at milepælene er konkrete og
entydige, og at de ikke indikerer løsninger.
Milepæler brukes til å:
• forenkle oppfølging
• synliggjøre viktige resultater
• klargjøre viktige grensesnitt
• gi økt trykk og produktivitet
• bidra til et helhetssyn
• sørge for stimuli og utfordring
• bekrefte fremgang
Oppfølging i Ganttdiagram

I Ganttdiagrammet er det vanlig å markere ferdigstillelsen av de ulike aktiviteter på en visuelt
god måte. I eksemplet over har det markert ved en sort tynn strek som indikerer hvor stor %
av hver aktivitet som er utført.
Oppfølging ved hjelp av ”Inntjent verdi”
Metoden med inntjent verdi oppsto på 50-tallet da man observerte i mange konkrete
anleggsprosjekter at det var misvisning mellom faktisk ferdigstillelse og rapportert
ferdigstillelse i prosjektet. Årsaken var at man ofte brukte medgått antall timer og ressursbruk
som et mål for prosent ferdig og ikke faktisk utført arbeid.
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I Inntjent verdi-metoden (Earned value) tar vi
utgangspunkt i prosjektets aktivitetsbaserte
fremdriftsplan og sier at hver aktivitet ”utløser”
en inntjent verdi (nærmest en form for
symbolske penger i prosjektleders sparebøsse).
Når en planlagt aktivitet er utført tilføres
prosjektets samlede inntjente verdi den
planlagte kostnad for aktiviteten som en
”verdi”. Det spiller ingen rolle om aktiviteten
har kostet mer enn det som var planlagt eller
mindre enn det som var planlagt.
Dersom summen av alle prosjektaktiviteter kostnadsmessig er 100 000 kroner vil da prosjektet
være arbeidsomfangs-messig 50% ferdig når ferdigstilte aktiviteter har en samlet verdi på 50 000
kroner. Vi skiller mellom ”Faktiske kostnader ”(ACWP), ”Planlagte kostnader” (BCWS) og ”Inntjent
verdi” (BCWP). Når vi følger opp prosjektet finner vi hele tiden avvikene mellom de tre
størrelsene og kan bruke det til å vurdere fremdriftseffektivitet og sette opp prognoser. De
kryptiske betegnelsene står for:
•
•
•

BCWS = Budgeted Cost Work Scheduled
BCWP = Budgeted Cost Work Performed
ACWP = Actual Cost Work Performed

Figuren til høyre viser et
prosjekt med en planlagt
verdi frem til ferdigstillelse i
uke 11. Prosjektet er så
oppfulgt frem til uke 8 og vi
registrerer at vi ikke har
skapt på langt nær så mye
verdi som planlagt, mens
kostnadene ligger litt over
det som er planlagt.

350
Planlagt verdi (BCWS)
Faktiske kostnader (ACWP)
Inntjent verdi (BCWP)
Registrerte kostnader

300
250
200
150
100
50
0
uke1

uke2

uke3

uke4

uke5

uke6

uke7

uke8

uke9 uke10 uke11

Vi kan så registrere avvikene som vi kaller fremdriftsavvik og kostnadsavvik slik vist i figuren
under. Kostnadsavviket er differensen mellom det vi faktisk har skapt og hva det kostet og er
uttrykk for produktiviteten i prosjektet. Fremdriftsavviket er differensen mellom det vi har skapt
og hva vi hadde planlagt skapt til nå. Vi kan så ekstrapolere kurvene for å lage prognose for hva
prosjektet til slutt vil koste og når det blir ferdig dersom vi fortsetter som nå.
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350
Planlagt verdi (BCWS)
Faktiske kostnader (ACWP)
Inntjent verdi (BCWP)
Registrerte kostnader

300
250
200

Så langt er vi etter

Budsjettavvik (BV)
=BCWS-ACWP

Fremdriftsavvik
(SV) = BCWP-BCWS

150
100

Kostnadsavvik (CV)=BCWP-ACWP

50
0
uke1

uke2

uke3

uke4

uke5

uke6

uke7

uke8

uke9 uke10 uke11

Den store svakheten ved metoden er at den krever at prosjektet følger opprinnelig plan med
hensyn til utførte aktiviteter og rekkefølgen av dem. Dersom vi avviker fra dette vil vi måle feil
med mindre vi korrigerer hele oppfølgingsunderlaget. Inntjent verdi-metoden egner seg derfor
best i konkrete prosjekter med lav grad av usikkerhet og derfor stabile planer.
Det kan være enkelt å bruke et regneark til å følge opp et prosjekt på denne måten og legge
beregningsformlene inn i cellene. Aktivitetene A-G er plassert kostnadsmessig på samme måte
som i et Gantt-diagram.
A
B
C
D
E
F
G
SUM
BCWS
BCWP
ACWP
CV
BV
SV
CPI
SPI
% ferdig

1
50
100

150
150

2
50
100

150
300

3
50
100

150
450
250
400
-150
50
-200
0.625
0.556
13.89

4

5

6

7

100
50
100
50

100
50
100
50

100
50

100

8

9

100

100

10

11

12

100 100 100
300 300 150 100 100 100 100 100 100
750 1050 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
750
1200
-450
0
-450
0.625
0.625
41.67

1200
1500
-300
0
-300
0.8
0.8
66.67

1800
2880
-1080
-1080
0
0.625
1
100
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Milepælsoppfølgingsskjema (Milestone chart)
Et oppfølgingsskjema for milepæler er et enkelt og greit redskap for å følge opp prosjektet i
tid og kostnad og for å kunne fange opp tendenser i gjennomføringen. Hver milepæl markeres
med en trekant. Reviderte planer legges til langs den vertikale aksen av skjemaet. Trekanten
farges svart når en milepæl nåes. Dermed blir det lett å visualisere prosjektets tidsmessige
utvikling.
Faktiske kostnader sammenligned
med budsjettert
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

uke 33

Faktiske kostnader
Budsjetterte kostnader
uke 33 uke 34 uke 35 uke 36 uke 37 uke 38 uke 39 uke 40 uke 41 uke 42 uke 43 uke 44 uke 45
1

2

3

4

uke 34
uke 35
uke 36
uke 37
uke 38
uke 39
uke 40
uke 41
uke 42
uke 43
uke 44
uke 45

Den øvre halvdelen av skjemaet brukes for å følge opp kostnadene. Deretter måler vi de
reelle kostnadene som kan plasseres både i riktig tid og i forhold til den opprinnelige
milepælsbaserte S-kurven. Her får vi altså en oversiktlig fremstilling av prosjektets
kostnadsutvikling eventuelt ressursforbruk.
Metoden ligner mye på den såkalte ”inntjent-verdi”-metoden som ble utviklet på 50-tallet for
tid- og kostnadsoppfølging. Metoden med inntjent verdi er imidlertid knyttet helt opp mot
planlagte aktiviteter, og vi får store problemer med metoden dersom vi endrer planene eller
sekvensen mellom aktivitetene.
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Kvalitet i prosjekter
I målformuleringsprosessen kartlegger vi “HVA” og “FOR HVEM”, i
planleggingen finner vi “HVORDAN”. For å sikre kvalitet må HVA og
HVORDAN være riktig for de viktige interessentene. Kvalitet er altså
prosjektets HVOR BRA-dimensjon. Kvalitet må alltid sees i relasjon til
HVEM det skal være bra for. Derfor kan det som er bra kvalitet for noen
være dårlig kvalitet for andre.
I prosjektoppfølgingen skal vi sikre den kvaliteten vi har forpliktet oss til.
Det betyr at vi må sørge for
1. ”Bra” prosjektleveranse
2. ”Bra” gjennomføring
I mange organisasjoner har man et kvalitetssystem som skal bistå med
dette. Dette kvalitetssystemet – eventuelt et eget kvalitetssystem for
prosjektet – bør utnyttes som et støtteapparat for å sikre kvaliteten. Et
kvalitetssystem som er knyttet til prosjektarbeid skal også sørge for
kontinuerlig forbedring av prosjektarbeidet i virksomheten.

Underveisevaluering, utredning og revisjoner

Har vi gjort de
riktige tingene
riktig?

REVISJON

UNDERVEISEVALUERING

UTREDNING
Skal vi fortsette?
Hva ligger foran?

Har de gjort tingene riktig?

Granskinger, utredninger og revisjoner er viktige deler i kvalitetssystemet i et prosjekt.
Underveisevaluering eller prosjektgransking (review) utføres av prosjektorganisasjonen selv
for å kontrollere at kravene møtes. Resultatet av en gransking kan være en liste over
gjenstående oppgaver og en aksjonsliste. I prosjekter skal prosjektleder og prosjektgruppen
gjennomføre gransking i forkant av viktige milepæler (milestone review).
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Prosjektutredning (assessment) gjennomføres for å vurdere fremtidige tiltak. Prosjekteier
foretar f.eks. en prosjektutredning før prosjekteiers beslutningspunkter. Risikoanalysen er
også en slik utredning.
Prosjektrevisjon gjennomføres av en utenforstående prosjektrevisor. Prosjektrevisoren kan
komme fra basisorganisasjonen eller fra et annet foretak. Hensikten er å sikre at prosjektet
utføres i henhold til de avtalte kvalitetsprosedyrer. En vedtatt prosjektmodell vil være en
overliggende kvalitetsprosedyre. Revisjonen skal resultere i en rapport med liste over avvik og
forslag til forbedringer.

Sluttrapporten
Ut fra prosjektets avslutningsfase kommer en sluttrapport. Dette er en del av den
overliggende lærings- og styringssyklusen i organisasjonen og skal bidra til å sikre bedret
prosjektkvalitet i fremtiden. Eksempel på en mal for en sluttrapport er vist under.
Sluttrapport
Gjelder prosjekt:
Til:
Fra:
Dato
1.Prosjektinformasjon
1.1.Prosjektets hensikt
1.2.Prosjektets effektmål
1.3.Prosjektets hovedmål
2.Resultat i forhold til planlagt
2.1.Prosjekts resultat i forhold til planlagt
Tid
Kostnader
Spesifikasjoner
2.2.Prosjektprosessen i forhold til det som var planlagt
Arbeid
Kommunikasjon
Kompetanseutvikling
2.3.Observasjoner
2.4.Muligheter for forbedring
2.5.Tilbakemelding vedrørende prosjektmodell
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Fallgruver i prosjektoppfølging
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planen egner seg ikke til oppfølging
Prosjektet er lite synlig og vanskelig å følge opp
Dårlige resultater rapporteres ikke eller rapporteres sent
Vi håper og tror at ting skal bedre seg
Prosjektledelsen er ikke tilstedeværende
For mye vekt på det som er lett å måle
For mye fokus på korttidsresultater
Vi overser det som ikke kan kontrolleres
Vi ignorerer endringer i omgivelsene
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Prosjektets tilknytning til basisorganisasjonen
Et prosjekt kan plasseres på tre prinsipielt
forskjellige måter i forhold til
basisorganisasjonen.
1. I funksjonell struktur der prosjektene
gjennomføres innenfor en (funksjonell)
avdeling uten egentlige endringer i
(begrenset autoritet) linjeorganisasjonen.
2. Som en autonom og utskilt enhet med
dedikerte ressurser som arbeider full tid for
prosjektet. (full autoritet).
3. I matrisestruktur der prosjektorganisasjonen
deler ressurser med linjeorganisasjonen
(delt autoritet).
Organisasjonens
sjef

LinjesjefAvdeling A

LinjesjefAvdeling B

Prosjekt-koordinering

LinjesjefAvdeling C

Funksjonell struktur: Funksjonelle organisasjoner gjennomfører prosjektet,
men prosjektets omfang begrenses normalt til avdelingens grenser. Derfor vil
et prosjekt som involverer flere funksjonelle avdelinger i en slik situasjon bli
utført som et stafettløp fra avdeling til avdeling. Ansvaret for å koordinere en
slik prosjektkjede ligger hos avdelingsledere i linjeorganisasjonen.
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Prosjekt-koordinering
Organisasjonens
sjef

Prosjektleder
prosjekt A

Prosjektleder
prosjekt B

Prosjektleder
prosjekt C

Autonom struktur (prosjektbasert organisasjon): I en autonom
prosjektorganisasjon vil alle nødvendige ressurser være utskilt fra
basisorganisasjonen og utplassert i en selvstendig enhet ledet av en
prosjektleder. Denne prosjektlederen har en høy grad av autoritet over
prosjektet og kan hente ressurser både i basisorganisasjonen så vel som
utenfra. Alle i prosjektet er under direkte styring fra prosjektlederen.
Organisasjonens
sjef

LinjesjefAvdeling A

Prosjektkoordinering

LinjesjefAvdeling B

LinjesjefAvdeling C

Prosjektleder

Prosjektleder

Matriseorganisasjonen har en todimensjonell struktur som et godt
kompromiss mellom autonome og funksjonelle prosjektorganisasjoner. De
viktigste fordelene i matriseorganisasjonen er god utnyttelse av knappe
personressurser, bredere prosjektgrunnlag og koordinering på tvers av
funksjonelle skillelinjer.
Den største ulempen er at prosjektmedarbeidere har to sjefer. Dette
forårsaker ofte konflikter. Overforbruk av knappe personressurser er ofte et
problem.
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Vi kan også skille mellom svake matriser og sterke matriser med balanserte matriser i midten. De
svake matrisene er kjennetegnet ved liten autoritet til prosjekt i forhold til linje. De horisontale
strekene i organisasjonsdiagrammet blir stiplet og de vertikale er tykke. Årsaken kan være at
linjeledelsen ikke TØR slippe fra seg ansvar og myndighet til prosjektet. Ofte finner vi at ingen
prosjektleder er utpekt.
Organisasjonens
sjef

LinjesjefAvdeling A

LinjesjefAvdeling C

LinjesjefAvdeling B

Prosjektkoordinering
manag

De sterke matrisene er kjennetegnet ved styrke til prosjektene og at prosjektene regnes som
viktige for organisasjonen. Ofte er det opprettet et eget prosjektkontor (Project Management
Office eller PMO) som har et prosjektfaglig ansvar og kanskje et ansvar for oppfølging av
bedriftens prosjektportefølje. Prosjektleder er ofte profesjonell og hører hjemme i
prosjektavdelingen (prosjektkontoret).
Organisasjonens
sjef

Prosjektsjef

LinjesjefAvdeling A

LinjesjefAvdelingB

LinjesjefAvdeling C

Prosjektleder
Prosjektleder
Prosjektleder

Prosjektkoordinering

manag
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Larson og Gobeli gjorde i 19888 en undersøkelse der de fant en sammenheng mellom grad av
selvstyre i prosjektgruppen og prosjektets ”mislykkethet” slik det fremgår i figuren over. Vi ser at
autonome prosjekter er oftere vellykket enn prosjekter som gjennomføres innenfor en avdeling.
Men de autonome prosjektene er dyre fordi vi trekker våre begrensete ressurser helt vekk fra
andre oppgaver. Vi ser at sterke og balanserte matriser også gir gode resultater. I flertallet av
prosjekter er de mest kostnadsoptimale. Larson og Gobelis undersøkelse indikerer at vi bør
unngå prosjekter innenfor en avdeling og prosjekter i svak matrise. Svak matrise skyldes ofte
dårlig prosjektkultur.

Matriseorganisasjonen – konflikter og effektivitet
Prosjektarbeid er i sin natur tydelig og resultatorientert. Dette gjør det lettere å prioritere, ta i litt
ekstra når det trengs og fokusere på det vesentlige. En av de store fordelene med
matriseorganisering er at vi får til et nært og konstruktivt samarbeid mellom linje og prosjekt. En
annen og minst like stor fordel er at vi sikrer tverrfaglighet. Viktige saker blir belyst raskere og mer
allsidig, det bidrar til beslutninger med høyere kvalitet.
Ulike spesialister må ofte fordele sin tid på flere prosjekter og det ordinere arbeid i linjen.
Sentrale ressurser kan settes inn der de i hvert enkelte tilfelle gjør best nytte for seg.
Den enkelte medarbeider i prosjektet får økt forståelse for både helheten og egen rolle.
Det blir enklere å påvirke, ta initiativ og selvstendig ansvar. Prosjektarbeidet skaper motivasjon og
engasjement, noe som gir positiv effekt på resultat av arbeidet, gjennomføringstid og kostnad.
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Prosjektleder opplever ofte en manglende autoritet i forhold til basisorganisasjonen. Dette gjelder
særlig i svake matriser. På den andre siden vil linjeledere ofte føle at prosjektene snylter på linjens
ressurser. Begge deler er symptomer på manglende prosjektkultur og gir dårlig prosjektevne.
Løsningen ligger i å avklare roller, ansvar og myndighet. På et overliggende plan er det
prosjektleder som svarer for hva og når som skal gjøres, linjen har ansvaret for hvordan (fagmessig
utførelse) og hvem som inn i prosjektet. Dette er gjerne kjennetegnet for den balanserte matrisen.

Matriseorganisasjoner kan føre med seg mange konflikter. Prosjektet og den løpende
virksomheten anvender de samme ressurser og aktørene kan ha et ulikt syn på hvordan
arbeidet skal utføres. Dette kan skape små og store konflikter.
At slike interessekonflikter oppstår behøver ikke alltid være negativt. Som oftest finnes de
allerede latente i virksomheten. Det er heller en fordel at de kommer opp på bordet og at
mulig skadeeffekt derved blir synlig.

Ansvarsfordeling i prosjekter
Ansvarsdeling
PROSJEKTEIER:
START OG STOPP,
MÅL OG RAMMER

PROSJEKT:
HVA OG NÅR

LINJEN:
HVEM OG HVORDAN
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For å unngå unødige konflikter, bør vi ha en klar forståelse for ansvarsfordelingen i prosjekter.
Linjeorganisasjonen står ansvarlig for ressurstilgang og faglig kompetanseutvikling. I
prosjektorganisasjonen avgjøres hva de tildelte ressurser fra linjen skal utføre.
Prosjektgruppene bemannes med personell fra linjen. Man bør tilstrebe en virkelig integrering av
involverte funksjoner og en utstrakt delegering til arbeidsgruppene. De beste resultater oppnår vi
når deltakerne selv føler ansvar for hvordan arbeidet skal utføres.
Balansen mellom hva/når og hvem/hvordan kjennetegner den balanserte matrise.
Prosjekteier har det overordnete ansvar og beslutter prosjektets rammer, godkjenner dets
omfang og beslutter start og stopp.
Vellykket fordelingen av ansvar i matriseorganisasjonen forutsetter klare spilleregler og
fungerende informasjonsutveksling mellom de ansvarlige.
I hovedtrekk kan ansvarsdelingen beskrives som vist. Men jo mer rendyrket
prosjektorganisasjonen er, jo større del av tiden til medarbeiderne prosjektet disponerer, desto
mer overtar prosjektlederen ansvaret også for hvordan arbeidet skal utføres.

Et godt samspill i matriseorganisasjonen forutsetter at ansvarsområdene er beskrevet tydelig og
at medarbeiderne kjenner dem.
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Kommunikasjonsflyten i prosjektorganisasjonen
Informasjonsflyten i et prosjekt
er mer kompleks og krevende
enn i en linjeorganisasjon. Det er
derfor viktig å være oppmerksom
på informasjonsbehovet og
hvordan det skal løses i hvert
enkelt prosjekt. En
kommunikasjonsplan for
prosjektet kan være et nyttig
verktøy. Den kan vise mønsteret
for informasjon og formell
kommunikasjon internt og med
eksterne ressurser.

Informasjonsflyt
Prosjekteier

Linjeleder

Prosjektleder

Prosjektmedarbeider

KOMMUNIKASJONSPLAN
Form
Hyppighet
Skriftlig
Kvartalsvis
rapport
Muntlig +
Prosjekteier
Muntlig ved
statusrapport behov,
statusrapport 1
gang/måned
Styringsgruppe Skriftlig
6 ganger/år
oppfølging av
funksjon, tid,
kost
Prosjektgruppe Verbal status- Månedlig
rapport
Mottaker
Ledergruppe

Ansvarlig
PL
PL

PL

DPL

Fagforeninger

Muntlig
Kvartalsvis
statusrapport

Leder T-avd

Internavis

Skriftlig eller 3 ganger/år
intervju
Avtale
Ved behov

PL

Leverandører

PL

87

Tilknytning til basisorganisasjonen

Prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen er et felles dokument
som inneholder alle planer for prosjektet.
De ressurser som prosjektet trenger skal
fremgå av prosjektbeskrivelsen.
Ressurstilgangen til prosjektet utarbeides i
samråd med berørte linjesjefer. Resultatet
betraktes som en kontrakt mellom
prosjektet og linjeorganisasjonen.
Enhver endring i ressursbehovet krever
endring av kontrakten. Ofte løses slike
spørsmål i styringsgruppen der viktige
ressurseiere ofte deltar.
Som vist over har vi også ulike former for kontrakter og avtaler mellom prosjektleder og
ressurseiere angående bruk av ressurser. Når kontrakter går mot eksterne organisasjoner er de
juridisk bindende.

Mer om den prosjektbaserte organisasjonen
Leveransene i de interne prosjektene skal normalt forbedre egen organisasjon. En prosjektbasert
organisasjon (PBO) gjennomfører prosjekter der leveransene normalt utgjør en direkte
forretningsmessig transaksjon med en ekstern kunde. «Normalt» fordi det for begge
organisasjonene kan være unntak. Den prosjektbaserte organisasjonen kan også ha interne
forbedringsprosjekter, og prosjektleveranser kan noen ganger leveres i et forretningsmessig
samarbeid om felles fremtidig fortjeneste (joint venture).
Prosjektleveranser i en PBO leveres altså til en kunde som tar den i bruk som kunden betaler for.
Basisorganisasjonen i en PBO blir et støtteapparat for prosjektene. For å sikre seg mot den
usikkerheten som man alltid har i prosjekter, blir en kontrakt mellom partene, PBOen og kunden,
et viktig dokument.
En del begreper som er sentrale i de interne prosjektene blir mindre viktige. Effektmålet blir den
fortjenesten som leveransen direkte gir ved betaling av en utsendt faktura, og det innfris oftest
relativt kort tid etter overlevering og godkjenning. Leveransemål blir umiddelbart tydeligere enn i
de fleste interne prosjekter fordi partene raskt blir enige om de tre elementene leveranser, tid og
kost. I bygg- og anleggsprosjekter, den vanligste prosjekttype knyttet til PBO, blir
situasjonsorientert planlegging meningsløst, og entreprenøren arbeider med hell med klassisk
aktivitetsstyrt planlegging der eventuelle milepæler legges inn til slutt i planen.
Beslutningspunktene i en prosjektmodell endrer karakter etter at kontrakten er underskrevet
fordi å nedlegge prosjektet kan ha store negative konsekvenser for begge parter.
Andre begreper blir mye mer viktige, for eksempel ressursplanlegging, kritisk linje og inntjent
verdi for her arbeider de fleste ressurser full tid i prosjektet.
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Prosjektene i en PBO ofte er mer «konkrete» og «lukkete» enn interne prosjekter, og de vil gjerne
etter kort tid komme inn under kvadranten «Grøftegraving» i Obengs landskap (se side 9). Det
skyldes delvis at en PBO (typisk en entreprenør) ofte har gjort tilsvarende prosjekter før og har en
tilnærmet mal for hvordan prosjektene skal gjennomføres. Leveransene blir ofte fort spesifisert.
Det er typisk for de fleste bygge- og anleggsprosjekter som er den typen prosjekter de fleste
PBOer arbeider med. Her er usikkerheten relativt lav, men vi ser ofte at konsekvensen av
usikkerhet kan være enorme og forårsake konkurs hos entreprenøren – og noen ganger hos
bestiller.
Men PBOer kan også levere systemutviklingsprosjekter (IKT) og produktutviklingsprosjekter. Disse
prosjektene er mer åpne og bruker ofte lang tid før de kommer til kvadranten «Grøftegraving».
Situasjonsorientert planlegging blir nyttig, og agile planleggingsmetoder som «Scrum» kan ha
store fordeler.
Prosjektbaserte organisasjoner kan også være avdelinger i en større driftsbasert organisasjon, for
eksempel en avdeling for spesialleveranser.
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Prosjektorganisasjonen
En prosjektoppgave krever deltakelse av flere personer som bidrar med en kombinasjon av faglig
innsikt, lederskap, tid og energi. Når vi setter sammen en slik gruppe mennesker, kaller vi det en
prosjektorganisasjon. Prosjektorganisasjonen må tilpasses den oppgaven som skal løses. Noen
problemstillinger vil ha større betydning enn andre, for eksempel faglige problemstillinger,
usikkerhet og kulturell kompleksitet. Utformingen av prosjektorganisasjon må også ta hensyn til
de personer som skal arbeide i prosjektet
Felles for alle som deltar i en prosjektorganisasjon er at de skal bidra til å innfri prosjektets mål.
Når målet er nådd, er det ikke behov for prosjektorganisasjonen lenger. Den løses opp, og
medarbeiderne går til andre jobber.

De tre hovedroller
En prosjektorganisasjon har tre organisatoriske hovedroller:
•
•
•

Styrende rolle som har ansvaret for de overliggende forretningsmessige eller nyttemessige
sider av prosjektet. Normalt ivaretas denne funksjonen av prosjekteier, ofte i samråd med en
styringsgruppe.
Ledende rolle som har ansvaret for å lede utføringen av selve oppgaveløsningen og de
mennesker som er satt til dette. Dette er prosjektlederens rolle, noen ganger støttet av
eventuelle delprosjektledere.
Utførende rolle som utfører prosjektaktivitetene. Dette er alle som arbeider aktivt i
prosjektet, i mindre prosjekter også ofte prosjektlederen.

I noen prosjekter har vi også støttende roller. Disse kan bestå av referansegrupper,
prosjektadministrativ støtte og ulike eksperter tilknyttet prosjektet.
Med administrativ støtte tenker vi på assistanse ved prosjektplanlegging og oppfølging, ansvar
for prosjektdokumentasjonen samt utvikling av rutiner og hjelpemidler. Rollen kalles ofte
prosjektadministrator eller prosjektsekretær.
Når vi snakker om prosjektorganisasjonen mener vi alle funksjoner. Når vi snakker om
prosjektgruppen tenker vi mest på den ledende og utførende funksjon. En eventuell
prosjektadministrativ støtte blir også regnet med i prosjektgruppen.
I dette kapittelet tar vi i hovedsak for oss den utførende og styrende funksjon. Den ledende
funksjonen tas primært opp i kapitlet ”Prosjektlederskap”.
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STYRINGSGRUPPE
REFERANSEGRUPPE
PROSJEKTLEDER
REFERANSEGRUPPE

ADMINISTRATOR
PROSJEKTMEDARBEIDERE

PROSJEKTGRUPPEN
I figuren ser vi en generell prosjektorganisasjon med alle fire funksjoner representert. Prosjekteier
er ansvarlig for den styrende funksjon og er prosjektleders overordnete. I en del prosjekter blir
prosjekteier hjulpet av en styringsgruppe. Referansegruppene er støttende, det kan være flere av
dem og de kan være mer eller mindre formalisert. Ofte kan en administrator eller en
prosjektsekretær være en nyttig avlasting for en travel prosjektleder.

Prosjekteieren
Et prosjekt må knyttes til en ansvarlig leder i virksomhetens basisorganisasjon. Dette er en leder
som er prosjektets øverste myndighet og som er villig til å:
• bruke de nødvendige ressurser på prosjektet
• ta den risiko som prosjektet har
• sørge for at effektmålet nås
Vi har valgt å kalle denne lederen for prosjekteier. Kort sagt kan man si at prosjekteier har det
forretningsmessige ansvar for prosjektet.
Prosjekteier er den person som når som helst kan starte og stoppe et prosjekt. Fortrinnsvis bør
slike start og stopp-beslutninger gjøres i prosjektets overliggende beslutningspunkter, BP1-5.
Prosjekteier har normalt ansvaret for at prosjektet er i samsvar med de strategier og
prioriteringer som gjelder i virksomheten, og at det bygger opp under virksomhetens langsiktige
mål. Prosjekteier bestemmer de overordnede rammene og er den øverste besluttende instans. I
mindre prosjekter ivaretar ofte prosjekteier den styrende funksjonen alene. Dette gir en enkel og
rask beslutningsprosess. Det gir imidlertid ingen garanti for at beslutningen er riktig og at den blir
akseptert i organisasjonen. I mange situasjoner er det derfor vanlig at prosjekteier velger å danne
en styringsgruppe.
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Styrende funksjons ansvarsområder
Avklarer:
•Bakgrunn, behov og formål
•Effektmål
•Rammer
•Spesielle ansvarsforhold
•Forhold rundt prosjektrisiko
Godkjenner:
•Mål og planer
•Prosjektorganisasjonen
•Sluttresultatet

Beslutter:
•Start, stopp
•Beslutningspunktene
•Store endringer
BP1
•Nedleggelse

STYRINGSGRUPPE
REFERANSEGRUPPE
PROSJEKTLEDER
REFERANSEGRUPPE

ADMINISTRATOR
PROSJEKTMEDARBEIDERE

PROSJEKTGRUPPEN

Bistår med å:
•Sikre ressurser
•Finne prosjektleder
•sikre motivasjon og lagånd

En spesifikasjon kan aldri erstatter en aktiv
prosjekteier
• En prosjekteier kan du diskutere
med - det kan du ikke med en
spesifikasjon.
• En prosjekteier kan kompromisse det kan ikke en spesifikasjon
• En prosjekteier kan motivere kravet det kan ikke en spesifikasjon
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Styringsgrupper
Når mange av virksomhetens enheter er engasjert i prosjektet, er det naturlig og praktisk å ta i
bruk en styringsgruppe. Her ser vi på styringsgruppen for et enkelt prosjekt, men den kan også
være felles for flere prosjekter.
Styringsgruppens hovedoppgave er å støtte og å hjelpe prosjektet med sin kompetanse og sin
innflytelse. Gruppen ledes oftest av prosjekteier som avgjør hvor mye av den styrende rolle som
skal overlates til styringsgruppen. Det er viktig at de ulike medlemmer av styringsgruppen får
tydeliggjort sitt ansvar så tidlig som mulig. Som vi skal se senere er det hyppige unntak fra dette i
offentlig virksomhet.
Styringsgruppen består ofte av de interessentene som er mest berørte av prosjektet. De kan for
eksempel være ansvarlig for brukerne av prosjektresultatet og/eller ansvarlig for viktige ressurser
i prosjektgjennomføringen.
Arbeidet i styringsgruppen kan sammenliknes med styrearbeid i en bedrift. For å kunne sette mål,
stille krav og støtte lederen med de riktige råd og beslutninger må medlemmene kjenne
virksomheten og omgivelsene godt. På samme måte må styringsgruppen kjenne godt til
prosjektet og hvordan resultatet skal brukes for å oppnå effektmålene.
Styringsgruppen skal begrenses til et
fåtall virkelig interesserte personer.
Arbeidet krever engasjement og
ansvarsfølelse.
Tenk på at styringsgruppen også er et
team som skal formes og trenes.
Prosjektlederen har her en viktig og
oppdragende rolle.
Utgangspunktet er at styringsgruppen er
enig i basisorganisasjonens overordnete
mål og at det prosjektet de skal styre er
riktig satsing. Med dette som
utgangspunkt skal medlemmene:
•
•
•
•
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støtte prosjekteier og prosjektleder
bruke egen kompetanse og innflytelse
informere tilbake til egen avdeling
bistå med å skaffe ressurser
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En klar bestilling og en aktiv og besluttsom styrende funksjon er helt sentralt i alt vellykket
prosjektarbeid.

Et lite prosjekt
I mindre prosjekter består prosjektgruppen av
et fåtall personer som alle rapporterer direkte
til prosjektleder. Bruker deltakerne meste
parten av sin arbeidstid i gruppen blir de ofte
godt sammensveiset. De vil fungere som et
team med en en-for-alle, alle for en-holdning. I
slike tilfeller forsvinner tidvis mye av behovet
for ledelse.
I andre tilfeller er det tvert om. Organisasjonen
har mange små prosjekter på gang samtidig og
prosjektmedarbeiderne arbeider i mange
parallelle prosjekt. Det tett sammensveisete
teamet blir for disse en utopisk drøm.
Medarbeidere, til og med prosjekteiere og
prosjektledere kommer og går under
prosjektets gang. Disse forhold setter store
krav til prosjektlederens evne til å skape
effektive grupper og bra prosjektarbeid.

PROSJEKTEIER
PROSJEKTLEDER

PROSJEKTGRUPPEN

I mindre prosjekter ivaretar ofte prosjekteier den styrende funksjon alene. Prosjektlederen leder
arbeidet samtidig som prosjektlederen også utfører faglig arbeid sammen med de øvrige
deltagerne i prosjektgruppen

Et større prosjekt
STYRING SGRUPPE
Prosjektleder

Delprosjektleder A

Delprosjektleder B

Delprosjektleder C
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I et større prosjekt kan vi ha mer kompliserte og formelle organisasjonsstrukturer. Ofte inndeles
prosjektgruppen i delprosjekter. Hvert delprosjekt får sin ”arbeidsgruppe” ledet av en
delprosjektleder. Delprosjektledere har den ledende funksjon i sine delprosjekter. Den interne
organisering av delprosjektene blir som for prosjektgruppene nevnt tidligere.
Følgende er viktig å være klar over når vi deler inn i delprosjekter:
•
•
•

Unngå store hierarkiske organisasjoner som ikke gir mulighet for fleksibilitet
Sørg for at delprosjektene er mest mulig uavhengige av hverandre. Er det store avhengigheter
kan det like godt være én prosjektgruppe.
Unngå en inndeling som tilsvarer den faglige inndeling i basisorganisasjonen. Dette kan
forsterke avdelingsvise skiller.

De arbeidsstrukturer vi har tatt frem kan være til stor hjelp ved organiseringen.
I virkelig store og komplekse prosjekter som integrerer flere mindre prosjekter kan vi ta i bruk
prosjektledergrupper som ledes av prosjektlederen.

Styrende rolle i offentlige prosjekter
I offentlige prosjekter har styrende rolle ofte en komplisert sammensatt struktur. Det skyldes
delvis at offentlige prosjekter må rette seg inn under lover og regler som gjelder i offentlige
forvaltning, delvis at prosjekter i det offentlige har kompliserte konstellasjoner av
oppdragsgivere. Oppdragsgiveren kan være en offentlig etat som ofte står
kommunikasjonsmessig fjernt fra prosjektet. Siden det ofte ikke vil være et strategisk fellesskap
knyttet til prosjektet, vil det være fornuftig at oppdragsgiver sørger for opprettelsen av en
styringsgruppe snarere enn å utpeke en prosjekteier. Da vil styringsgruppen stå felles ansvarlig
for de beslutninger som må tas. Styringsgruppen vil ofte ha med medlemmer med svært ulike
organisatoriske og politiske utgangspunkter. Derfor kan det ofte forekomme at beslutninger i
styringsgrupper får vinnere og tapere, og registrering av avvikende synspunkter i fotnoter.

PLP
Innovasjon Norges prosjektmodell PLP (Prosjektlederprosessen) beskriver en inndeling der det er
følgende styrende roller:
• Initiativtaker – person eller organisasjon som fremmer prosjektet
• Prosjekteiere – personer eller organisasjoner som har et eierforhold til prosjektet. Det
skilles mellom A-eier (hovedeier) og B- og C-eiere.
• Oppdragsgiver – en person eller organisasjon som på vegen av prosjekteiere gir oppdrag
til en prosjektansvarlig gjennom en oppdragsspesifikasjon
• Prosjektansvarlig – en person som utnevner prosjektleder og deltar aktivt i
sammensettingen av en styringsgruppe og er normalt styringsgruppens leder. For øvrig
tilsvarer prosjektansvarligs oppgaver i PLP det som er prosjekteiers oppgaver i denne
boka.
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Prosjektgruppen
Prosjektgruppen består av de nøkkelpersonene
som trengs for å gjennomføre prosjektet. Dens
form og sammensetting vil være avhengig av
prosjektet. Dersom prosjektet endrer karakter
underveis, vil det også være fornuftig og
tilpasse prosjektgruppen. I det minste bør
prosjektgruppen revurderes ved viktige
milepæler og faseoverganger. Denne
fleksibiliteten muliggjør effektiv utnyttelse av
personressursene. Bytte av personer og
omplasseringer bør planlegges slik at
omstillingene ikke skaper for mange problemer
for de berørte parter.
Valg av prosjektdeltakere bør gjøres ut fra deres kunnskaper, interesse, personlige egenskaper og
mulighet til å delta. I noen sammenhenger kan det være en utfordring å skaffe de rette ressurser,
andre ganger kan det være mange som ønsker å bidra. Under alle omstendigheter skal
prosjektgruppen bestå av de personer som deltar aktivt i prosjektet. Skal prosjektleder lykkes er
det veldig viktig at de rette folkene er på plass.
Prosjektorganisasjonen beskriver de enkelte organisatoriske enheters rolle og sammensetning
samt deres innbyrdes sammenheng. Beskrivelsen inneholder ikke hvordan de enkelte grupper og
medarbeidere kommuniserer og samarbeider. Dette vil i stor grad være bestemt av de
medvirkende personers styrkeposisjon, forhandlingsevne, faglig dyktighet med videre. I sin
enkleste form vil prosjektleder være drivkraften i et nettverk som involverer personer etter
behov og på forskjellig måte.
I større prosjekter vil mange medvirke underveis, i perioder og etter behov. Kjernegruppe består
av prosjektleder og 2 – 3 nøkkelpersoner. Kjernen sikrer kontinuitet, koordinering og et målrettet
arbeid. Undergrupper dannes etter behov og oppløses igjen.

Ansvarskart
I alt prosjektarbeid er det viktig å tydeliggjøre roller, for eksempel hvem som har ansvar for hva,
hvem som utfører, hvem som skal informeres og hvem som skal rådspørres. Et ansvarskart gir en
enkel oversikt over dette. For hver aktivitet bestemmes:
• Hvem som er hovedansvarlig (H) og utførende (U)
• Hvem som skal: informeres (I) og konsulteres (K)
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Sprenge fjell
Fjerne masse
Støpe fundament
Montere bærere
Frakte materialer

Anne
H
I
H

Nils
U
H
U

Petter

Nina

U

K
H/U

H/U
U

U

I noen sammenhenger ser vi at prosjektene tildeler ansvar til en instans, funksjon eller avdeling.
Sterk forpliktelse blir det først når navnet står der.
Ansvarskartet skal ta utgangspunkt i hele prosjektorganisasjonen. Prosjekteier og deltagere i
styringsgruppen har en helt naturlig plass.

Prosjekter som er leverandør til et annet prosjekt
Prosjektet kan igjen ha kontakt
med andre prosjekter i eller
utenfor organisasjonen. Et
eksempel på dette kan være en
organisasjon som utvikler et
system som skal tas i bruk i en
annen organisasjon. Prosjektene
overlapper delvis, men har ulike
effektmål for egen organisasjon og
oftest også ulike prosjektmål.
Derfor må de også ha sine egne
styrende, ledende, utførende og
støttende funksjoner.

To prosjektorganisasjoner
STYRINGSGRUPPE
STYRINGSGRUPPE

PROSJEKTLEDER
ADMINISTRATOR

PROSJEKTLEDER
ADMINISTRATOR
PROS JEKTMEDARBEIDERE

PROSJEKTMEDARBEIDERE

PROSJEKTGRU PPEN

PROSJEKTGRUPPEN

Vi kan ha delvis felles deltakelse i
utførende og støttende
funksjoner, men ikke i styrende
rolle.
Prosjekter der flere parter samarbeider er ofte utfordrende. Mange forskningsarbeider om årsaker
til tid-og kostnadsoverskridelser i prosjekter påviser en sammenheng mellom bruk av eksterne
leverandører og overskridelser.
Siden et slikt samarbeid ofte sikrer en kompetanseforbedring er det ønskelig. Prosjektleder må
derfor være bevisst på å sikre de beste samarbeidsforholdene og å kunne forstå ulike kulturer.
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Prosjekter der flere organisasjoner samarbeider
I noen prosjekter vil flere organisasjoner
”Joint venture”
(juridiske enheter) samarbeide om en
GRUPPE
leveranse og et felles prosjektmål. I så
fall vil styrende funksjon settes sammen
A
av personer fra de deltakende bedrifter
selv om de har ulike overordnete
PROSJEKTB
LEDER
interesser på andre områder. Alle
ADMINISTRATOR
deltakere i styrende funksjon vil da ha et
beslutningsansvar, men kun en av dem
PROSJEKTMEDARBEIDERE
bør være ”prosjekteier” og fungere som
PROSJEKTGRUPPEN
kontaktperson mot prosjektleder. I
figuren samarbeider bedriftene A, B og
C. A’s representant er prosjekteier.
«Joint venture» er også en variant i de fire kontraktsdimensjonene nevnt på side 57.

C

Støttende rolle
For å unngå en overdimensjonert operativ prosjektorganisasjon kan vi ofte ta i bruk
støttefunksjoner som f.eks. referansegrupper. Disse gir råd til prosjektgruppen, primært til
prosjektleder og styringsgruppe. I referansegruppen kan ideer og alternative tiltak testes ut
samtidig som gruppen kan være markedsfører og hjelpe til med forankringen av prosjektet i
linjeorganisasjonen.
I referansegruppen kan, utenom interne spesialister, - brukere, fagforeninger, eksterne
spesialister, opinionsdannelse, samt representanter for samarbeidspartnere,
interesseorganisasjoner og myndigheter inngå.

Mottaker
En prosjektleveranse må ha en mottaker.
Mottakeren har ansvaret for å overta
leveransen og for videre drift og vedlikehold.
Derfor er mottakeren en viktig interessent.
Siden prosjekter kan ha flere leveranser, kan
det også ha flere mottakere. Mottakeren hører
også med til prosjektorganisasjonen, men er
normalt ikke aktiv deltaker i prosjektgruppen.
Ofte finner vi mottakeren i prosjektets
styringsgruppe.
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Entrepriseformer
I prosjekter der det er en oppdragsgiver og en eller flere oppdragstakere snakker man gjerne om
entrepriser. Dette er typisk innenfor bygg- og anlegg der begrepet «byggherre» er en viktig rolle,
tilsvarende en prosjekteier bortsett fra at byggherren gjerne er en organisasjon.
Vi har fire typiske entrepriseformer slik som vist på side 58 i kapitlet «Usikkerhet»:
• Totalentreprise – turnkey, funksjonsbeskrivelse
• Generalentreprise – hele prosjektet settes bort av byggherren
• Hovedentreprise – mesteparten av prosjektet settes bort av byggherren
• Delte entrepriser – deler av prosjektets settes bort av byggherren
Valget er avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet, oppdragsgivers kompetanse og
leverandørens kompetanse. 9

Totalentreprise:
Dette kalles ofte en turnkeykontrakt.
•
•
•

Byggherre utarbeider funksjonskrav
Totalentreprenøren har både prosjektledelse, konstruksjon på bakgrunn av funksjonskrav,
anskaffelser, bygging og byggeledelse.
Totalentreprenøren kan leie inn underentreprenører

Det blir et stort ansvar på totalentreprenøren som må velges med omhu. For stort prispress på
entreprenøren kan gi kvalitetsproblemer.

Byggherre
Kontrakt
Hovedentreprenør
Underleverandør
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Generalentreprise
Her er det byggherren som prosjekterer (planlegger prosjektet) og som tegner kontrakt med kun
en entreprenør for byggearbeidene. Denne «generalentreprenøren» tegner så øvrige kontrakter.
Det kan være et problem å få entreprenører til å påta seg oppdraget, og man er avhengig av godt
forhold mellom byggherre og generalentreprenør for å lykkes.
Byggherre
Kontrakt
Generalentreprenør
Underleverandør

Underleverandør

Hovedentreprise
Her er det igjen byggherren prosjekterer, mens hovedentreprenør er utfører av bygningsmessige
arbeider. Sideentreprenører, som er byggherres ansvar, utfører f.eks. VVS, elektro, grunnarbeider
osv.
Entrepriseformen medfører ofte at ting ikke utføres samtidig – det kan gi lang gjennomføringstid.
H
Hovedentreprenør har ofte et utvidet ansvar, ofte koordinering/integrasjon – går da mot
totalentreprise
Byggherre
Kontrakt
Hovedentreprenør
Underleverandør

Underleverandør

Kontrakt
VVS?
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Delt entreprise
Denne entrepriseformen er også kalt «byggherrestyrte sideentrepriser». Byggherren har
kontrakt med mange sidestilte entreprenører, og det er byggherren som koordinerer/integrerer.
Kontrakter kan inngås ofte etter hvert som prosjektet utvikler seg.
Dette krever en god og profesjonell byggherreorganisasjon. Kan være prosjekter der ingen har
særlig god erfaring, f.eks. OL, OSL, store offshoreprosjekter.
Byggherre har stor mulighet for styring, kontroll og tiltak
En ulempe er at det kan være mange gråsoner mellom kontraktene.
Byggherre
Kontrakt
Entreprenør
Underlev
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Entreprenør

Underlev

Underlev

Byggeleder
Underlev
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Prosjektlederskap
Prosjektledelse har primært vært å finne innenfor større
ingeniøroppgaver. I dag har man imidlertid prosjektledere i
mange forskjellige typer virksomheter og innen alle deler av
samfunnslivet. Prosjektene har ofte likhetstrekk med de
tradisjonelle ingeniørprosjektene, hvor det er tydelige krav til
kvalitet, tidsfrister og kostnader og hvor fysisk fremdrift kan
måles med det blotte øye. Men vel så ofte er deres mål og
rammer mer diffuse, samtidig som den største utfordringen er
å få i gang den organisasjonen som skal gjøre selve jobben.

En prosjektleders oppgave
er ikke å få
prosjektmedarbeiderne til å
arbeide, men å gjøre det
mulig for dem å arbeide.
(Tom de Marco)

Prosjektlederen må kjempe med interne organisasjonsforhold, eksterne miljø- og markedskrav
samt et vell av interessenter som vil kunne påvirke prosjektet. Prosjektledelse i dag beveger seg
vekk fra det syn som sier at nøkkelen til suksess bare er prosjektplanlegging og kontrollinnsats. I
dag er vi mer opptatt av å lede mennesker, deres innsats og evne til å jobbe i grupper.
Prosjektlederen må kunne plukke ut talenter, trekke ut evner samt skape entusiasme og
pågangsmot hos de menneskene som skal utføre arbeidet i prosjektet.

Hva kjennetegner god ledelse?
Hva som kjennetegner gode ledere har vært gjenstand for endeløs diskusjon og forskning. Klare
svar finnes ikke siden det avhenger av hvem som skal ledes, situasjonen og oppgaven. Generelt er
det et økende kunnskapsnivå hos medarbeidere, og ofte vil de so skal utføre oppgaven ha høyere
kompetanse enn lederen. Mange vil da hevde at det viktigste en leder kan bidra med er å motivere
medarbeidere. En god del medarbeidere vil oppfatte det som provoserende, for de er i
utgangspunktet motivert ut fra selve oppgaven. Da gjenstår for lederen å legge forholdene til rette
for sine medarbeidere, og ikke minst, sørge for at de ikke blir demotivert. Demotiverende ledelse
er dessverre et problem i moderne arbeidsliv.

Ledelse i prosjekter
Prosjektlederens utgangspunkt er spesiell. Ved hjelp av lånte ressurser skal det skapes gode
resultater under stort tidspress. Rollen kan bare i begrenset grad utøves ”med hjemmel i” en
posisjon i et lederhierarki. Påvirkning av prosjektmedarbeiderne derfor skje på annen måte enn
gjennom utøvelse av linjeautoritet. Dette betyr at prosjektlederen er avhengig av å beherske
innflytelsesbaserte lederstiler.
Prosjektlederrollen skiller seg fra andre lederroller ved at:
•
•
•

Prosjektmedarbeiderne normalt ikke har et ansettelsesforhold i prosjektet
Fokus settes mot fullførelse av en enkelt oppgave – prosjektet
Prosjektlederrollen er avgrenset i tid
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En prosjektleder må skape sin lederrolle på
kort tid. Målene skal gjøres levende og det
skal skapes en sterk lagånd blant
medarbeidere som kommer og går.
Prosjektledere skal stimulere det kreative
miljø og skape de rette forutsetningene for
utvikling. Under gjennomføringen skal fokus
settes på produktivitet og effektivitet. Dette
forklarer det høye kravet som må stilles til
prosjektlederens personlige egenskaper og
hvor viktig det er å ha støtte fra ledelsen og
lojalitet fra omgivelsene.

Balanse mellom ansvar og myndighet
Prosjektleders ansvar er ofte beskrevet i
håndbøker, prosjektmodeller, retningslinjer og
mandater. Myndigheten er imidlertid mer
uklar. Det er ikke alltid lett å forstå ”.....å ha
rett til innenfor prosjektets rammer å fatte
alle beslutninger som kreves for å nå målet ”.
Hva slike beskrivelser konkret innebærer må
prosjektleder utrede og avstemme med
prosjekteier.
Det råder ofte en sterk ubalanse mellom
ansvar og myndighet for prosjektleder. Det
bør avtales en fullmakt hvor det går frem hva
prosjektleder har lov til å gjøre og hvordan en
fordeler ansvaret mellom linje og prosjekt.

Prosjektlederen i ulike prosjekttyper
Det er ulike krav til prosjektleder avhengig av
prosjekttypen.. Det lukkete prosjekt er klart og
konkret og krever en prosjektleder som kan
fungere nærmest som en orkesterleder: tid,
sted, lokale, publikum, repertoar, musikere og
så videre er gitt. Den enkelte musiker kjenner
sin rolle og sammen har de øvd på
musikkstykkene i uke etter uke. Et åpent
prosjekt, som er udefinert og ofte usynlig,
krever en prosjektleder som ligner på en
stifinner og lobbyist. Her er det snakk om å
kombinere prosjektets frihetsgrad med
prosjektlederes kreative potensial og mange
kontakter.
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Ledelse uten blanke knapper i ukjent
territorium
• Lånte ressurser
• Har i utgangspunktet
liten uformell autoritet
• Har ofte lite formell
autoritet
• Få ”ledelsessubstitutter”
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De forskjellige prosjekttyper vil ofte ha en tilhørende lederstil. Å kunne identifisere prosjekttype og
dermed velge rett prosjektleder og prosjektgruppe er en viktig oppgave for prosjekteier.
Det er altfor lett å bli opptatt av prosjektets daglige gjøremål. Det er viktig og stoppe opp og tenke
over egen innsats for å sikre prosjektets suksess. Å gjøre selvanalyse og reflektere er ikke naturlig
for utålmodige og handlingsorienterte prosjektledere. Prosjektlederen må vurdere egne sterke og
svake sider, og om det er nødvendig å delegere enkelte typer av ledelsesoppgaver. Å ”Se innover”
betyr også at en blir klar over sitt eget stressnivå. En stresset prosjektleder snubler ofte, og gjør
som regel andre stresset også.

Integrasjonsstyring
Prosjektlederens kompass peker på hvor viktig det er å ha et tydelig
og dagsaktuelt bilde av prosjektet til enhver tid. Dette kan oppnås
ved hjelp av en kontinuerlig utforming og oppfølging av prosjektet
og den sammenheng det eksisterer i. Prosjektleder må se oppgaven
i et helikopterperspektiv og sørge for en kontinuerlig vurdering av
alle prosjektets grenseflater.
Prosjektlederen må kunne håndtere mange interessenter. Det kan
være alt fra prosjekteier, styringsgrupper, linjesjefer, leverandører
og entreprenører - til politikere, myndigheter, brukere,
allmennheten med flere. Dette er områder som stiller store krav til
prosjektlederen som representant, formidler, forhandler og
samordner.
Integrasjonsstyringer det eneste kompetanseområdet som
prosjektleder ikke kan delegere til andre prosjektmedarbeidere

Prosjektlederen som generalist eller spesialist
Er prosjektet tungt faglig og prosjektlederrollen slik at ledelse og
faglig arbeid skal kombineres, må prosjektlederen ha sterk faglig
tyngde. En spesialist som prosjektleder kan imidlertid ha
vanskeligheter med å håndtere store prosjekter. Det er stor risiko
for at egne områder bevisst eller ubevisst prioriteres. Det betyr
igjen at andre områder kan bli skadelidende.
Dersom det er generalistrollen vi trenger, er behovene for
detaljkunnskap ikke tilstede. Det betyr ikke at hvem som helst
kan ta jobben. Prosjektlederen bør ha faglig gehør. De må selv ha
kunnskap nok til å forstå at noe er feil. De må ha innsikt nok til å
kunne tolke hva det kommer av og de må vite hvor de kan hente
hjelp. Dersom prosjektlederen er en utpreget generalist, kan det
også være vanskelig å opparbeide den nødvendige respekt hos
spesialistene i prosjektgruppen.

105

Prosjektlederskap

I store og komplekse prosjekter kan en “teknisk” prosjektleder arbeide parallelt med en
“administrativt” innrettet prosjektleder.

Prosjektets størrelse påvirker prosjektlederens fordeling på det å selv utføre faglige aktiviteter og
det å lede arbeidet. I små prosjekter deltar ofte prosjektleder i utførelse av faglige aktiviteter. I
store prosjekter må prosjektlederen bruke mere av sin tid på samordning og arbeidsledelse, noe
som krever mer av lederegenskaper.

5 nøkkelord i prosjektlederskap
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Felles syn, forpliktelse, gjensidig respekt, tillit og involvering er nøkkelbegreper i godt
teamarbeid. Begrepene er sentrale i Ericssons prosjektmodell PROPS. Det er prosjektleders
ansvar å sørge for at disse begrepene blir til holdninger blandt prosjektmedarbeiderne og gir
føringer i prosjektgruppen i forbindelse med gruppearbeid og lederskap.
•
•
•
•
•

Felles syn betyr at alle i prosjektorganisasjonen har en felles forståelse for prosjektet og
dets hensikt. Felles syn sørger for at personer blir selvgående.Behovet for detaljstyring
reduseres.
Forpliktelse betyr at alle i prosjektet føler en forpliktelse til å yte sitt beste og for å
gjennomføre de arbeidsoppgaver de har fått ansvar for med beste kvalitet.
Gjensidig respekt skal sørge for at man unngår destruktive konflikter til tross for sterke
meningsforskjeller, og at ulike persontyper med lite kjennskap til hverandre raskt settes
sammen i en prosjektgruppe.
Tillit skal sørge for trygghet mellom medarbeidere slik at det blir trygt å uttale seg
kontroveriselt og å være kreativ uten redsel for å dumme seg ut.
Involvering går på at man selv har plikt til å involvere seg og delta når det er nødvendig.
Samtidig må man sørge for å involvere andre som sitter med informasjon og kompetanse i
prosjektet.

Begrepet ”respekt” krever utdyping. Det består av mange faktorer som
•
•
•

Indviduelle holdninger
o Nysgjerrighet
o Åpenhet
Holdning
o Interesse for andre
o Forventninger
Væremåte
o Bekreftelse
o Takknemlighet
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Stimulerende prosjektmiljø
En vesentlig del av
prosjektleders ansvar er å
skape et stimulerende miljø.
Det stimulerende miljøet
tilfører energi og motivasjon.
Ifølge Francis Hartman 10 er
følgende elementer viktige
for å sikre et slikt miljø. Som
vi ser sikrer de også de fem
nøkkelordene (felles syn,
forpliktelse, respekt, tillit og
involvering).

•

•

•

•

•

Åpen kommunikasjon uten skjulte agendaer bidrar til respekt og tillit. La heller flere enn
nødvendig få informasjon enn færre enn nødvendig. Sørg for at informasjonen er
sannferdig. Ikke tro at andre vet det samme som deg, særlig hvis du er prosjektleder og
sitter med mest informasjon.
Eierskap til arbeidsoppgaver gir involvering. Få liker å bli detaljstyrt. I prosjekter handler
mye om å slippe ting fra seg og delegere til andre. Som prosjektleder må du motivere og
invitere personer til samarbeid og gi dem eierskap, ikke pådytte arbeid. Derfor er det også
viktig med bred deltakelse i prosjektplanlegging, fordi dette gir eierskap og felles syn.
Kreativitet virker ofte farlig fordi det betyr at man tenker annerledes og utenfor mønstre.
Å tillate kreativitet også når den virker truende er viktig. Det er stimulerende og sørger for
involvering og til at vi har det moro i prosjektet. Kreative løsninger, særlig tidlig i
prosjektet, bidrar til mange alternativer og et vellykket prosjekt.
Å ha det moro er en utmerket stimulans. Moroen bør være relatert til det vi gjør i
prosjektet for å få størst utbytte. Ha det moro bidrar til kreativitet og tillit. Men dersom
det ikke eksisterer tillit i gruppen, klarer vi neppe å ha det moro. Det kan være lurt å søke
etter en humørspreder som deltaker i prosjektgruppen.
En stammekultur sørger for motivasjon,
samhold og fellesskap. Det gir forpliktelse
og gjensidig respekt. Ytre symboler og
felles arrangementer bidrar til å skape
stammekultur. Skap blest om teamet.
Samtidig må vi passe på at
stammekulturen ikke får en slik karakter
at den ekskluderer andre
samarbeidspartnere og nykommere i
prosjektgruppen.
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De 9 kompetanseområder
Project manager’s 9 knowledge areas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integration management
Scope management
Time management
Cost management
Communication management
Risk management
Human resource management
Procurement management
Quality management

Project Management Institute (PMI) definerer 9 kompetanseområder for en prosjektleder.
Disse er blitt akseptert over hele verden som grunnleggende og nødvendig kompetanse. For
en mer detaljert beskrivelse kan du se Project Management Institute’s Body of Knowledge
(PMBOK som du kan finne på www.pmi.org). De ni kompetanseområdene kan være
utgangspunkter for nødvendige prosedyrer og prosesser i prosjektgjennomføringen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrasjonsstyring handler både om helhetssynet på prosjektet og å se til at alle
grenseflater er avklart og koordinert (se side 105).
Omfangsstyring er todelt, arbeidsomfang og leveranseomfang. Prosjektleder må ha
nødvendig kompetanse for å klarlegge begge deler.
Tidstyring: Ha kontroll over planlegging og oppfølging i tidsdimensjonen slik at det kan
gjennomføres innenfor tidsrammen:
Kostnadsstyring: Ha kontroll over planlegging og oppfølging av prosjektets kostnader slik
at det kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen. Planning and controlling costs and
budget to ensure that the project is completed within the agreed cost frame.
Kommunikasjonsstyring: Ha kontroll over de nødvendige prosesser for å sikre
kommunikasjon, utover og oppover, skriftlig og muntlig med den nødvendige oversikt og
arkivering.
Usikkerhetsstyring: Håndtere systematisk de nødvendige prosesser som kan avklare risiko
og muligheter, hendelsesusikkerhet og estimatusikkerhet.
Personalstyring og ledelse: Sørge for god ledelse og best utnyttelse av prosjektets
menneskelige ressurser.
Styring av avtaler og kontrakter: Håndtering av de nødvendige prosesser for å sikre
formelle avtaler
Kvalitetsstyring: Håndtere de formelle og uformelle prosesser som er nødvendig for å
sikre prosjektets vellykkethet, bade når det gjelder gjennomføring og leveranser.
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Team og grupper
Som tidligere nevnt er prosjektoppgaver oftest – i hvert fall tidvis - av en slik type at alles bidrag er
nødvendig og sluttproduktet er ulikt fra det den enkelte kan komme opp med. Det er særlig når vi
planlegger, arbeider kreativt og ser på alternative løsninger at det er nødvendig. I en slik
sammensetting trenger vi en velfungerende eller moden gruppe.
Når oppgaven er brutt ned og fordelt (resultat av planlegging) kan vi arbeide mer individuelt, noen
ganger i grupper der kravet til modenhet er mye mindre.
Individer er byggesteiner i team og grupper. Derfor bør vi ha god menneskekunnskap for å få
grupper til å bli gode. For å forenkle og lette forståelsen kategoriserer vi mennesker i en form for
«typologi»”. Allerede de gamle grekere delte menneskene inn 4 typer: melankoliker, sangviniker,
koleriker og flegmatiker.
engstelig
bekymret
uykkelig
mistenksom
alvorlig
tankefull

Innadvendt

fornuftig
prinsippfast
kontrollert
utholdende
stødig
rolig

Emosjonell

Melankolsk

Kolerisk

raske reaksjoner
egosentrisk
ekshibisjonist
temperamentsfull
histrionisk
aktiv

Utadvendt

lekfull
lettlivet
Kolerisk
Flegmatisk
sosial
ubekymret
håpefull
fornøud
Ikke emosjonell

Hippokrates – legekunstens far, 460 – 377 f.Kr.

I prosjekter setter vi sammen en gruppe med
mennesker som ofte har lite kjennskap til
hverandre og som skal produsere resultater på
kort tid. Mange vil mer eller mindre bevisst
prøve å sette sammen gruppen av mennesker
som er like seg selv. Dette gir ikke de beste
gruppene. Men det å få grupper med svært
ulike personer til å fungere bra, gir spesielle
utfordringer og krever kunnskap om både
hvorfor og hvordan vi er forskjellige.

Når to mennesker tenker helt likt, har
man bare bruk for den ene.
William Wingley jr
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Kognitive prosesser
Psykologer snakker om kognitive prosesser.
Med det mener vi hvordan mennesker mottar,
behandler og reagerer på informasjon og
stimuli. Når vi er forskjellige skyldes det delvis
at vi har ulike kognitive prosesser.
Når vi stilles ovenfor en ny situasjon, vil vi først
bruke vår oppfattelsesfunksjon, deretter kobles
om nødvendig inn vår vurdering og til slutt
starter vi en prosess som fører til en beslutning
eller en aksjon. Avhengig av situasjonen kan
prosessen ta kort eller lang tid.

C.G. Jungs typologiske modell
Utadvent

Innadvent

Sanse

Oppfatte

Intuisjon

Føle

Vurdere

Tenke

Vurdere

Avslutte

Oppfatte

C.G. Jung var en kjent sveitsisk psykiater som i første halvdel av nittenhundretallet formet det som
nå er grunnlaget for mye av personlighetstesting og typologi. Han fant at vi har en lite foranderlig
«hovedholdning» karakterisert ved at vi er mer eller mindre utadvendte eller innadvendte. Han
identifiserte to «funksjoner», oppfatningsfunksjonen og vurderingsfunksjonen som hver igjen har
to sider. For å oppfatte blander vi sanser og intuisjon. Noen oppfatter for en stor del intuitivt,
andre oppfatter mer med sanseapparatet. Tilsvarende vurderer vi ved å blande tanke/analyse og
verdifølelse. Beslutte/avslutte-funksjonen ble senere lagt til av forskere som arbeidet videre med
Jungs teorier. Her kobles vurdering og oppfatning. Det har ført til Briggs-Myer-testen som har et
persongalleri på 16 personlighetstyper. Våre kognitive prosesser utgjør et ubalansert system: Når
vi prøver å forbedre oss der vi er svake, vil det gå noe på bekostning av våre styrker. 11
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Oppfattelsesfunksjonen

Sanse
Sanseapparatet

Intuisjon
Den sjette sans
Anelse, fornemmelse

Oppfatter med

Enkelhet
Det som er
Samle inn data
Målbar kvalitet
Nåtiden

Er opptatt av

Tar tingene som de er
Bruker kjente fremgangsmåter
Tenke
Klargjøre, utrede
Tenke først, avgjøre senere
Analysere, ressonere
Ser årsak/virkning
Objektiv

Mønstre, sammenhenger
Det som kan bli
Mening
Tolking
Fremtiden

Holdning til livet
Vurderingsfunksjonen

Det som er objektivt riktig
Orden i tanker
Saklig, nøytral
Liker ikke personlige standpunkter
Kritisk

Vil endre, forbedre og utvikle
Foretrekker egne, nye måter
Føle
Avgjør først, tenker senere
Tar stilling umiddelbart
Subjektiv

Fungerer ved

Søker

Valg ut fra normer og verdier
Orden i normer og verdier

Væremåte

Personlig involvert
Liker ikke analyse
Tilbakemeldende

Personlighetstyper
Føle

Visjonær

Varm

Observant
Mennesker
Hjelpsom

Retning
Fremtid
Muligheter

INTEGRATOR

ENTREPRENØR

Sanse

Intuisjon
PRODUSENT

ADMINISTRATOR
Regler
Fakta
Trinn for trinn

Vide mål
Logisk
Konsepter
Logisk

Tenke

Beina på bakken

Mens kjennskap til kognitive prosesser og Jungs teorier er godt egnet til å forklare hvorfor vi er
forskjellige, er typologi (læren om personlighetstyper) egnet til å synliggjøre hvordan vi er
forskjellige.
Et toakset system med fire kvadranter utgjør en enkel modell. Her er de to viktige kognitive
funksjonene «oppfatte» og «vurdere» krysset slik at det oppstår et landskap med fire kvadranter.
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De fire representerer grovt og sterkt forenklet fire ulike mennesketyper. Vi kaller dem Produsent,
Administrator, Integrator og Entreprenør. Grovt inndelt og forenklet kan vi si at entreprenøren står
for HVORFOR og fremtidstenkningen, produsenten for HVA og fokuserer på nåtid og kortsiktig
fremtid, integratoren står for HVEM og administratoren for HVORDAN.
Heldigvis er det knapt noen av oss som kan plasseres entydig i en av kvadrantene. Vi har alle ulike
blandinger av de fire grunntypene. En person som er ekstrem P, A, E, eller I vil fungere dårlig i de
fleste komplekse situasjoner og i samspill med andre.
8

A:

Administrator
Det positive:

•
•
•
•
•

Det negative:

•
•
•
•
•

Perfeksjonist
Ser problemene
Detaljorientert
Fullfører
Setter ting i system

Tung å starte opp
Lite endringsvillig
Ikke menneskeorientert
Kritisk
Beslutter nødig

Administratoren er opptatt av
hvordan arbeidet skal utføres.
Reglene er viktige, men de kan gjerne
være utformet av andre. Dette er en
person som har et våkent øye for
detaljer. I en prosjektgruppe er det
hans stil som ofte er nødvendig for å
kunne avslutte oppgavene selv om de
er kjedelige. Administratoren er
analytisk og har fokus i fortiden.

ORGANISERER ARBEIDET!
9

Entreprenør
Det positive:

•
•
•
•
•

Finner på nye aktiviteter
Energisk og entusiastisk
Inspirerer og sjarmerer
Liker mennesker
Ser mulighetene

E:

Entreprenørstilen er uryddig og
skiftende, men er også en som lett får
Glemmer forpliktelser
folk med seg. Ypperlig til å motivere
Mer snakk enn handling
andre, men har vanskelig for å
Udisiplinert
motivere seg selv over lang tid for
Ombestemmer seg stadig
samme sak.
Det negative:

•
•
•
•
• Vanskelig for å fullføre

Entreprenøren er intuitiv og har fokus
i fremtiden.
FÅR FOLK MED SEG!
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10

Produsent
Det negative:

Det positive:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Målorientert
Får ting til å skje
Besluttsom
God til å organisere
Liker opposisjon
Utmerket i kriser

Tar for raske beslutninger
Taktløs og lite forståelsesfull
Målet viktigere enn midlet
Utålmodig
Lite fleksibel
Stadige brannslukkinger

P:

Produsenten sørger for at ting skjer!
En virkelig «doer», men går gjerne
over lik. Langsiktigheten mangler.
Produsenten har fokus på nåtid og
kortsiktig fremtid.

FÅR TING TIL Å SKJE
11

Integrator
Det positive:

• Hindrer konflikter
• Behagelig og
forståelsesfull
• Tålmodig og avslappet
• Får andre til å yte sitt beste
• God lytter

Det negative:

•
•
•
•
•
•

Vil heller se på
Ikke målorientert
Lite entusiastisk
Ubesluttsom
Liker ikke konflikter
Enig med siste taler

I:

Integratoren samler og får folk til å
arbeide sammen. Hater konflikter og
prøver å unngå dem. Snur derfor
gjerne kappen etter vinden.
Integratoren er relasjonsorientert og
er fleksibel på tidshorisonten. 12

FÅR FOLK TIL Å JOBBE SAMMEN!

Ingen av de fire er som vi ser på noen måte ideelle, men samlet kompletterer egenskapene
hverandre. Et team der vi har klart å få med både produsent-, administrator-, integrator- og
entreprenør-egenskapene, men helst uten at medlemmene er ekstreme i ulike retninger, vil
normalt være et godt og komplementært team. Det er viktig at vi unngår destruktive
personkonflikter på grunn av ulikhetene.

Myers-Briggs typegalleri
Myers-Briggs tar for seg alle fire aksene i Jungs-modell og får dermed frem et typegalleri med 16
inndelinger basert på
• Utadvendt (E), Innadvendt (I)
• Sanse (S), Intuisjon (N)
• Tenke (T), Føle (F)
• Vurdere (J) og Oppfatte (P)
Dermed får vi fire-bokstavforkortelser som f.eks. ESTJ, ISFP, INFJ osv.
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Problemer og muligheter med typologisk sammensatte team
Det vanlige vil være at ressurseiere avgir ressurser til prosjektet basert på faglig kompetanse og
ikke typologi. Da kan vi benytte vår kunnskap til å avdekke om viktige typer mangler. Ofte vil det
være slik at «Avslutteren» ikke finnes i teamet. Da har vi muligheten til å utpeke et eller flere
teammedlemmer til å påta seg en slik rolle.
Et problem med typologisk teamsammensetting er at det sementerer individer og roller og hindrer
utvikling og forbedring av adferd. Vi forblir i de rollene som det forventes at vi er gode i.
Modne team er kjennetegnet ved at grunnleggende adferdsroller som kontroll (målrettet arbeid
og styring), omsorg (relasjoner, varme), opposisjon (endring av kurs, uenighet) og avhengighet
(gjennomføring av avtalt arbeid) flyter fritt og utvunget mellom medlemmene. Alle disse
adferdene er nødvendig for effektiv gjennomføring av kompliserte oppgaver. For å få til denne
flyten mellom adferd kreves respekt og tillit (to av nøkkelordene for gode team) mellom
medlemmene 13. Du kan lese mer om dette i Endre Sjøvolds bok «Teamet».

Å arbeide i prosjektgruppe
All erfaring tyder på at det er nødvendig å legge stor vekt på å skape velfungerende
prosjektgrupper. Graden av nødvendig «teambygging»” vil være avhengig av prosjekttypen. Det
sier seg selv at prosjekter der det er stort behov for kontinuerlig gjensidig kommunikasjon og
problemløsning vil være mer utfordrende enn i et stort velstrukturert byggeprosjekt. Grunnlaget
for de gode prosjektgrupper legges i begynnelsen av prosjektet. Å unnlate å få dette grunnlaget på
plass vil ofte gi opphav til konflikter senere, og de kan være nesten umulige å løse.

Oppgavetypen
Som nevnt vil behovet for gode – eller «modne» team være avhengig av oppgavetypen. Vi har fire
prinsipielt ulike oppgavetyper:
1. Additive oppgaver – jo flere, jo bedre (tautrekking, grave grøft osv.)
2. Konjunktive oppgaver – ulike bidrag er nødvendig, sluttproduktet vil endres ved individuelle
bidrag
3. Komplementære oppgaver – resultat av at en større oppgave er brutt ned i
enkeltelementer som kan utføres individuelt
4. Disjunktive oppgaver– en oppgave som krever en superekspert som gjør jobben assistert
av hjelpere
I prosjekter er planlegging en typisk konjunktiv oppgave der manges bidrag er nødvendig. Derfor
trengs gode grupper for å lage en god plan. Resultatet av planleggingen vil ofte være et strukturert
utvalg av komplementære enkeltoppgaver som individer kan utføre selvstendig. Slik sett gir gode
team som arbeider sammen en effektiv planlegging. Den effektive planleggingen resulterer i
komplementære oppgaver som enkeltindivider best kan utføre effektivt.
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Teamstørrelse
Professor C. Northcope Parkinsons etablerte «Parkinsons lover» tilbake på 50-tallet 14. En av dem
indikerer det som kommer ut av en organisasjon eller gruppe som
Y = an – bn2
Der n er antall personer i gruppen. Leddet bn2 trekkes som vi ser ut fra output og er den delen som
går med til kommunikasjon. Vi ser at dersom n er stort nok, blir y = 0. I et komplekst prosjekt er a
liten og b stort, i et enkelt prosjekt er a stort og b lite.
Antall kommunikasjonslinjer i en gruppe utgjør n*(n-1)/2 som for store n er proporsjonalt med n2.
Det forklarer leddet (-bn2).
Avhengig av oppgavetypen vil en gruppe ha et teoretisk optimalt antall medlemmer som vil
maksimere output.
For at en gruppe skal fungere som et team er et erfaringsmessig maksimalt antall personer mellom
6 og 8.

Teambygging
Konjunktive oppgaver krever velfungerende team. De må ofte «bygges». Teambygging er
komplisert og det finnes få enkle og allmenngyldige fremgangsmåter. Tom DeMarco sier i hans bok
«Peopleware»15 at team sjelden kan bygges, men de formes organisk dersom de tilføres ”næring”.
Andre vil si at fremgangsmåten for teambygging er avhengig av teamtypen. Endre Sjøvold mener
vi har fire teamtyper:
1.
2.
3.
4.

Reservasjonsteam – som er egnet til å veldefinerte oppgaver (små og enkle prosjekter)
Lagåndsteam – måldrevne, full fokus i kortvarige perioder (arrangementsprosjekter, idrett)
Produksjonsteam – trinnvis kontinuerlig forbedring, ikke et typisk prosjekt
Innovasjonsteam - komplekse og ofte uforutsigbare utviklingsprosjekter

Det vil være ulike tilnærminger for å bygge hvert av disse. For innovasjonsteamet kan det være en
god ide å skape
•
•
•
•
•

Felles retning
Forpliktelse
Gjensidig respekt
Tillit
Involvering

som forklart nærmere på side 89. Prosessen på side 90 kan være en mer konkret fremgangsmåte.
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Tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger er viktig i teambygging. Spesielt i heterogene grupper med kulturforskjeller
er det viktig for å unngå misforståelser. Det er alles ansvar å gi tilbakemeldinger, ikke bare
lederens.
Merk følgende viktige regler for tilbakemeldinger:
•
•
•
•
•

Unngå kritikk
Gi rask tilbakemelding koblet til noe som er positivt
Tilbakemelding må skje raskt og være konkret og eksemplifisert
Bruk kvalitetstankegang for å la hver enkelt selv bidra til å rette opp det som er
negativt
Tilbakemeldinger er alles ansvar – spør for å oppklare misforståelser

Men gode tilbakemeldinger er vanskelige. Særlig er korreksjoner krevende. Med mindre høy
grad av tillit er til stede kan korreksjoner i negativ retning gjøre vondt verre. For spesielt
interesserte kan den norskutviklede LØFT-teknikken være av interesse.16 En åpne og ikke
dømmende diskusjon for å finne årsaken til det som ønskes korrigert kan være gunstig.
Vi bør imidlertid fokusere på stor grad av «egen-korreksjon» ved at man aktivt følger «plando-check-act»”-sløyfen på egen adferd, slik beskrevet i avsnittet «Din egen loggbok» på side
123.
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Teamkontrakten
En gruppe med medlemmer som er ukjente med hverandre kan forhindre ubehagelige
overraskelser ved å etablere arbeidsregler. Disse bør utarbeides i samarbeid. Kom sammen og
avklar viktige utfordringer som
•
•
•
•

Hvordan skal gruppen fungere
Hvordan skal møtene våre gjennomføres
Hvem er leder, og hva innebærer det
Hva er hver enkeltes tidligere gode og dårlige gruppeopplevelser

Bruk gjerne gule lapper som senere summeres og grupperes for å kunne sette opp en liste over
regler. Ta med
•
•
•
•
•
•
•

Oppmøteregler
Rapporteringsregler
Regler for underveisevaluering
Ledelsesprinsipper
Konflikthåndtering
Hvordan forholde seg til planer
Endringshåndtering

Den uformelle kommunikasjon
Manglende kommunikasjon er en hovedårsak til prosjektfiasko. De mer formelle regler kan du
finne mer om på side 87 under “Kommunikasjonsflyten I prosjekter”. Den uformelle
kommunikasjonen, som det er mye mer av, er nok enda mer kritisk. Johannesen og Rosendal
konkluderer i boken «Prosjektkommunikasjon» 17 at rent mekaniske modeller (som for eksempel
sender – medium – mottaker – støy) er av lite hjelp i kompliserte prosjekter.
Her er en del viktige regler som hver enkelt bør vurdere, de fleste har med kommunikasjon å gjøre:
.
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Lytt aktivt
I en Stortingsarrangert høring om nasjonal sikkerhet stilte spørreren et spørsmål som fikk den som
svarte til i ren ubetenksomhet å avsløre statshemmeligheter. Som følge av dette måtte svareren
fratre stillingen noen uker senere. Det var imidlertid ikke spørreren som oppdaget dette, men en
våken journalist. Det viste seg nemlig at den som spurte ikke en gang hadde hørt på svaret, han var
i full gang med å forberede sitt neste spørsmål. Aktiv lytting handler om full konsentrasjon på det
som blir sagt i stedet for fokus på deg selv.
Skill mellom oppfattelse og realitet
Folk i reklamebransjen sier ofte «Perception is reality». Utsagnet medfører høy grad av riktighet.
Derfor er det viktig å utfordre dine oppfatninger og stille seg kritisk til substans og
sannhetsinnhold. Vær objektiv og still deg selv utfordrende spørsmål for å avklare og unngå
misoppfatninger.
Vær åpen
Prøv å åpne opp for resten av gruppen i stedet for å holde tilbake når du føler at du er uenig eller
når du mener at du har viktige bidrag. Unngå for all del å komme i en situasjon der din innflytelse
blir mindre fordi dine bidrag kommer for sent. Sen informasjon vil ofte bli oversett fordi gruppen
allerede har oppfattet en situasjon og er naturlig lite endringsvillig.
Skill mellom sak og person
Vi vil ha større eller mindre grad av antipati eller sympati for ulike gruppemedlemmer. Det er
naturlig at vi legger mindre vekt på synspunkter fra personer som vi ikke liker. Når mennesker som
vi like snakker, er det naturlig at vi nikker og er enighets-forspent. Vær spesielt oppmerksom på
slike feller.

Beslutninger og beslutningsfeller
Vi er raske til å beslutte – uten at vi er klar over at vi har tatt en beslutning. Underbevisstheten
rasjonaliserer «beslutningen» ved å filtrere bort den informasjon som peker imot. I en komplisert
beslutningssituasjon bør vi være oppmerksom på dette og om mulig drøye beslutningen til vi har
samlet den nødvendige informasjon. Ofte kan det være lurt å ta en beslutning «så sent som mulig»
og ikke «så tidlig som mulig».
I prosjekter er det et stort antall beslutninger som må tas. De overliggende beslutningene er
prosjekteiers avgjørelser i beslutningspunktene mellom hver fase. Prosjektleder og
prosjektmedarbeidere tar de daglige beslutninger.
Dersom vi vurderer våre beslutninger i etterkant på et fritt grunnlag, finner vi vanligvis mange
dårlige beslutninger både fra grupper og enkeltpersoner. Linda Lai har i sin bok «Dømmekraft» gått
systematisk gjennom beslutningsfeller og kategorisert dem 18. Vi ser da at foruten kategorien
«generelle beslutningsfeller», kan beslutningsfeller knyttes til våre tre kognitive funksjoner:
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Feilkilder knyttet til:
•
•
•

oppfatning
vurdering
avslutning

Begrenset kognitiv
kapasitet

Overkonfidens

Manglende
beslutningsstrategi

Forenklingsstrategier

Bekreftelsesfellen

Beslutningsvegring

Kognitive skjema

Inkonsistens

Irrasjonell opptrapping

Mestringsbehov

Feiltolkning av
sammenhenger

Gruppetenkning

GRUNNLEGGENDE
FEILKILDER

FEILKILDER VED
OPPFATNING OG
VURDERING

BESLUTNINGSFELLER
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Rasjonalitet i beslutninger
Jung-modellen viser at vi først oppfatter, så vurderer og deretter handler/beslutter. Dette høres ut
som en fornuftig prosess. Nyere forskning avslører at det ikke er slik hjernen fungerer.19 I
virkeligheten starter vi med fysiske emosjoner som er det som skaper følelser, og så bruker vi
følelser til å beslutte.20 Hjernenes rasjonelle del som bruker analyse og tenking til å komme frem til
en beslutning, anvendes ubevisst til å forsvare våre følelsesbaserte beslutninger på samme måte
som en advokat forsvarer sin klient. Mennesker er skapt slik genetisk for å overleve i en verden full
av farer, og ved de aller fleste situasjoner fungerer det bra. Individer med redusert emosjonell
kapasitet har store problemer med å gjøre gode beslutninger.21
Vi bør imidlertid være klar over slike naturlige prosesser - siden de i komplekse situasjoner kan føre
til alt for enkle og feilaktige beslutninger.
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Møter
Møter spiller en stor rolle i organisasjoner. Undersøkelser viser at noen ledere bruker mer enn 80%
av arbeidstiden i møter. Man kan spørre seg om dette er god tidsbruk, men hvordan skal vi kunne
fastsette optimal tidsbruk i møter? Det vil selvfølgelig være situasjonsavhengig. Møter har flere
formål. De er nødvendige for avklaringer og beslutninger. Da bør møtene være effisiente. Effisiens
krever formalitet og at vi følger en god prosedyre. (se side 46)Men møter er også viktige for å
forme gode team. Det krever effektivitet. Effektivitet uttrykker hvor gode vi er på å nå våre mål.
For mye formalitet kan ofte være et hinder for måloppnåelse. Her må det være en balanse mellom
effektivitet og effisiens. Den gode prosjektleder vil vite når formalitet og regler er nødvendig, og
når man kan løse opp.
Et formelt møte krever en agenda så deltakere kan forberede seg slik at møtene kan holdes korte. I
Scrum-prosjekter er det ofte et krav om at et møte skal vare maksimalt 15 minutter. Et
hjelpemiddel er å fjerne alle stoler fra møterommet.

Din egen loggbok
Et prosjekt vil gi mye individuell læring. For å få til det kreves refleksjon. Hvis du ønsker å forbedre
din egen evne til å være et godt gruppemedlem, kan du bruke plan-do-check-act-sløyfen. Den
begynner når du føler at ting ikke har gått helt bra. Når det inntreffer bør du sette deg ned og
reflektere. Så begynner sløyfen:
1. Plan: Prøv å finne hvordan jeg kan gjøre det bedre i en tilsvarende fremtidig situasjon.
Forbered et lite eksperiment for å finne ut hvordan du kan forbedre.
2. Do: Gjennomfør eksperimentet, kanskje prøv ut den nye måten neste gang
3. Check: Evaluer den nye måten/eksperimentet. Virket det? Hvis det ikke virket, prøv en
alternativ måte.
4. Act: Hvis eksperimentet var vellykket, innfører du fremgangsmåten som fast standard. Før
opp eksperimentet i din egen loggbok.
Det å være din egen hjelper i egen forbedring eliminerer problemet med at andre går inn og
korrigerer som igjen fører til at du protesterer og føler urettferdighet. Det fører ofte til at du
protesterer mot andres korrigering av egen væremåte selv om du innerst inne ser at korreksjonen
er riktig.
Loggen er ditt personlige dokument. Skriv ned ting som skjer og dine følelser og reaksjoner knyttet
til det. Prøv å analyser hvorfor du reagerte som du gjorde.

Konflikt i grupper
I grupper oppstår ofte uenighet. Det er bra og kan føre til bedre løsninger. Men ofte resulterer
uenighetene i konflikter. Mens uenighet ofte er positivt, er konflikt negativt fordi de fort kan
låse seg og bli destruktive. Derfor er det viktig at vi bruker klare og enkle kjøreregler og vår
forståelse for ulike kognitive prosesser til å unngå konflikter og til å løse dem når de har
oppstått.
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Kravet til ulikhet er større i
grupper der det viktigste er å
være kreativ. Slike grupper bør ha
en viss «friksjon». 22 Gruppen må
bevisst besettes av forskjellig
tenkende personer. Dette øker
mulighetene for konflikter som
gjør gruppens effektivitet liten.

NASA gjorde et forsøk der de lot
grupper og enkeltpersoner løse
en oppgave som gikk på hva man
ville ta med seg tilbake til
månebasen dersom fartøyet
strandet 50 km basen, og hva
man kunne ta med seg tilbake var
begrenset. Forsøket viste at
individer gjorde det like bra som
de vanlige gruppene.
Kontrollgrupper som var instruert
i å benytte de tre føringene for
uenighet vist til venstre, gjorde
det derimot vesentlig bedre.
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Gruppetenking
Grupper blir noen ganger ofre for det som kalles gruppetenking. I etterhånd har det vist seg at
gruppetenking er årsaken til vanvittige beslutninger i store og gode organisasjoner og i
politikk. Klimaet i gruppen fører til en behagelig «ja»-kultur der dominerende personer fører
an. Opposisjon holdes tilbake og lojalitetsbånd oppstår. Gruppemedlemmene finner
situasjonen god og vennlig. Typiske symptomer på gruppetenking er:
•
•
•
•
•

«Vi er best»
Alle farer rasjonaliseres bort
Stereotyp oppfatning av omverdenene
Ønske om konformitet
Automatisk sensurering av avvikende meninger

Det er gruppelederen som har det det største ansvaret for å unngå at gruppen blir offer for slik
gruppetenking.

Årsaker til konflikter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi illustrerer ikke våre evalueringer og konklusjoner
Vi viser ikke hvordan vi resonnerer oss frem til konklusjonene
Vi framstiller synspunkter som udiskutable kjensgjerninger
Vi sjekker ikke om andre er enige med oss
Vi skjuler hva vi egentlig tenker og mener
Vi inviterer ikke andre til å utfordre synspunktene våre
Vi ser den andre som ansvarlig for problemene og kommunikasjonsvanskene
Vi gir ikke inntrykk av tvil, usikkerhet, at vi står overfor et dilemma eller føler situasjonen
som ubehagelig
Vi leter etter og overvurderer data som støtter vårt eget syn, samtidig som vi overser og
undervurderer data som avkrefter det vi mener
Vi betrakter den andre som dum, ond eller mindre intelligent hvis han ikke er enig med oss
Vi stiller ledende spørsmål, men later som om vi ikke gjør det
Vi møter argumenter med motargumenter, i stedet for å utdype den andres argumenter
med tanke på å forstå hva han mener
Vi skjuler at vi gjør alt dette, og later som om vi er upåvirket, konkret, konfronterbar, åpen
og ærlig

(Haakon Gran, Norsk institutt for personalutvikling og administrasjon ifølge web-avisen Din
Side, april 2000)

Tillit og gjensidig respekt
Viktig for å unngå at konflikter blir destruktive og personlige er å sørge for gjensidig respekt.
Denne skapes av tillit og at man er bevisst oppmerksom på verdien av at man er og tenker
forskjellig. Kjennskap til kognitive prosesser og typologi er viktig i denne sammenheng.
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