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Merk at noe av dette i dag
fremstår som selvsagt, men det
var det ikke da og (noe av æren)
bør tilskrives forskningen
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Figur 4.2
Delprosesser i oppstartprosessen.

3

Styringsdokument

Styring mot gevinst
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3. personen som innehar rollen som prosjekteier har omfattende erfaring med
prosjektarbeid og relevant opplæring for rollen
4. virksomheten har en styringsstruktur som innebærer tett samarbeid mellom
prosjekteieren og prosjektlederen

Forholdet prosjekteier – prosjektleder/prosjektet

Dette, som da utgjorde vår forskningsmodell for det videre arbeidet i forskningsprosjektet, er
very active role for the project owner. We have deleted this part of the governance structure and run
vist som figur 1.
a new regression analysis with a modified governance structure. The result is shown as Table 9.

Prosjektstandard som følges i
praksis og som beskriver
prosjekteierens rolle
Model

Sosialiseringsaktiviteter der
prosjekteieren er en engasjert
deltaker

(Constant)

Prosjektsuksess
Prosjekteier med erfaring og
opplæring

Styringsstruktur med tett
kontakt mellom prosjekteier og
prosjektleder

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

2.939

.305

Project management guidelines

.150

.046

Socialization with PO involved

.377

PO with experience/training
Modified project governance

Beta

t

Sig.

9.650

.000

.195

3.249

.001

.052

.445

7.232

.000

-.094

.046

-.130

-2.042

.042

.103

.063

.084

1.644

.101

Dependent Variable: Project success R = .527 R square = .277

Figur 1 Forskningsmodell for å studere sammenhengen mellom prosjektsuksess og
Table 9 Linear regression analysis with Project success as the dependent variable and a modified
forskjellige forhold påvirket av utførelsen av prosjekteierrollen
governance structure as a new independent variable

Undersøkelse av hypotesene
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The new regression analysis verifies the importance of project management guidelines and
En spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført. Skjemaet ble sendt elektronisk til personer

socialization activities. It still shows that experience and training have a negative impact. The
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Strategi for behandling (akseptere, håndtere, dele/overføre):

Beløp:
Risiko

Tiltaksgrense (beløp):
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>
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5‐
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Beskrivelse

Status Me rknader /utløsende betingelser

Mulig oppstart

SUM

Frist

Ans

Kostnader
Effekt

Kostnad

0

Netto besparelse

0
Restusikkerhet: 0

Figur 6 Oppfølgingsverktøy – PK matrise
Oppfølgingsverktøyet er det opp til prosjektene å følge opp videre i etterkant av seminardagen. I
tillegg vil selve PK - matrisen ligge hos prosjektene som en plakat i størrelse A0 der de legger inn de
viktigste usikkerhetene som prosjektet trenger å følge opp. PK – matrisen er et verktøy som ser på
kombinasjonen av faktorene sannsynlighet (probability) og konsekvens for usikkerhetens størrelse.
Det er prosjektgruppens ansvar å identifisere hvilke usikkerheter som mest sannsynlig vil skje, og som
vil ha størst økonomiske konsekvenser. Usikkerheter som har lav sannsynlighets- og konsekvensverdi
vil ikke håndteres aktivt, mens usikkerheter med middels og stor sannsynlighet bør ha en
handlingsplan knyttet til seg.
Alle deltakerne på de ulike seminarene hadde positive tilbakemeldinger på prosessene. Dette var noe
de hadde bruk for, og da særlig tidlig i prosjektene. Det må selvfølgelig jobbes videre med, men alle så
positivt på å bruke dette videre.
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I de to neste avsnittene oppsummerer vi hvilke overførbare elementer vi har funnet,
og når det er hensiktsmessig å bruke agile metoder i tradisjonelle prosjekter.

Vurdering av agile metoder

4.3 Finnes det overførbare elementer?
Vi har funnet at det er mulig å overføre elementer fra agile metoder som kan
kombineres med og brukes i prosjekter som gjennomføres etter mer tradisjonell
metodikk. Ved hjelp av eksempler har vi vist ulike kombinasjonsmodeller med bruk
av agile metoder i tradisjonelle prosjektmodeller. Vi har avdekket at erfaringer rundt
bruk av kombinasjonsmodeller gir god effekt, og trekker spesielt fram:
1. Fokus på korte leveransetider, som gir
• Fokus fart og tempo i teamet
• Økt fleksibilitet
• God mulighet for å håndtere endringer i løsning eller rammebetingelser
• Kort vei til brukbare resultater og gevinst
• Mindre slitasje og bedre læringsevne i teamet
2. God kommunikasjon mot kunde

Elementene som tyder på å være relativt enkle å overføre og som vil gi god effekt er:
1. Bruk av daglige stand-up-møter
2. Etablering av Back-log på saker
3. Demonstrere løpende prosjektresultater i fellesarealer som en del av
kommunikasjon i prosjektteamet
4. Henge opp burn-down-kart lett synlig i prosjektkontoret for at alle i prosjektet
skal kunne se hvordan man ligger an i forhold til gjenstående arbeid.
4.4

Når er det hensiktsmessig å anvende agile metoder i tradisjonelle
prosjekter?
Vi har avdekket at det er mulig å anvende agile metoder i andre typer prosjekter enn
IKT-prosjekter. Spesielt ønsker vi å trekke fram tre dimensjoner på slik overførbarhet:
• Det er mulig å anvende helhetlig agil metodikk i gjennomføring av prosjekter
og driftsoperasjoner innen andre fagområder enn IKT
• Det er mulig å gjennomføre større prosjekter der deler av prosjektstrukturen
gjennomføres etter tradisjonell metodikk, og andre deler gjennomføres smidig.

for agile metoder. Basert på et prosjekteksempel fra Telenor, kan normer for en slik
vurdering se slik ut: 12
Tabell 3: Vurdering av prosjektmetodikk
Usikkerhet
Tradisjonell
prosjektmetodikk
Kjente løsninger
Teknisk

Agil prosjektmetodikk

Mange
valg
og
lav
kompetanse i organisasjonen
Mange interessenter og mye Interessenter sitter tett og
Interessenter
koordinering
integrert med prosjektet
Høy kompleksitet og stort Enkle
systemer
eller
Kompleksitet
behov for koordinering
endepunkter man har god
kontroll over
Enkel test i markedet
Kritikalitet på effekt Når høy grad av kritikalitet
eller gevinst
Når prosjektet har lav Når det er stor sannsynlighet
Endringsrisiko
endringsgrad,
og
stort for at ny kunnskap vil
scopekontroll-behov
komme og at markedet
endrer seg
Når man har behov for Når man har behov for å
Tidsrisiko
fundamenterte løsninger, og komme ut med noe raskt
hurtighet ikke er et valg.
Disse påstandene er ikke etterprøvd og må derfor kun betraktes som veiledende. Et
slikt sett med kriterier er likevel etter vår vurdering svært relevant for valg rundt bruk
av agil metodikk.
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Samtidig plan og prosjektering

- arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger Tilrettelegge tverrfaglig
Tverrfaglig
samarbeid

samarbeid og
Sterkt fokus på
organisering
Sterktutarbeidelse
fokus på utarbeidelse
og
og etterlevelse av en god
etterlevelse av
interessentanalyse,
og en god
kontinuerlig
tverrfaglig
interessentanalyse,
og
samarbeid ifm. problemløsing
kontinuerlig
tverrfaglig
og
beslutninger

samarbeid ifm.
problemløsing og
beslutninger

Trinnmodell

Sesjoner

Prosjektet planlegges ved
bruk av prosjekttilpassede
trinnmodeller for å bidra til
at riktige aktiviteter og
beslutninger tas til riktig
tid.

Sesjoner er godt
planlagte arbeidsmøter
og brukes aktivt for
sanntid løsning av
definerte problemstillinger
og/eller for å ta viktige
beslutninger.

Digital prosjektering og
visualisering
Prosjektene baseres på
modellbaserte leveranser,
med en BIM-modell for å
visualisere og understøtte
arbeids- og
beslutningsprosessene i
sanntid.

teameffektivitet. Det er viktig å merke seg at teameffektiviteten må sees i sammenheng med
en kostnadsside.
Vi tenkte oss at leveransen burde vurderes av noen utenfor teamet, mens teamet selv skulle
vurdere hvordan trivselsutbyttet og læringsutbyttet har vært. Den samlede modellen så da
slik ut:

Teamsammensetning

Figur 2: TeamPro - modellen

Våre kvantitative analyser
utvikler målbare og stringente
begrepsinnhold og vurderer
sammenhengene mellom de
ulike fenomenene (variablene)
og retningene på disse
sammenhengene (årsaks- eller
predikatorpiler)
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oppgave
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3
Personlighetstrekk I team

Våre kvalitative analyser ser på innholdet i hver variabel, og gir
således større innsikt i hvorfor sammenhengene vi finner i den
kvantitative analysen er som de er. I tillegg gir de kvalitative
analysene innsikt også ut over de kvantitative funnene.

I Figur 2: ser vi den samlede
TeamPro - modellen. Vi vil studere tre bakenforliggende
www.prosjektnorge.no
variable (1-3), fire mellomliggende (konflikt-)variable (4-7) og tre avhengige variable (11-
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Det er ikke uvanlig at autonome virksomheter ikke er lokalisert til ett og samme sted. Det er
derfor rimelig å anta at prosjekter med deltakere fra flere virksomheter er mer distribuert enn
andre (Riis, 2000). Et kompleks og sammensatt prosjekt er ofte avhengig av bidrag fra personer
med forskjellig kompetanse, og prosjektet kan av den grunn være mer distribuert.

5 En generisk modell

En generell modell som beskriver hvordan virtuelle prosjekter bør gjennomføres, hvordan
virtuelle prosjektteam bør bygges opp og hvordan prosjektledelsen kan sikre at prosjektet når sine
For analysering av distribusjonsgrad kan tabellen nedenfor være hensiktsmessig å benytte:
mål innen gitte rammer.

Virtuelle prosjektorganisasjoner

Tabell 5-1 Distribusjonsgrad

5.1 Modellen

Lav (1)

Distribusjonsgrad
Teknologisk
nivå

Middels (5)

Geografisk avstand
Tidsdifferanse
Kulturforskjeller
Antall autonome
virksomheter
Kompleksitet

Høy (10)

18

Koordineringsbehov

Virtuelle
krav

Tid

Tabellen ovenfor kan bli krysset av for de forskjellige verdiene for hver faktor. Deretter kan
gjennomsnittet for hele tabellen beregnes for å få distribusjonsgraden. Det kan for eksempel være
Samlokalisert
Ÿ
Distribuert
en forutsetning at et gjennomsnittŸ over
fem indikerer
en høy distribusjonsgrad.
Ÿ
Ÿ

Forskjellig tid
Lik kultur

Ÿ
Ÿ

Forskjellig tid
Lik kultur

Dess høyere distribusjonsgraden er, dess større utfordringer er det for hvordan prosjektet bør
Type 4
Type 5
organiseres. Det vil spesielt være en
utfordring å finne
de mest effektive virtuelle løsningene.
De tre faktorene avstand, tidsdifferanse og kulturforskjell kan analyseres i en sammenheng som
vist i Figur 5-3 (Fisher, 2001). Dess lengre fra origo, dess mer distribuert er prosjektet. Hvis det er
langt fra origo for bare en av de tre dimensjonene, vil distribusjonsgraden
være mindre, og
Ÿ
Distribuert
Ÿ
Samme tid
Typeenklere
1
Type 2
prosjektet vil være
å organisere
virtuelt. Hvis verdiene
er
høy
for
to
og
kanskje
for tre av
Type 6 Ÿ
Lik kultur
Ÿ
Samlokalisert
Ÿ
Distribuert
faktorene i Ÿfiguren
nedenfor,
vil også
Forskjellig
tid
Ÿ daForskjellig
tid distribusjonsgraden være høy, og mest sannsynlig vil det
Ÿ
Forskjellig kultur
Ÿ
Forskjellig kultur
innebære store
virtuelle utfordringer.
Avstand
k
Lik

Samarbeidsform

Li

Kompetanse og
ferdigheter
Figur 5-1 En generisk modell for virtuelle prosjektorganisasjoner
Figur 5-1 er en modell for hvordan utvikle en effektiv virtuell prosjektorganisasjon. Hvor
distribuert prosjektet er, må avklares ved oppstarten av prosjektet. Når distribusjonsgraden for
prosjektet er avklart, er den neste oppgaven å analysere hvilken form for samarbeid som passer

ltu
u
K
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Type 3
Distribuert
Samme tid
Forskjellig kultur

Figur 5-5 Seks typer virtuelle team (Fisher, 2001)

10

Anskaffelser

Tyrihans

Usikkerhetsog
Tilsynshåndtering

Kommunikasjon Ledelse og
og informasjon
trivsel

Kompetanse og
bemanning

Utvikling grensesnittsaksjoner
180
160
140
120
Antall

Tidlig varsling

Grensesnitt- og
endringshåndtering

Åpne grensesnittsaksjoner

100
80

Totalt antall
grensesnittsaksjoner

60
40
20
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Måned

Mai

Juni

Prosjektresultater

Visualisering:
Utvikling grensesnittsaksjoner
180
160
140
Antall

120

Åpne grensesnittsaksjoner

100
80

Totalt antall
grensesnittsaksjoner

60
40
20
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Juni

Måned

12

MÅLEINDIKATORER TYRIHANS
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Utbrenthet utbredt
Signaler
Fange opp, forstå,
handle

Utbrenning
Utbrenning

Utbrent

Unngå, hindre,
”tilbakestille”
Tilrettelegging , tilpasninger, osv.

14

Helsevesen, behandling,
måter å bringe tilbake til
arbeid på

