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Før prosjekt 

Detaljert



Prosjekt typer

• Leveranseprosjektet

• Organisasjonsutviklingsprosjekter

• Utviklingsprosjekter

• De tre typiske prosjektene, det omtales et 
utall andre i media og andre steder….



1. Organisasjonsutvikling

• Organisasjonsutviklings ”prosjekter”

• Kan være prosjekt

• Kan være kontinuerlig utvikling, eller ”Kai Sen” 
det vil si en kontinuerlig forbedringsprosess

• Kan ha konkrete målepunkter

• Kan være ren teambuilding

Kjente varianter, 3 års plattformen, ”Cut it in 
half” og lignende slagord



2. Utviklingsprosjekter

• Kan være helt konkret

– Alle parametre definert

• Kan være brainstorming relatert

Oppstår ut i fra behov om nye produkter, nye 
løsninger, ny teknologi eller generelt nye krav 
fra kunder, aksjonærer, ledelse…



3. Leveranseprosjekter

• Konkret.

• En som kjøper

• To eller flere som forsøker å selge

• En rekke konkrete betingelser til mange 
parametre

• ”Det originale prosjektet” eller det som kun 
kalles prosjekt



Før prosjekt

Alle leverandører og underleverandører og relaterte

selskaper forsøker å komme i posisjon for leveransen:

•Sosialt – møter, events, kontaktflater, foreninger,    

seminarer, venner og kjente

•Økonomi – Financial strength

•Track record – Referansebesøk, fabrikkbesøk, 

besøk…

•Teknologi – Messer, artikler…



Sweetening the deal

• De aller fleste prosjektleverandører vil utvikle 
fokuspunkter der de forsøker å vise at de har 
en merverdi eller inkludert fordel dersom de 
får prosjektet.

• Kan være svært relevant og gi direkte fordeler 
for kunden – eller ikke.

• Krever en viss integritet



Selling points: Økonomi



Flytting av fokus?



Organisasjonen bak prosjektet

• Et prosjekt av en viss størrelse vil alltid måtte 
støttes av en basisorganisasjon

• En godt organisert basis organisasjon er et 
selling point



Organisasjonen



Store/kompliserte prosjekter

• Enkelte prosjekter vil måtte ta opp i seg ny 
teknologi som ikke er egnet for utvikling i en 
prosjektorganisasjon eller styring sammen 
med hovedprosjektet.

• Kan organiseres som delprosjekter

• Kan ”kjøpes” inn i prosjektet eller i 
basisorganisasjonen



Delprosjekter



Tilbudets elementer



Kontrakt



Vurderingen


