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Prosjektets psykologi og 
omgivelser



Psykologi I

• Et prosjekt er en midlertidig organisasjon satt 
sammen av ressurser basert på spesifikke 
kompetansekrav, med ett mål for øye, 
realisere kontrakten til et minimum av 
kostnader, korrekt kvalitet og til rett tid



Psykologi II

• Prosjektet vil assosiere seg med kunden

• Overføring av lojalitet til kunden

– Naturlig

– Pyramidebygging

– Miljø

– Resultatet!

– (Aldri ferdig)



Psykologi III

• Kostnader går på egen organisasjon

• Giftigheten i forhandlinger forsvinner

• Dristigheten i endringer forsvinner

• Profitt forsvinner

• Teknologi og løsninger kan ”mistes” (det var jo 
dem som hadde ideen!)

• Konkurranse fortrinn kan skusles bort



Endringer i prosjektorganisasjonen!



Prosjektets omgivelser



Basis organisasjonen



Basisorganisasjonen

• Utvikler ressurser

• Utvikler løsninger og produkter

• Inngår rammeavtaler

• Ressurspool

• Salg

• Markedsføring



Prosjektoppfølging

• Fremdrift

• Økonomi

• Resultater

• Løfter ut

– Løsninger

– Produkter

– Nye trender



Fremdrift

Time now viser reell fremdrift ved et 
gitt tidspunkt i prosjektet



Aktiviteter



Moduler



Totalen



Akkumulert



PFR





Etikk

God etikk er å gjøre 
de riktige tingene 
også når ingen ser 
deg



Markedsføring

• Historisk utvikling:

– Teknologi / Teknikk

– Størrelse

– Nå, i økende grad bedriftens evne til virkelig å 
levere varene



Problemer / løsninger dilemmaet

• Markedsføringsmessig er leveransedyktigheten 
en stor utfordring, idet man egentlig må indikere 
en rekke mulige problemområder for deretter å 
verifisere at dette er løst.

• Kan være vanskelig å etablere en balansegang 
mellom noe alle vet, men som kanskje er 
utfordrende å lese. 

• Forholdet mellom bedriftens egenskaper som 
bedrift og de menneskelige ressursene som deltar 
i prosjektet kan være en utfordring



Personlig I

• Eksempler på beskrivelse av prosjektlederens 
posisjon hentet fra store aktører:
– Prosjektlederen har det fulle og hele ansvar for sitt 

prosjekt og sørger for at alle nødvendige beslutninger 
og aksjoner blir tatt i rett tid.

– Prosjektlederen har hele ansvaret for prosjektet etter 
at prosjektlederoppgaven er akseptert.

– Prosjektlederen er ansvarlig for fremdriften og 
sluttresultat, teknisk og økonomisk.

– Prosjektlederen har til enhver tid kontroll over 
prosjektet og kan når som helst gi en teknisk og 
økonomisk statur over prosjektet.



Personlig II

– Prosjektleder identifiserer og sørger for at alle 
nødvendige ressurser for å nå prosjektets mål.

– Prosjektleder prioriterer prosjektets interesser.

– Prosjektlederen har ansvaret for at 
prosjektdeltageren fungerer.

– Prosjektlederen sørger for at alle 
prosjektdeltagerne forstår sine oppgaver.

– Prosjektleder sørger for riktige arbeidsrutiner og 
at disse følges, inklusive sentrale rutiner som 
timeregistrering etc.



Personlig III

– Prosjektleder utarbeider planer og strategier for 
prosjektgjennomføringen og sørger for at disse blir overholdt.

– Prosjektleder sørger for teknisk kontroll og at kvalitetssikringen 
er tilfredsstillende.

– Prosjektlederen arbeider aktivt for gunstigst mulige innkjøp.
– Enhver leverandørfaktura skal tilfredsstiller bedriftens krav, eller 

avvises.
– Prosjektleder sikrer positiv kontantstrøm.
– Prosjektleder kjenner og tar aksjon på alle muligheter og trusler 

i prosjektet.
– Prosjektleder bruker alle muligheter for å bedre prosjektets 

økonomiske resultat



Personlig IV

Personfiksert!


