
Effektiv prosjektstyring

Arild Løtveit



Agenda

• Fokus på kostnadsoptimalisering av prosjektene gir 
resultater

• Resultatutvikling
− Omsetningsutvikling og resultat endringer

• Hvordan sikre lønnsomhet i prosjekt
− Faktorene som påvirker prosjektets og bedriftens lønnsomhet
− Organisering og delegering
− Fungerende ledelse på alle nivå er avgjørende for å nå 

resultatene



Hvordan øke resultatet



Hva er egentlig potensialet for effektivisering?



Ulike faser og utfordringer i prosjekt-
gjennomføringen 

Prosjektgjennomføring

Oppstart Avslutning

• Startpakke
• Prosjektmodell

• HMS
• Planlegging
• Materiell
• Tegning
• Beskrivelse
• KS-rutiner

• Avslutte alt / bli ferdig/ferdig
• FDV
• Sluttoppgjør
• Planer
• KS-rutiner
• Avslutte avtaler
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Hva forsinker arbeidet – vi mangler?

1. Foregående arbeid

2. Arbeidsplassen
Klart og tilgjengelig

3. Tegninger

4. Personell

5. Materiell

6. Utstyr

Følgende arbeider

+++ andre faktorer

For hver aktivitet



• Forrige aktivitet ikke ferdig - grensesnitt – noen skulle ha 
gjort / levert/ bestilt  ...

• Mangler arbeidsunderlag – tegninger og dokumentasjon
• Tillatelser er ikke på plass
• Feil

− Ting som ikke ble gjort riktig første gang og må rettes opp, skiftes 
ut eller gjøres om igjen

• Overproduksjon
• Flytting av maskiner – Gåing/kjøring hit og dit
• Frakt / transport / mellomlagring

− Hente maskiner og materiell
• Venting (dødtid)

− Fagarbeiderne venter på at materialer og utstyr skal leveres, eller 
at en foregående aktivitet skal fullføres. 

− Det samme gjelder for aktører (på kontoret eller i felt) som venter 
på dokumentasjon/informasjon

Eksempel på ineffektiv tid



Utvikling av lønn og resultat i prosent av omsetning 



Resultatregnskap



Eksempel 



Produksjonskjeden
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Systemer og struktur
Systemer for planlegging, , ledelse ,ks, HMS

Personal 
Rekruttering, trening, belønningssystemer med mer.

Teknologiutvikling 
Valg av teknologi, produkter, prosesser og systemer med mer.

Innkjøp 
Forsyning, investering 
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Verdiskapende aktiviteter



• Ser langt frem
• Styrer unna vanskelige 

situasjoner før de skjer
• Sikrer at problemer «aldri» 

oppstår
• Forbereder og setter 

omgivelsen i stand til å 
håndtere situasjonene som 
eventuelt måtte oppstå

En god leder – er som å være en god sjåfør



En god leder – følger styringssløyfen

Sette mål

Planlegge

Utføre

Oppfølging

Korreksjoner

PlanRegistrere 

Mål

InnsatsfaktorerResultater

Styringssløyfen  på alle nivå:
• Prosjektleder – totalen
• Anleggsleder – månedlig
• Formann/Bas – rullerende 

to/tre uker
• Fagarbeider – dag til dag

Prosjektleder

Anleggsleder

Formann/ Bas

Fagarbeider



Hva skal vi sette mål for og hvordan 
planlegge for å nå målene? 

1. Foregående arbeid

2. Arbeidsplassen
Klart og tilgjengelig

3. Tegninger

4. Personell

5. Materiell

6. Utstyr

Følgende arbeider
Aktivitet



Bedre resultat gjennom organisering , 
delegering og ansvarliggjøring



Etabler en formell struktur i prosjektene

Fagene 

Organisering

Delprosjekt

Prosjekt Prosjektleder

Anleggsleder

Bas/formann Bas/formann

Aktiviteter / 
Fag

Aktiviteter / 
Fag

Aktiviteter / 
Fag

Aktiviteter / 
Fag

Aktiviteter / 
Fag

Anleggsleder

Bas/formann



Fokus på arbeidsledelsen

Fagene 

Organisering

Delprosjekt

Prosjekt Prosjektleder

Anleggsleder

Bas/formann

Aktiviteter / 
Fag

Aktiviteter / 
Fag

Aktiviteter / 
Fag

Aktiviteter / 
Fag

Aktiviteter / 
Fag



Resultatene oppnås gjennom den 
operative arbeidsledelsen!

Organisere

Fordele oppgaver

Opplæring i hvordan
oppgavene skal løses

Definere arbeidsledelsen



Formann/ Basen har i mange tilfeller konkrete 
produksjonsoppgaver som ikke gir nok tid og rom 

til ledelse
Produksjonsteamet 

Formann/Bas
Arbeidsledelse

Fagarbeidere



Alle må vite hva som er målene for å nå dem

Målene er ikke klare for de som skal nå de:

1.HMS – alle skal komme hele hjem fra jobb

2.Kvalitet – vi skal levere det som er beskrevet –
kravene fra kunden

3.Fremdrift – hvor langt skal vi ha kommet ila 
dagen/uken?

4.Økonomi – hvor mye må vi produsere for å levere 
resultatene 



• Vanskelige mål / noe å strekke seg 
etter – gir større prestasjoner enn 
enkle mål

• Spesifikke mål gir større 
prestasjoner enn generelle mål

• Den enkelte må få tilbakemelding 
underveis for å nå vanskelige og 
spesifikke mål.

Viktige prinsipper for å nå målene



• Vi må:
− akseptere målet
− anse målet som rimelig
− anse målet som gjennomførbart 

(realistisk)
− forplikte oss til målene - ved at vi 

har vært med å satt dem
− føle mestring i forbindelse med 

den oppgaven som skal løses

Forutsetning for å nå målene 



Angst

Kjedelig Frustrasjon

Mestring

Mestring

Vi må føle mestring

Kunnskap

Utfordringer

Delegere og bruke
medarbeideren



Arbeidsledelsen må styre gjennom å: 

Planlegge for å nå målene – sammen med temet

Etablere mål

Følge opp graden av måloppnåelse



• Vi kan lede gjennom:
1. Frykt
2. Regler og rutiner 
3. Entusiasme, motivasjon 

og involvering

I tillegg må vi sikre et motivert team



Normalfordeling av prestasjoner

10%10 % 80 %

Variasjon

PRESTASJON



Hvordan øke prestasjonene?

80%20%

PRESTASJONS

• Alle må ha
• Utfordringer – klare mål
• Noe å strekke seg etter
• Vi ønsker tilbakemeld.
• Vi ønsker å bli målt



Maslows behovspyramide og motivasjon

Wifi

Batteri



Hva motiverer og hva demotiverer?

• Kvalitetssikringsrutiner 
• Prosjektmodell – standardisere 
• Bedriftens administrasjon og rutiner
• Lønn
• Forhold mellom medarbeideren
• HMS -Arbeidsforhold 

Demotiverende Motiverende
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• Bli satt krav til
• Bli målt
• Få tilbakemeldinger
• Å få anerkjennelse
• Bli sett – bety noe
• Arbeidsinnhold
• Ansvar
• Egenutvikling
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Hva gir god motivasjon for å nå målene?

• Vi ønsker å ha påvirkning 
på jobben vi skal utføre
− man ønsker å velge

• MENING MED JOBBEN
• Myndiggjøring
• Selvbestemmelse
• Kompetanseopplevelse
• Innflytelse og 

medbestemmelse på jobben 



Hva gir størst effekt for å nå 
prosjektmålene og levere resultatene?

Beskrivelse Sum Prosent Merknader

Reduksjon gjennom fokus  på 
ledelse

Kostnadsreduksjon gjennom bedre 
planlegging

Reduksjon av eksterne kostander

Effekt av trapesmodellen / oppstart 
og avslutning

Sum totalt



Takk for meg!

Neste versjon arbeidsleder ??? 
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