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Forord 
Dette er en bacheloroppgave som er utarbeidet i forbindelse med studiet BTH 2532 

Bacheloroppgave i prosjektledelse  

Denne oppgaven har vært en del av det tre-årige bachelorstudiet i økonomi og 

administrasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo. 

Denne oppgaven markerer avslutningen på vårt bachelorstudium. 

Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i et konkret prosjekt. Vi har fått følgende 

prosjekt “Én kommune - ett HR-system” som blir gjennomført hos Oslo 

fylkeskommune 

 

Dette har vært en interessant krevende oppgave. Prosessen har vært svært lærerik 

og bydd på ulike utfordringer.  

 

Vi vil benytte anledningen til å takke vår veileder Sven Tharaldsen for all hjelp og 

veiledning han har bidratt med under denne prosessen. Tharaldsen har vist sin 

tilstedeværelse, vært behjelpelig med spørsmål og litteratur, samt generelle 

henvendelser. Vi vil særlig belyse veiledningstimene der Tharaldsen har gitt oss 

god innsikt i hvordan man skal skrive en akademisk oppgave.   

 

Jeg vil takke respondentene for deres deltakelse i intervjuprosessen; uten disse 

hadde det ikke vært mulig å frembringe våre resultater.  

Avslutningsvis vil vi takke hverandre for et godt samarbeid gjennom hele prosessen.  

 

God lesing! 

 

 

Oslo, 7.juni 2012 

 

 

 

 

------------------------      --------------------------- 

Ihab Al-Khalifa        Omar Attique 
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Sammendrag 
Denne besvarelsen omhandler Utdanningsetatens HR-system som også skal tas i 

bruk av alle virksomheter i Oslo kommune. Systemet erstatter det nåværende 

lønns- og personalsystemet (NLP). Byrådsavdeling for finans er eier av systemet. 

HR-programmet har i samarbeid med systemeier ansvaret for å innføre felles 

arbeidsprosesser, rutiner og HR-systemet, som skal bidra til kvalitet i kommunens 

arbeid med HR (Human Resources).  

 

Hver virksomhet inngår som en del av den samlede prosjektorganisasjonen ved at 

de etablerer et lokalt mottaksprosjekt. Virksomheten har et selvstendig ansvar for 

at innføringsaktivitetene gjennomføres, og for at arbeidsprosesser, rutiner og 

system tas i bruk. Samarbeidet mellom virksomhetenes mottaksprosjekt og det 

sentrale HR-prosjektet er vesentlig for å lykkes med innføringen. 

 

Vi har deltatt på flere møter og hatt uformelle samtaler med nøkkelressurser i 

Utdanningsetaten(herav forkortet til UDE), samt innhentet generell informasjon 

og konfidensielle dokumenter om prosjektet. 

 

Dette dannet grunnlag og utgangspunkt for beskrivelsen av prosjektet i kapittel 1, 

hvor vi beskriver ulike forhold omkring prosjektet vedrørende initiering, 

organisering, planlegging og gjennomføring, som videre vurderes mot litteratur og 

teori om prosjektledelse. 

 

HR-programmet er inndelt i et hovedprosjekt og i et mottaksprosjekt. Vi har 

avdekket flere potensielle negative effekter og problemområder ved at prosjektet 

har en slik organisering. Dette har kommet frem gjennom å være observatør i 

prosjektmøter og gjennom samtaler og intervjuer med prosjektdeltakerene. 

Vurderingen og beskrivelsen som utgangspunkt har dannet et grunnlag for 

følgende problemstilling:  

“HR-program er delt inn i et hovedprosjekt og et mottaksprosjekt. Hva er de 

negative effektene med denne organiseringen, og hvordan kan de negative 

effektene reduseres, slik at HR-programmet oppnår de ønskede resultater?” 
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I kapittel 2 blir relevant litteratur, både intern og ekstern omkring ledelse, styring, 

rapportering og oppfølging, samt informasjon, kommunikasjon, motivasjon og 

usikkerhet presentert, dette er for å gi oppgaven nødvendig teoretisk forankring 

innen områdene som berøres av problemstillingen. 

Vi har valgt å benytte oss av dybdeintervjuer, åpne og innledende samtaler med de 

mest sentrale nøkkelpersonene, som gjorde at vi fikk nødvendig grunnlag til å 

belyse problemstillingen på en god måte. 

 

Vi har fått god innsikt i prosjektet ved å delta på så mange møter som mulig. 

Det som har lagt grunnlag for å kunne besvare problemstillingen, er observasjon, 

sekundærdata, spørreundersøkelser, samtaler og intervjuer. 

Vi presenter resultatene fra undersøkelsene vi har utført i kapitel 3 Metode. 

 

I et hovedprosjekt og mottaksprosjekt har vi avdekket at det finnes uheldige 

effekter av en todelt organisering.  

For å redusere de negative effektene er vår anbefaling til HR-programmet, mer 

effektiv kommunikasjon og bedre informasjonsflyt, forbedret samhandling og 

kollektivt fokus på HR-programmet totalt sett 

 

 

 

   



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 1 

KAPITTEL 1: INNLEDNING 

1.1 PRESENTASJON AV  PROSJEKTET OG ORGANISASJONEN 

1.1.1 Bakgrunn for valg av oppgave  

Med utgangspunkt i oppgavebeskrivelsen for studiet BTH 2532 Bacheloroppgave i 

Prosjektledelse, forstod vi tidlig at det var fullstendig opp til oss å avgjøre hva vi 

skulle skrive om. Vi stod fritt ved valg av tema og vinkling på besvarelsen. Vi var 

gjennom en lang prosess før vi tok en endelig avgjørelse på dette.  

Det hele startet med et hyggelig møte med Bjørn Marthinsen, IKT -Direktør ved 

Utdanningsetaten Oslo Kommune. I skrivende stund innfører Oslo kommune ett nytt 

HR system som skal tas i bruk av alle kommunes virksomheter. Prosjektet er 

organisert slik at hver virksomhet inngår som en del av den samlede 

prosjektorganisasjonen ved at de etablerer et lokalt mottaksprosjekt. 

1.1.2 Oppgavens Mål & Formål 

Vårt formål med denne oppgaven er å lære mer om prosjektstyring og prosjektledelse 

og betydningen av i prosjekter i offentlig sektor. Vi ønsker at våre belysninger og 

forslag kan komme til nytte for senere prosjektarbeid i Oslo kommune. 

Prosessmål: Personlig håper vi å kunne dra nytte av den kunnskapen vi opparbeider 

oss gjennom vårt arbeid også ved senere anledninger. Etter arbeidet med oppgaven vil 

vi være i bedre stand til utføre en god jobb som eventuelle prosjektledere. Vi ønsker å 

opparbeide oss en forståelse for betydningen av å involvere sluttbrukeren. 

Resultatmål: I studiet BTH 2532 Bacheloroppgave i Prosjektledelse skal det leveres 

en besvarelse i tråd med de retningslinjer og rammer oppgaven gir. En god besvarelse 

vil også kunne fremstille oss som attraktive arbeidstakere ved en senere jobbsøkings-

prosess. Til slutt er det et mål i seg selv at leseren finner oppgaven vår interessant og 

lærerik.  

1.1.3 Beskrivelse av Utdanningsetaten: 

Utdanningsetaten i Oslo er etaten som har ansvar for både barneskole- og 

videregående-utdanningen i Oslo. Dette fordi Oslo er både kommune og 

fylkeskommune. Direktøren i Utdanningsetaten er administrativ og faglig leder for 

kommunal og fylkeskommunal opplæring i samsvar med lover, forskrifter og 

rundskriv fra statlige og kommunale myndigheter. Virksomheten er hjemlet i lov om 
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grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringslova) og lov om 

fagskoleutdanning. Utdanningsetaten har ansvar totalt for 171 læresteder.  

1.1.4 Bakgrunn for prosjektet 

Utdanningsetaten hadde tidligere et lønns- og personal-system som het NLP. Dette 

systemet var et utdatert system som påførte ekstraarbeid for lederne og HR-

avdelingen. Dette fordi dette systemet var primært et lønnssystem uten mulighet for 

kommunikasjon med andre systemer. F. Eks om en ansatt byttet avdeling og leder så 

måtte man endre dette på to steder, i lønns-systemet og i kommunens oppslagsverk, 

mens i det nye systemet så endrer man dette bare i systemet og den endringen 

kommer opp i de andre systemene.  

Det tidligere systemet var mer lønns-basert system, mens det nye systemet er et mer 

HR-tilrettelagt system for bedre styring av HR-baserte oppgaver. Dette kan ses ved 

den nye funksjonaliteten det nye systemet bringer:  

 

NLP-systemet omfattet bare selve 

lønnsmodulen blant disse 

funksjonalitetene, og man hadde 

separate systemer for de 

resterende modulene. Det nye 

systemet er en samling av alle 

disse funksjonalitetene i et og samme system.  

Hovedgrunnen for at dette prosjektet ble startet var fordi NLP-systemet var et utdatert 

system som ikke lenger var støttet av noen leverandører og fordi den manglet mye av 

funksjonaliteten man trenger for et godt HR-arbeid.  Dette medførte til at dette 

prosjektet ble igangsatt med mål som at hele Oslo Kommune skal ha ett felles HR-

system, i motsetning til tidligere hvor de forskjellige etatene hadde forskjellige 

systemer for dette arbeidet.  Det er Oslo Fylkes Kommune som står bak prosjektet, 

årsaken for at prosjektet ble startet er for å bidra til kvalitet i kommunens arbeid med 

HR.  En kommune- ett HR system er prosjektet som går ut på å erstatte det 

nåværende lønns- og personalet systemet (NLP). 

Byrådsavdeling for finans er eier av systemet. HR-programmet har i samarbeid med 

systemeier ansvaret for å innføre felles arbeidsprosesser, rutiner og HR-systemet, som 

skal bidra til kvalitet i kommunens arbeid med HR (Human Resources) 

Hver virksomhet inngår som en del av den samlede prosjektorganisasjonen ved at de 

etablerer et lokalt mottaksprosjekt. Virksomheten har et selvstendig ansvar for at 
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innføringsaktivitetene gjennomføres, og for at arbeidsprosesser, rutiner og system tas 

i bruk. 

HR-systemets moduler 

HR-systemet er et omfattende system bestående av flere moduler, men som for 

brukeren fremstår som ett system. 

 
Figur 1. HR-systemet 

Innføringen av HR-systemet i kommunens virksomheter er fordelt på en pilotperiode 

med en pre-pilot og en pilot, og deretter tre puljer med virksomheter. 

Forberedelsene til innføringsløpet starter opp cirka seks måneder i forkant av selve 

innføringsmåneden. 

 

 
Figur 2 Prosjektforløpet  

Lokale mottaksprosjekter vil bli etablert, og skal forberede virksomheten og sikre at 

den er i stand til å ta i bruk HR-systemet. Det lokale mottaksprosjektet skal i 

samarbeid med det sentrale HR-programmet sørge for planlegging, informasjon, 

opplæring og implementering av aktiviteter og oppgaver. 

Uavhengig av virksomhetens størrelse og ressurser gis det en generell anbefaling om 

roller og kompetanse i det lokale mottaksprosjektet.  

Prosjektet leveres av Evry (tidligere Ergo Group). Evry er Norges og Nordens nest 

største IT-tjenesteselskap. Daglig bruker nesten 1 million personer Evry sine 

tjenester. Evry har en årlig omsetning på omkring 13 milliarder kroner og selskapet 

har over 10 000 ansatte og er representert i over 50 byer med Norden som 

hovedområdet. Evry har ansvaret for nesten en tredjedel av alle IT-relaterte tjenester i 

Norge, og kundene deres innebærer offentlig sektor og bedrifter som DnB, Telenor og 
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Statoil for å nevne noen. Det er Evry som har ansvaret for selve løsningen til HR-

programmet. Løsningen ble utarbeidet av Evry etter en grundig gjennomgang 

sammen med representanter fra både Oslo Kommune og Utdanningsetaten. 

Løsningen blir driftet og vedlikeholdes av Evry sine medarbeidere.  

1.1.5 Prosjektets betydning for Utdanningsetaten 

HR-programmet, som en del av reorganiseringen med å innføre felles arbeidsrutiner, 

prosesser og HR-system, er ment til å bidra til kvalitet i kommunens arbeid med HR. 

Omorganiseringen her vil gi en raskere og enklere HR-arbeid enn det som har vært 

mulig tidligere. Dette pga. som tidligere nevnt, at det gamle systemet ikke var et godt 

nok egnet system for å utføre dagens HR-prosesser. Med dette nye systemet vil det bli 

enklere for kommunens ansatte å utføre oppgaver som tidligere måtte løses 

individuelt i flere forskjellige systemer. Nå har man alle modulene integrert i ett 

system. Dette vil føre til bedre informasjon for kommunen, bedre oversikt over 

kompetansen innad i kommunen og et enklere arbeid med å tilegne seg ny 

kompetanse i forhold til ressurser med rekrutteringsmodulen.  

1.2 BESKRIVELSE AV HR-PROGRAMMET 

1.2.1 Prosjektmandat  

Mandatet er en oppsummering av prosjektets fundament. For å få et godt og 

gjennomarbeidet mandat, er det viktig å gjøre et grundig forarbeid gjennom analyser 

og drøftinger (Andersen et. al 2006). Mandatet for HR-programmet er gitt i form av 

prosjektdirektiv, der følgende punkter er detaljert beskrevet i kontrakten: 

 

1.2.2 Prosjektleder  

Prosjektlederen er en 49 år gammel ekstern prosjektleder for mottaksprosjektet på 

UDE. Prosjektlederen har lang erfaring med et bredt spekter av IKT-løsninger og 

hvordan disse løsninger kan tas i bruk i virksomheten. Han har kompetanseområde 

som dekker både IKT-organisering og styring, samt anskaffelse/utvikling, innføring 

og drift av ulike IKT-løsninger. I tillegg har han bred kunnskap om IKT-løsninger, 

men har spesialisert seg i en del områder som er følgende: 
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Prosjektlederen sin profil passet best til å lede et slikt prosjekt med tanke på den lange 

erfaringen han har.  

1.2.3 Mål og formål for prosjektet  

Andersen et. al (2006) beskriver at formålet tar et utgangspunkt for en ønsket 

situasjon for organisering og antyder at virksomheten vil utføre dagens oppgaver 

annerledes eller på en bedre måte. Prosjektets formål er følgende: “Systemet skal 

erstatte det nåværende lønns- og personalsystemet og skal sørge for felles 

arbeidsprosesser, rutiner og HR-systemet, som skal føre til å sikre kvalitet i 

kommunens arbeid med HR”. Andersen et. al (2006) stiller krav til mål(ene) i 

prosjektet, at mål(ene) skal tydelig forklare hva som skal leveres, og formuleringen 

bør være slik at det er mulig å svare ja eller nei på om mål(ene) er oppnådd eller ikke. 

HR-programmet har disse målene: 

 

1.2.4 Prosjekttype  

HR-programmet skal erstatte og implementere et nytt HR-system. Prosjektet har som 

hensyn å utvikle flere områder som utvikling av system, øke kunnskap hos de ansatte 

ved kursing og effektivisere prosesser i organisasjon. Dette er et typisk PSO prosjekt, 

Andersen et. al (2006) beskriver at PSO prosjekter går ut på personutvikling, 

systemutvikling og organisasjonsutvikling. Dette begrepet vil stadig minne om 

betydning av å se alle tre elementene i sammenheng, slik at det ikke glemmes ved 

avslutning og levering av prosjektet.  

 

 

 

 
Figur 3: PSO prosjekt (Andersen et.al 2006)  Figur 4: Prosjekttyper(Briner, Hastings og Geddes 2003)  

Briner, Hastings og Geddes (2003) deler prosjekter grovt sett i tre ulike typer 

(Konkrete, Ad-hoc og Åpne), klassifiseringen foretas på bakgrunn av tre variabler 

langs dimensjon høy-lav. Det er slik at prosjekter er en kombinasjon som gjerne er 
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sammensatt av de tre prosjekttypene, bærer som oftest preg av en av typene. Når det 

gjelder HR-programmet, både i hovedprosjektet og mottaksprosjektet har vi en svært 

detaljert spesifisering av resultat som forventes, noe som kommer klart frem i 

kontrakten.  Struktur og formalitet er også høy, noe vi ser gjennom i en klar rolle- og 

ansvarsfordeling. Prosjektlederen har lang erfaring, et høyt kunnskapsnivå og god 

teknisk kompetanse til å kunne gjennomføre et slikt prosjekt. 

På bakgrunn av dette vil vi konkludere med at prosjektet skal definitivt klassifiseres 

som et konkret prosjekt.  

1.2.5 Prosjektets faser  

 

 

 

 

 

Figur 5 Prosjektets faser 

Vi har tillatt oss å dele opp prosjektets faser etter de fem fasene Jessen (2002) har 

beskrevet. Denne modellen er en forenkling av (Vedlegg 1). Vi har delt opp definert 

prosjektets fem faser med de gjøremål som kommer inn under disse. 

I Initierings-fasen kommer det inn følgende prosesser: 

 
I planleggings-fasen kommer det inn følgende prosesser: 
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I gjennomførings-fasen kommer det inn følgende prosesser: 

 
 

I kontroll-fasen kommer det inn følgende prosesser: 

 
Post-evaluerings-fasen kommer det inn følgende prosesser: 

 

1.2.6 Roller og funksjoner  

Antall roller er ikke ensbetydende med antall personer. Én person kan gjerne inneha 

flere roller, og en rolle kan kreve flere personer. Dette er opp til hver virksomhet ut i 

fra behov og muligheter i egen organisasjon. 

Det sentrale HR-programmet anbefaler at følgende roller ivaretas i det lokale 

mottaksprosjektet: Se vedlegg 2 (Organisasjonskart). De ulike gruppene ble 

organisert i forhold til hvordan de ulike enhetene i basisorganisasjonen er organisert 
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1.2.7 Organisering   

HR-programmet har en to delt organisering, et hovedprosjekt og et mottaksprosjekt. 

Hovedtanken bak en slik organisering er ønske å ha kontroll over punktlighet og 

kvalitet. I henhold til Jessen (2001) sine karakteristikker av type prosjektorganisering, 

er HR-programmet et matriseprosjekt, med tanke på inndeling i et hovedprosjekt og 

et mottaksprosjekt og siden det er to prosjekter med hver sin prosjektleder og 

prosjektorganisasjon. En annen grunn som gjør HR-programmet til en 

matriseorganisering er på grunn av at ressursene er hentet fra linjeorganisasjonen og 

samtlige prosjektdeltakere, har oppgaver i linjen i unntatt prosjektlederen som er 

ekstern. Det er både fordeler og ulemper med en matriseorganisering som HR-

programmet har. Jessen (2001) beskriver fleksibilitet og muligheten til en god 

samordning av oppgaver med linjen som en fordel. Ulempen med en slik organisering 

i henhold til Jessen (2001) er at det kan oppstå et såkalt “tosjefs problematikk”. 

Videre kan det oppstå negative konflikter i en todelt-organisering. Prosjektene seg i 

mellom kan få kommunikasjonsproblemer. Det kan oppstå kommunikasjonsbarrierer 

mellom dem og prosjektene seg i mellom kan unnlate å fortelle hverandre 
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informasjon som er relevant. I tillegg til dette mister mottaksprosjektet kontroll over 

det som foregår i hovedprosjektet, og på en måte ikke kan gjøre noe utenom å vente 

hvis det blir forsinkelser. 

1.2.8 Utfordringer   

HR-programmet har en del utfordringer som de støter på. Noen av utfordringene vi 

finner fra risikoanalysen (vedlegg 3) er følgende: 

	  
Som vi ser av risikoanalysen (vedlegg 3) til prosjektet her, så er det lett å anta at 

mange av disse utfordringene kunne vært unngått med bedre planlegging.  

1.2.9 Usikkerhet  

Alle prosjekter som gjennomføres har en viss usikkerhet ved seg. Begrepene risiko og 

usikkerhet blir ofte brukt om hverandre, oftest som noe negativt. Men begrepet 

usikkerhet i prosjektledelse-sammenheng omfatter både risiko og mulighet, avhengig 

av usikkerheten har en negativ eller positiv innvirkning på prosjektet (Karlsen og 

Gottschalk 2009). Husby et al. (2003) forklarer usikkerhet som ”differansen mellom 

den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den 

informasjonen som er tilgjengelig”.  Oppklaringen av mulige usikkerhets-faktorer 

kommer inn under planleggingen, men er også en faktor som også må følges gjennom 

hele prosjektperioden. I planleggings-fasen foretok prosjektlederen en innledende 

analyse av risikoen i prosjektet, med andre ord faktorer som mulig har en negativ 

påvirkning på prosjektet. Risikoanalysen viser risiko i forhold til sannsynlighet og 

konsekvens, og danner utgangspunktet videre for hvordan man skal styre prosjektet. I 

HR-programmet er det etablert rutiner for fortløpende risikoanalyse med vurdering og 

rapportering til hvert styringsmøte. Temaet risiko er et fast tema i enhver 

styringsgruppe-møte. Dette innebærer de faktorene som ble identifisert i oppstart og 
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for de som oppstår underveis, og hva slags tiltak som ble gjort for å demme opp for 

disse faktorene. Med andre ord oppdateres risikoanalysen gjennom hele 

prosjektperioden. 

1.2.10 Informasjon og kommunikasjon  

(Jessen 2001) påpeker at det er viktig for prosjekter at møter planlegges. Dette fordi 

det er der de viktige interaksjonene (kommunikasjonen) foregår. I prosjekthåndboka 

står det oppført at prosjekt-møtene i HR-programmet har en forhåndsdefinert agenda 

som sendes ut noen dager før møtet. I tillegg til disse vanlige rutine-møtene har 

prosjektet møtevirksomhet ved behov. For alle møter utarbeider prosjektlederen en 

rapport som videresendes i tillegg til at rapportene legges ut på intranettet til 

utdanningsetaten. I tillegg til rapportene til de rutine-møtene, utarbeides det ved 

nødvendighet formelle notater som er spesielt formet mot enkeltpersoner. Disse 

notatene omhandler gjerne litt mer kritiske forhold i prosjektet som må tas hånd om. I 

tillegg til dette så er det forskjell på rapportene som videresendes til styringsgruppen 

og prosjektmedarbeiderne. Dette følger teorien til Jessen (2001) om at det må være 

forskjell i detaljeringsgraden i rapporteringen i forhold til hvilke segment man skal 

rapportere til.  

1.2.11 Interessenter og omgivelser 

Interessenter i HR-programmet er de gruppene eller individene som kan påvirke eller 

bli påvirket av prosjektet og alle de som har interesse av prosjektets resultat. 

 
Figur 6: Interessentenes innflytelse 

Å kartlegge de forskjellige interessentene er essensielt for alle prosjekter, selv om de 

ikke er kontraktuelle for prosjektet, men de kan for det ha en påvirkning på prosjektet. 

Hensikten med å kartlegge interessentenes forhold til prosjektet er for å identifisere 

deres innflytelse. For å danne et klarere bilde av prosjektets interessenter, er det viktig 

å plassere prosjektet i forhold til sine omgivelser, det vil bidra til å forenkle 

muligheten til å skille mellom de interne og de eksterne interessenter.  

De interne interessentene er de som er medlemmer av prosjektteamet, dette er blant 

annet aktører som prosjektlederen har kontroll gjennom formell makt og innflytelse. 
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Ved utarbeidelse av prosjektets strategiplaner, er det viktig å ta hensyn til disse 

aktørene.  

De eksterne interessentene er ikke alltid kontrollerbare og støttende til 

prosjektet. Å håndtere disse kan være en utfordring for prosjektleder.   

Eksterne interessenter inkluderer blant annet leverandører, konkurrenter, myndigheter 

samt allmennheten representert ved interessentgrupper på en rekke områder. 

HR-programmet har følgende interessenter: 

Interne interessenter 

-‐ Eier av systemet (Byrådsavdeling for finans) 

-‐ Ledere 

-‐ Ansatte som kommer til å bruke det nye HR-systemet 

Eksterne interessenter 

-‐ Leverandør (Evry) 

Samstemme ønskene til interessentene 

For å skape fri flyt i informasjonsstrømmen er det viktig å koble inn interessentene, 

det hele handler om å samstemme ønskene til interessentene. Det er automatisk at 

ulike interessenter har ulike behov og ulike ønsker, å samstemme ønskene til de 

forskjellige interessentene er et puslespill i seg selv. Her vil en prosjektleder fungere 

som en forhandler som skal finne den løsningen som dekker så mange behov og 

oppfylle så mange ønsker som mulig. En prosjektleder uten en slik egenskap har 

større sjanse for å mislykkes. Aktiv støtte fra kollegaer i virksomheten må være 

tilstede for å bygge opp et positivt miljø i prosjektet, det er oftest den som er mest 

undervurdert, men det er en av de viktigeste ressursene. 

Bygg opp tillit 

Å bygge opp tillit går ut på blant annet å ha forståelse for den tekniske siden, som 

innebærer en forståelse for de tekniske spørsmålene og problemene som prosjektet 

kommer til å møte. Å ha forståelse for den økonomiske siden innebærer 

undersøkelser og analyser av de kostnadene, muligheter og farer prosjektet kan 

ramme organisasjonen med. Noe som blir ofte glemt og er også undervurdert er at 

HR-programmet kommer til å føre til endringer for mennesker som her kan både være 

positive og negative. Tillit har mange positivt effekter på flere områder, som er blant 

annet å fremme organisasjonsmessige tilpasninger, effektivisere kommunikasjon, 

redusere ødeleggende konflikter, redusere transaksjonskostnader og bidra til å finne 

gode løsninger ved kriser dersom de skal oppstå. Tillitten mellom prosjektleder og de 



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 12 

ulike interessentene er viktig for å gjennomføre et godt prosjekt, dette innebærer blant 

annet å holde avtaler, dele informasjon, ha pålitelig oppførsel ved å vise åpenhet. 

Den beste måten å opparbeide et tillitsforhold på er å ha god kommunikasjon, 

forståelse for hverandres synspunkter og meninger og ha uformelle samtaler.  

Det også viktig å være pålitelig og troverdig, å ha kompetanse skaper også tillit hvor 

man stoler på hverandres kunnskap og evner. Tillit i HR-programmet skapes gjennom 

integritet, prosedyrer og formell kommunikasjon, her er det også viktig å trekke inn at 

definering og realisering av milepæler tidlig i HR-programmet, forpliktelse og 

omsorg ovenfor hverandre er med på å opparbeide et godt tillitsforhold. Å jobbe mot 

et felles mål vil partene kunne forutsi andres handlinger, som vil medføre et tett 

samarbeid hvor det er gjensidig interaksjon, samsvarende mål og dermed tillitsbånd. 

1.2.12 Styring  

Rapportering og oppfølging 

Systemeier og HR-programmet har siden anskaffelsen av HR-systemet gjennomført 

forankrings- og informasjonsmøter med kommunaldirektørene og 

virksomhetslederne. Rapporteringen kan som oftest bli for omfattende og detaljert, og 

kan i mange tilfeller sette et for stort press på prosjektleder. Prosjektledere blir som 

oftest oversvømt med rapporter i mange tilfeller (Jessen 2001). Det har blitt 

utarbeidet standardiserte rutiner for møter med hovedprosjektet og mottaksprosjektet, 

noe som er i tråd med det Andersen et. al (2006) beskriver. Hovedvekt av 

rapporteringen i prosjektet foregår på styringsmøtene. Hyppigheten av møtene 

varierer med 1 gang i måneden til annenhver uke avhengig av hva som foregår i 

prosjektet. Rapporteringen i mottaksprosjektet er delt opp i 8 deler (se vedlegg 4). Det 

rapporteres om bemanning, teknisk, opplæringsplan, forberedelser til opplæring, 

forberedelser test, økonomi, avhengigheter og risiko. Disse 8 er overordnede punkter, 

med flere underpunkter som skal rapporteres. Risikoanalysen jobbes det kontinuerlig 

med og rapporteres til hvert styringsgruppemøte. I tillegg til dette så er det en stor 

andel av uformelle samtaler etter at møtet er over blant medlemmene som har 

spørsmål og prosjektlederen. 

Informasjon og kommunikasjon 

Jessen (2002) konkluderer med at det er som oftest kommunikasjonen i prosjektet 

som oftest er svakheten til et prosjekt. Informasjonen i prosjektet må vurderes opp 

mot flere variabler. Blant disse variablene så må en legge vekt på hvem som er 

mottakere av informasjonen, hva slags fagkompetanse de har, og hva slags 
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begrensninger de har i forhold til dette. I tillegg til dette må det diskuteres hva slags 

resultat man vil ha i forhold til reaksjoner hos mottakere, og hva slags informasjon de 

er mest interessert i å få vite.  Etter å ha gjennomført en slik analyse vil man finne ut 

at informasjonen må tilpasses til de ulike segmentene innenfor prosjektet, både når 

det kommer til omfang og detaljgrad på rapportene og informasjonen. Prosjektlederen 

i mottaksprosjektet er flink til å tilpasse informasjonen etter behovet til mottakerne, 

men det er noen svakheter rundt informasjonsflyten på UDEs intranett. Informasjonen 

kommer meget seint ut her, noe som fører til at informasjonen til deltakerne som ikke 

er på møtene ikke er så god. Det er et veldokumentert faktum at det blir brukt mye tid 

til møtevirksomhet blant prosjektledere og prosjektmedarbeidere, og det er ikke 

uvanlig at man bruker minst 50 % av tiden til å sitte i møter (Karlsen og Gottschalk 

2009) I HR-programmet har vi ved flere anledninger lagt merke til at fraværet er noe 

stort blant møtedeltakerne. Da vi skulle være med på blant de første styringsgruppe-

møtene ble møtet avlyst en time før selve møtet pga. et altfor stort forfall blant 

deltakerne pga. andre oppgaver.  

Prosjektleders kompass:  

Vi har valgt å anvende spørreskjema fra Briner, Hastings og Geddes (2003) (Vedlegg 

5) på prosjektlederen i mottaksprosjektet for å undersøke prosjektlederens 

vurderinger og prioriteringer i forhold til kompasset. Prosjektlederen vurderer seg 

høyt totalt sett på mange av spørsmålene, mens noen spørsmål som f. eks "jeg bruker 

tid og krefter på å utvikle gruppas effektivitet som samarbeidende lag" blir vurdert til 

en 2. Prosjektlederen scorer høyt på "se oppover", det vil si at vedkommende 

håndterer sponsoren sin for å sikre seg organisasjonens støtte. Når det gjelder "se 

utover" så scorer han noe lavere, det vil si at vurderingen rundt det å ivareta kontakt 

med kunden, sluttbrukeren og eksterne interessenter er noe lavere. Prosjektlederen 

scorer noe lavt på "se nedover" og "se bakover", mens scorene på "se forover" og "se 

innover" scorer høyt. Denne undersøkelsen understøtter vår personlige persepsjon om 

prosjektlederen som vi har avdekket gjennom samtaler med medarbeiderne og 

gjennom samtaler generelt.  

1.2.13 Kultur i prosjektet  

En forenkling av definisjonen til prosjektkultur er: "måten vi gjør ting på her hos oss" 

(Kaufmann & Kaufmann 2003).  Ut i fra de relative få møtene vi har deltatt på har vi 

kommet frem til at deltakerne i prosjektet til UDE bærer preg av en åpen kultur. 

Arbeidsformen preges av mye fri flyt og innspill fra gruppen. Entusiasmen i UDE's 
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mottaksprosjekt er ganske lav, noe som kommer pga. en dårlig styrt leveranseprosjekt 

fra Evry som påvirker arbeidet til UDE. 

Møtene er preget av mye informasjon som til tider blir veldig tungt å forstå og derfor 

må forklares ytterligere. På grunn av overflod av informasjon virker det som mye av 

det blir eventuelt overtolket eller misforstått. Kulturen er ellers preget av åpenhet og 

hyggelig kommunikasjon blant gruppen. 

1.3 VURDERING AV ORGANISERINGEN 

HR-programmet er delt inn i et hovedprosjekt og mottaksprosjekt. Grunnlaget for at 

Oslo Kommune har valgt en slik type organisering er fordi de ikke har ressurser eller 

kompetanse som trengs for å implementere en slik løsning i hele Oslo Kommune. På 

bakgrunn av dette har de overlatt ansvaret for løsningen, utviklingen og 

implementeringen til Evry. Dette har ført til at Oslo Kommune har valgt en to-delt 

organisering hvor Evry står for implementeringen, mens de lokale enhetene innad i 

Oslo Kommune oppretter et mottaksprosjekt som skal overse at implementeringen 

blir riktig gjennomført.  

En slik to-delt organisering sørger for at begge prosjektene må jobbe og kommunisere 

sammen for å implementere løsningen. Hovedprosjektet jobber med løsningen og 

sørger for å implementere den, mens mottaksprosjektet overser at tidsrammen som er 

satt blir holdt. I denne delen av oppgaven vil vi bare kort oppsummere noen positive 

sider ved denne type organisering, og vil komme tilbake til de negative sidene i del 4 

til å svare på problemstillingen. Hovedtanken rundt denne organiseringen til UDE er 

at istedenfor å sørge for å implementere løsningen selv, overlater de ansvaret til Evry. 

Dette fører til at de eneste ressursene som blir brukt fra UDE er de som skal overse at 

prosjektet blir implementert. Dette sørger for at det blir brukt mindre ressurser, slik at 

linjen ikke mister mange ressurser og at de kan gjennomføre sine dagligdagse 

arbeidsoppgaver. I tillegg til dette så spørs det også om UDE har nok kompetanse for 

å gjennomføre et slikt prosjekt, og eventuelt slippe kostnader ved å leie inn 

medarbeidere med kompetanse. En todelt organisering av HR-programmet har den 

største effekten ved at det er større fysisk og psykologisk avstand mellom 

prosjektmedlemmene i de to prosjektene enn om de hadde vært en felles 

prosjektgruppe(Jacobsen og Thorsvik 2005). Bakgrunnen for valget av en todelt 

organisering er å skille ansvaret for de respektive prosjektene. Den eneste kjente 

positive effekten av en slik organisering er nettopp dette med å skille ansvaret, 

samtidig som den fører til at man får utnyttet organisasjonens kunnskaper og fortrinn 

optimalt(Jacobsen og Thorsvik 2005). Alt i alt vil en slik løsning sørge for at UDE 
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ikke mister nøkkelressurser og slipper høye kostnader ved ressursforbruk med tanke 

på innleid kompetanse.  

1.4 TEMA OG PROBLEMSTILLING  

HR-programmet er organisert i et hovedprosjekt og mottaksprosjekt, og vi har 

avdekket flere effekter av dette, både positive og negative. 

I hvor stor grad disse effektene faktisk utgjør et problem er noe vi ikke vet enda. Vi 

har sammenfattet en problemstilling ut i fra prosjektbeskrivelsen og 

prosjektvurderingen og den er følgende: 

“HR-programmet er delt inn i et hovedprosjekt og et mottaksprosjekt. Hva er de 

negative effektene med denne organiseringen, og hvordan kan de negative effektene 

reduseres, slik at HR-programmet oppnår de ønskede resultater?” 

HR-programmet: Innebærer hovedprosjektet og mottaksprosjektet.  

Hovedprosjektet: Der hovedvekten av arbeidet foregår. Hovedprosjektet har ansvaret 

for selve implementeringen av løsningen. 

Mottaksprosjekt: Er prosjektet som passer på at løsningen blir implementert til riktig 

tid og riktig kvalitet. 

Negative effekter: Med negative effekter mener vi effekter som reduserer mulighetene 

for at prosjektet skal nå sine mål. 

Organisering: Med dette innebærer å se på de negative sidene ved to-delt 

organisering.  

Redusering av de negative effekter: Dette innebærer å se på måter man kan redusere 

de negative effektene slik at prosjektet når sine fastsatte mål. 

Ønskede resultater: De ønskede resultater innebærer at prosjektet når sine fastsatte 

mål med riktig kvalitet og til riktig tid.  

KAPITELL 2: TEORI 
Vi skal belyse teorier som er sentrale for vår oppgave og problemstilling i denne 

delen av oppgaven. Vi tar for oss teorier omkring ledelse og styring av prosjekter, 

informasjon, motivasjon, kommunikasjon, risiko og usikkerhet. 

2.1 Ledelse  

Begrepet ledelse kan defineres som bruk av sosial innflytelse til å organisere arbeidet 

slik at gruppen når målene sine. 

Lederskap vil si å føre an og ta initiativ, ledelse dreier seg om å tillempe rutiner, 

regler og retningslinjer på en mest effektiv måte (Karlsen og Gottschalk 2009). 
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2.1.1 Endringsledelse   

Ledelse er en generell utfordring som berører alle typer organisasjoner, og som dreier 

seg om en oppgave eller prosess der lederen vil påvirke en gruppe i en slik retning 

hvor organisasjonen når sine mål (Haukedal 2000).  Det finnes mange definisjoner på 

ledelse, men felles for de fleste definisjonene er motivasjon av medarbeidere, sikre 

produktivitet og effektivitet (Haukedal 2000) (Yukl 2006). Haukedal (2000) 

presiserer at “Hva slags ledelse som utøves avhenger av hva slags type organisasjon 

ledelse skal utøves i og om det er oppgaveorientert ledelse, relasjonsledelse, 

teamledelse, endringsledelse, kunnskapsorientert ledelse”. Høye kvalitetskrav og nye 

teknologiske nyvinninger stiller krav til en kontinuerlig endringsprosess og 

tilpasninger i dagens marked. Endringsledelse betyr å restrukturere/omstrukturere 

organisasjonen til å møte de nye utfordringene, tilpasse organisasjonen, samtidig 

gjøre medarbeiderne innad i organisasjonen klar til å møte de indre endringene dette 

medfører. For å lykkes med dette er det viktig med godt tverrfaglig arbeid, 

møteledelse og samarbeidskompetanse. Samarbeidskompetanse innebærer bruk av 

refleksjon, lytting, involvering, engasjement, læring og samarbeid (Reve 2003). I 

noen av tilfellene i endringsledelse er lederen en deltaker i prosessen, mens i andre 

tilfeller er lederen en leder eller en koordinator, eller en såkalt tilrettelegger (Skogsaas 

og Svendsen 2006). Endringer i organisasjoner utløser ofte ulike typer av motstand. 

Motstand kan defineres som "en motivert tilstand av motvilje som oppstår når ens 

frihet blir truet og som dirigerer tanke og handling mot å gjenvinne den truede 

friheten" (Andersen, Larsgaard og Optun 2003). Kurt Lewin (1951) har utarbeidet en 

teori som han kaller for "Kraftfeltteorien". Denne teorien forklarer tre faser 

organisasjonen går gjennom under en endringsprosess. Teorien påpeker at det i 

organisasjoner inngår drivkrefter, krefter som driver frem endringen og motstandere 

som ikke ønsker endring. Og for å balansere mellom disse kreftene har han utarbeidet 

en tre-trinns-modell som hjelper med å balansere denne prosessen. Første trinn i 

denne teorien kaller han for "opptining", her må motstanderne reduseres og 

overvinnes. Trinn to er "endring", det vil si der endringen gjennomføres. Trinn tre i 

modellen er å "opprettholde en ny tilstand" (Andersen, Larsgaard og Optun 2003).  

2.1.2 Styring  

Prosjekt-styring er å ta nødvendige beslutninger og tiltak som sikrer at aktivitetene 

blir fullført i henhold til planen. En definisjon av styring er “handlinger som 

reduserer forskjellen mellom plan og virkelighet” (Karlsen og Gottschalk 2009). 
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Planlegging og oppfølging av gjennomføringen av prosjektet er det prosjektstyring 

dreier seg om, det er kontinuerlig prosess som vil pågå gjennom hele prosjektets 

livssyklus (Karlsen og Gottschalk 2009). Styringssløyfen blir presentert av 

Westhagen og Faafeng (2002), som viser sammenheng mellom de ulike 

styringsfunksjonene.  

 
Figur 7: Prosjektets styringssløyfe (Westhagen og Faafeng 2002) 

Styringssløyfen viser de ulike styringsfunksjonene og hvordan de henger sammen, det 

er en prosess som foregår gjennom hele prosjektets livssyklus. Både planer og mål 

revurderes/korrigeres underveis ut ifra hva oppfølgningen avdekker av eventuelle 

avvik (Westhagen og Faafeng 2002). Hva prosjektet skal resultere i, og definere 

hvilke mål prosjektet skal nå, er det første som må kartlegges. 

Planlegging og organisering av hvordan målene skal nås og hvor mye ressurser som 

trengs er det som skjer deretter. I utførsel blir arbeidsoppgavene styrt slik at de gjøres 

hensiktsmessig i forhold til styringsfaktorene, kostnader, tid og ressurser og i henhold 

til de tekniske spesifikasjoner som er gitt. Regelmessig oppfølging som sørger for at 

prosjektet er på rett kurs og i rute i forhold til målene, og i henhold til planene for 

styringsfaktorene. Ved avvik fra planene må årsakene til disse avvikene identifiseres, 

og korrigerende tiltak på de ulike funksjonene i styringssløyfen settes i gang deretter. 

God styring av prosjektet er blant annet avhengig av styringskulturen til 

prosjektgruppen. Karlsen og Gottschalk (2009,373) beskriver styringskulturen som 

“den holdningen og innstillingen som medlemmene har til oppfølgingen av 

prosjektet”. God styringskultur er avhengig av tid, samt medarbeiderens modenhet og 

evne til å lære av feil, det er også viktig at planleggingen og bruken av planene 

presenteres i arbeidet og at disse planene er synlige for prosjektmedarbeiderne. 

Å klargjøre forskjellen på rapportering og oppfølging er ikke minst like viktig, 

prosjektmedarbeiderne bør ha forståelse for at styring og oppfølging er til støtte for 

prosjektarbeidet og prosjektdeltakerene.  

2.1.3 Prosjektprogram og porteføljestyring  

Et prosjektprogram er en samling prosjekter som blir ledet på en koordinert måte slik 

at man oppnår resultater som ikke ville vært mulig hvis man så på hvert prosjekt som 
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uavhengig av alle andre. Prosjektprogrammet ledes av en programleder som de 

enkelte prosjektlederne rapporter til. Kjennetegn ved et prosjektprogram er at det er 

strategidrevet, langvarig styrt etter et felles overordnet mål. Et prosjektprogram kan 

dreie seg om f.eks. utvikling av nye produkter eller implementering av nytt IT-system 

(Karlsen og Gottschalk 2009). 

Denne figuren illustrerer et prosjektprogram som består av fire prosjekter. 

 
Figur 8: Prosjektprogram (Karlsen og Gottschalk 2009) 

Prosjektportefølje er et videre begrep enn prosjektprogram, som omfatter prosjekter 

som ikke har noe annet felles enn at de konkurrerer om de samme ressursene. En 

prosjektportefølje kan også omfatte ett eller flere programmer slik figuren nedenfor 

illustrerer dette (Karlsen og Gottschalk 2009). 

 
 Figur 9: Prosjektportefølje (Karlsen og Gottschalk 2009) 

2.1.4 Usikkerhet  

Bernstein (2003) introduserer usikkerhet i prosjekter som følgende: ”Den viktigste 

utviklingen innenfor styring av usikkerhet i prosjekter har vært dreiningen fra å 

oppfatte usikkerhet som sannsynlighet for tap til å oppfatte usikkerhet som en 

mulighet for gevinst, fra tro på skjebnen og høyere makter til sofistikerte vurderinger 

og analyser for fremtidig utfall, og fra hjelpeløshet til valg, beslutning og 

behandling” (Husby et al. 2003). I tillegg til dette kan man definere usikkerhet som: 

”Differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning 

og den tilgjengelige informasjon” (PS 2000, 1997) 

 

 

 

 

Figur 10: Usikkerhet i prosjekter.(Husby et al. 2003) 

Andersen et. al (2006) legger også vekt blant annet på fallgruvene i et prosjekt.  
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Tradisjonelt sett har usikkerhetsstyring i prosjekter vært å redusere de negative 

effektene (risiko), men Husby et al. (2003) legger vekt på at usikkerhet kan også være 

positiv, og gi gevinst. Usikkerhetsstyring er en kontinuerlig prosess der man bruker 

metoder og teknikker for å identifisere, vurdere og analysere risiko for å finne 

handlingsalternativ for risikoen. Disse handlingsalternativene vil innebære hvordan 

man best mulig styrer organisasjonens risiko, slik at man unngår uforutsigbare 

hendelser, slik at prosjektet når sine oppsatte mål(Wessel 2005). Ved å utarbeide en 

strukturert prosess for å avdekke usikkerhetsselementer i prosjektet, kan usikkerheten 

styres og påvirkes gjennom ulike tiltak. Styring av usikkerhet skal avdekke og 

analysere usikkerheten som har en påvirkning på prosjektet. Styring av usikkerhet 

betyr at man alltid prøver å være forberedt på ulike momenter som virker inn på 

usikkerheten (Husby et al. 2003). 

Man har en rekke tiltak som kan gjennomføres for å forbedre prosjektets gang: 

Prosjektet kan utnytte muligheter, eller å tenke innovativt. Prosjektet kan utarbeide 

handlinger for å redusere risiko. Prosjektet kan akseptere usikkerhet og dermed 

beslutte å ikke ta en handling for å gjøre noe med usikkerheten. Velger man dette må 

prosjektet ta hensyn til at både kostnadene, og tidsrammen kan komme til å endre seg. 

I tillegg til disse, kan usikkerhet overføres til en ekstern part gjennom kontrakter og 

avtaler.  

2.1.5 Organisasjonsteori 

En god definisjon av en organisasjon er kan forstås ut i fra følgende definisjon av 

Etzioni (1982): En organisasjon er et sosialt system som er bevisst konstruert for å 

realisere bestemte mål (Jacobsen og Thorsvik 2005). Mintzberg har utarbeidet en 

klassisk modell for hvilke “grunnmodeller” organisasjonene har å velge mellom. 

Denne modellen er delt inn I fem deler.  
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Videre har Mintzberg (1979) en fem-sektors “logo” som gir fem mulige 

organisasjonskonfigurasjoner. Disse fem er; enkel struktur, maskinbyråkraten, 

fagbyråkraten, divisjonalisert struktur, Ad-hoc-krati 

 

2.1.6 Tillit  

Tillit til sine medarbeidere er en viktig faktor for at prosjektet skal lykkes. 

McAllister (1995) definerer tillit som: ”et individs tro på, og villighet til å handle på 

bakgrunn av ord, handlinger og beslutninger til andre”. Videre påpeker han: ”Tillit 

mellom individer skaper grunnlag for bedre og mer effektiv konflikthåndtering”. 

Jacobsen og Thorsvik (2005) forklarer at man har tillit til en person når vi tror at 

vedkommende vil handle etter de normer og verdier som er anerkjent i gruppen 

individet er medlem av. Dersom man har tillit til de som er medlem av gruppen din, 
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vil man føle et mindre behov for å kontrollere arbeidet deres og å fremskaffe mer 

informasjon. I tillegg til dette kan tillit også fungere som et substitutt for informasjon. 

2.2 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON  

Informasjon henger nært sammen kommunikasjon. Innholdet i en melding blir et 

samlebegrep kalt informasjon, og prosessen der informasjon formidles er 

kommunikasjon. Kreitner og Kinicki (2007) beskriver kommunikasjon slikt “ 

kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) 

overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og 

der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet”  

Først vil vi komme inn på teori omkring informasjon og deretter fulgt av teori om 

kommunikasjon. 

2.2.1 Informasjonsteori  

Det er essensielt at prosjektlederen har tilgang til nødvendige informasjon, for at 

prosjektlederen skal få til en effektiv styring av prosjektet. 

Jessen (2001) beskriver informasjonsteknologi som et middel til å forbedre 

informasjonsflyt som vil gjøre informasjonen rask tilgjengelig for de som trenger den. 

Jessen (2001) påpeker tre faktorer som bør være til stede for å ha et godt 

informasjonssystem i prosjektet: 

 
Det er nødvendig med et raskt informasjonssystem, som vil gjøre at man skal kunne 

foreta endringer, i forhold til opprinnelig plan i tide. Det er viktig å ha et 

kommunikasjonssystem som gjør at informasjon og tilbakemeldinger flyter raskt og 

effektivt, det vil også gi mulighet til å oppdage avvik og forhindre dem (Jessen 2001). 

Informasjonen bør rettes mot de personene som har nytte av den, derfor bør systemet 

kunne sile ut informasjonen som er viktig for prosjektleders styring av prosjektet. 

Prosjektdeltakerene har ulike arbeidsoppgaver og dermed ulikt behov for 

informasjon. Å være kritisk til informasjons troverdighet er essensielt for 

prosjektlederen, for å unngå å ta beslutninger på feil grunnlag. Jessen (2001) Påpeker 

fire årsaker til at informasjonen blir feilaktig 
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2.2.2 Kommunikasjonsprosessen  

Briner, Hastings og Geddes (2003) beskriver kommunikasjonsprosessen på følgende 

måte “Kommunikasjonsprosesser er den tiden det tar å informere folk, hjelpe dem til 

å forstå, holde dem à jour og selv få tilbakemeldinger, samt å gjøre evalueringer og 

sammenstille rapporter”. Det er helt sentralt at god kommunikasjon er til stede fra 

øverste ledelsesnivå, nedover og på tvers i organisasjonen for at en bedrift skal lykkes 

og skape motivasjon hos medarbeiderne. Kommunikasjon kan defineres som 

“prosessen der en person, en gruppe eller organisasjon (Sender) overfører en type 

informasjon (budskap) til en annen person, gruppe eller organisasjonen (mottaker) 

og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet” (Kaufmann & Kaufmann 

2003). 

Kaufmann & Kaufmann (2003) deler kommunikasjonsprosessen inn i fire deler: 

 
Prosessen er toveis, hvor det finnes tilbakemeldinger og gjensidige tolkninger i et 

sosialt samspill. 

 
figur 11: Kommunikasjonsprosessens komponenter (Kaufmann & Kaufmann 2003) 

Budskapet blir formidlet av sender ved innkoding til en kanal eller et medium 

(telefon, fax, e-post). En oversettelse av en tanke til en kode eller et språk som blir 

oppfattet av andre kalles koding. Det viktigeste er at man unngår systematisk feil, 

som gjør at mottaker misoppfatter budskapet som var sendt av senderen.  

Å ikke registrere viktig informasjon eller å legge til informasjon som ikke var 

hensikten er typiske systematiske feil. Avkodingsprosessen begynner når budskapet 

har nådd mottaker, og mottakeren må forstå budskapet og informasjon slik senderen 

hadde til hensikt. Feiloppfatning hos mottaker er en fare. 
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Tilbakemeldingen fra mottaker til senderen er det neste trinnet, her er det muligheter 

for å korrigere slik at mottaker og sender får en samstemt oppfatning, dersom ting 

ikke blir oppfattet som ønsket. Et forstyrrelseselement er støy, som kan gjøre det 

vanskeligere å oppnå tilstrekkelig forståelse av budskapet som formidles (Kaufmann 

& Kaufmann 2003). Ofte blir enkelte ledd utelatt. Ledere gjør slike feil fordi de 

opplever at det er for mange ledd i både saksgangen og organisasjonsstruktur (Jessen 

2001). Hensikten med kommunikasjonsprosessen er å forsterke sosialt samspill og 

samarbeid mellom forskjellige avdelinger og grupper i en organisasjon, og mellom 

medarbeidere og ledere (Kaufmann & Kaufmann 2003). Å spille på lag og å gjøre 

hverandre gode er essensielt for å oppnå et vellykket prosjekt, dette avhenger av god 

kommunikasjon og informasjonsflyt i prosjektet.  

2.2.3 Kommunikasjonsbarrierer  

Informasjons-asymmetri er tilgjengelig informasjon som er ulikt fordelt mellom 

medlemmer i organisasjonen. Det finnes to typer informasjonsasymmetri, det ene er 

skjult informasjon hvor noen er bedre informert enn andre om ulike forhold som har 

relevans til de oppgaver som skal utføres.  Skjult handling er den andre typen, hvor en 

av partene velger å gjøre noe annet enn det som var avtalt mellom dem (Douma og 

Schreuder 2002). Det er ikke alltid like lett å lykkes med effektiv kommunikasjon 

(Karlsen og Gottschalk 2009). Kreitner og Kinicki (2007) presenter fire barrierer for 

effektiv kommunikasjon: 

 
Prosessbarrierer kan være problemer i delene av kommunikasjonen, som kan f.eks. 

være problemer hos sender, i koding/dekoding eller i tilbakemelding. 

Personlige barrierer, kan være kommunikasjonsevne, måten informasjonen blir 

oppfattet eller nivå på mellommenneskelig tillit. 

2.3 MOTIVASJON  

Motivasjon er utledet av ordet movere fra latinsk, som betyr å bevege. Det er en 

prosess som setter i gang, og gir retning til og opprettholder og bestemmer intensitet. 

Det dreier seg om hvilke effekter som får oss til å handle. En av de mest sentrale 

problemstillingene for dagens ledere er motivasjon (Bjørvik og Haukedal 2001). 

Kaufmann & Kaufmann( 2003,43) definerer motivasjon på følgende måte: 
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“motivasjon er biologiske, psykologiske og sosiale faktorer som aktiverer, gir retning 

til å opprettholde atferd i ulike grader av intensitet i forhold til måloppnåelse”. I 

henhold til dette velger noen å definere motivasjon som følgende: ”drivkraft bak en 

viljebestemt handling” (Banken og Solberg 2002,277). Det er god trivsel med å jobbe 

i prosjekter, det skyldes blant annet faktorer som det å jobbe mot et felles mål, ofte 

byr prosjekter på utfordrende arbeidsoppgaver (Gallstedt 2003). Motivasjon er en 

suksessfaktor i den daglige jobben og prosjektarbeid, at ansatte er motiverte er helt 

avgjørende. Det som motiverer ansatte er veldig ulikt, grunnen til det er ulike 

oppfatninger av hva som kjennetegner de ulike arbeidsoppgaver (Martinsen 2009). 

For å oppnå innsikt og eierskap til prosjektet og at de arbeidsoppgavene skal 

gjennomføres er det viktig at prosjektmedarbeidere deltar allerede i 

planleggingsfasen. 

2.3.1 Herzberg to-faktorteori  

På 1950 tallet ble en teori om at det er to faktorer som skaper trivsel og motivasjon på 

arbeidsplass utarbeidet av Hertzberg (1950). Grunnprinsippet er at en ansatt som 

trives også vil være motivert og produktiv. Hertzberg skiller mellom 

motivasjonsfaktorer, som virker fremmende på jobbtrivsel, og hygienefaktorer, som 

utøver sin effekt ved fravær av negative arbeidsbetingelser (Herzberg, Mausner og 

Snyderman 1993). Resultatene viste at ansatte opplever tilfredshet, når de gjør en god 

jobb og at jobben blir anerkjent av andre. At arbeidsoppgavene er interessante og 

utfordrende er også viktig. Slike forhold motiverte ansatte til å bedre sine 

prestasjoner, Hertzberg kalte disse for motivasjonsfaktorer. Når det gjelder misnøye 

så har det vist seg å ha en sammenheng med løsningen av arbeidsoppgaver og ikke 

selve innholdet i arbeidet, Hertzberg kaller slike forhold for hygienefaktorer, fordi de 

er knyttet til omgivelsene, mellommenneskelige forhold og arbeidsmiljøet på 

arbeidsplassen(Jacobsen og Thorsvik 2005). Forholdene som førte til trivsel er 

forskjellige fra de som førte til mistrivsel, slik konkluderte Hertzberg sitt arbeid. 

Motivasjonsfaktorene skaper trivsel dersom de er til stede, men ikke mistrivsel. Mens 

hvis hygienefaktorene uteblir, skaper det mistrivsel, men ikke trivsel dersom de til 

stede (Jacobsen og Thorsvik 2005). Dette blir illustrert på figuren nedenfor:  

 
Figur 12: Hertzberg motivasjons og hygienefaktorer (Jacobsen og Thorsvik 2005) 
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Vi finner fysiske og sosiale arbeidsforhold, lønnsforhold, status og jobbtrygghet i 

hygienefaktorene, når disse er gode vil mistrivsel forsvinne. 

I motiveringsfaktorer finner vi prestasjoner, anerkjennelse, ansvar, vekst og 

utviklingsmuligheter, når disse mangler, fører dette til en nøytral tilstand, men dersom 

de er gunstige, virker de aktivt og fremmende på tilfredshet og produktivitet 

(Herzberg, Mausner, og Snyderman 1993). 

2.3.2 Maslow  

Behovsteori tar de menneskelige grunnleggende behov og drifter for motivasjon som 

utgangspunkt. Det kan være et produkt av læring over lang tid eller sterkt biologisk 

(Kotler 2005). Abraham Maslow (1943) har utviklet en teori som har fått stor 

betydning for skape motivasjon i arbeidslivet og han var også den første som 

systematiserte de menneskelige behovene. Disse går ut på å se på mennesket som 

helhet. Kreativitet og selvrealisering er blant de sentrale begrepene i Maslows teori. 

 

 

Maslows behovspyramide 

De menneskelige behovene blir delt i fem hovedkategorier i hierarkisk orden. 

Maslow organiserte disse behovene i et hierarki, og han mente at et behov nede i 

hierarkiet måtte være dekket før et behov høyere i hierarkiet meldte seg.  

Det er slikt at man vil ikke være bevisst på de aller øverste behovene før alle 

behovene under er dekket og derfor karakteriserte han dette som hierarki, som 

resulterte at man steg oppover fra trinn til trinn som en stige (Kotler 2005). 

Det er lett å få inntrykket at det er en stige hvor man kan bare gå oppover, dette er en 

feiltolking, Maslow sier tvert imot at det er ikke så stengt, og at man kan klatre opp 

og ned i hierarkiet (Pinder 1998). Maslows behovspyramide blir illustrert i figuren 

nedenfor: 

 

Figur 13: Maslows Behovspyramide (Kotler 2005) 
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1. Fysiologiske behov er det grunnleggende behovet som er livsviktige for 

mennesker, f.eks. behovet for mat, drikke, oksygen, søvn osv.  

2. Trygghetsbehov: Det er behovet for å ha trygghet, sikkerhet og kontakt med 

andre mennesker.   

3. Sosiale behov: Det er behov for å inngå i en felleskap, kjærlighet, familie og 

venner. Det gjelder og ikke å føle seg alene. 

4. Status Behov: Er muligheter til å utvikle personlige egenskaper, selvrespekt 

og anerkjennelse. Det er behov å vite at arbeidsinnsatsen blir verdsatt. 

5. Behov for selvrealisering: Dreier seg om å realisere sine potensialer, 

oppfylle sine drømmer og nå sine mål, Selvrealisering kan variere veldig fra 

et individ til et annet (Kotler 2005) 

Maslow innførte begrepene utviklingsbehov og mangelbehov, slik at denne 

pyramiden ikke skulle virke som en vanlig “prestasjonstrapp”. 

Utviklingsbehovet: Er når behovet i pyramiden blir tilfredsstilt, vil dette lede mot økt 

selvrealisering og harmoni. 

Mangelbehov: Vil bremse ned utviklingen (Zigler og Skaug 2005). 

Maslows behovsteori har fått en del kritikk fordi den i stor grad er basert på de 

erfaringene fra sin kliniske praksis som psykolog og den gir et svært generelt bilde.  

2.3.3 X og Y teori  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: X og Y teori (McGregor 2005) 

Douglas McGregor kom med hans velkjente teori innenfor motivasjon og lederskap i 

boken ”The Human Side Of Enterprise” i 1960. Denne teorien kalte han for teori X 

og Y. X og Y teorien er en enkel påminnelse om de naturlige reglene som gjelder for 

å lede ett sett av mennesker. Teorien til McGregor (2005) foreslår at det er to 

fundamentale tilnærminger for å lede mennesker. Mange av lederne lener seg mot 

teori x og får dårlige resultater som følge av dette. Mens andre ledere bruker teori y, 

som produserer bedre resultater og ytelse, og tillater at medarbeiderne vokser. Teori 

X (autoritær) innebærer følgende: 
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Teori Y i (deltakende) innebærer disse karakteristikkene: 

 
KAPITTEL 3: METODE OG INNSAMLING  
Vi måtte foreta en del selvsensur både på hva vi kunne spørre om i spørreskjemaet og 

med kommunikasjon med mottaksprosjektets prosjektleder gjennom samtaler og e-

post i gjennomføringen av spørreundersøkelse rettet mot personer i mottaksprosjektet. 

Derfor er ikke spørreskjemaet og dybdeintervjuer så komplette som vi opprinnelig 

hadde planlagt. For vår metodedel av oppgaven har vi benyttet en analyseprosess som 

er en tilpasning av stadiene som (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2004). 

 

3.1 ANALYSEFORMÅL 

Vi har knyttet oppgavens problemstilling, direkte til analyseformålet: 

 “HR-programmet er delt inn i et hovedprosjekt og et mottaksprosjekt. Hva er de 

negative effektene med denne organiseringen, og hvordan kan de negative effektene 

reduseres, slik at HR-programmet oppnår de ønskede resultater?" 

Å finne de viktigeste effektene av en todelt organisering, og undersøke hvordan de 

negative effektene kan reduseres slik at HR-programmet styres optimalt er formålet 

vårt. For å få god forståelse av HR-programmets ulike fasetter, har vi benyttet oss av 

åpne, innledende samtaler og dybdeintervjuer av mest sentrale nøkkelpersoner. 

Vi har ikke fulgt en spesiell struktur når det gjelder intervjuene og samtalene, som er 

kun benyttet til å avdekke problemområder og foreløpige utfordringer i prosjektet. 

HR-programmet har en todelt organisering, et hovedprosjekt og et mottaksprosjekt, 
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og basert på intervjuer og samtaler omkring disse effektene, har vi kommet fram til 

følgende undersøkelsesspørsmål:  

 
Av den todelte organiseringen blir disse punktene samlepunktene som blir trukket 

frem som områder som anses til å bli berørt. Dette vil bli grunnlaget for videre 

undersøkelser, vi skal ha med dybdeintervjuene som vedlegg (Vedlegg 6). 

Dybdeintervjuet ble sendt til 3 respondenter med forskjellige stillinger i 

mottaksprosjektet.   

3.2 VALG AV DESIGN 

“Undersøkelsesdesign innebærer en beskrivelse av hvordan hele analyseprosessen 

skal legges opp for at man skal kunne løse den aktuelle oppgaven” (Gripsrud, Olsson 

og Silkoset 2004,58). 

Vi skiller vanligvis mellom tre hovedtyper av design ved en pragmatisk tilnærming, 

figuren nedenfor illustrer dette: 

 
Figur 15: Undersøkelsesdesign (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2004) 

Det er viktig å vite hvilke data man trenger, hvordan man skaffer dataene og hvordan 

disse skal analyseres for å kunne besvare på undersøkelsesspørsmålene, derfor er det 

viktig å vite hvilken undersøkelsesdesign som skal benyttes. 

Ved valg av design er det tre faktorer som har betydning for hvilken design man bør 

benytte for å besvare undersøkelsesspørsmålene, og de er; 

A) Erfaring fra saksområdet 

B) Kjennskap til teoretiske studier som identifiserer relevante variabler 

C) Ambisjonsnivået med hensyn til å identifisere sammenhenger mellom 

variabler 

Det som avgjør om designet er aktuelt er analysens formål. Vi mener at det blir i 

overkant å kalle de innledende samtaler og dybdeintervjuer for eksplorativt. 



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 29 

Vi vil avklare prosjektets svakheter og styrker gjennom samtaler og intervjuer med 

nøkkelpersoner. Det vil ikke være mulig å finne direkte årsakssammenheng mellom 

effektene og organiseringen som er valide, basert på vårt lave antall respondenter, noe 

som uansett ikke ligger innenfor ambisjonsnivået vårt med denne oppgaven.  

Å få økt forståelse av HR-programmet og beskrive hvilke faktorer som påvirkes av en 

todelt organisering er først og fremst ambisjonen vår, og dette fører til at å lage dype 

statiske analyser ligger utenfor ambisjonsnivået vårt. På bakgrunn av dette vil vi 

konkludere med at i vårt tilfelle er det klart at deskriptiv design er det som vil være 

mest formålstjenlig. 

  
Figur 16: Valg av design (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2004) 

For å formulere bedre spørsmål i spørreskjemaet og for å få økt forståelse av HR-

programmet, har vi foretatt de innledende samtalene og dybdeintervjuene. 

De variablene som kan utledes av analyseformålet og undersøkelsesspørsmålene 

benytter vi spørreskjemaundersøkelse for å måle verdien av disse variablene. 

Gripsrud, Olsson og Silkoset (2004) beskriver at dette vil gi en standardisert 

kommunikasjon mellom respondenten og intervjueren. 

3.3 DATABEHOV 

Det er normalt å skille mellom primærdata og sekundærdata. Sekundærdata er 

dataene som har blitt samlet for et annet formål, noe som gjør disse dataene til 

sekundær anvendelse når de skal benyttes i vår oppgave. Data som er samlet inn 

primært for å besvare undersøkelsesspørsmålene våre, er våre primærdata (Gripsrud, 

Olsson og Silkoset 2004). Vi har sett oss nødt til å benytte begge typene data siden vi 

operer med et konkret prosjekt der datagrunnlaget er magert og de data som finnes, 

ikke besvarer våre undersøkelsesspørsmål i fult monn.  
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3.3.1 Primærdata 

 
Figur 17: Primærdata (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2004) 

Vi har samlet inn både kvantitative og kvalitative data. Vi startet med kvalitative 

undersøkelser i form av et uspesifisert opplegg for observasjon, samt fleksibelt 

opplegg og åpen interaksjon ved samtaler og dybdeintervjuer for deretter å samle inn 

kvantitative data ved et strukturert spørreskjema. Å kombinere kvantitative og 

kvalitative undersøkelser på denne måten anser vi for å være fornuftig fordi vi må vite 

hva som ses på som organiseringseffekter, for deretter finne ut hvor stor grad de ulike 

effektene faktisk representerer et problem. Personlig erfaringer og meninger var av 

vår interesse, derfor har vi valgt å benytte oss av individuelle dybdeintervjuer. 

Respondenten vil få mer tid til utfyllende svar og nyanser om et konkret tema ved 

bruk av denne metoden. Det vil være rom for oppklarende spørsmål dersom noe 

skulle være uklart, ved å benytte et kvalitativt individuelt dybdeintervju. Vi mener at 

det er noe som vil øke graden av validitet på den kvalitative metoden. Vi har i tillegg 

deltatt aktivt i prosjektets miljø for å skaffe oss et generelt helhetsbilde som gjør det 

lettere å forstå prosjektets kompleksitet. Med tanke på at det er et ganske stort og 

komplisert prosjekt. Vi har blant annet gjort det gjennom uformelle samtaler med 

prosjektlederen og styringsgruppen, noe som bidro aktivt til å gi oss mer innsikt i 

prosjektet. Det er “harde” dataene vi søker etter, siden problemstillingen vår viser til 

den enkeltes oppfatning av prosessen og ikke et entydig svar. Man vil få en åpen og 

direkte kontakt med respondenten og vil være enklere å vurdere dens utsagn ved bruk 

av denne metoden. For at respondentene skal være bedre forberedt på hva det er 

snakk om, har vi sendt intervjumalen i forkant til alle respondentene, slik at det blir 

enklere å uttale seg om et tema som kanskje var ukjent fra før. For å gange opp mest 

mulig av intervjuobjektenes svar og kroppsspråk, valgte vi å gjennomføre intervjuene 

sammen, vi har i tillegg benyttes oss av en båndopptaker for å ikke miste noe av det 

respondenten sa. Dybden i svarene varierte som gjorde at intervjuene varte mellom en 

halv time og opp til en hel time. Å følge intervjuguiden gikk greit, og vi opplevde 

intervjuene som ryddige og strukturerte, vi måtte ta oss tid til å forklare visse ukjente 

begreper da det kom noe utydelig frem av spørsmålene underveis i intervjuene. 
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Respondentene svarte ærlig og svarene var preget av deres personlige meninger, det 

var noe vi opplevde.  

3.3.2 Sekundærdata 

 

 

 

 

 

 
Figur 18: Sekundærdata (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2004) 

Data som er samlet inn for et annet formål og brukes derved som sekundær 

anvendelse kalles for sekundærdata, som er også en rask og relativt billig måte å 

innhente data på. Vi har basert våre sekundærdata på pensumlitteratur fra 

prosjektledelse, andre relevante fagområder, diverse internettkilder og 

prosjektrelaterte informasjon fra prosjektlederen. Vi vil sammenligne 

intervjumaterialet med sekundærdata for å besvare vår problemstilling. 

Vi har benyttet oss av ulike metoder og informasjonskilder, gjennom biblioteket har 

vi fått tilgang til eldre oppgaver, tidsskrifter og bøker som vi har anvendt ved 

innsamling av sekundærdata.  Vi har fremskaffet oss et teoretisk grunnlag fundament 

for å besvare problemstilling gjennom pensumlitteratur fra kurset. 

Vi opplevde at de fleste søk i bibliotekets databaser og andre søkemotorer på internett 

ga oss mer eller mindre ingenting som kunne brukes til å belyse problemstilling, det 

resulterte med bruk av relativt lang tid før vi fikk innhentet litteratur som er relevant.  

3.4 SPØRRESKJEMA  

Vi har delt spørreundersøkelsen inn i ti grupper, hvor hver gruppe består av flere 

spørsmål, undersøkelsen er på totalt 56 spørsmål. Vi randomiserte alle spørsmålene 

som var sortert i de åttegruppene i selve spørreskjemaet, slik at hvert spørsmål i størst 

mulig grad gjøres uavhengig av foregående spørsmål. Vi har valgt å inkludere de 

følgende temaer og avleder fra undersøkelsesspørsmålene: 

 



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 32 

Gjennom samtaler med prosjektdeltakere kom det opp mange interessante innspill på 

alle disse punktene, men det var noen som var uenige av verdien av ulike innspill. På 

bakgrunn av dette mener vi at det er nødvendig å kvantifisere mest mulig av det som 

dukket opp av innspill og som en del av undersøkelsesspørsmålene våre. Vi har valgt 

og ikke å inkludere kartlegging av demografiske data, grunnen til dette er antall på 

respondenter som er såpass få, noe som påvirker verdien i å benytte demografiske 

data i en analyse.  

3.4.1 Valg av skala  

Grunnen til at vi har valgt ordinalnivå på spørreundersøkelsen, er for det gir mening å 

rangere de verdiene variablene kan ha, men samtidig ikke si hvor mye større en verdi 

er i forhold til en annen (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2004). 

Vår skala går fra 1 til 6, der 1 er “absolutt feil” og 6 er “helt riktig”, vår spørreskjema 

er bygget opp slik som følgende: 

Eksempel (Spørsmål A1)  

 

3.4.2 Datainnsamling  

Spørreundersøkelsen vår er laget i Microsoft Paint (Vedlegg 7) Når det gjelder 

nettbasert datainnsamling, så har vi valgt å ikke benytte oss av det, fordi vi er svært 

avhengige av å få høy svarprosent på det vi har distribuert, det skyldes relativt lave 

antallet av prosjektmedarbeidere innen HR-programmet.  

Med tanke det lave antallet av prosjektmedarbeidere, så har vi tatt følgende tiltak for 

å sikre høy deltakelse:  

1. En e-post med beskrivelse av formålet for undersøkelsen, hvorfor akkurat 

han/hun er viktig, samt hva han/hun tjener på å være med på undersøkelser 

(læring, erfaringsoverføring, prosjektforbedring osv.) har blitt sendt til de 

ønskede respondenter.  (Se vedlegg 8) 

3.5 DATAANALYSE  

Analyse av dataene vi fikk returnert av UDE ble analysert i Microsoft Excel. Dataene 

ble satt opp i et regneark og sortert etter grupperingen i temaer. Vi har kun valgt å 

foreta analyser på enkeltvariabler, og valgt å ikke analysere sammenhengen mellom 

variablene.  Dette har vi valgt å gjøre på bakgrunn av at antall respondenter av 
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spørreundersøkelsen er meget begrenset, noe som fører til at en korrelasjonsanalyse 

vil ha en liten statistisk verdi. Det ble sendt ut spørreundersøkelse til 9 personer, 

hvorav 7 stykker svarte og returnerte spørreundersøkelsen.  

Eksempel:  

 
Vi ser da på svarene vi har fått, og regner ut gjennomsnitt 

 

Funn fra spørreundersøkelsen her ble tatt med videre som grunnlag for analysen.  

3.6 RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE OG 

DYBDEINTERVJU 

For å vurdere tallmaterialet vi har fått inn, så har vi valgt å utarbeide en skala som 

viser betydningen av de forskjellige tallene.  

 
Spørreskjemaet vil bli oppsummert, og funnene vil trekkes frem uavhengig av 

gruppe. Funnene fra undersøkelsen sortert pr gruppe og de er følgende: 

Tillit (Vedlegg 9.1) 

Medlemmene fra UDE har stort sett god tillit til seg selv og sin prosjektleder. De har 

generelt stor tillit til at HR-programmet vil oppnå ønskede resultater, og de har også 

god tro på at hovedprosjektet vil dele prosjektkritisk informasjon med dem. De har 

også lite tro på at prosjektlederen i hovedprosjektet vil ha skjulte agendaer som kan 

skade prosjektet.  

Organisering: (Vedlegg 9.2) 
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Organiseringen av HR-programmet vurderes ganske høyt av alle prosjektdeltakerene. 

Selve prosjektorganisering er også vurdert ganske høyt, og innad i gruppen så er det 

en stor enighet om at prosjektet er organisert på en god måte. Det er ingen spesiell 

stor spredning blant svarene vi har mottatt på spørreundersøkelsen om organisering.  

Kommunikasjon og informasjon: (Vedlegg 9.3) 

Prosjektdeltakerene har generelt sett satt et meget høyt score på kommunikasjon og 

informasjon generelt. De har god kommunikasjon med sin prosjektleder og øvrige 

medlemmer. Kommunikasjonen er generelt sett god og åpent. Informasjonstilgangen 

og vurdering av kvalitet på informasjonen er generelt sett også god. Det er også viktig 

å legge merke til at prosjektmedarbeiderne sjeldent får motstridende beskjeder fra 

sine ledere. 

Roller og ansvar (Vedlegg 9.4) 

Forståelse for en medarbeiders egen rolle er scoret noe lavt enn ansvar for sin egen 

rolle. Selve ansvarsfordelingen er scoret høyt, men det er noe uklart om hvem som 

har beslutningsmyndighet på de forskjellige områdene. Prosjektmedarbeiderne scorer 

også høyt på seg selv og at deres kompetanse er god nok for å delta i HR-programmet 

generelt.  

Motivasjon (Vedlegg 9.5) 

Motivasjonen i selve gruppen er, etter vår mening, noe lavt enn det de gir uttrykk for 

ved uformelle samtaler og under møter generelt. Det er en generell god enighet om at 

HR-programmet er et positivt innslag i deltakernes arbeidshverdag. 

Samhandling(Vedlegg 9.6) 

Generelt sett er samhandlingen vurdert litt variert. Av spørreundersøkelsen kommer 

det frem at scoren på samhandling mellom hovedprosjektet og mottaksprosjektet ikke 

er så god som den burde ha vært. Prosjektlederen fra hovedprosjektet er 

samarbeidsvillig ovenfor prosjektlederen på mottaksprosjektet, og hverdagen har ikke 

vært så forutsigbar og stabil etter at HR-programmet startet. Generelt sett er det lite 

rykter i omløp. 

Forankring: (Vedlegg 9.7) 

Forankringen scorer totalt sett ganske høyt, utenom at prosjektlederen i 

mottaksprosjektet ikke er like flink som han burde ha vært med å selge inn HR-

programmet i linjen. Generelt sett så mener de det er et godt samarbeid mellom 

hovedprosjektet og mottaksprosjektet, og at HR-programmet er prioritert høyt i UDE. 

Ledelse og styring: (Vedlegg 9.8) 
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Rapporteringsrutinene innad i prosjektet vurderes som meget gode med et ganske 

høyt score. Læringen i prosjektet scorer også høyt med et gjennomsnitt på 4. 

Prosjektlederen blir scoret høyt, utenom når det kommer til lederstil og motivasjon, 

hvor prosjektlederen får et rett over middels score.  

Det ble foretatt dybdeintervju av tre nøkkelpersoner innad i prosjektet som innehar 

rolle som IKT-direktør, direktør i EFT (lønn og regnskap) og HR-direktør i 

Utdanningsetaten (Vedlegg 6). Intervjuene foregikk på UDE sine lokaler på Helsfyr 

og varigheten på intervjuene var ca. 45 minutter per intervju. Resultatene på de fleste 

spørsmålene var ganske like. Valget av prosjektleder foregikk ved en mini 

konkurranse, hvorav den nåværende prosjektlederen var den beste kandidaten. Alle 

tre intervjuobjektene føler at ledelsen av mottaksprosjektet og hovedprosjektet har 

vært god, selv med leveranseproblemer fra hovedprosjektet. Alle tre 

intervjuobjektene mener ledelsen av hovedprosjektet kunne vært mer fokusert på 

UDE sine krav, enn dagens situasjon. Svarene på valget av organisering var 

forholdsvis like, hvor grunnlaget bak en slik organisering innebærer at 

hovedprosjektet fokuserer på leveranse, mens mottaksprosjektet fokuserer på 

implementering. Når det gjelder positive og negative sider, er alle enige om at det kan 

oppstå "dem" og "vi" konflikt, hvor man ikke har et felles ansvar for prosjektet. I 

tillegg til dette er det en stor enighet om hvem de primære interessentene i prosjektet 

er; eier av systemet, ledere, ansatte og leverandører. 

3.7 VALIDITET, RELIABILITET OG FEILKILDER  

(Gripsrud, Olsson og Silkoset 2004) beskriver at validitet dreier seg om hvor godt 

man måler det som har hensikt til å måle. Mens reliabilitet i stor grad handler om 

hvor i stor grad man kan stole på de resultatene som fremkommer er pålitelige. 

 
Figur 19: Feilkilder ved spørreundersøkelser (Gripsrud Olsson og Silkoset 2004) 

Manglende observasjoner 

I spørreskjemaundersøkelsen har vi inkludert hele populasjon, og svarprosenten er ca. 

80 %. Manglende observasjoner er derfor ikke aktuelt, men med kun 9 respondenter 
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er den statiske verdien av spørreskjemaundersøkelse mindre enn om man har 30 eller 

flere respondenter, som er et vanlig minimumsantall.. 

Målefeil 

1. Vi har pre-testet spørreskjemaet og vurdert av flere prosjektmedarbeidere i 

mottaksprosjektet på UDE på ulike nivåer. Vi har valgt en meget enkel 

utforming av spørreskjemaet, og prosjektmedarbeidere var enige at det var 

uproblematisk å besvare skjemaet. Vi har i stor grad unngått fagspesifikk 

terminologi, for å unngå mulige misoppfatninger. 

2. Vi ser ingen grunn til at respondentene ikke skulle ønske å svare oppriktig, 

men tanke på at vi har kommet til enighet med mottaksprosjektet om at 

resultatene fra en slik undersøkelse (reliabiliteten og validiteten av vår 

oppgave) er i alles interesse.  

Heide (1989) har beskrevet responsstil, på følgende måte “Respondentene kan ha 

ulike tilnærmingsmåter når de avgir svar på spørreskjemaet”  

9 personer er et lite antall respondenter og disse er en temmelig homogen gruppe med 

tanke på kjønn, alder, fagkunnskap og utdanning, det kan føre til at en responsstil kan 

bli dominerende. Det ser vi på som en mulig feilkilde. En annen feilkilde kan være at 

vi har presset dataene som er på ordinalnivå til å være på intervallnivå. Vi vet strengt 

tatt ikke hvor stor avstand det er mellom verdiene, men i utgangspunkt har vi gått ut 

ifra at den er lik og har samme intervall, til tross for at dette ikke alltid vil være 

tilfelle. Grunnen til at vi har valgt å gjøre det slikt er for å kunne vurdere 

gjennomsnittet for de ulike spørsmålene. Denne feilkilden kan potensielt redusere 

validiteten til svarene vi får, og dermed vil dette ha en effekt på resultatene av 

spørreskjemaundersøkelse. 

3.8 KRITIKK AV METODE  

Omkring temaet er det relativt lite litteratur, som gjorde at vi ble nødt til å ta 

forutsetninger. Når det gjelder valg av intervjuobjektene mener vi at vi var vellykket 

med utvalget med tanke på at det var bredt nok som gjør det enklere å få korrekt bilde 

på situasjonen og noenlunde korrekt svar på problemstilling.  

Å foreta flere intervjuer for å avdekke flere meninger og synspunkter, er noe som 

kunne vært eventuelt her, grunnen for at vi valgte å ikke  foreta flere intervjuer er at 

det nemlig ikke finnes konkret svar på problemstillingen. Tillitsforholdet til 

respondentene er noe vi kan trekke frem som en svakhet, to av respondentene møtte 

vi for første gang under selve intervjuet, noe som gjorde det mer krevende å få 

respondentene til å være fortrolig med oss og føle seg komfortable og snakke om 
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sensitive tema som tilhørighet og involvering. Det resulterte med at vi måtte 

redegjøre for vår hensikt med intervjuet og deres uttalelser. Det stilles spørsmålstegn 

ved oppriktigheten ved respondentens uttalelser når det gjelder vurdering av dataens 

validitet. Vi har full forståelse at det finnes redsel for negative uttalelser som kan ha 

konsekvens ved et senere tidspunkt. Grunnen for at vi gjorde oss noen tanker om 

dette er på grunn av at noen av svarene var til tider veldig like. Det skal sies at 

gjennom intervjuene kom objektenes personlige meninger frem og det blir derfor 

vanskelig å avgjøre hvorvidt det som sier er oppriktig og gyldig. En forutsetning som 

vi har tatt er at svarene var troverdige, siden det er vanskelig å bevise det motsatte. 

Når det gjelder forklaring av ukjent begrep, la vi merke til at respondenten ble preget 

av vår forklaring. 

Det var også lett å legge ord i munn på intervjuobjektene, dersom de hadde problemer 

med å fullføre et svar. Avslutningsvis vil vi påpeke at vi kunne vært flinkere til å be 

respondenten om å utdype svarene sine. 

KAPITTEL 4:ANALYSE 
I denne delen vil vi ta utgangspunkt i den valgte problemstillingen og forsøke å 

svare på denne ved hjelp av del 1, 2 og 3.  

Problemstillingen er den samme som i del 1, 2 og 3: 

“HR-programmet er delt inn i et hovedprosjekt og et mottaksprosjekt. Hva er de 

negative effektene med denne organiseringen, og hvordan kan de negative 

effektene reduseres, slik at HR-programmet oppnår de ønskede resultater?” 

Videre i del 4 er punkt 4.1 generell med generelle teorier, mens de resterende 

punktene gjelder HR-programmet spesifikt.  

4.1 SUKSESSFAKTORER VED TODELT ORGANISERING 

For å ha en tydelig og klar linje mellom hovedprosjekt og et mottaksprosjekt er det 

nødvendig med to separate personer som har ansvar for hver sin del, det vil si to 

uavhengige prosjektledere.  

Suksessfaktorer ved todelt organisering er følgende: 

1.  Velge prosjektledere med god prosjektledererfaring som har god kjennskap 

til organisasjonen som eier prosjektet. 

2. Det er meget viktig å skape enighet om hva slags prosjekttype, arbeidsmåte 

og verktøy som skal brukes. Det å planlegge i fellesskap sørger for å skape 

eierskap og motivasjon (Andersen et. al 2006). 

3. Viktig å skape felles forståelse for hva målet er, dette er ansvaret til lederne. 
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4. Sørge for at forståelsen rundt andres rolle og ansvar er forstått, og samtidig å 

implementere en tankegang som innebærer at prosjektet er et felles kollektivt 

ansvar.  

5.  Sørge for at kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom prosjektene er 

god. 

6. Sørge for å utvikle at begge prosjektene har felles prosjektkultur. 

4.2 NEGATIVE EFFEKTER AV ORGANISERINGEN 

Gjennom spørreundersøkelsene, dybdeintervjuene og uformelle samtaler med 

styringsgruppen og prosjektlederen har vi klart å avdekke følgende negative effekter 

av todelt organisering: 

*  Kommunikasjonsbarrierer 

Kaufmann & Kaufmann (2003) poengterer at den viktigste egenskapen ved 

kommunikasjonsprosessen er å sørge for et tettere bånd mellom sosialt samspill og 

samarbeid. Videre presenterer Kreitner og Kinicki (2007) fire forskjellige barrierer 

for effektiv kommunikasjon som vi mener er relevante for HR-programmet. En to-

delt organisering sørger for å forsterke disse barrierene: 

Prosessbarrierer: Det er mye informasjon som har en lang informasjonsvei fra én 

gruppe til en annen. Dette sørger for en noe byråkratisert informasjonsvei som sørger 

for at informasjonen blir indirekte fra en avsender til mottaker, noe som åpner for 

formidlingsfeil mellom gruppene. 

Semantiske barrierer: Det oppstår ofte misforståelser i HR-programmet blant 

prosjektmedarbeiderne fordi de eventuelt "overtolker" eller misforstår betydningen av 

enkeltord eller hele setninger i kommunikasjonen med den andre gruppen. 

Misforståelser som dette oppstår ikke ved ansikt-til-ansikt kommunikasjon, da man 

kan tolke betydningen ved hjelp av kroppsspråk. 

Fysiske barrierer: Det er en geografisk avstand mellom hovedprosjektet og 

mottaksprosjektet som fører til at de ikke sitter og jobber sammen på et felles område. 

Dette fører til at hvis det oppstår noen spørsmål så kan de ikke ta det ad-hoc, men de 

må da avtale møter hvor de må forberede seg med spørsmål. Videre fører dette til at 

noen av oppfølgingsspørsmål blir ekskludert eller at man tar et møte over telefonen 

som fører til at viktig informasjon eller generelle avklaringer ikke kommer frem 

korrekt eller blir misforstått eller at informasjonskvaliteten reduseres på grunn av 

manglende ansikt-til-ansikt samtale. 

Personlige barrierer: De personlige barrierene kommer inn ved at den 

mellommenneskelige tilliten til Evry sine prosjektmedarbeidere er lav på grunn av at 
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prosjektet allerede er forsinket og at Evry ikke klarer å overholde prosjektplanen som 

allerede er satt.  

*  Informasjonasymmetri:  

Skjult informasjon: En to-delt organisering av HR-programmet fører til at 

informasjonen i de to prosjektene er ulik. Mottaksprosjektet har mindre mulighet til å 

innhente prosjektkritisk informasjon fra Evry. Mottaksprosjektet innehar den 

informasjonen Evry videreformidler til dem, og de kan velge å holde tilbake 

informasjon som de selv vil.  Mottaksprosjektet i UDE har satt opp til at informasjon 

skal deles med en gang den blir tilgjengelig, men uavhengig av dette føler de at 

informasjonen kommer sent, og som oftest langt etter man burde egentlig ha mottatt 

informasjonen. Ved noen anledninger har det blitt holdt tilbake informasjon fra UDE, 

som regel ved forsinkelse ved oppnåelsen av en milepæl som ikke har blitt overholdt 

av Evry.  

Skjult handling: Dette gjelder hvis en av partene gjør noe annerledes enn det som har 

blitt avtalt. Prosjektlederen i mottaksprosjektet har ved flere anledninger reagert på 

kvalitetssvikt ved flere av leveransene. Prosjektlederen i mottaksprosjektet har ved 

flere anledninger konfrontert Evry om hvorfor disse avvikene forekommer og 

hvordan man skal unngå disse i videre arbeid. 

* Tillit: En av de negative konsekvensene sider ved en to-delt organisering vi har 

kommet frem til er mangel på tillit. McAllister (1995) påpeker at "tillit mellom 

individer skaper grunnlag for bedre og mer effektiv konflikthåndtering". Ut ifra våre 

egne observasjoner, uformelle samtaler og spørreundersøkelsen har vi avdekket at 

mottaksprosjektet i UDE har klart å miste noe av tilliten til Evry. Dette på bakgrunn 

av at Evry ikke har klart å overholde tidsfrister og ikke holdt seg til de kontraktuelle 

betingelsene. Flere av styringsgruppens medlemmer har et negativt forhold til Evry på 

bakgrunn av dette. 

4.3 HVORDAN REDUSERE DE NEGATIVE EFFEKTENE 

For at HR-programmet skal være effektivt og nå sine mål, så vil det være fornuftig å 

si at de to selvstendige gruppene må få en felles gruppeidentitet, noe som kan oppnås 

ved at gruppene må jobbe tettere sammen. Med en felles identitet vil tilliten blant 

partene kunne forbedres. Tillit er noe som utvikles over tid, og begge partene må 

jobbe sammen for å bygge opp tilliten. Ved hjelp av økt tillit vil man se over tid at 

samhandlingen blir bedre ved f. eks informasjonsdelingen, og troen på skjulte 

agendaer vil reduseres betydelig. I tillegg til dette vil man også få et felles målbilde 

og større forståelse rundt arbeidet som legges inn, fra begge sidene. Faren ved en 
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todelt organisering i dag er at gruppene fra prosjektene ikke oppfattes som en felles 

gruppe, og i dag er det en "vi" og "dem"-tankegang som ligger til grunn. Ved et 

tettere samarbeid mellom prosjektorganisasjonene vil begge prosjektdeltakerene vise 

hverandre mer av kunnskapen de besitter og vil da kunne forsvare sine valg bedre. I 

tillegg til dette vil man lære av hverandre ved at man deler kunnskap. Ved å dele 

kompetanse med hverandre er det større mulighet for at prosjektet lykkes. 

Kommunikasjonen blant gruppene blir mer effektiv, og usikkerheten rundt roller og 

ansvar mellom hovedprosjektet og mottaksprosjektet blir oppklart raskere. Alt i alt vil 

dette føre til et mer komplett program som vil hjelpe programmet med å nå sine mål.  

4.4 OPPSUMERING OG ANBEFALING 

Viktigste årsaken til at en organisasjon velger en todelt organisering er for å utnytte 

organisasjonens fortrinn og kunnskaper optimalt, og i tillegg til det kan man skille 

ansvaret for hovedprosjektet og mottaksprosjektet, men uavhengig av dette har denne 

organiseringen noen negative effekter: 

 
I analysen har vi kommet frem til at ikke alle av suksessfaktorene i punkt 4.1 kan 

benyttes i praksis i HR-programmet for å redusere de negative sidene ved en todelt 

organisering. Vi har avdekket at det vil være hensiktsmessig å sørge for en 

integrasjon mellom hovedprosjektet og mottaksprosjektet, at noen prosjektdeltakere 

fra mottaksprosjektet er med i hovedprosjektet for å følge status og inneha 

informasjon. Men dette ser vi på som urealistisk akkurat nå da prosjektet nærmer seg 

sluttfasen.  

Derimot er vår anbefaling at HR-programmet i dagens situasjon og med to-delt 

organisering gjør følgende fremover: 

•  En mer fri og åpen kommunikasjon mellom prosjektdeltakerene i 

hovedprosjektet og mottaksprosjektet. En mer effektiv kommunikasjon vil 

også føre til bedre samspill, tillit og samhandling mellom prosjektene. 

• Legge vekt på at måloppnåelsen av HR-programmet er et fellesansvar, og at 

begge gruppene må jobbe tett sammen for å nå målene. Med andre ord; et 

kollektivt fokus. 

• Legge vekt på at informasjonen blir mer tilgjengelig og kontrollere at kritisk 

informasjon kommer frem til riktig tid og til riktig deltaker.  
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 Aktivitet 0: Forberedelser 

Milepæl 0: Når medlemmene i lokalt mottaksprosjekt er oppnevnt  

 
Oppgave 0.1: Identifisere medlemmer til lokalt mottaksprosjekt  

Virksomhetens leder har ansvaret for at det etableres et lokalt mottaksprosjekt. 

Oppgave 0.2: Innmelding av lokalt mottaksprosjekt  

Innmelding av deltakerne i den lokale prosjektgruppen til HR-programmet skjer på 

eget skjema 

Oppgave 0.3: Beslutte bruk av kompetansemodulen  

Den enkelte virksomhet må beslutte tidspunkt for når den ønsker å ta i bruk 

Kompetansemodulen. 

Aktivitet 1: Etablering av lokalt mottaksprosjekt 

Milepæl 1: Når lokalt mottaksprosjekt er etablert  

 
Oppgave 1.1: Delta på oppstartsmøte med virksomhetsansvarlig  

Virksomhetsansvarlig avtaler lokalt oppstartsmøte med lokal prosjektleder 

Oppgave 1.2: Lese gjennom innføringshåndboken  

Lokal prosjektleder må sørge for at alle i mottaksprosjektet gjør seg kjent med 

innføringshåndbokens innhold 

Oppgave 1.3: Etablere plan for mottaksprosjektet  

Prosjektleder for lokalt mottaksprosjekt etablerer i samarbeid med 

virksomhetsansvarlig en plan for det lokale mottaksprosjektet arbeid basert på en mal 

fra HR-programmet 

Oppgave 1.4: Gjennomføre risikoanalyse  

HR-programmet anbefaler at det utarbeides en risikoanalyse med tilhørende 

beredskapsplan for virksomhetens mest kritiske områdene i innføringsløpet 

Oppgave 1.5: Rapportere status  

Prosjektleder i lokale mottaksprosjekter har ansvaret for å rapportere fremdrift i eget 

prosjekt 

Oppgave 1.6: Behandle i AMU 

HR-programmet har gjennomført sentral behandling og drøftinger med 

organisasjonene. 

Oppgave 1.7: Utarbeide informasjonsplan  

Når plan for mottaksprosjekt er på plass er det naturlig å starte planleggingen av 

informasjonstiltak 
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Aktivitet 2: Utarbeide lokalt kodeverk 

Milepæl 2: Når lokalt kodeverk er godkjent  

Oppgave 2.1: Kartlegge organisasjonsenheter og ledernivåer  

Det må gjennomføres en kartlegging av virksomhetens organisasjons- og ledernivåer 

Oppgave 2.2: Koble ansatte mot organisasjonsenhet 

Med utgangspunkt i kartlegging av organisasjonsenheter og ledernivåer må 

virksomhetene koble samtlige medarbeidere til den enheten de er medlem av 

Oppgave 2.4: Melde inn oversikt over lokale verdier til kompetansemodulen  

Virksomheter som velger å ta i bruk kompetansemodulen må bistå i å definere 

kodeverk 

Aktivitet 3: Arbeidsprosesser i ny HR-hverdag 

Milepæl 3: Når lokalt kodeverk er godkjent  

Oppgave 3.1: Utpeke lokale prosesseiere 

For å sikre enhetlig utførelse av arbeidsprosessene innenfor HR-området må hver 

virksomhet utpeke prosesseiere innefor følgende fagområder: lønn, 

personaladministrasjon, rekruttering, HMS, styre ressurser og kompetanse og 

lønnsforhandlinger. 

Oppgave 3.2: Gjennomføre risikovurdering for behandling av personopplysninger  

Virksomheten må gjennomføre en risikovurdering for å gjennomgå behandlingen av 

personopplysninger knyttet til lønns- og personaladministrasjon i egen virksomhet  

Oppgave 3.3: Utarbeide lokale rutinebeskrivelser  

Hver prosesseier må sørge for at rutinene gjennomgås lokalt for å sikre at den lokale 

myndighetsstruktur gjenspeiles i rutinene.  

 

Aktivitet 4: Opplæring 

Milepæl 4: Når opplæring er gjennomført  

  
Oppgave 4.1: Utpeke superbrukere  

Prosjektleder i lokalt mottaksprosjekt melder fra om virksomhetens antall 

superbrukere i de ulike kursmodulene til virksomhetsansvarlig i forbindelse med 

etablering av lokalt mottaksprosjekt.  

Oppgave 4.2: Delta på kurs for superbrukere  

HR-programmet sender ut invitasjon til kurs for superbrukere med informasjon om 

dato, innhold og frister.  

Oppgave 4.3: Delta på felles samlinger  
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HR-programmet inviterer til fire felles samlingene med nærmere informasjon om 

dato, innhold og frister.  

Oppgave 4.4: Delta på temadager og arbeidsmøter/workshops  

HR-programmet inviterer til temadager og arbeidsmøter knyttet til de ulike 

arbeidsprosessene i nytt HR-system.  

Oppgave 4.5: Kartlegge virksomhetens kompetansebehov i forbindelse med innføring 

av nytt HR-system  

HR-programmet har utarbeidet et kartleggingsverktøy som kan benyttes til å avdekke 

behov for opplæring internt i virksomheten  

Oppgave 4.6: Lage plan for opplæring i egen virksomhet  

Virksomhetene har selv ansvar å lære opp alle medarbeidere bortsette fra 

superbrukere. 

Oppgave 4.7: Gjennomføre opplæring lokalt  

Opplæringsansvarlig skal i samråd med lokal prosjektleder sørge for at opplæring av 

egen virksomhet gjennomføres i henhold til opplæringsplan  

 
Aktivitet 5: Datakvalitet  

Milepæl 5: Når datagrunnlaget er klart til produksjonskonvertering  

 
Oppgave 5.1: Rydde i NLP  

Hensikten med å rydde i NLP er å sikre best mulig datakvalitet før konvertering av 

data til nytt HR-system.  

Oppgave 5.2: Følge opp testkonvertering  

Det vil som forberedelse til produksjonskonvertering gjennomføres minimum to 

testkonverteringer.  

Oppgave 5.3: Validere testkonvertering i HR-systemet  

Datakvalitetsansvarlig i virksomhetene blir invitert til arbeidsmøte for å sammenligne 

data i NLP med testkonverterte data i HR-systemet i forbindelse med andre 

testkonvertering.  

Oppgave 5.4: Følge opp prøvekonvertering  

Etter siste lønnskjøring i NLP vil det kjøres en prøvekonvertering  

 
Aktivitet 6: Klargjøring for produksjonsstart 

Milepæl 6:Når klargjøring for produksjonsstart er gjennomført  
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Oppgave 6.1: Installere HR-SmartClient hos lokale brukere  
For at brukere i SmartClient skal få tilgang til HR-systemet, må klienten installeres 

lokalt hos den enkelte bruker.  

Oppgave 6.2: Opprette brukere i nytt system  

Detaljert informasjon om oppretting av brukere med tilganger og roller  

Oppgave 6.3: Kontrollere og merke konti som skal overføres fra Agresso økonomi  

Økonomisystemet er master for kontoplan i HR-systemet.  

Oppgave 6.4: Kontrollere innlesning i produksjonsmiljø  

Det vil bli utarbeidet en egen sjekkliste for denne kontrollen  

 
Aktivitet 7: Produksjonsstart øvrige moduler  

Milepæl 7: Når øvrige moduler er tatt i bruk  

 
Oppgave 7.1: Forberede bruk av rekrutteringsmodulen  

Virksomhetene må ha gjennomgått rutinene for arbeidsprosessene i 

rekrutteringsmodulen og tildele lokale tilgangsnivåer.  

Oppgave 7.2: Forberede bruk av HMS-modulen  

HMS-modulen er under utvikling. Informasjon om nødvendige forberedelser kommer 

senere  

Oppgave 7.3: Forberede bruk av kompetansemodulen  

Virksomhetene må selv ta stilling til om de vil implementere arbeidsprosessen for å 

styre ressurser og kompetanse og ta i bruk kompetansemodulen i løpet av 

prosjektperioden i 2012  

Oppgave 7.4: Forberede bruk av lønnsforhandlingsmodulen  

Lønnsforhandlingsmodulen er under utvikling. Informasjon om nødvendige 

forberedelser kommer senere.  

 
Aktivitet 8: Avslutning  

Milepæl 8: Når oppgaver er overført til linjen 

Oppgave 8.1: Gjennomføre evaluering  

Etter idriftsetting av HR-systemet vil det sentrale prosjektet ta initiativ til å igangsette 

en lokal evaluering av innføringen  

Oppgave 8.2: Avslutning av lokalt mottaksprosjekt  

Lokal prosjektleder informerer sentralt prosjekt om ansvarsfordelingen for systemet 

lokalt   
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Vedlegg 2: Organisasjonskart 

 

 
 

Vedlegg 2: Implementering (Figur 1.3)  

 

Figur 5 Implementering  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 51 

Vedlegg 3: Risikoanalyse i mottaksprosjektet 
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Vedlegg 4: Rapporteringen i mottaksprosjektet 
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Vedlegg 5: Spørreundersøkelse om prosjektlederens vurderinger 
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Resultater spørreundersøkelse om prosjektlederens vurderinger: 
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Vedlegg 6: Intervjuguide til dybdeintervju 

  

Intervjuobjekter: Bjørn Marthinsen, Ragnhild Røed, Anne Ferignac 

Roller: IKT-direktør, direktør EFT, HR-direktør 

Sted: Utdanningsetatens lokaler på Helsfyr 

 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

1. Kan du fortelle litt om hvordan valget av prosjektleder foregikk? 
 

2. Hvordan opplever du at ledelsen av mottaksprosjektet har vært? 
 

3. Hvordan føler du ledelsen av hovedprosjektet har vært? 
 

4. Hva har hovedprosjektet løst på en god måte? 
 

5. Hva kunne hovedprosjekt gjort på en bedre måte? Hvilke problemer har 
dette gitt mottaksprosjektet? 
 

6. HR-prosjektet er delt i et hovedprosjekt og et mottaksprosjekt, hvorfor har 
dere valgt en slik organisering? 
  

7. Hva føler du er de negative/positive sidene rundt denne organiseringen? 
 

8. Hva kunne mottaksprosjektet ha gjort på en bedre måte? 
 

9. Kan du trekke frem positive sider av Sigbjørn Krunenes som 
prosjektleder? 
 

10. Hvem føler du er de primære interessentene i prosjektet og hvorfor? Og 
hvordan har dere ivaretatt interessentenes interesser? 
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Vedlegg 7: Spørreundersøkelse om prosjektet 

 



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 59 



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 60 



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 61 



Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse   07.06.2012 

 

Side 62 

Vedlegg 8: E-post til respondenter 
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Vedlegg 9: Resultater fra spørreundersøkelse om prosjektet 

9.1 

 
 

9.2 
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9.3 

 
 

9.4 
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9.5 

 
 

9.6 

 
 

9.7 
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9.8 

 
 

 

 

  


