
GOD OPPSTART 
GIR ØKT 
LØNNSOMHET 
OG REDUSERER 
KONFLIKTER

- EN 
RÅDGIVERS 
PERSPEKTIV



KORT OM MEG – GERD BEATE VIK

• Statsviter med spesialisering i organisasjon, ledelse 
og endring – Universitet i Oslo 2006

• Erfaring fra retail og management consulting før 
bygg- og anleggsbransjen fanget min interesse

• Jobber som prosessleder og lederrådgiver i 
prosjektlederdivisjonen i Rambøll

• Prosjektledelse - kundeprosjekter:

• Prosjektutvikling tidligfase – utvikler prosjekter som 
håndterer interessemotsetninger og imøtekommer 
fremtidige behov

• Lederstøtte til prosjektledere som leder flerfaglige, 
komplekse prosjekter

• Intern rådgivning:

• Ledergruppeutvikling og lederrådgivning fra toppledelse til 
førstelinjenivå
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HVA SKAL JEG SNAKKE OM?

• Koblingen mellom oppstart og 
verdiskapning.

• Konkrete erfaringer med gode 
oppstartsprosesser.

• Tips og råd du kan bruke i din 
virksomhet.



FEM SENTRALE ÅRSAKER TIL AT DET GÅR GALT I 
PROSJEKTER

• Leverandører underbyr bevisst for å få prosjektet

• Kompleksiteten i prosjektet undervurderes

• Det er uklar beskrivelse av prosjektets omfang fra oppdragsgiver, altså upresist hva som 
skal bestilles og leveres

• Det er iver etter å komme i gang

• Kostnadselementer er utelatt eller glemt

Professor Jan Terje Karlsen, Handelshøyskolen BI 
og doktorgrad fra NTNU



LÆRING FRA ET 14 MNOK PROSJEKT:

• Dårlig samspill med byggherre

• Utydelige tilbakemeldinger fra byggherre

• Oppdragsgiver skjønte selv ikke omfanget 
av oppdraget

• Sviktende fremdrift og gjennomføring

• Manglende forståelse av omfanget av 
oppgaver

• Stadige og unødvendige endringer det var 
vanskelig å få gjennomslag for hos kunden

• Svak rolle- og grensesnittavklaring

• Dårlig forankring på tvers av fag

• Grensesnitt avklart for sent

• Visuell planlegging kom inn for sent

• Dårlig samarbeid og kommunikasjon

• Mye e-post korrespondanse

• For lite tverrfaglig koordinering

• Manglende proaktive løsninger, folk sitter 
og venter, ga unødig stans i prosjektet

• Dårlige tverrfaglige prosjekteringsmøter

• Sentrale beslutningstakere var sjelden 
tilstede i møtene – stadig nye omkamper

• Tiden sammen ble preget av konflikter og 
krangling

• «Jeg gruet meg til å gå i de møtene…»



Dette kan 
gjøres bedre!



SENTRALE FAKTORER VI KAN PÅVIRKE

Tilbud Kontrakt Leveranse



I LEVERANSEN ER VI SÆRLIG OPPTATT AV:

• Etablere struktur for gjennomføring

• Etablere eierskap og engasjementOppstart

• Samarbeid mot milepæler

• Kontinuerlige avklaringer før beslutninger
treffes

Gjennomføring

• Styrker og forbedringsområder

• Erfaringsoverføring til salgsorganisasjonen
og pågående prosjekter

Evaluering



SNAKK SAMMEN TO OG TO I 5 MINUTTER

Hva ser du at gode 
prosjektledere gjør i 
oppstartsfasen? 

Vær konkret!



GODE OPPSTARTSMØTER GIR EN TYDELIG FORSTÅELSE FOR

• Prosjektets ambisjoner og mål

• Være nysgjerrig på kunden: Hva er kundens effektmål? Hva ønsker de å lykkes med?

• Hva er vi i prosjektet sammen om, og hva skal vi få til sammen?

• Kundens behov og forventninger

• Hvordan kan vi utøve vår rolle som rådgiver for å hjelpe kunden i å lykkes?

• Fremdrift, milepæler og avhengigheter

• Utforske: Hva skjer når, hvordan og hvorfor? 

• Usikkerheter

• Identifisere og håndtere risiko og gripe muligheter

• Roller og grensesnitt

• Hvem gjør hva og hvordan skjer overleveringene?

• Forventninger til samarbeid og kommunikasjon

• Hva ønsker vi skal prege samarbeidet oss i mellom? Og hvilke kjøreregler har vi for 
samarbeidet vårt?



Hvordan få oversikt og 
godt samspill i et 

komplekst prosjekt, 
med mange fag, store 
forventninger og høy 

fart?

IC Dovrebanen/
Bane Nor



COWI og Rambøll 
prosjekterer

høyhastighetsvei i tett
samspill med Statens

Vegvesen. Tema: Effektiv 
kommunikasjon i 
tverrfaglig arbeid.

E-16 Bjørum-Skaret/
Statens Vegvesen



Godt samspill og tydelig 
rolleforståelse i en 

totalentreprise med sterkt 
tidspress!

Fengslene i Agder/
Kruse Smith



Nye Ryen Base/Sporveien

Samling for anleggets lederteam, 
brukere, Rambølls prosjektteam, 

arkitekter og Sporveiens prosjektteam. 
Vi bearbeider og videreutvikler 
arkitektenes forslag – sammen.



TIPS TIL FORARBEID AV GODE OPPSTARTSMØTER

• Overlevering fra tilbudsleder til prosjektleder – overføre kunnskap

• Møte med oppdragsgiver – lytte til ambisjoner, forventninger og behov

• Koble på leveranseteamet – feire kontrakt, etablere et fellesskap

• Distribuere bakgrunnsmateriale og grunnlagsdokumenter, med leserveiledning

• Invitere til oppstartsmøte – sørge for at alle nøkkelpersoner er involvert

• Kunde og kundens nøkkelpersoner i prosjektet

• Prosjekteier, prosjektleder og tilbudsleder

• Disiplinledere og fagansvarlige

• Øvrige nøkkelpersoner



EKSEMPEL PÅ AGENDA FOR OPPSTARTSMØTER

• Åpne møtet – hvorfor er vi her?

• Gjennomgang av sentrale elementer av tilbud 
og kontrakt  - hva har vi lovet kunden?

• Ambisjoner med prosjektet – hva er kundens 
forventninger til rådgiver?

• Fremdriftsplanlegging og avhengigheter

• Hvordan løser vi dette oppdraget sammen?

• Usikkerhetsstyring – risiko og muligheter

• Hva ser vi og hvordan håndterer vi dette?

• Roller og grensesnitt

• Rollebeskrivelser og forventninger til hverandre. 

• Lukke møtet – hva tar jeg med meg fra dette 
møtet?



• Sett tydelig kontekst for møtet og gi gode 
innledninger til alle temaer

• La hoveddelen av møtet foregå i 
gruppearbeid, ikke i plenum

• Bland gruppene på tvers av fag og roller

• Sørg for et lyst og luftig møterom med 
plass til alle 

• Sørg for nok mat og drikke under møtet

• Mobiltelefoner, ipad’er og lap-top’er er 
pausesyssel, ikke til møtebruk

HVORDAN SKAPE ENGASJEMENT?



ARBEIDSPROSESS SOM ØKER SANNSYNLIGHET FOR 
ENGASJEMENT OG EIERSKAP

Innledning som
setter tydelig
kontekst for 
oppgaven

Gruppeoppgaver
og refleksjon i
mindre grupper

Deling i plenum –
og systematisering

av innspill



DIALOGPRINSIPPER

•Vær nysgjerrig!

•Hold igjen når du 
har lyst til å avbryte!

•Vær åpen for å la 
deg påvirke!



E=Q*A
«Making Six Sigma Last» - av George Eckes, 2001



HVILKE RESULTATER GIR SLIKE 
OPPSTARTSMØTER?

• Saksresultater – struktur:

• Felles plattform og tydelig 
styringsverktøy for gjennomføring av 
prosjektet gjennom:

• forankrede målbeskrivelser, 
fremdriftsplaner, oversikt over muligheter 
og risiko, rolleavklaringer m.m.

• Personresultater – kultur:

• Bygger engasjement og eierskap

• Styrker relasjoner og samarbeid på tvers av 
fag

• Sikrer at vi lærer av hverandre



HVORDAN IMPLEMENTERER VI GODE OPPSTARTSMØTER I 
ALLE PROSJEKTER?

• Integreres i budsjetter og planlegging 
i tilbudsfasen. Størrelse og omfang 
avklares i forhold til det enkelte 
prosjekt.

• Prosjektleders ansvar at 
oppstartsmøtet forberedes og 
gjennomføres – her må prosjekteiere 
være tydelig på forventninger.

• Avklar tid, book inn deltakere og sett 
opp praktiske rammer for 
oppstartsmøtet så snart kontrakt er 
på plass. 

• Unngå å gå i denne fella igjen: «Vi 
har så dårlig tid, så det er bare å 
sette i gang!»



Hva er etterlatt inntrykk?

Kundene opplever tydelighet og blir trygge på at vi 
både kan og vil levere, og vi går fra å være kundens

leverandør til å være fremoverlente rådgivere.



TAKK FOR MEG!


