
Et vellykket prosjekt

• Hva vil det si at et prosjekt er vellykket?

• Hadde vi noen forventninger på forhånd?



Forutsigbarhet

• Alle liker forutsigbarhet i et prosjekt. Både når det gjelder arbeidets omfang,

sikkerhet, økonomi og resultat. 

• Hvordan får vi forutsigbarhet?

• Har den som utfører arbeidet og den som setter i gang arbeidet samme 
forståelse for

• Resultat

• Hvor lang tid arbeidet skal ta

• Hvordan arbeidet skal utføres

• Osv.



Noen må planlegge!

• Hvem?

• Hvordan?



Planlegging

• Satser vi på å finne ut av ting underveis kan det bli en dyr fornøyelse 
dersom vi har leid inn folk til å gjøre jobben. Selv om resultatet blir 
bra sitter man kanskje igjen med en følelse av at dette ikke var 
spesielt vellykket pga. at jobben har tatt for lang tid og blitt for dyr.

• Om ikke all dokumentasjon er på plass før man går i gang kan det i 
verste fall bli nødvendig å rive nyoppsatte ting og bygge det opp nok 
en gang. 



Organisering og samarbeid
For å få til et vellykket prosjekt må vi samarbeide. Alle involverte ønsker 
å lykkes. Det gjelder både de frivillige og de innleide. I tillegg må noen 
organisere oss så alle vet hva de skal gjøre.



Selv den enkleste jobben må planlegges og 
dokumenteres på forhånd.





Noen ting bør være ferdig før de innleide stiller. 
Samtidig er det flott å ha alle slags frivillige til å stille. Noen liker å rydde og stelle, 
andre koke kaffe eller male. Alle er da med på å smøre systemet.



Å ha folk som kan svare eller gjøre jobben når 
det trengs er gull verdt.





Fare for å lære noe nytt



Er målet nådd? 
Hvordan blei resultatet? Hva burde vi gjort annerledes?
Hvordan gikk det økonomisk? Er vi stolte og fornøyde?
Er vi fortsatt på talefot?


