PRINCE2® whitepaper
PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv
prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan
skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner,
bransjer og prosjekter.
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Hva er PRINCE2?
PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra
Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.
Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper. For å sikre en
vellykket prosjektgjennomføring, er PRINCE2 basert på erfaringer fra
prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter
fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for
ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon.

HVILKE TYPER PROSJEKTER EGNER SEG
BEST FOR PRINCE2?
PRINCE2 kan benyttes i alle typer prosjekt
uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon,
geografisk plassering og kultur. Metoden kan
implementeres fullt eller delvis for å forbedre
og komplimentere eksisterende modeller og
prosesser for prosjektarbeid.
PRINCE2 passer også godt sammen med
bransjespesifikke spesialistmetoder, som for
eksempel smidig utvikling (SCRUM).

HVEM PASSER PRINCE2 FOR?
PRINCE2 passer for alle som jobber i prosjekt,
enten du er direkte involvert eller har støttefunksjoner inn mot prosjektet.
•
•
•
•
•
•

Prosjektledere
Prosjektmedarbeidere
Prosjektbestillere
Prosjekteiere og styringsgrupper
Støttefunksjoner
Teamledere

Hva består PRINCE2 av?
Hensikten med PRINCE2 er å tilby en prosjektledelsesmetode som kan
brukes uansett prosjektets størrelse, type, organisasjon, geografi eller kultur.
Dette er mulig fordi PRINCE2 er prinsippbasert.

Prinsipper
PRINSIPPER ER KARAKTERISERT SOM:
• Universelle - de gjelder for alle prosjekter
• Selvvaliderende - de har vist sin verdi i
praksis over mange år
• Bemyndigende - de gir de som praktiserer
metoden mer selvtillit og mulighet til å
påvirke og forme hvordan prosjektet vil bli
styrt.
Prinsippene som PRINCE2 er basert på
stammer fra erfaringer gjort i både gode og
dårlige prosjekter. De gir et rammeverk med
god praksis for de menneskene som er
involvert i et prosjekt.
Hvis et prosjekt ikke følger disse prinsippene,
styres det ikke etter PRINCE2, fordi disse prinsippene er grunnlaget for å definere det som et
PRINCE2 prosjekt.

PRINCE2 SINE 7 PRINSIPPER KAN
OPPSUMMERES SOM FØLGER:
• Kontinuerlig forretningsmessig forankring
- Fokus og forankring av prosjektets
Business Case gjennom hele livssyklusen
• Definerte roller og ansvar
- I PRINCE2 er det definert et sett med klare
roller med tilhørende ansvar og myndighet
• Styre i faser
- Oppdeling av prosjektet i naturlige faser
• Lære av erfaring
- legge til rette for at du skal lære av
erfaring
• Avviksledelse
- eskalering ved avvik innenfor gitte
grenseverdier
• Fokus på produkter
- fokus på det prosjektet skal levere, ikke
arbeidet som skal gjøres
• Tilpasset prosjektet og dets omgivelser
- PRINCE2 skal tilpasses og brukes på en
måte som er hensiktsmessig for prosjektet
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Prosesser
- gangen i et PRINCE2 prosjekt
Kjent som en av de mest brukte metodene innen prosjektledelse, passer
PRINCE2 for de fleste prosjekt uavhengig av størrelse og bransje. Metoden
består av en strukturert serie av aktiviteter som er etablert for å oppnå et
definert mål. Disse er nødvendig for å styre, lede og levere et prosjekt på en
vellykket og god måte.
Diagrammet under viser PRINCE2s prosesser med en påfølgende kort
forklaring

FORPROSJEKT

INITIERINGSFASEN

PÅFØLGENDE
LEVERINGSFASER

ENDELIG
LEVERINGSFASE

Eierstyring av prosjektet

EIERSTYRING

Oppstart av
prosjekt

Lede faseovergang

Lede faseovergang

Avslutte
prosjekt

Initiere
prosjekt

Kontrollere
en fase

Kontrollere
en fase

Styre produktleveranse

Styre produktleveranse

LEDELSE

LEVERANSE

PRINCE2 er bra og direkte anvendbart.
KARL OSCAR STRØM, SPAREØKONOM, NORDNET

EIERSTYRING AV PROSJEKTET
Eierstyring av prosjektet løper fra prosjektets start til slutt. Hensikten med denne prosessen er å
gjøre prosjektstyret i stand til å ta ansvar for prosjektets suksess gjennom å ta viktige avgjørelser
og ha en overordnet kontroll. Den daglige ledelsen av prosjektet delegeres til prosjektleder.
Prosessen skal sikre at:
• Det er myndighet til å initiere prosjektet
• Det er myndighet til å levere prosjektets produkter
• Styring og kontroll fra ledelsen gis i hele prosjektets levetid
• Prosjektet forblir levedyktig
• Virksomhets- eller programledelsen har et grensesnitt til prosjektet
• Det er myndighet til å avslutte prosjektet
• Realisering av gevinstene etter prosjektet blir ledet og gjennomgått

OPPSTART AV PROSJEKTET
For å forhindre at dårlige prosjekt blir en realitet, er det viktig å sørge for en vellykket start.
For å sikre god oppstart av prosjektet, er det viktig at:
• Det finnes et forretningsmessig grunnlag for å initiere prosjektet
• Alle nødvendige tillatelser er tilstede før prosjektet kan starte
• Tilstrekkelig informasjon er tilgjengelig for å definere og bekrefte prosjektets omfang
• De ulike måtene prosjektet kan leveres på er evaluert og en prosjekttilnærming er valgt
• Rollene til personene som vil være deltakende i prosjektet er fordelt
• Arbeidet som kreves for oppstart er planlagt
• Organisasjonen som skal være vert for prosjektgruppen er informert om det nye prosjektet

INITIERE ET PROSJEKT
Før prosjektet kan initieres bør det etableres et solid grunnlag. Da kan også organisasjonen være
forberedt på arbeidet som må gjøres i prosjektet før de velger å forplikte seg.
Dette innebærer en forståelse av:
• Hensikten med prosjektet og gevinstene som følger med
• Omfanget av det som skal gjøres og produktene som skal leveres
• Hvordan og når prosjektproduktene vil bli levert og til hvilken kostnad
• Hvem som skal involveres i prosjektavgjørelser
• Hvordan kvaliteten skal opprettholdes
• Hvordan baseline vil etableres og kontrolleres
• Hvordan usikkerheter, emner og endringer vil bli identifisert, vurdert og kontrollert
• Hvordan fremdrift vil overvåkes og kontrolleres
• Hvem som vil trenge informasjon
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LEDE EN FASEOVERGANG
Hensikten med denne prosessen er å la prosjektstyret få tilstrekkelig informasjon knyttet til
prosjektets avsluttende og kommende faser.
For prosjektlederen innebærer dette å:
• Forsikre om at alle produktene i planen er blitt fullført og godkjent
• Presentere plan for neste fase av prosjektet
• Gå gjennom dokumentasjonen for prosjektets iverksettelse, og oppdatere denne om
nødvendig
• Registrere all informasjon eller erfaring som kan hjelpe senere faser i prosjektet
• Be om klarsignal til å starte neste fase

KONTROLLERE EN FASE
I denne prosessen blir prosjektleder tildelt arbeidet som skal gjøres. I tillegg til å overvåke
arbeidet, består prosjektlederens oppgaver av å håndtere nye emner, rapportere om fremdrift til
prosjektstyret og gjøre korrigerende tiltak slik at fasen gjennomføres på riktig måte.
Aktivitetene er prosjektlederorienterte, og består av:
Arbeidspakker:
• Autorisere arbeidspakker
• Gå gjennom arbeidspakkens status
• Motta fullførte arbeidspakker
• Overvåking og rapportering:
• Gå gjennom fasens status
• Rapportere om høydepunkt
Emner:
• Samle inn og undersøke emner og usikkerheter
• Eskalere emner og usikkerheter
• Gjøre korrektive tiltak

STYRE PRODUKTLEVERANSER
Teamlederen har ansvar for å sikre at produktene lages og leveres av teamet.
Formålet med denne prosessen er å sikre at:
• Arbeidet på produkter som er tildelt teamet er autoriserte og avtalte
• Teamledere, medlemmer og leverandører har klart for seg hva som skal produsere
• Alle involverte vet hva som er forventet innsats, kostnad og tidsrom
• De planlagte produktene leveres som forventet
• Nøyaktig fremdriftsinformasjon gis til prosjektlederen så ofte som avtalt for å sikre at forventingene blir styrt.

AVSLUTTE PROSJEKTET
Når det meste av arbeidet er unnagjort, er det på tide å se om målene som ble definert ved
iverksettelse faktisk er oppnådd. For prosjektleder innebærer arbeidet å forberede input til
prosjektstyret for å få en endelig bekreftelse på at prosjektet kan avsluttes.
Før prosjektet blir avsluttet er det altså viktig å:
• Verifisere brukeraksepten av prosjektproduktene
• Sørge for at de som skal ta i mot produktene er i stand til det
• Gå gjennom prosjektets ytelser i baseline
• Vurdere eventuelle gevinster som allerede er blitt realisert, oppdatere prognosene for
gjenstående gevinstene og planlegge en gjennomgang av gevinster som enda ikke er realisert.
• Sørge for at det er tatt høyde for å håndtere alle åpne emner og usikkerheter med
anbefalinger om oppfølgingstiltak
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Temaer i PRINCE2
PRINCE2 temaene beskriver sider av prosjektledelse som må håndteres
kontinuerlig. Alle Prosjektledere som benytter seg av temaene vil fylle rollen
på en profesjonell måte. Imidlertid ligger styrken av PRINCE2 i måten de syv
temaene er integrert, og effekter oppnås på grunn av den spesifikke
behandlingen av hvert tema. Temaene er konstruert for å kunne kobles
sammen på en effektiv måte.
Prosessene i PRINCE2 håndterer prosjektets flyt fra A til Å – med aktiviteter
som henger sammen og forskjellige tema som integreres.
PRINCE2 inneholder følgende temaer:
BUSINESS CASE
Prosjektet starter med en ide som anses å ha
potensiell verdi for organisasjonen det gjelder.
Dette temaet omfatter hvordan ideen utvikles
til et bærekraftig investeringsforslag for
organisasjonen og hvordan prosjektledelsen
holder fokus på organisasjonens mål gjennom
hele prosjektet.
ORGANISASJON
Organisasjonen bak prosjektet må fordele
arbeidet til ledere som vil være ansvarlige
for det og styre det fram til ferdigstilling.
Prosjekter er tverrfunksjonelle, så de vanlige
funksjonsstrukturene i linjen passer ikke. Dette
temaet beskriver rollene og ansvarsområdene
i det midlertidige teamet som trengs for å lede
prosjektet på en effektiv måte.
KVALITET
Ideen til prosjektet defineres som en skisse
av hva som skal lages og gjøres. Dette temaet
forklarer hvordan skissen utvikles slik at alle
forstår spesifikasjonen av produktene som skal
leveres – og videre hvordan prosjektledelsen
sikrer at disse kravene kan oppfylles.
PLANER
PRINCE2-prosjekter drives på basis av en serie

med godkjente planer. Dette temaet utfyller
Kvalitetstemaet ved å beskrive trinnene som
kreves for å utvikle planene og PRINCE2teknikkene som må brukes.
USIKKERHET
Prosjekter har typisk høyere usikkerhet enn
normale driftsaktiviteter. Dette temaet
omhandler hvordan prosjektledelsen
håndterer usikkerhetene i planene.
ENDRING
Dette temaet beskriver hvordan
prosjektledelsen vurderer og handler i saker
som potensielt kan ha en virkning på
prosjektet. Det kan være uventede generelle
problemer, forespørsler om endringer eller
tilfeller av kvalitetssvikt.
FREMDRIFT
Dette temaet omhandler planenes kontinuerlige gyldighet. Temaet forklarer beslutningsprosessen for å godkjenne planer,
overvåkingen av faktisk ytelse og
eskaleringsprosessen hvis ting ikke går som
planlagt. Til syvende og sist bestemmer
fremdriftstemaet om prosjektet skal fortsette
og hvordan.

Roller og ansvar
PRINCE2 definerer følgende roller og ansvar. Det er viktig å forstå at en
person kan ha en eller flere roller avhengig av prosjektets størrelse og
kompleksitet.
PROSJEKTSTYRET
Prosjektstyret har ansvaret for virksomhetseller programledelsen for et vellykket
prosjekt, og har autoritet til å styre prosjektet
innenfor mandatet som er gitt av virksomhets- eller programledelsen. Prosjektstyret er
også ansvarlig for kommunikasjonen mellom
prosjektledelsen og interessenter utenfor
prosjektledelsen.
PROSJEKTEIER
Prosjekteier er den endelige ansvarlige for
prosjektet, med støtte fra Seniorbruker og
Seniorleverandør. Prosjekteiers rolle er å sikre
at prosjektet gjennom hele perioden er
fokusert på å nå målene og levere et produkt
som vil oppnå de prognoserte gevinstene.
Prosjekteier må sikre at prosjektet gir verdi
for pengene, sikre en kostnadsbevisst
tilnærming til prosjektet og balansere kravene
fra forretningen, brukeren og leverandøren.
Gjennom hele prosjektet er Prosjekteier
ansvarlig for Business Case.
SENIORBRUKER
Seniorbrukeren/-ne er ansvarlig for å
spesifisere behovene for de som vil bruke
prosjektenes produkter, for kontakt mellom
brukerne og prosjektledelsen og for å følge
med på at løsningen vil tilfredsstille disses
behov, innenfor Business Case begrensningene når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og
enkelhet å bruke.
SENIORLEVERANDØR
Seniorleverandøren representerer interessene
for de som designer, utvikler, støtter, anskaffer og implementerer prosjektets produkter.
Denne rollen er ansvarlig for kvaliteten på

produktene som leveres av leverandøren(e)
og er ansvarlig for prosjektets tekniske
integritet. Om nødvendig kan mer enn en
person være nødvendig for å representere
leverandørene.
PROSJEKTLEDER
Prosjektlederen har myndigheten til å kjøre
prosjektet til daglig på Prosjektstyrets vegne
innenfor rammene som de har satt opp.
Prosjektlederens hovedansvar er å sikre at
prosjektet produserer de påkrevde produktene innenfor de spesifiserte toleransene for
tid, kostnad, kvalitet, omfang, usikkerhet og
gevinst. Prosjektlederen har også ansvaret for
at prosjektet produserer et resultat som kan
oppnå gevinstene som er definert i Business
Case.
TEAMLEDER
Teamleders hovedansvar er å sørge for
produksjon av de produktene som Prosjektleder har definert, med den riktige kvaliteten
og innenfor en fast tidsramme og med en
kostnad som er akseptabel for Prosjektstyret.
PROSJEKTSIKRING
Prosjektsikring dekker de viktigste
interessentenes interesser (forretning, bruker
og leverandør). Prosjektsikring må være
uavhengig av Prosjektleder, derfor kan ikke
Prosjektstyret delegere noen av sine
prosjektsikringsaktiviteter til Prosjektlederen.
ENDRINGSANSVARLIG
Prosjektstyret kan delegere ansvaret for å
godkjenne svar på endringsanmodninger eller
avvik fra spesifikasjonene til en separat
person eller gruppe, kalt Endringsansvarlig.
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Hvorfor ta sertifiseringen?
Som PRINCE2-sertifisert lærer du hvordan du kan styre og arbeide med
prosjekter på en strukturert måte.

MED PRINCE2 I BAGASJEN VIL DU SOM JOBBER I PROSJEKTER:
• Føle deg tryggere i prosjektrollen- både som prosjektleder og prosjektmedarbeider
• Formalisere din prosjektkompetanse gjennom en internasjonalt anerkjent sertifisering
• Gjøre deg mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids- og oppdragsgivere i inn- og
utland
FORDELER FOR VIRKSOMHETER OG ORGANISASJONER:
• Bruk av PRINCE2 fremmer læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen
• PRINCE2 er anerkjent, og gir et felles språk for alle som jobber i prosjekter
• PRINCE2 gir klarhet i prosjektdeltakernes roller, ansvar og myndighet
• Metoden sørger for at prosjektet leverer resultater og klargjør hva prosjektet vil levere,
hvorfor, når, fra hvem og for hvem.
• PRINCE2 underbygger innføring av virksomhetens egen metode/prosjektmodell
• Sikrer at alle interessenter er riktig representert i planlegging og beslutning
• Tilgang til et sett med praktiske tips, sjekklister, logger og maler for styring av ledelse av
prosjekt

PRINCE2 - spørsmål og svar
HVA ER PRINCE2?
PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for prosjektledelse. Metoden ble opprinnelig utviklet i
Storbritannia, men er i dag utbredt i store deler av verden.
ER PRINCE2 RETTET MOT ET BESTEMT PROSJEKT?
I utgangspunktet ble metoden utviklet for IT-bransjen. I dag derimot, er PRINCE2 en allsidig
metode som kan benyttes i alle typer prosjekt uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon,
geografisk plassering eller kultur.
HVEM HAR BEHOV FOR EN SERTIFISERING I PRINCE2?
En sertifisering i PRINCE2 passer både for deg som allerede er prosjektleder, og for deg som
ønsker å bli det. Andre nøkkelpersoner som er involvert i ulike deler av prosjektarbeidet vil også
dra nytte av en slik sertifisering. Mange ser at kompetansen kan føre til større ansvar og flere
spennende arbeidsoppgaver, samtidig som sertifiseringen utgjør et pluss på CV-en.
HVORDAN BLIR JEG SERTIFISERT I PINCE2?
For å bli sertifisert i PRINCE2 må du fullføre kursene PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner.
Disse kan du enten ta hver for seg eller samlet i ett kurs. Begge kursene avsluttes med en eksamen som må være bestått innen du mottar ditt sertifiseringsbevis.
HVA VIL JEG LÆRE UNDER SERTIFISERINGEN?
Vi viser deg hvordan du kjører et PRINCE2-prosjekt steg for steg. Du vil blant annet lære:
• Vanlige definisjoner og begreper
• Om de ulike teamene, prosessene og aktivitetene i PRINCE2
• Hvordan PRINCE2 kan tilpasses ulike typer prosjekter og i konkrete prosjektscenarier
HVA KREVES FOR Å BLI SERTIFISERT I PRINCE2?
PRINCE2 Foundation krever ingen spesielle forkunnskaper. For å ta kurset PRINCE2 practitioner
må du ha fullført og bestått eksamen i PRINCE2 Foundation.
HVORDAN FOREGÅR EKSAMEN?
Begge kursene består av en hjemmeeksamen. Denne bestiller du sammen med kurset. For å
komme i gang, kobler du deg enkelt opp mot vår eksamensløsning med webkamera og mikrofon.
Her vil du få hjelp av en engelsk eksamensvakt som guider deg videre. Du kan også gå opp til eksamen i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
HVORFOR TA KURS HOS METIER?
Metier har lang erfaring innen kursing i prosjektledelse og har tilbudt e-læringskurs innen
fagområdet i snart 15 år. Vi var også de som ledet an og innførte PRINCE2 til Norge og tok
initiativet til å oversette rammeverket til norsk. Gjennom samarbeid med anerkjente
utdanningsinstitusjoner og fagorganisasjoner kan vi tilby et komplett kurstilbud og utdanningstilbud innen prosjektledelse som leder til anerkjente sertifiseringer og studiepoeng. Alle våre
instruktører og kursforfattere har erfaring med praktisk bruk og implementering av PRINCE2.

NOEN AV VÅRE FORNØYDE DELTAKERE

«Vi er veldig fornøyde med Metiers PRINCE2-opplæring. Fleksibiliteten vi får
gjennom e-læring passer perfekt for et konsulentselskap som oss.»
Erlend Jerstad, Senior Advisor, DevoTeam
«Lettfattelig, klart og tydelig kurs for å bestå PRINCE2 eksamen»
Per Nilsen, Project Manager, Aztek Prosjekt
”Du vil få en dypere forståelse av hvordan PRINCE2 skal bidra til at du kan lede
suksessfulle prosjekter.”
Tidligere deltaker

Våre tjenester
Gjennom et nært samarbeid med våre oppdragsgivere forbedrer vi virksomhetens evne til å realisere
forretningsmessige mål gjennom riktig prioritering og effektiv gjennomføring av prosjekter.

Kompetanse utvikling

METIER AS
Hoffsveien 70 C
0377 Oslo, Norway
Postboks 118
Smestad 0309 Oslo, Norway
Telefon +47 24 12 45 00
www.metier.no

Rådgivning

Prosjektressurser

Prosjektsystemer

Advokattjenester

