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Målrettet prosjektstyring viser hvordan et prosjekt skal styres. Boken presenterer en helhetlig og praktisk
framgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging, og understreker betydningen av koordinert
person-, system- og organisasjonsutvikling (pso-utvikling). Videre viser den hvordan fundamentet for
prosjektet bør lages og hvordan man bestemmer formål og mål. Det gis en grundig innføring i
milepælplanlegging og prosjektorganisering med bruk av ansvarskart, og hvordan man følger opp
framdriften i prosjektet gjennom god rapportering og økonomisk styring. Avslutningsvis ser man også på
prosjektstyring i et flerprosjektmiljø. I denne nye utgaven gis det en større fordypning i temaet
gevinstrealisering.
Målrettet prosjektstyring er blant annet støttet av it-verktøyet Goal Director. Det er mulig å sertifisere seg
internasjonalt på nett i bruken av Målrettet prosjektstyring (www.gdpm.com). Dette er åttende utgave av
boken på norsk. Tidligere utgaver er oversatt til svensk, dansk, tysk, nederlandsk, engelsk, italiensk,
russisk og ungarsk.
Erling S. Andersen er professor emeritus ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI.
Kristoffer V. Grude er internasjonal foreleser og rådgiver i EuroConsult ASTor Haug har arbeidet med
utvikling av metoder for elektroniske prosesser og rutiner gjennom eget firma, og er nå pensjonert.
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Velkommen til nettsiden der emneansvarlige og faglærere kan laste ned læringsverktøy til Målrettet
prosjektstyring 8. utgave av Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude og Tor Haug.
Filen er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum. For å få
tilsendt passord, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.
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Boken tar for seg den nyere utviklingen i prosjektledelse. Den har hovedfokus på interne utviklings- og
endringsprosjekter (omorganisering, produktutvikling, innføring av nye it-systemer og andre
fornyelsesoppgaver).Boken gir en oppdatert framstilling av prosjektfaget, men angriper også gjeldende
oppfatninger og argumenterer for hva som bør være kjernen i faget i framtiden. Den presenterer de seneste
forskningsresultater med fyldige referanser.
Boken krever ingen spesielle forkunnskaper, men de som kjenner den tradisjonelle litteraturen i
prosjektfaget vil ha større utbytte av den enn de som ikke har denne bakgrunnen.
Erling S. Andersen er professor emeritus i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI.
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Prosjekter er en viktig del av arbeidslivet. Mer enn enfjerdedel av all aktivitet i samfunnet er prosjektarbeid.
Det betyr at enhver leder av en virksomhet må forstå hvaet prosjekt er og hva prosjektarbeid innebærer.
Det finnes svært mange bøker om prosjektledelse påmarkedet i dag, men de fleste er rettet mot de som
skal bli prosjektledere eller prosjektdeltakere. Intensjonen med denne boka er en annen: Den presenterer
det en leder må vite om prosjekt og prosjektledelse.

Boka forteller deg blant annet hvordan du
bruker prosjekter som et ledelsesverktøy for å videreutvikle virksomheten
legger grunnlaget for effektivt prosjektarbeid i din virksomhet
oppnår prosjektsuksess
måler suksess
formulerer prosjektets formål og mål og kommuniserer dem til alle som har behov for å kjenne dem
planlegger, organiserer og følger opp et prosjekt i samarbeid med prosjektlederen
utformer milepælplaner og ansvarskart, samt vurderer usikkerhet i prosjektet
bør opptre som prosjekteier i forhold til prosjektleder, prosjektteam og andre interessentgrupper
vurderer hvorvidt det er behov for en styringsgruppe for prosjektet ditt, eller et prosjektkontor for
virksomheten din
kan lære av å gjennomføre prosjekter og derved heve kompetansenivået i virksomheten
styrer større prosjektprogrammer og -porteføljer

Erling S. Andersen er professor emeritus ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI.
Han underviser og forsker i faget prosjektledelse, og har skrevet en rekke bøker om temaet, blant annet
læreboken Prosjektledelse - et organisasjonsperspektiv og salgssuksessen Målrettet prosjektstyring
Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum
(sammen med Tor Haug og Kristoffer Grude).
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