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Sammendrag
Når et IT-prosjekt settes i gang og et selskap får i oppdrag å utvikle et system for en kunde,
er det ofte forbundet med stor risiko og usikkerhet. Det finnes svært mange eksempler på
store IT-prosjekter som overskrider budsjetter og blir levert mye senere enn avtalt, eller som
avsluttes uten at systemet er blitt levert. En godt gjennomarbeidet avtale mellom kunde og
leverandør kan bidra til å redusere slike risikofaktorer i IT-prosjekter og gi prosedyrer for å
håndtere usikkerheten. I denne oppgaven ser jeg på erfaringer med de mest brukte
kontraktstandardene i store og iterative/smidige IT-prosjekter. Spesielt fokuserer jeg på
PS2000, som er tilpasset smidig utviklingsmetodikk og er laget for å løse utfordringer knyttet
til tidligere kontrakter i markedet.
Jeg har brukt kvalitativ forskning med semistrukturerte intervjuer som
datainnsamlingsteknikk. Til sammen ni informanter fra både kunde- og leverandørsiden har
bidratt til studien, som også inkluderer relevant teori.
Studien avdekker utfordringer med dagens kontraktstandarder, og det er en tendens til at
PS2000 løser enkelte av dem. Hovedsakelig har brukere gått over til å bruke PS2000 som
kontrakt fordi den blir ansett som mer balansert enn tidligere kontrakter i markedet, og fordi
den er tilpasset smidig utviklingsmetode. Brukere fra leverandørsiden er mer positive til
PS2000 som kontrakt sammenlignet med representanter fra kundesiden.
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Forord
Denne oppgaven er et resultat av mitt siste semester ved masterstudiet i informatikk ved
Universitet i Oslo. Gjennom min mastergrad har jeg valgt emner som har gitt meg dypere
innsikt i hvordan informasjonssystemer blir utviklet i organisasjoner. Tidligere har studiene
gitt meg et teknisk fokus, men mastergraden ved UiO har gitt meg en mye bedre forståelse
av hvordan et informasjonssystem fungerer innenfor en organisatorisk kontekst.
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1. Innledning
1.1 Motivasjon
Samfunnet blir mer og mer preget av teknologi, og med årene utvikles det stadig flere
informasjonssystemer– både i privat og offentlig sektor. Dagens informasjonssystemer gjør
at vi i dag kan utføre svært mange av våre ærender mer effektivt og over Internett. For
eksempel var det tidligere en tungvint prosess å måtte fylle ut selvangivelsen for hånd, for så
å sende den tilbake i posten. Nå er det mulig å utføre denne prosessen elektronisk, og
skjemaet er forhåndsutfylt basert på elektronisk overført data fra de ulike organisasjoner
som man som enkeltmenneske har befatning med. Informasjonssystemer kan derfor bidra til
å gjøre hverdagen vår enklere og samtidig spare oss for mye tid. Men det å gjøre slike
tjenester elektroniske, krever i de fleste tilfeller at store og omfattende systemer utvikles slik
at de kan støtte de ønskede tjenestene. Disse systemene utvikles internt i organisasjonen
og/eller av en ekstern leverandør ved at et utviklingsprosjekt settes i gang.
En kan lese svært mye negativ omtale om utviklingsprosjekter både i media og
forskningslitteratur. For eksempel viser forskning at omtrent 30–40% av alle store, norske ITprosjekter blir dyrere eller tar lenger tid enn estimert [1]. Unøyaktig estimering nevnes som
en av hovedårsakene til dette. Mens lave estimater kan føre til problemer med
prosjektledelse, forsinkede leveranser, budsjettoverskridelser og dårlig produktkvalitet, kan
for høye estimater føre til dårlig lønnsomhet eller tap [2]. Offentlige prosjekter støter
dessuten oftere på problemer enn de i det private næringsliv. En undersøkelse fra 2004 viste
at gjennomsnittlig overskridelse i prosjekter med offentlige kunder var 67%, sammenlignet
med 21% i prosjekter med privat kunde [3].
Det er urealistisk å forvente helt nøyaktige estimater i store IT-prosjekter. Årsakene til dette
er flere. Blant annet er prosjektene ofte svært komplekse, og ved inngåelse av prosjektet vet
partene derfor ikke helt hvor veien frem mot endelig resultat, det vil si ferdig utviklet og
kjørbar programvare, skal gå. Det er gjennomført mye forskning for å finne tiltak som kan
minske disse overskridelsene. Slik forskning prøver først å observere og forstå sentrale
fenomener i IT-prosjekter, for til slutt å komme med anbefalinger til hvordan prosjektaktiviteter kan gjennomføres på en bedre måte. Blant annet har man observert at bruken av
smidige prosesser bidrar til en gjennomsnittlig overskridelse som er klart mindre enn
prosjekter hvor fossefallsmetoden brukes [2]. Et annet konkret forslag som nevnes for å
redusere overskridelser i IT-prosjekter, er å forbedre samarbeid mellom kunde og
leverandør. I sin studie viser Moløkken og Furulund [4] at prosjekter hvor samarbeid skjer
ved daglig kommunikasjon mellom de involverte partene, har mindre overskridelser
sammenlignet med prosjekter hvor dette ikke er tilfellet. Dette har også Verner m.fl. [5]
konkludert med etter å ha undersøkt suksessfaktorer i IT-prosjekter: Tettere samarbeid og
hyppigere kommunikasjon mellom kunde og leverandør er et av de viktigste
suksesskriteriene i et prosjekt.
Hvis det er en ekstern leverandør som skal stå for utviklingen av et IT-prosjekt, hvilket er
tilfelle i mange offentlige IT-prosjekter, er det nødvendig at partene inngår en kontrakt seg i
mellom før utviklingsprosjektet settes i gang. En kontrakt er et styringsdokument i et
prosjekt som regulerer samarbeid og fordeler ansvar mellom de involverte partene.
Kontrakten alene kontrollerer ikke alle risikofaktorene i et prosjekt, men den gir mekanismer
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for å identifisere mulige problemer tidligst mulig og prosedyrer for å håndtere disse
problemene, slik at man hindrer altfor store konsekvenser [6]. Kontrakten er med på å
fordele risiko mellom de ulike aktørene og bidrar til å definere gjensidige forpliktelser. Den
kan dermed både forebygge og løse konflikter [7]. Valg av type styringsdokument er derfor
svært viktig når man starter et prosjekt. De mest brukte kontraktstandardene i markedet er
Statens Standardavtale (SSA) og IKT-Norges kontraktstandard. PS2000 er en annen
kontraktstandard som ble utviklet som et alternativ, basert på opplevde utfordringer med
SSA og IKT-Norges avtale.

1.2 Problemstilling
Iterative og agile (smidige) prosesser har de siste årene blitt tatt i bruk mer og mer som
standard utviklingsmetodikk for store, komplekse prosjekter i IT-bransjen. Problemstillingen
som denne oppgaven tar utgangspunkt i, er å kartlegge erfaringer med ulike
kontraktstandarder i større, iterative/smidige IT-prosjekter. Det overordnede
forskningsspørsmålet er dermed:
RQ: Hva er erfaringene med bruk av ulike kontraktstandarder i store prosjekter
hvor iterativ utviklingsmetode brukes?
I og med at dette er en såkalt ”kort oppgave”, var det nødvendig å begrense omfanget av
studiet samtidig som det var viktig å belyse det overordnede forskningsspørsmålet. Denne
studien vil derfor konsentrere seg om erfaringer med bruken av kontraktstandarden PS2000.
Denne kontraktstandarden har blitt utviklet spesifikt for iterativ/smidig utvikling, og den
påstås å bøte på mangler ved andre kontraktsstandarder i bruk i Norge. Spesifikt vil denne
oppgaven derfor rette søkelyset mot følgende forskningsspørsmål:
RQS1: Hva er bakgrunnen for at bedrifter velger å ta i bruk PS2000 som
kontraktstandard?
RQS2: Hva er erfaringene med bruk av PS2000 i store prosjekter med iterativ
gjennomføringsmodell?
RQS3: Hva er fordelene og ulempene med risikodeling i PS2000?
RQS4: Bidrar de unike egenskapene i PS2000 til å løse utfordringer med
tidligere kontraktstandarder i markedet?
De spesifikke forskningsspørsmålene er blitt brukt som et utgangspunkt for utforming av en
intervjuguide (se kapittel 4.5). Basert på spørsmålene fra intervjuguiden har jeg
dybdeintervjuet ni brukere fra både kunde- og leverandørsiden. Intervjuene har hatt en
varighet fra 40 til 60 minutter, og er blitt tatt opp med lydopptaker. Alle intervjuene er blitt
transkribert og deretter analysert etter stegene for ”Evidence-Based Software Engineering
for practitioners” [8]. Analysert data har så blitt brukt til å besvare forskningsspørsmålene,
samt til å komme med forslag til forbedringer av PS2000 og bruken av den.
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1.4 Oppgavens inndeling


Kapittel 1: Motivasjon
I kapittel 1 er problemstillingen for oppgaven beskrevet samt motivasjonen for
hvorfor studien har blitt gjort innenfor dette feltet.



Kapittel 2: Bakgrunn
Det andre kapitlet tar for seg utfordringer i IT-prosjekter, og det blir gitt en kort
beskrivelse av fossefallsmetoden og iterativ/smidig utviklingsprosess. Til slutt er det
en forklaring av prosjekttrekanten.



Kapittel 3: Utviklingsavtaler
Tredje kapittel omhandler utviklingsavtaler som finnes i markedet, med en detaljert
beskrivelse av PS2000 og det unike ved den.



Kapittel 4: Forskningsmetode
I det fjerde kapitlet presenteres ulike forskningsmetoder, filosofiske perspektiver,
metodologi og forskjellige datainnsamlingsteknikker, og valgene som er foretatt.
Deretter vil forskningsprosessen og forskningens begrensninger og påvirkninger bli
beskrevet.



Kapittel 5: Funn
I femte kapittel presenteres resultatene fra intervjuene. Det blir gitt et sammendrag
fra hvert av intervjuene.



Kapittel 6: Analyse
I kapittel 6 blir intervjuene analysert, og de viktigste påstandene fra hvert intervju
trekkes frem med tilhørende argumenter.



Kapittel 7: Felles påstander
Felles påstander fra kapittel seks presenteres her.



Kapittel 8: Diskusjon
I kapittel 8 blir funnene diskutert.



Kapittel 9: Konklusjon
I siste kapitlet presenteres
kontraktstandarder bør være.

konklusjonen
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2. Bakgrunn
I starten av et IT-utviklingsprosjekt er det flere ting som må gjøres. Blant annet må man
estimere tidsbruk og kostnader for prosjektet, og det må bestemmes hvilken
utviklingsmetodikk som skal brukes. I dette kapitlet vil jeg først trekke frem utfordringer i ITprosjekter, og deretter skrive litt om estimering av tid og kostnader. Helt til slutt vil jeg gi en
kort beskrivelse av de mest brukte utviklingsmetodene i utviklingsprosjekter.

2.1 Utviklingsprosjekter
Som nevnt innledningsvis i denne oppgaven, er det en stor utfordring å få levert et ITprosjekt som oppfyller alle krav til avtalt tid og pris. Det finnes svært mange eksempler på
mislykkede IT-prosjekter. Det mest kjente offentlige prosjektet er TRESS 90, flere eksempler
på mislykkede prosjekter innenfor stat og kommune er beskrevet i tabell 2.1.
Prosjekt
Tress

Beskrivelse
Tidlig i 1990-årene veltet det såkalte Tress-90-prosjektet, et forsøk på enhetlig
fornying av server- og tjenestestruktur i Rikstrygdeverket. Samlet tap anslått til over
1 milliard kroner
Golf
Skulle samle Forsvarets systemer på en felles plattform. I 2004 fikk forsvarssjef
Sigurd Frisvold overskridelser på over 1 milliard kroner i fanget,
Flexus (Oslo Gjentatte forsøk på å innføre et felles elektronisk billettsystem i Oslo for NSB,
Sporveier)
Sporveien og SL (nå samlet til Ruter) har til sammen kostet skattebetalerne over 600
millioner kroner over nærmere 20 år – uten tellende resultat
eID
En sikker pålogging for elektroniske, offentlige tjenester har stått i høysetet under
flere regjeringer. BBS og Brønnøysundregistrene inngikk sommeren 2005
rammeavtale om elD til sikkerhetsportalen for det vi dag kjenner som MinSide.
Avtalen ble sagt opp ett år etter, og løsningene er fortsatt ikke på plass.
Tabell 2.1: Eksempler på mislykkede, offentlige IT-Prosjekter [9]

Det er trolig flere årsaker til at offentlige IT-prosjekter får større problemer sammenlignet
med IT-prosjekter i private bedrifter. Moløkken-Østvold m.fl. [10] har gått gjennom forskning
innen offentlige IT-prosjekter. På det politiske nivået kan utfordringene blant annet være
relatert til uheldige tidsfrister basert på politiske bestemmelser. På det organisatoriske
nivået har offentlig sektor et sett strukturelle egenskaper som skiller seg fra privat
virksomhet, og som kan ha negativ effekt på utviklingsprosjekter når prosjektet
gjennomføres i samarbeid med en ekstern leverandør fra privat virksomhet. Det kan også
være slik at leverandørene har liten kunnskap om politiske faktorer som spiller en rolle i
offentlige prosjekter, men at de har et så stort ønske om å få et prosjekt at de ikke fokuserer
på disse faktorene. Moløkken-Østvold m.fl. har observert en tendens til å velge nye og
avanserte, i stedet for gamle og velprøvde, teknologier i offentlige prosjekter. Dette kan
være grunnet politiske forhold som favoriserer høye ambisjonsnivåer og resulterer i
prosjekter med høy risiko. Når det gjelder det individuelle nivået, har offentlig sektor et
rykte på seg for ikke å kunne tiltrekke seg fagfolk med høy kompetanse innen teknologi og
prosjektstyring [10].
Statskonsult ga ut en rapport i 1998 [9] som beskriver fallgruver og suksesskriterier i store
statlige IT-prosjekter (Fasit). Fasit-rapporten er basert på erfaringer fra en rekke store
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statlige IT-satsninger. Rapporten oppsummerer følgende risikofaktorer og problemområder i
store offentlige IT-prosjekter:

1. Prosjektet er ikke forankret i en oppdatert
virksomhetsplan eller IT-strategi

7. Planer og estimater baseres på mangelfullt
grunnlag.

2. Urealistiske mål og for høyt ambisjonsnivå
– for lite fokus på gjennomføringsevne.

8. For ensidig teknologifokus, undervurdering av
organisasjonsog kompetanseutvikling
9. Feil ved teknologivalg gjøres ofte til et
spørsmål om å ligge i forkant av utviklingen eller
å benytte velprøvd teknologi.

3. Uklare organiserings- og ansvarsforhold.

4. For store og omfattende systemer 10. Mangelfull
– leveransene ikke nok splittet opp ledelsesnivå.
mht. oppgaveløsning og ferdigstillelsestidspunkt.
5. Mangelfull prosjektstyring og oppfølging, og
mangelfull beredskap i forhold til håndtering av
avvik.
6. Kontrakter benyttes ikke som styringsredskap
i den løpende prosjektgjennomføringen, og
gjemmes bort.

kompetanse,

spesielt

på

11. Neglisjering av endringer i krav og nye
forutsetninger for prosjektet underveis.
12. Feil valg og lav oppmerksomhet omkring hva
som kan gjøres av virksomheten og hva
markedet bør levere (outsourcing). Ikke nok
varsomhet ved
kommersialisering.

Tabell 2.2: Risikofaktorer og problemområder i store IT-prosjekter [9]

Moløkken-Østvold og Jørgensen [2] mener det fins to tilnærmingsmåter for å minske
overskridelser i et prosjekt: først må man øke nøyaktigheten i beregningene gjennom bedre
estimeringsprosess, og deretter øke prosjektkontrollen. Utviklingsmetodikk og
kontraktsmodeller kan begge være verktøy for å få bedre kontroll i et prosjekt. I denne
oppgaven vil jeg derfor rette fokuset mot punkt 4, 6 og 7 i tabell 2.2: estimering,
utviklingsmetodikk og kontraktsmodeller, ved å gå nærmere inn på temaene.

2.2 Estimering av tid og kostnader
Ved starten og underveis i et prosjekt er det nødvendig å estimere prosjektforbruk i form av
tid og kostnader. Dette er utfordrende, og unøyaktig estimering nevnes som en av
hovedgrunnene til at IT-prosjekter blir mislykkede, hvilket kan ha svært negative
konsekvenser for både kunde og leverandør. Antall utviklingsprosjekter øker, men
estimatene er tilsynelatende like unøyaktige som for 30 år siden. Undersøkelser viser
gjennomsnittlig overskridelse, da som nå, på rundt 30 % av estimert arbeidsmengde [1].
I utviklingsprosjekter er det alltid en viss usikkerhet fordi det er en kompleks sammenheng
mellom ulike faktorer som påvirker prosjektet. Det vil derfor i de fleste tilfeller også være
usikkerhet knyttet til estimater. Det er likevel rom for forbedring. Det viser seg at det ofte er
systematiske skjevheter i estimater [11], for eksempel ved at vi fokuserer på irrelevant
informasjon eller driver med ønsketekning når vi estimerer. Det viser seg også at estimater
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er inkonsistente [12], det vil si at hvis vi estimerer den samme oppgaven to ganger – basert
på den samme informasjonen – vil estimatene som oftest bli helt forskjellige. I tillegg
rammes estimering av IT-prosjekter ofte av overoptimisme. Flere studier har vist at folk har
problemer med å skille mellom det som er ønskelig og det som er realistisk [1]. Slike
fenomener gjør at det finnes et potensial for å bedre estimering. Det er gjennomført mye
forskning som tar sikte på å forstå disse fenomenene og finne måter for å minimere de
uheldige sidene av dem. Forskning viser for eksempel at det å gjennomføre estimering som
en gruppeaktivitet gir estimater som er nærmere den faktiske arbeidsmengden enn
individuelle estimater [13]. En forklaring på dette kan være at gruppen må begrunne sine
estimater, noe som kan medføre at gruppen korrigerer seg selv slik at estimatene blir mer
realistiske, samt at deltakernes ulike systematiske avvik til en viss grad opphever hverandre.
En type gruppeestimering som brukes mye under smidig utvikling, er såkalt ”planning poker”
[14]. En mer generell metode for å implementere gruppeestimering er ”Broadband Delphi”
[15].

2.3 Valg av utviklingsmetode
Bedrifter som driver systemutvikling har et økende behov for å forbedre sine prosesser for å
styrke sin posisjon i et krevende marked. Å velge hensiktsmessig prosessmetodikk kan være
et av tiltakene som bidrar til å minimere risikofaktorer og problemområder, og som dermed
bidrar til mindre overskridelser samt økt kontroll i et prosjekt. Nedenfor vil jeg gi en kort
beskrivelse av de to mest brukte utviklingsmetodene for systemutvikling [6]:
fossefallsmetoden og iterativ metode. Det finnes flere varianter av disse metodene, men
denne fremstillingen skisserer fellestrekkene på et overordnet nivå slik at det er mulig å
gjenkjenne og diskutere modellene. Iterative metoder inkluderer smidige metoder, mens
fossefallsmetoden er en fellesbetegnelse for alle fossefallsbaserte utviklingsmetoder.
2.3.1 Fossefallsmetoden
Fossefallsmetoden går ut på at kunden legger betydelig innsats i å utarbeide detaljert
kravspesifikasjon, som blant annet omfatter en beskrivelse av hvilke funksjoner systemet
skal ha (funksjonelle krav) og hvilke krav til ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet systemet skal
ha (ikke-funksjonelle krav). Denne beskrivelsen brukes ofte i forbindelse med
anbudskonkurranser, hvor den valgte leverandøren binder seg til en fast pris og fast
leveringstid. Det blir deretter leverandørens oppgave å levere et system som oppfyller
kundens krav. Fossefallsmetoden skiller systemutviklingen i flere faser som fullføres i
sekvenser. En ny fase skal ikke startes før den foregående er fullført, og de vanligste fasene
er analyse, design, programmering og testing [6].
I starten av et IT-prosjekt er det vanlig at leverandøren har kunnskap om de tekniske
mulighetene. Imidlertid er det vanlig at de mangler detaljert kjennskap til kundens prosesser
som skal ha datastøtte. På den annen side besitter ikke kunden kunnskap om de tekniske
mulighetene, og kan derfor ikke forhåndsdefinere sine behov i detalj uten å se på eksempler
av det som skal tilbys. For kunden kan det også være svært vanskelig å danne et visuelt bilde
av hvordan det endelige systemet kommer til å se ut for brukerne, og systemet forblir
abstrakt inntil brukerne får muligheten til å teste ut løsningen i praksis. Som en konsekvens
av dette er det i mange tilfeller slik at en detaljert kravspesifikasjon ikke dekker kundenes
egentlige behov, og at dette først blir oppdaget når produktet er ferdigutviklet [6]. Kunden
blir kun involvert i analysedelen og ved testing, men er totalt fraværende under design og
utvikling, hvor mange av de viktigste detaljene rundt systemet blir laget. Dette fører til liten
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involvering av kunden underveis i de mest kritiske fasene i utviklingsprosessen og gir lite
samarbeid mellom kunde og leverandør. Dette anses som hovedutfordringene i
fossefallsmetoden [16]. Det har resultert i at flere bedrifter har gått over til å bruke iterative
utviklingsmetoder.
2.3.2 Iterativ metode
I iterativ metode tas det utgangspunkt i overordnet design, som gjennom utviklingen forfines
i mini‐prosjekter eller iterasjoner og resulterer i brukbar programvare. På den måten utvikles
krav og løsninger bit for bit, og gjør det mulig at det så tidlig som mulig i prosessen legges
vekt på å gi brukerne en systemløsning å forholde seg til. Hver iterasjon er dermed en
utviklingssyklus i seg selv og omfatter analyse, design, programmering og testing. Før hver
iterasjon gjør kunden noen prioriteringer på hva de vil ha med av funksjonalitet.
Leverandøren anslår arbeidsmengden for dette, og grensen defineres av antall tilgjengelige
arbeidsmengdetimer. Når funksjonalitet som skal være med er bestemt, gjøres forberedelser
til design og modellering av den kommende iterasjonen, hvor de høyst prioriterte kravene til
funksjonalitet utvikles først. Etter hver iterasjon er målet å ha en leveranse som kan
presenteres for kunden i prosjektet. Dette blir normalt etterfulgt av et evalueringsmøte hvor
utviklerne vurderer sin innsats, erfaringer så langt og eventuelle omprioriteringer for neste
iterasjon. Det bidrar til at prosjektet kan forbedre neste iterasjon av utviklingssyklusen [16].
Barry Boehm definerte spiralmodellen [17] som er vist i figur 3.2. Det var den første
modellen som forklarte hvorfor iterasjonene er av betydning.

Figur 2.3.2: Barry Boehms spiralfigur [17]
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Smidige prosesser
I agile (smidige) prosesser, som er basert på iterativ uvikling, er det lagt betydelig vekt på å
få kunden til å bli en del av utviklingsprosessen. Det legges mindre vekt på planlegging og
forarbeid, og fokuseres mer på å bruke tiden på programmering og tester. Utgangspunktet
er en grov spesifikasjon, og detaljene blir til gjennom iterasjoner med brukermedvirkning [6].
Det skal være en vekselvirkning mellom utvikling og tilbakemelding fra brukerne, og fokuset
er å utvikle programvare som tilfredsstiller kundens behov og forutsetter at kunde og
leverandør må jobbe sammen daglig og dele informasjon gjennom uformelle ansikt-tilansikt–samtaler, fremfor gjennom dokumentasjon. Smidige prosesser minimaliserer på den
måten dokumentflyt, og bidrar til hyppigere kommunikasjon mellom partene [18]. Imidlertid
krever dette at alle deltakerne i prosjektet er lokalisert på samme sted og har direkte
interaksjon seg imellom.
Historie
Smidige metoder har eksistert i lang tid. USAs forsvarsdepartement og NASA har brukt
smidige metoder siden midten av 1950-årene [16]. Selv om utviklingsmetodene har eksistert
lenge, var det ikke før i midten til slutten av 1990-årene at det ble en betydelig økning i
bruken av dem. Og det var først i 2001, da en gruppe bidragsytere innen feltet samlet seg for
å diskutere alternative utviklingsmodeller for å finne en felles plattform, at ”The Agile
Alliance” ble skapt. I denne samlingen var flere av deltakerne egentlig konkurrenter, men de
hadde likevel kompatible verdier og prinsipper. En av deltagerne, Jim Highsmith, skriver i sin
oppsummering at deltagerne var enige om at et utviklingsmiljø er på sitt beste når det gjør
mer enn å snakke om mennesker som den viktigste ressursen. Det er viktigere å oppføre seg
slik at det tydelig fremkommer at mennesker faktisk er det viktigste. Da vil begrepet ressurs
forsvinne av seg selv [19]. Sluttresultatet av denne samlingen ble et manifest som blant
annet består av fire verdier og ulike prinsipper som representerer ideen bak begrepet smidig
[16]. De fire verdiene uttrykker prioriteringer og er som følger:
1.
2.
3.
4.

Individuals and interactions over processes and tools.
Working software over comprehensive documentation.
Customer collaboration over contract negotiation.
Responding to change over following a plan.

Positive erfaringer med smidige utviklingsmetoder
Abrahamson m.fl. [18] mener at smidige utviklingsmodeller har følgende egenskaper:





Incremental (small software releases with rapid cycles)
Cooperative (client and developers working constantly together with close
communication)
Straightforward (the model itself is easy to learn and to modify and is welldocumented),
Adaptive (last minute changes can be made).

I tillegg til egenskapene beskrevet av Abrahamson m.fl., fører smidig metode til større grad
av risikodeling mellom kunde og leverandør enn det som er tilfelle for utvikling ved bruk av
fossefallsmetoden [6].
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Dybå og Dingsøyr har gjort en systematisk gjennomgang [20] av forskning innen feltet
smidige metoder. I sin artikkel [21] skriver de at selv om smidig metodikk har begrensninger,
kan smidig utviklingsmetode gi bedre trivsel, øke produktivitet og gi fornøyde kunder. De
forklarer at kundene blir mer fornøyde fordi samarbeidet er tettere i løpet av
utviklingsprosessen. Kunder blir også mer involverte og får langt større innflytelse enn ved
bruk av fossefallsmetoden.
Coram og Bohner [22] mener smidige utviklingsmetoder gir bedre produktivitet og
produktkvalitet, dersom metoden brukes under riktige omstendigheter. Samtidig
understreker de at uten tett samarbeid mellom de involverte partene er et hvilket som helst
smidig utviklingsprosjekt dømt til å mislykkes. Mange smidige metoder forutsetter, eller
anbefaler i det minste at kunden alltid er til stede og jobber direkte med leverandøren. Det
fører til bedre kommunikasjon og tettere samarbeid mellom partene [22].
Poppendieck og Poppendieck forteller i sin bok om implementering av Lean-prinsipper i ITutvikling [23]. Lean-prinsippene ble introdusert av Toyota etter at de i 1930-årene fikk en
utfordring i forhold til hvordan de jobbet. Denne utfordringen fikk Toyota til å tenke
annerledes, og i hjertet av den nye tankegangen lå det grunnleggende ved Lean-prinsippet:
”Eliminate waste”. De fokuserte da på at kun det som skapte verdi for kunden skulle
produseres, og alt utenom det ble sett på som overflødig. Leans grunnleggende verdier ble
nøysomhet, økt effektivitet og mindre sløsing. Lean Software Development er en
oversettelse av lean-tankegangen fra produksjonsindustri til programvareutvikling. Begrepet
kommer fra forfatterne Mary og Tom Poppendieck [23]. De har utarbeidet syv overordnede
prinsipper som dreier seg om hvordan man kan gå frem for å innføre Lean-prinsipper i egen
virksomhet. I Lean er alle aktiviteter som ikke tilfører kunden verdier definert som sløsing.
Hensikten er å lære hvordan du finner og eliminerer slik sløsing og heller satser på å utvikle
det kunden ønsker. I prosjekter hvor smidig utviklingsmetode brukes er tankegangen ganske
lik: her utvikles også bare det som trengs og som først blir prioritert av kunden. Popendieck
og Poppendieck mener derfor at virksomheter som satser på Lean-IT opplever at systemene
de utvikler får høyere kvalitet, forretningsverdi og lønnsomhet.
Utfordringer ved smidige metoder
Smidige metoder har noen antatte og påviste fordeler som nevnt ovenfor, men samtidig
eksisterer det også enkelte prinsipielle utfordringer knyttet til utviklingsmetoden. I
prosjekter hvor fossefallsmetoden brukes er det klart definerte funksjoner og krav, men i
smidige metoder blir kravene satt etter hvert som de forskjellige iterasjonene i prosjektet
blir utført. Dette fører til at det er høyere risiko for ikke å få levert nok funksjonalitet.
Samtidig har smidige metoder mer fleksibilitet til å tilpasse endringer i prosjektet underveis
[24], og kunden kan hele veien selv bestemme hva de vil prioritere å ha med.
En annen utfordring med smidige prosesser er å bestemme hvilke prosjekter slike
utviklingsmetoder er egnet til. Dette er fordi det er en forutsetning i disse metodene at det
er tett samarbeid mellom partene, og det kan tenkes at ikke alle kunder og leverandører er
modne for et slikt samarbeid [6].
Dybå og Dingsøyr [21] trekker frem positive erfaringer med bruken av smidige metoder, men
kommer ikke frem til noe klart svar på om disse metodene virker bedre enn andre. Grunnen
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til dette er først og fremst at resultatene fra studiene de har undersøkt har vært sprikende
på viktige felt, og de mener det trengs flere studier for å finne ut i hvilke sammenhenger
smidige metoder virker bedre enn andre.

2.4 Prosjekttrekanten
Et IT-utviklingsprosjekt vil alltid bli påvirket av omfang, tid og kostnad. Dette danner også
grunnlag for kvaliteten på produktet som skal utvikles. I
et prosjekt er de tre elementene avhengige av og
påvirker hverandre, og de illustreres gjerne i
”prosjekttrekanten” (se figur 2.4). Når ett av
elementene justeres, påvirkes også de to andre. Hvis
det som skal leveres (omfanget) blir endret, vil det også
føre til økt tid og kostnad. For lite tid medfører økte
kostnader og begrensninger i omfang, mens lavt
budsjett kan føre til økt tid og redusert omfang.
Figur 2.4: Prosjekttrekanten
Omfanget av et prosjekt beskrives som målene i
prosjektet, altså prosjektets sluttresultat og arbeidet som kreves for å fullføre dem. Andre
element i prosjekttrekanten er definert som tid satt til å fullføre et prosjekt, mens kostnad er
budsjettet for selve prosjektet [16]. I et typisk fossefallsprosjekt er altså omfanget bestemt,
og bestemmer kostnad og tid for prosjektgjennomføringen. Det jobbes hardt for å forhindre
endringer.
I prosjekter hvor smidig utviklingsmetode brukes, håndteres omfanget helt annerledes. Her
er tiden og kostnaden i prosjekttrekanten bestemt, og omfanget må reguleres for å holde
både tid og kostnad. På den måten blir det en dynamisk prioritering av omfanget, og ved
utgangen av hver iterasjon kan kunden omprioritere hva slags funksjonalitet som er ønsket i
neste iterasjon. Her kan opprinnelig og planlagt funksjonalitet tas bort, og ny funksjonalitet
kan legges til. Omfanget blir på denne måten fleksibelt, til forskjell fra omfanget i
fossefallsmetoden som er bestemt (se figur 2.4.1) [16]. Det viktigste i prosjekter hvor smidig
metode brukes, er å være i stand til å håndtere endringer effektivt, og passe på at kunden
får et sluttprodukt som samsvarer med deres ønsker. Ved eventuelle forsinkelser i et
prosjekt kan senere iterasjoner fjernes eller reduseres, og de viktigste delene av et system vil
fortsatt bli utviklet innenfor budsjettkostnadene, så fremt det er blitt gjort riktige
prioriteringer av omfanget underveis i prosjektet.

Figur 2.4.1: Prosjekttrekanten i fossefall vs smidig metode[16]
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Å sette i gang store prosjekter i offentlig sektor kan få uheldige konsekvenser, siden risikoen
for at de mislykkes er proporsjonal med størrelsen til prosjektet. Store prosjekter bør derfor
heller brytes ned til mindre delprosjekter [25]. Når et IT-prosjekt settes i gang i offentlig
sektor, er det ikke til å unngå at det ofte er veldig stort (siden det i de fleste tilfeller skal ha
tusenvis av brukere), og har bestemte krav som systemet må oppfylle (omfang) [25]. Det
eneste som da er fleksibelt og som kan endres etter kundens ønske underveis, er kravene til
informasjonsflyten og skjermbildene. I et slikt prosjekt kan det derfor oppstå en del
frustrasjon ved bruk av smidig utviklingsmetode, siden grunnprinsippet i smidig er at
systemet skal bli til gjennom endringer underveis i prosjektet, uten detaljerte krav i
begynnelsen [6]. I store prosjekter kan smidige utviklingsmetoder derfor støte på flere
utfordringer og produktivitetshemmere i store smidige offentlige prosjekter som bør tas i
betraktning, kan være følgende [26]:
1. Kontraktsmessige forhold og kulturforskjeller begrenser fellesskapstenking og
prosessforbedring
2. Lav prioritet til arkitektur og tekniske kvaliteter forsinker ferdigstilling av
produksjonsklar kode
3. Ubalanse mellom hensynene til styring og fleksibilitet gir sub‐optimale prosesser for
prosjektstyring, utvikling og test
4. Endringer og forsinkelser i eksterne føringer belaster nøkkelressurser og gir
overskridelser i estimater
5. Mangel på felles visjon for systemet hindrer utvikling av delløsninger som drar i
samme retning
6. Begrenset spredning av rik funksjonell kunnskap er til hinder for effektiv utvikling og
gode løsninger
7. Koordinering av avhengigheter mellom ulike deler av produktet er utfordrende og
mangelfull
8. Lav tilgjengelighet på nøkkelkompetanse gir overbelastning hos nøkkelpersoner og
hindrer utvikling av god løsning
9. Konfigurering av effektive og behovstilpassede tekniske miljøer for utvikling og test
er vanskelig og tidkrevende
10. Koordinering av utvikling, test og produksjonssetting mot linje og eksterne parter er
vanskelig og tidkrevende
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3. Utviklingsavtaler
På samme måte som det er viktig å velge passende utviklingsmetodikk i et utviklingsprosjekt,
må det også bestemmes hvilken avtale som skal styre prosjektet. Spekteret av IT-avtaler er
bredt og omfatter alt fra store utstyrs- og systemleveranser til mindre deler av programkode
[6]. I denne oppgaven vil jeg ta for meg systemutviklingsavtaler hvor det er en leverandør
som utvikler et IT-produkt for en kunde. En slik avtale mellom to parter er et overordnet
styringsdokument som beskriver hvilke oppgaver partene har påtatt seg for å komme frem
til et ferdig utviklet sluttprodukt [7].
Utviklingsavtaler er blant de mer komplekse IT-avtalene. Blant annet skyldes dette at
avstanden mellom kunde og leverandør ofte er stor, rent kunnskapsmessig [6].

3.1 Hvorfor trenger man utviklingsavtaler?
Erfaring og forskning tilsier at for å håndtere utfordringer i et prosjekt, er det nødvendig med
godt samarbeid mellom de involverte partene. En utviklingsavtale eller -kontrakt er et slikt
verktøy, som kan bidra til bedre samarbeid og kommunikasjon mellom de involverte partene
[6]. Kontraktstandarden er styringsdokumentet i et prosjekt, og regulerer samarbeid og
fordeler ansvar mellom kunde og leverandør.
Olav Torvund mener formålet med en kontrakt er å bidra til gjensidige forpliktelser, samt å
være konfliktforebyggende og konfliktløsende. Han mener at det mest vesentlige med
kontrakten er å fordele risiko mellom de ulike aktørene i et prosjekt. Ofte er det slik at man i
mislykkede prosjekter har valgt en avtaleform som ikke gir en rimelig eller ønsket
risikofordeling mellom kunde og leverandør [7].
Mary Poppendieck [34] oppsummerer behovet for kontrakter ved å si at de trengs for å sikre
et rettferdig og profesjonelt forhold mellom to parter. Dårlige kontrakter kan også bidra til
mislykkede prosjektmål. En detaljert kontraktutforming er derfor nødvendig for å sikre at
kontrakter hjelper til med å gjennomføre et prosjekt.

3.2 Norske utviklingsavtaler
Det finnes ulike kontrakttyper i markedet i dag [27], men det er særlig to kontraktstandarder
som i de siste årene har vært benyttet ved gjennomføring av systemutviklingsprosjekter i
Norge. Disse er henholdsvis Statens standardavtale (SSA) om utvikling av programvare, utgitt
av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), og IKT-Norges standardavtale om
systemutviklingsprosjekter. I tillegg til disse to standardene finnes også PS2000, som driftes
av Den Norske Dataforeningen (DND) og som vil være i fokus for denne oppgaven.
3.2.1 Statens Standardavtale – SSA
DIFI har utarbeidet en avtalemal for programutvikling til bruk ved ulike anskaffelser av
informasjonsteknologi i det offentlige. Avtalen ble utviklet på grunn av behovet for en
kostnadseffektiv anskaffelsesprosess i statlig og kommunal sektor, og den ble til i en prosess
hvor dialog mellom brukere på både kunde- og leverandørsiden stod sentralt. SSA er først og
fremst utformet til offentlige anskaffelser, men kan også benyttes i avtaleforhold mellom
private aktører [6].
SSA er ment å skulle styre prosjekter hvor leverandøren har ansvaret for å utvikle og levere
produktet som lages for kunden, og det gjøres med utgangspunkt i kundens
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kravspesifikasjon. På den måten er SSA godt egnet til bruk i prosjekter hvor
fossefallsmetoden benyttes.
3.2.2 IKT-Norges avtalestandard for systemutviklingsprosjekter
IKT-Norge har en standardavtale om systemutviklingsprosjekter som er utarbeidet av
leverandørsiden. Dette er en omfattende avtale som er beregnet på store
utviklingsprosjekter, der styring og overvåking av prosjekter er av vesentlig betydning [28].
3.2.3 Utfordringer med SSA og IKT-Norges avtalestandarder
Utfordringen med både SSA og IKT-Norges avtalestandarder er at de er partsorienterte.
Derfor kan de i enkelte tilfeller bli ubalanserte. I avtalene legges det vekt på risiko forbundet
med overskridelser i tid og penger, men ikke så mye på at det systemet som utvikles har de
rette egenskapene. Ingen av dem er tilpasset prosjekter som bruker smidig metode (se
kapittel 2.3.2), og dermed blir det vanskeligere å omfavne endringer som er nødvendige i et
prosjekt som bruker slik utviklingsmetodikk [6]. Sliger og Broderick [16] mener prosjekter
med forhåndsbestemte krav ikke alltid er den beste tilnærmingen for utviklingsprosjekter.
3.2.4 PS2000
Basert på innsikten i utfordringer med SSA og IKT-Norges standardavtale om
utviklingsprosjekter, samt en del andre fallgruver, er PS2000 utviklet som en alternativ
kontraktstandard for større systemutviklingsprosjekter innen IT. Utviklerne bak PS2000
mener den er utviklet for å ivareta både kunders og leverandørers interesser, og er ment å
være konfliktløsende, siden et problem med ensidige kontrakter er at de kan fremme
konflikt.
PS2000 ble utviklet som et resultat av prosjektet ”Prosjektstyring for IT-prosjekter basert på
erfaringsdata” under forskningsprogrammet ”Prosjektstyring år 2000” i regi av NTNU og
SINTEF. Det var Europas største forskningsprogram innen prosjektledelse. PROMIS var faglig
ansvarlig for prosjektet og har utarbeidet kontrakts- og veiledningsteksten. De generelle
bestemmelsene er utarbeidet i nært samarbeid med Advokatfirmaet Selmer, som har hatt
rollen som juridisk ansvarlig [29]. Kontrakten ble etter forskningsprogrammets slutt overtatt
av Den Norske Dataforening (DND), som i dag har ansvar for forvaltning og videreutvikling av
standarden. I regi av Dataforeningen har det vært gjennomført revisjon av
kontraktsstandarden med en referansegruppe der både leverandører og kunder har vært
representert [6]. PS2000 tar utgangspunkt i en iterativ prosjektmodell. Dermed kan
rammebetingelser, muligheter og behov endres underveis i prosessen. Tredje versjon av
PS2000 er laget for å støtte smidig utvikling og er den første kontraktstandarden som er
tilpasset smidige metoder i Norge [30].

3.3 Prismodeller
Kontrakter kan ha ulike betalingsbetingelser. Det mest vanlige er fastpris, timepris eller
målpris. Prismodellen som blir valgt har mye å si for risikodelingen i prosjektet.
3.3.1 Fastpris
Fastpris er knyttet til avtalt omfang i et prosjekt, som vil si at det på forhånd er bestemt hva
som skal utvikles innenfor den bestemte kostnaden. Leverandøren som får i oppdrag å
utvikle et system for kunden, må da levere et produkt som samsvarer med omfanget som er
gitt av kunden. En avtale med fastpris vil ofte medføre større risiko for leverandøren [27],
fordi de risikerer å måtte jobbe ekstra for å fullføre omfanget uten å få betalt for hele
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arbeidsinnsatsen. Det er også en risiko for kunden som kan risikere å få produktet levert mye
senere enn avtalt, samt at kvaliteten på det arbeidet som utføres uten betaling kan bli
skadelidende. Prismodellen i SSA legger opp til fastpris.
3.3.2 Timepris
Timepris går på løpende timer og er således regningsarbeid. Det faktureres for løpende
timer og andre kostnader, uansett hvor lenge prosjektet løper. Fra et kundeperspektiv er det
lite forutsigbart og kunden må ta sjansen på store budsjettoverskridelser, men på den annen
side vil de da kunne få levert et fullstendig produkt. Fra leverandørens ståsted er dette også
lite forutsigbart, men de får dekket faktiske utgifter [27]. IKT-Norges kontrakt bruker
timepris.
3.3.3 Målpris
Målpris er en alternativ prismodell som brukes i PS2000 og som deler risiko og overskridelser
mellom kunde og leverandør. Dette er basert på estimater og risikovurderinger som justeres
med insentiver og sanksjoner. Målpris er leverandørens kostnadsestimat, og man beregner
gjerne et påslag for usikkerhet. Hvis prosjektet blir fullført og har brukt færre timer enn det
som er definert av kontrakten, deler kunde og leverandør på fortjenesten. Hvis det er behov
for flere timer enn det som er definert av målprisen for å fullføre prosjektet, deler kunde og
leverandør på de ekstra kostnadene. Dette skjer ved at kunden betaler en prosentandel,
gjerne 50%, av full timespris for de timene som benyttes mellom målpris og de faktiske
timene som brukes. Man kan også nyansere dette, for eksempel ved at kunde betaler 50%
timepris ved overskridelse av målpris inntil avtalt påslag for usikkerhet og deretter 25% for
arbeid som gjøres utover påslaget [6].

3.4 PS2000
Som nevnt innledningsvis i oppgaven, har jeg grunnet tiden jeg har hatt til rådighet for
denne oppgaven, valgt å gjennomføre intervjuene til forskningen hovedsakelig basert på
PS2000. Utviklerne bak PS2000 mener den er utviklet for å løse tidligere kontrakters
utfordringer, men det er enda ikke blitt gjort forskning for å finne ut om dette virkelig
stemmer. Jeg ønsker derfor gjennom denne oppgaven å bidra til å finne ut hvorvidt dette
stemmer. DND oppsummerer de unike egenskapene i PS2000, slik:


Kontraktsstandarden er utviklet av kunder og leverandører i samarbeid. Dette øker
mulighetene for at begge parters interesser er ivaretatt og balansert.



Kontraktsstandarden er ment å tilrettelegge for å fange opp den læringen som
foregår under gjennomføring av prosjektet. Det er meningen at
gjennomføringsmodellen skal legge til rette for et integrert samarbeid mellom begge
parter.



Det er tilrettelagt for utstrakt bruk av motiverende økonomiske modeller i form av
insentivordninger, slik at eventuelle tids- og kostnadsbesparelser kommer begge
parter til gode og vice versa. Det skal utarbeides en usikkerhetsanalyse som legges til
grunn ved valg av spesifikke insentiver.



Kontraktstandarden tilrettelegger for iterativ gjennomføringsmodell, versjon 3.0 er
også tilpasset smidig utviklingsmetodikk.
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3.4.1 Gjennomføring
Det er fire forskjellige faser i kontraktstandarden PS2000: behovsfasen,
løsningsbeskrivelsesfasen, trinnvis konstruksjonsfase og godkjennings- og avslutningsfasen
(se figur 3.4.2).

Figur 4.2: De ulike fasene i PS2000 [31]

Behovsfasen er første fase og blir skrevet av kunden før signering av kontrakt. I denne fasen
skal kunden analysere og spesifisere sine behov, formål og krav som prosjektet skal oppfylle.
Dernest kommer løsningsbeskrivelsesfasen, hvor man gir en mer detaljert funksjonell og
teknisk beskrivelse av løsningen. Konstruksjonsfasen er tredje fase, og blir gjennomført ved
iterasjoner. Utviklingen i hver iterasjon skal resultere i demonstrerbare, prøvbare og
systemtestede produktelementer. Iterasjonen avsluttes med en demonstrasjon, der
produktet fra iterasjonen vises frem for prosjektets nøkkelpersoner. Hver iterasjon
resulterer i et kontrollpunkt. En iterasjon skal alltid avsluttes og evalueres når den fastsatte
tidsperioden for iterasjonen utløper. Elementer av produktet som ikke er ferdige i en
iterasjon skal dokumenteres. Disse elementene vil sammen med resten av produktkøen
inngå som et grunnlag for å planlegge neste iterasjon. Siste versjon av PS2000 legger enda
bedre til rette for smidig utviklingsmetode i konstruksjonsfasen. Antall iterasjoner er definert
i kontrakten. Etter hver iterasjon er det et kontrollpunkt hvor partene foretar en evaluering
av denne, samtidig som neste steg planlegges. Man skal helst foreta små endringer i en
iterasjon, mens større forandringer bør håndteres ved kontrollpunktene. Helt avslutningsvis
kommer godkjennings- og avslutningsfasen, hvor kunden gjennomfører avsluttende testing
med støtte fra leverandøren. Leveransen blir fullført med en prosjektevaluering hvor både
kunde og leverandør må delta.
3.4.2 Risikodeling
PS2000 har flere særtrekk som skiller den fra andre kontraktstandarder i markedet. Det som
likevel er blant det mest unike ved den, er at risiko er delt mellom kunde og leverandør ved
at prisen baserer seg på målpris – som reguleres med insentiver eller sanksjoner – fremfor
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fast- eller timepris. Intensjonen er at insentivordningene skal virke motiverende og bidra til
raskere og billigere gjennomføring.
I sin erfaringsrapport beskriver Eckfeldt m.fl. [32] hvordan de har brukt målpriskontrakter i
samarbeidet med en nylig opprettet bedrift. De forteller at bruken av en slik kontrakt
forbedret deres forhold til kunden, de fikk et mye tettere samarbeid, de leverte et system
som samsvarte med kundens behov og ønsker, og samtidig var det hele tiden mulig å gjøre
endringer i omfanget. I rapporten blir det også vist at risikodeling mellom kunde og
leverandør gir kunden en følelse av at leverandøren jobber sammen med dem for å få
prosjektet til å bli vellykket. I tillegg gir det kunden insentiv til å tenke på alternative måter å
redusere kostnader på. Forskning viser også at kontrakter der risikoen er balansert og hvor
alle parter opplever en generell rettferdighet skaper et insentiv for samarbeid og et mål om
felles problemløsning [33].
Som beskrevet i kapittel 2.3.2 mener Popendieck og Popendieck at Lean IT bidrar til
systemer som har høyere kvalitet. Men for å oppnå dette understreker de at tillit mellom
partene er en forutsetning [34]. Her trekker de inn kontrakter som er basert på slike
tillitsforhold, og beskriver eksempler på kontrakter fra Toyota som har hatt stor suksess,
fordi de involverte partene har ansvar for kostnaden i fellesskap. De konkluderer med at
tillit er nøkkelordet for disse kontraktene.
I en studie [35] som tar sikte på å studere kunder og leverandørers oppfatning av
insentivkontrakter i industrielle prosjekter, viser det seg at leverandører gjør en ekstra
innsats for å finne og kontrollere faktorer som påvirker produktivitet, prosjektvarighet
og/eller prosjektkostnader. Samme studie viser også at insentivkontrakter hjelper kunder til
å oppnå sine mål ved å oppmuntre og tvinge leverandøren til å overholde kravene. Studien
er gjennomført for prosjekter i byggebransjen, og selv om byggeprosjekter er noe
annerledes enn systemutviklingsprosjekter, fungerer disse insentivene på samme måte som i
PS2000. Det gis insentiver hvis prosjektet blir levert før tiden, og sanksjoner i motsatt tilfelle.
Bygg- og systemutviklingsprosjekter har begge til felles at de har utfordringer med å levere
til riktig tid og innenfor kostnad, og at kostnadsoverskridelser gjerne kan bli svært store.
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4. Forskning
I dette kapitlet vil jeg gi en forklaring på kvalitative og kvantitative forskningsmetoder,
filosofiske perspektiver, metodologier og forskjellige datainnsamlingsteknikker. Dernest vil
jeg ta for meg valgene som er blitt foretatt i denne oppgaven, samt begrunnelse av de ulike
valgene, for å få innblikk i erfaringer rundt bruken av kontraktstandarden PS2000 i statlige
prosjekter hvor smidig utviklingsmetode brukes. Til slutt beskriver jeg forskningsprosessen
og forskningens begrensninger og påvirkninger.

4.1 Forskningsmetode
Silverman [36] deler forskningsmetoder inn i to hovedgrupper, kvalitative og kvantitative
metoder. Hvilken metode som er å foretrekke avhenger av hva man skal finne ut av, altså
forskningsspørsmålet. Kvantitative metoder gir data som kan tallfestes og analyseres
statistisk. Denne metoden gir breddekunnskap og kan benyttes når man ønsker å teste
hypoteser [37]. Kvalitativ forskning skiller seg fra kvantitativ ved å gå mer i dybden av et
fenomen for å innhente informasjon [38]. Forskeren har blant annet mulighet til å følge opp
enkelte tråder og kan gå mer detaljert inn på utvalgte områder. Forskerens inntrykk og
reaksjoner på innsamlet data påvirker resultatet, og blir derfor ansett som kvalitative kilder
[37].
Myers [37] mener forskeren kan forstå mennesker og de sosiale og kulturelle
sammenhengene de befinner seg i ved hjelp av kvalitative forskningsmetoder. Motivasjonen
for å gjøre kvalitativ forskning kommer fra det faktum at mennesker skiller seg fra resten av
den naturlige verden ved sin evne til å snakke. Mike og Huberman [38] lister opp følgende
sterke sider ved kvalitativ forskning:
1. Den fokuserer på hendelser som oppstår i naturlige omgivelser, slik at det er bedre
mulighet for å oppdage skjulte problemer.
2. Kvalitative data gir dybdeinformasjon som støtter leserens oppfatning.
3. Data kan bli innsamlet over en tidsperiode hvor man kan fokusere på hvorfor ting
skjer som de gjør.
4. Den iboende fleksibiliteten til denne tilnærmingen gjør at den kan tilpasses
situasjonen.
Forskningsmetode i denne oppgaven
I denne oppgaven har jeg valgt å bruke kvalitativ forskningsmetode, som gjør at jeg kan gå
mer i dybden på materialet, og oppnå en forståelse på bakgrunn av fyldig data fra
forskningsobjektene. Jeg vil på denne måten få mer heterogene data som ikke lar seg
analysere statistisk, men funnene blir til gjengjeld mer helhetlige og kan gi dybdeforståelse.

4.2 Filosofiske perspektiver
Forskerens filosofiske syn har en innvirkning på hvordan han eller hun studerer og forstår
verden og påvirker hvilken type forskningsstrategi som velges [39]. Innen fagfeltet
informasjonssystemer, opererer Myers [37] med tre filosofiske hovedperspektiver:
Positivistisk, kritisk og fortolkende.
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Positivistisk perspektiv
I positivistisk forskning er virkeligheten en objektiv størrelse som kan beskrives ved målbare
egenskaper uavhengig av forskerens subjektive fortolkninger. Statistiske analyser,
hypotesetesting og teoritesting ved hjelp av kvantitative data står sentralt. Det legges ofte
vekt på at undersøkelsene man gjør skal være kontrollerbare. Derfor brukes ofte
laboratorieomgivelser. Undersøkelsene skal også være mulige å kopiere, slik at andre
forskere kan gjenta dem både i like omgivelser (for å validere undersøkelsesmetoden) og i
andre omgivelser (for å validere robustheten av funnene). Spørreundersøkelser er et
eksempel på forskning i et positivistisk perspektiv.
Kritisk perspektiv
Det kritiske perspektivet fremhever at sosial virkelighet er påvirket av historien og at den er
produsert og reprodusert av mennesker. Muligheten folk har til å endre sosiale og
økonomiske omstendigheter, er styrt av ulike former for sosial, kulturell og politisk
dominans. I dette paradigmet ligger fokuset på motstand og konflikter i samfunnet, og en
viktig hensikt er å skape bevissthet rundt dette slik at mennesker kan handle for å fjerne
disse.
Fortolkende perspektiv
Det tredje perspektivet, fortolkende forskning, har som mål å hjelpe til med å forstå
fenomener gjennom de meninger mennesker gir dem. Det antas at vår kunnskap om
virkeligheten kun kan oppnås gjennom sosiale konstruksjoner/ fortolkninger slik som språk,
bevissthet, delte meninger, dokumenter og andre verktøy [39]. I fortolkende forskning finnes
det ikke bare en realitet, det er mange virkeligheter og de er tid- og kontekstavhengige. Ved
hjelp av dette paradigmet kan man oppnå en dypere forståelse av den underliggende
prosessen av et fenomen [37].
Det filosofiske perspektivet i denne oppgaven
Siden jeg ønsker å få innblikk i erfaringer med bruk av ulike kontraktstandarder, og spesielt
PS2000, vil jeg se på dette fra forskningsobjektenes perspektiv. Deres påstander og
begrunnelser for påstandene vil bli tolket av meg, og det blir derfor naturlig å velge det
fortolkende perspektivet som tilnærming til denne forskningen. Problemer, utfordringer og
erfaringer med PS2000 kan variere fra organisasjon til organisasjon og mellom ulike
personer. Ulike erfaringer vil derfor avhenge av de involverte personene og deres
opplevelser (som følge av for eksempel ansvarsområde, rolle, bakgrunn eller lignende), og
det vil være flere virkeligheter som er relevante for forskningen.

4.3 Kvalitative forskningsmetoder
Det finnes ulike forskningsmetoder som kan påvirke kvalitativ forskning. En metode gir
retningslinjer for forskningsdesign og teknikker for innsamling av data. Forskning innenfor
informasjonssystemer har noen felles brukte metoder, som Action Research, Etnografi,
Grounded theory og Case study.
Action Research
Action Research er en fremtidsorientert og problemløsende forskningsmetode [40].
Forskeren har en ”hjelpe-rolle”, og det legges mer vekt på hva deltagerne gjør enn på det de
sier at de gjør. Denne forskningsmetoden er unik på den måten at den kombinerer forskning
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og praksis gjennom endring og reflektering i en gitt situasjon. Forskeren er en del av det
miljøet som studeres, og bidrar, i samarbeid med deltakerne, til forandring ved hjelp av en
iterativ prosess.
Etnografi
Etnografi er en annen forskningsmetode som hjelper forskeren med å forstå mennesker i de
sosiale og kulturelle sammenhengene de befinner seg i gjennom deres historiske kontekst
[41]. Ved bruk av denne forskningsmetoden deltar forskeren i livene til dem som studeres og
blir en del av deres omgivelser. Forskeren bruker en betydelig tidsperiode i omgivelsene til
forskningsobjektene for å se ting fra deres ståsted. Det er den underliggende informasjonen
forskeren er ute etter, og som forskningsobjektene kanskje ikke er oppmerksomme på selv.
Etnografen er altså tilstede som en nøytral person for å lære noe om livene til de som
studeres, og formålet er å få en så god innsikt at man kan forklare handlinger og holdninger
på en måte som gjør disse forståelige også for de utenforstående.
Grounded theory
Grounded theory blir av Denzin og Lincoln [42] beskrevet både som en forskningsmetode og
som produktet av selve forskningen. Den kan benyttes til datainnsamling, bygging av teorier
og utvikling av konsepter. Data samles inn og analyseres samtidig, og begge stegene påvirker
hverandre gjennom hele prosessen. I Grounded theory er det første steget å samle inn data
og bygge teori ut fra innsamlet data, istedenfor å begynne med teori og deretter utvikle
hypoteser man tester.
Case study
Case studies er en detaljert undersøkelse av et enkelt tilfelle [43]. Uansett hvilken metode
som benyttes, er det selve tilfellet (case) som studeres [39]. Yin beskriver case studies slik
[44]: “an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life
context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly
defined”.
Det finnes tre ulike typer Case studies [39]:
1. Vesentlig (intrinsic) – her er selve tilfellet (case) interessant i seg selv, og forskeren
har til hensikt å forstå dette tilfellet bedre.
2. Instrumentell og samlende (instrumental) – her gjøres studien for å få innblikk i et
fenomen, for å kunne generalisere. Det er viktig å velge et representativt utvalg
tilfeller, slik at man senere kan generalisere.
3. Mangfoldig (multiple) – denne typen case study velges når man ikke er interessert i
ett enkelt tilfelle, men heller et fenomen, en populasjon eller generelle
omstendigheter. Her studeres da flere ulike tilfeller samtidig.
Hovedforskjellen mellom case study og etnografisk forskning er omfanget av forskerens
fordypning i oppgaven. Mens det i en case study er intervjuer og dokumenter som er de
primære kildene til informasjon, er en observasjon i forskningsfeltet det essensielle i
etnografisk forskning. I etnografisk forskning vil intervjuer og dokumenter supplere
forskerens feltdata.
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Kvalitativ forskningsmetode i denne oppgaven
I denne oppgaven bruker jeg instrumentell case study. Tilfellet (case) i denne studien er
basert på forskningsspørsmålene som er beskrevet i kapittel 1.2. Ved hjelp av case study vil
det være mulig å få innblikk i flere bedrifters erfaringer med ulike kontraktstandarder. I
tillegg passer studien i denne oppgaven til Yins [44] definisjon av case study, om at det er
den mest hensiktsmessige forskningsmetoden i komplekse, organisatoriske sammenhenger.
I de fleste organisasjoner hvor PS2000 brukes, er det nettopp i komplekse organisatoriske
sammenhenger, med store og omfattende prosjekter. Case study har også vært den mest
egnede forskningsmetoden for å få innblikk i forskningsobjektenes subjektive meninger
gjennom deres egne erfaringer.

4.4 Datainnsamlingsteknikker
Innenfor kvalitativ forskning kan man velge mellom ulike datainnsamlingsteknikker, men
hovedsakelig anvendes observasjoner, tekstanalyse og intervjuer.
Observasjon
Observasjon er en måte å samle inn empirisk data fra naturlige omgivelser på. Notater,
bilde-, video- og lydopptak er viktige verktøy når noe skal observeres. Ved observasjon er
forskeren til stede i de situasjonene hvor forskningsobjektene oppholder seg og iakttar
hvordan personene handler. Observasjon kan være passiv eller deltakende, avhengig av hva
forskeren er ute etter å finne svar på. Under passiv observasjon står forskeren utenfor og
studerer deltakerne. Dette gir ikke alltid mulighet til å forstå hvorfor folk handler som de
gjør. I deltakerobservasjon blir forskeren en del av de som studeres, og har blant annet
mulighet til å stille spørsmål [45]. Blomberg m.fl. [41] mener at det ved observasjon er viktig
å ta hensyn til at mennesker kan være påvirket av observatørens tilstedeværelse og dermed
kan opptre annerledes enn normalt. Det vil som regel være en eller annen effekt av
observatørens tilstedeværelse.
Dokumentanalyse
Dokumentanalyse kan utføres på eksisterende dokumenter som finnes og benyttes som
empirisk data. Dette kan for eksempel være ferdig utfylte kontraktstandarder,
erfaringsrapporter fra ulike prosjekter eller lignende.
Intervjuer
Intervjuer forekommer derimot ikke i naturlig oppståtte omgivelser, slik observasjon gjør.
Intervjuer blir konstruert av forskeren og forskeren er derfor alltid involvert i
datainnsamlingsprosessen [46]. Under beskrives ulike intervjuformer.
Ustrukturerte, strukturerte og semistrukturerte intervjuer
Intervjuer kan være strukturerte eller ustrukturerte. Et strukturert intervju er nøye planlagt
på forhånd. Spørsmålene er allerede utformet og det er liten fleksibilitet i hvordan forskeren
stiller dem. De stilles i samme rekkefølge og helt likt til alle, og det er altså en bestemt
prosedyre som følges. Det er små muligheter til å bli involvert i diskusjoner, forklare eller
omformulere spørsmål, la en annen person forstyrre eller svare for intervjuobjektet, være
enig, uenig eller gi hint om dette. Det er lurt å bruke denne intervjuformen hvis man ønsker
å sammenligne intervjuer.
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Ustrukturerte intervjuer består derimot av åpne spørsmål og har ikke noe planlagt tema. Et
ustrukturert intervju kan betraktes som en samtale mellom forsker og intervjuobjekt, hvor
begge parter kan ta opp temaer i løpet av intervjuet.
En mellomting er semistrukturerte intervjuer. Denne intervjuformen innebærer noen få
spørsmål eller temaer som kan diskuteres, men det er mulighet for å tilføye og utelate
spørsmål underveis. Dette er en samtale mellom forskeren og intervjuobjektet som styres
etter temaene som forskeren ønsker å innhente informasjon om [42].
Individuelle og gruppeintervjuer
Man kan gjennomføre individuelle intervjuer eller gruppeintervjuer. Crang og Cook [45]
forklarer at med et enkelt intervjuobjekt stilles spørsmål direkte til vedkommende, mens i
gruppeintervju eller fokusgrupper stilles det systematiske spørsmål gitt til flere samtidig i
formell eller uformell setting. Fordelen med slike grupper er at det er billigere enn å
intervjue en og en, og det produseres store mengder data.
Lukkede og åpne intervjuer
Ifølge Sharp, Rogers og Preece [47] finnes det åpne og lukkede intervjuer, med henholdsvis
forhåndsbestemte og ikke forhåndsbestemte svaralternativer. Åpne spørsmål vil si at
intervjuobjektet selv kan formulere svaret, mens lukkede spørsmål har forhåndsdefinerte
svaralternativer som ja og nei.
Lydopptak
I et intervju kan datainnsamling skje ved hjelp av blant annet notater og lydopptak. Crang og
Cook [45] foreslår å føre en notatbok gjennom hele forskningsprosessen. Hvis intervjuet blir
tatt opp, er det en fordel å ta notater likevel, i tilfelle det skjer feil i forbindelse med
lydopptaket. Det er heller ikke alt som kan fanges opp av opptakeren, derfor bør forskeren
notere det ikke-verbale under intervjuet. Bruk av lydopptak gir forskeren mulighet til å gå
tilbake og finne utsagn ordrett, men det kan også gi intervjuet et formelt preg som kan gjøre
intervjuobjektet reservert. I tillegg gir lydopptak en stor mengde datamateriale som må
behandles.
Datainnsamlingsteknikk i denne oppgaven
I denne oppgaven har jeg valgt å bruke semistrukturerte intervjuer med åpne
svaralternativer som datainnsamlingsteknikk. Intervjuer med åpne spørsmål er svært egnet i
kvalitativ forskning, og spesielt i case studies [44]. En av fordelene med å bruke intervjuer er
at jeg kan få tilgang til bakgrunnsinformasjon som ikke vil fremkomme under observasjoner
eller spørreskjemaer. Muligheten til å kunne stille oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet
bidrar til å finne de underliggende årsakene til deltakernes påstander og svar. En
begrensning med denne datainnsamlingsteknikken er at den er tidkrevende sammenlignet
med eksempelvis spørreskjemaer. Ved bruk av spørreskjemaer sendt på e-post kunne jeg
spart tid og fått flere svar enn jeg har fått i de intervjuer jeg har foretatt til denne oppgaven.
På den annen side ville jeg ikke ha fått verdifull dybdeinformasjon i samme grad. Dessuten
regnes intervjuer som en av de viktigste kildene til case study-informasjon.
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4.5 Forskningsprosessen
Valg av intervjuobjekter
For å finne personer å intervjue har jeg tatt utgangspunkt i en liste fra Den norske
dataforening over bedrifter som bruker PS2000. Fra denne listen delte jeg bedriftene inn i
kategoriene kunde, leverandør eller advokat, og nummererte dem. Deretter trakk jeg fire
tilfeldige tall fra hver gruppe uten tilbakelegging ved hjelp av nettsiden
http://www.random.org/sequences/. De utvalgte bedriftene ble kontaktet per telefon for å
finne frem til riktig person med erfaring med PS2000. På denne måten har jeg valgt helt
tilfeldige bedrifter for å få et mest mulig representativt utvalg for studiet. Jeg sendte så en
spesialtilpasset e-post (se vedlegg A) til dem som ble trukket ut for å høre om de ville la seg
intervjue. I e-posten forklarte jeg hva forskningen går ut på, og ga en kort beskrivelse av
hvordan intervjuet ville foregå. E-posten ble etterfulgt av en kort telefonsamtale for å følge
opp tidspunkt for intervjuet.
Intervjuguide
Før intervjuene ble gjennomført, utformet jeg en intervjuguide basert på de spesifikke
forskningsspørsmålene og informasjon som ble mottatt på et møte mellom en kunde og
leverandør som jeg fikk delta i. Dette møtet var i utgangspunktet med en journalist, og
bedriftene skulle fortelle om prosjektet hvor PS2000 ble brukt som kontrakt. Dette var et
svært vellykket IT-prosjekt. Bedriftsrepresentantene fortalte om sine positive og negative
erfaringer fra prosjektet, samt suksesskriterier. I dette møtet fikk jeg en relevant pekepinn
på hvor fokus for oppgaven min kunne ligge, og innsikt i generell bakgrunnskunnskap om
forskningsfeltet. Ved utformingen av intervjuguiden tok jeg for meg følgende fire
hovedtemaer:
1. Bakgrunn: Her ble det stilt spørsmål om årsakene for valg av PS2000 som
kontraktstandard. Jeg ønsket å finne ut hvilke utfordringer brukere har hatt med
tidligere kontrakter, og om PS2000 har bidratt til å løse disse utfordringene. Målet
var å få informasjon fra intervjuobjektene til å kunne besvare RQS1 og RQS4.
2. Gjennomføring: Under dette temaet ville jeg få frem intervjuobjektenes erfaringer
rundt bruken av iterativ gjennomføringsmodell i PS2000, og dermed svar til RQS2.
3. Risikodeling: Her ville jeg belyse positive og negative sider ved risikodeling i PS2000,
som blir tatt opp i RQS3.
4. Konklusjon: Til slutt ønsket jeg å få oppsummert de positive og negative sidene i
PS2000 sammenlignet med andre kontrakter i markedet, og eventuelt andre
erfaringer med PS2000 som ikke ble nevnt i tidligere spørsmål.
Intervjuet startet med et mykt oppstartsspørsmål for å få deltakerne til å komme i gang med
pratingen. Intervjuguiden finnes i vedlegg B.
Pilotintervju
Etter å ha laget intervjuguiden, gjennomførte jeg et pilotintervju for å validere spørsmålene.
Målet var å teste kvaliteten på spørsmålene. Etter pilotintervjuet ble deltakeren bedt om å
vurdere spørsmålene og måten intervjuet ble gjennomført på. Tilbakemeldingen var positiv,
og jeg fikk en verdifull erfaring. Den viktigste erfaringen var behovet for å følge opp noen av
spørsmålene mer, og det kom frem et annet spørsmål som også var relevant. Jeg gjorde
derfor noen svært få endringer før den endelige intervjuguiden ble laget.
38

Gjennomføring av intervjuer
For å intervjue forskningsobjektene møtte jeg opp på det stedet hvor de ønsket at intervjuet
skulle gjennomføres. Det ble individuelle intervjuer med meg og intervjuobjektene til stede.
Før jeg startet med spørsmålene, ble intervjuobjektene informert om at jeg vil følge det
norske regelverket for innsamling og håndtering av personlig informasjon:
Personopplysningsloven [48]. I henhold til § 11 vil jeg kun samle inn data som er relevant for
studien min, og jeg vil bare bruke dataene til formålet for denne oppgaven. Ingen sensitive
data vil bli innsamlet, og alle data vil bli behandlet konfidensielt. Det ble også understreket
at intervjuet vil bli anonymisert. Jeg spurte deltakerne om det var greit at jeg gjorde
lydopptak, hvorpå alle sa at det var i orden. Tiden som ble brukt på intervjuene varierte fra
40 til 60 minutter. Det korteste intervjuet var det som ble gjort med en jurist fra en offentlig
bedrift. Etter at intervjuene var ferdige, ble resultatene som presenteres i kapittel 5 sendt ut
til intervjuobjektene for godkjenning. Ingen av intervjuene ble avvist, og resultatene ble
videre brukt i kapittel 6. Datainnsamlingsprosessen er kort oppsummert i tabell 4.5.

Forberedelse



Intervjuprosessen



Etterarbeid

Forberede en intervjuguide med tentative spørsmål relatert til
PS2000

Informere intervjuobjektene om at personlig informasjon vil bli
behandlet etter personopplysningsloven.
 Få samtykke til stemmeopptaker (alle spurte godkjente dette)
 Forklare emnet under etterforskning for å lede informanten inn
i domenet
 Begynn å stille spørsmålene i strukturert rekkefølge
 Lage en sikkerhetskopi av opptaksfilen
 Lytte gjennom opptak og transkribere dette
 Om nødvendig, ta kontakt med informanten for å klargjøre
 Sende oppsummering av intervjuer til intervjuobjekter for
godkjenning
 Analysere intervjuene
Tabell 4.5: Stegene i datainnsamlingsprosessen

4.6 Dataanalyse
Å plukke ut den mest vesentlige informasjonen fra intervjuene er en viktig oppgave.
Analysen bør begynne allerede fra starten av et intervju, om ikke før. Når intervjuobjektet
svarer på et spørsmål, bør forskeren sørge for at alt er riktig forstått. Dette gjør det lettere
for den etterfølgende analysen, og viktig informasjon blir tydelig [45]. I denne oppgaven vil
stegene for ”Evidensbasert software engineering” (EBSE) [8] bli brukt ved analyse av
intervjuer.

4. 7 Begrensninger
Litteratur søk
I og med at PS2000 er en nokså ny kontraktstandard og den i tillegg er laget kun for det
norske markedet, hadde jeg i utgangspunktet små forventninger til å finne relevant litteratur
til min problemstilling, men jeg hadde forventet at det hadde vært gjort noen flere studier i
39

andre felt på kontraktstandarder med risikodeling og insentiver. Jeg fikk svært mange treff i
de ulike databasene, men det meste var artikler som beskrev regnemetoder for hvordan
man kan komme frem til riktige insentiver, eller insentiver innenfor andre felt. Jeg fant altså
ganske få studier som var relevante for mine forskningsspørsmål. Derfor har jeg heller valgt
å satse på mer praksisbasert erfaring, med intervjuer som metode. Fremgangsmåten for
hvordan jeg har søkt etter relevant litteratur er beskrevet i Vedlegg C.
Tilfeldig utvalg av forskningsobjekter
Intervjuene i oppgaven skulle i utgangspunktet være med tilfeldige bedrifter som ble trukket
ut (se kapittel 4.5). I og med at det var en utfordring å finne nok forskningsobjekter, valgte
jeg å bruke fire informanter som ikke kom frem gjennom tilfeldig trekning. En annen
begrensing er at jeg har en overvekt av intervjuobjekter fra kundesiden, dette fordi det var
svært vanskelig å få tak i personer fra det private næringsliv til å stille til intervju.
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5. Funn
I dette kapitlet presenteres resultatene av en rekke intervjuer jeg har gjort i forbindelse med
denne oppgaven. Ordrett transkripsjon av intervjuene er utelatt av anonymitetshensyn, det
som gjengis her er et sammendrag fra hvert intervju. En liste over deltakerne i forskningen
finnes i tabell 5.
Intervjuobjekt

Stilling
Prosjektleder

Rolle/Ansvar
Prosjektleder

Aktør
Kunde

Varighet
60 minutter

2

Innkjøps og
kontraktsansvarlig

Rydde opp i avtalestrukturen

Kunde

60 minutter

3

Jurist

Kunde

50 minutter

Kunde

40 minutter

5

Ansvarlig for
anskaffelsesprosessen og
kontraktsoppfølging
Leverandøransvarlig Oppføliging av leverandør og
kontrakter
Systemutvikler
Utvikler

Kunde

Via e-post

6

Leverandøransvarlig Oppfølging av leverandør

Kunde

60 minutter

7

Prosjektleder

Prosjektleder

Leverandør

50 minutter

8

Prosjektleder

Prosjektleder

Leverandør

50 minutter

9

Kontraktoppfølgingsansvarlig

Ansvarlig for oppfølging av
kontrakter

Leverandør

60 minutter

1

4

Tabell 5: Liste over deltakere i forskningen

5.1 Intervjuobjekt 1
Intervjuet ble gjennomført med en prosjektleder på kundesiden, og varte i en time.
Intervjuobjektet har kun deltatt i ett prosjekt hvor PS2000 ble brukt, men i forbindelse med
det prosjektet hadde hun flere ulike roller. Hun forteller at behovsfasen for dette prosjektet
var kjørt i forkant, siden de allerede hadde et grunnlag fra et tidligere prosjekt med SSA og
fastpris. Dette prosjektet måtte avsluttes fordi det gikk svært dårlig. De valgte derfor å
opprette et nytt prosjekt med PS2000 og med ny leverandør.
På spørsmål om hvorfor de gikk over til å bruke PS2000 forteller hun mer om det
ovennevnte prosjektet de tidligere har hatt med SSA og fastpriskontrakt som endte i fiasko.
Hun poengterer at kontraktbyttet ikke bare var knyttet til misnøye med SSA, men at årsaken
til at de gikk over til å bruke PS2000 også var at det er en kontraktsform som gir bedre
grunnlag for samarbeid. De hadde lest om PS2000 og forhørt seg i markedet fra andre som
hadde erfaringer med den og fikk positive tilbakemeldinger. En annen årsak til at de valgte
denne kontraktstandarden var at den tilrettelegger for en iterativ utviklingsprosess og mer
kontroll underveis.
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De ansatte fikk ikke opplæring i hvordan de skulle bruke PS2000, men hun fortalte at de
hadde PROMIS som ekstern kvalitetssikrer som hjalp til med forhandlingene og også videre i
prosjektet.
I prosjektet hvor PS2000 har vært brukt, var det flest utfordringer det første året, da tiden
hovedsakelig ble brukt til å bygge kulturen og lage arbeidsmetodikken som skulle brukes.
På spørsmål om det er noe spesielt hun vil trekke frem fra de ulike fasene, nevner hun
konstruksjonsfasen og iterative prosesser. De hadde kontrollfaser underveis som de brukte
aktivt. Fagressurser satt sammen med utviklerne fra leverandøren, og når de kom til
kontrollpunktene, visste de hva kvaliteten var fordi folk hadde sittet sammen hele tiden og
visste hvilke avklaringer som var tatt underveis og hvilke avvik det var.
Intervjuobjektet forteller at den tidligere kontrakten for samme prosjekt feilet på både tid,
kostnad og kvalitet. Hun mener likevel ikke at kontrakten alene hadde skylden for dette,
men hun synes at PS2000 og målpris bidrar til å holde prosjektet innenfor rammene for både
tid, kostnad og kvalitet på en bedre måte.
Insentivordningene i PS2000 ble brukt i dette prosjektet. Hvis leverandøren gikk over målpris
betalte de som kunde 80 % av kostnaden opp til 20 % over målpris. Deretter betalte de enda
mindre, uten at hun husket nøyaktig hvor mye. Resultatet av de ulike fasene i prosjektet var
forskjellig. Del 1 av prosjektet gikk over målprisen som var satt og del 2 gikk litt under, slik at
de kom i null. De var stort sett i null og siste leveranse gikk litt under. Prosjektet kom dermed
ut på det som var satt som pris, og det ble ingen taper eller vinner.
Til slutt spurte jeg om hva hun mente var de viktigste fordelene og ulempene ved bruk av
PS2000, hvorpå hun fortalte at noe av det beste var systemet med målpris, hvilket gjør at
kunde og leverandør er i samme båt. I tillegg synes hun endringsregimet som er lagt inn i
PS2000 er bra. Hun liker også ekstern kvalitetssikrer og konfliktløser godt. Hun vil garantert
gå for PS2000 ved inngåelse av neste prosjekt hvis hun får bestemme, og er svært fornøyd
med kontraktstandarden. Når det gjelder ulemper, fortalte hun innledningsvis at de allerede
hadde en kravspesifikasjon da de startet så de slapp unna en del arbeid, men at i PS2000 skal
bare behovene defineres og det gjør løsningsbeskrivelsesfasen mye mer krevende, fordi det
er her kravene skal defineres.

5.2 Intervjuobjekt 2
Intervjuet ble gjennomført med en innkjøps- og kontraktsansvarlig i avdeling for elektronisk
forvaltning i en offentlig virksomhet, og varte i en time. Han har i mange år jobbet som
prosjektleder i det private, men begynte for et halvt år siden i denne jobben, hvor han
jobber på kundesiden. Han har erfaring med SSA fra sin tidligere jobb. Rollen hans går
hovedsakelig ut på å rydde opp i avtalestrukturen i bedriften på alt som har med elektronisk
forvaltning å gjøre. Han har ikke deltatt i noen prosjekter hvor PS2000 brukes i denne
jobben, men har erfaring fra tidligere jobb hvor PS2000 har vært brukt.
Grunnen til at de har valgt å ta i bruk PS2000 i ulike prosjekter ved hans nåværende
arbeidsplass, er at de bruker smidig utviklingsmetodikk, og han mener PS2000 legger godt til
rette for det. Det har ikke vært noen opplæring for de ansatte før de har begynt å jobbe i
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prosjekter med PS2000. Dette har resultert i at prosjektledere ofte kun vet at PS2000 brukes,
men ikke hva det innebærer. Retningslinjene for hvordan kontraktstandarden skal brukes
har ikke vært kjent i denne virksomheten. Den har blitt sett på som en av mange forskjellige
avtaler, og de fleste som jobber med den vet ikke hvordan den er tenkt brukt. Dette er også
en av grunnene til at intervjuobjektet har blitt ansatt og fått ansvar for å rydde opp i
strukturen i virksomhetens ulike avtaler. Problematikken med at de ansatte ikke vet hvordan
PS2000 skal brukes, har også skapt konflikt mellom kunde og leverandør, for i de fleste
tilfeller er leverandøren mye dyktigere. Leverandøren kommer ofte med ulike forslag, men
de ansatte på kundesiden skjønner ikke hva som ligger bak, og dette medfører i mange
tilfeller ulemper for dem som kunde.
Intervjuobjektet forteller videre at insentivordningene i PS2000 er blitt brukt og at risiko har
vært delt på midten mellom kunde og leverandør, altså 50/50. I noen tilfeller har
leverandøren båret 70% av risikoen etter målpris. Denne ordningen har likevel ikke vært til
stor fordel for dem som kunde. Grunnen til dette, forklarer intervjuobjektet, er at de
underveis i prosjektene ikke har konsentrert seg så mye om å bli enige om hvorvidt det de
har gjort har vært en endring eller et tillegg. Dette har leverandøren brukt til sin fordel, og
har tatt betalt for tillegg selv i tilfeller hvor det kun har vært endringer. Han sier at årsaken til
dette kan være at forarbeidet ikke har fått det fokuset det bør ha, og at de har brukt for lite
av tiden til planlegging og har fokusert altfor mye på utviklingsfasen.
Han mener at det er svært mange muligheter i PS2000 som ikke finnes i andre avtaler, blant
annet at man ved hjelp av kontrollpunkter kan lære etter hver iterasjon. Han vil gjerne velge
PS2000 som kontrakt for neste prosjekt hvis han får bestemme, men da vil han gjøre flere
ting annerledes. Han mener de da må bruke tilstrekkelig tid på planlegging og ha med folk
under planlegging som har erfaring med PS2000. I tillegg må de som skal være med i et
PS2000-prosjekt få opplæring og tid til å sette seg inn i kontraktstandarden og hvordan den
er tenkt brukt. Ikke minst vil han få til en ordning slik at prosjektmedarbeidere fra både
kunde- og leverandørsiden sitter på samme sted i prosjektet.

5.3 Intervjuobjekt 3
Intervjuet ble gjennomført med en jurist i systemavdelingen ved en stor offentlig
virksomhet, og varte i 40 minutter. Hun er ansvarlig for offentlige anskaffelser, hvor hun
bistår bedriften gjennom anskaffelsesprosessen og i kontraktarbeidet med oppfølging av
kontrakter. Denne stillingen har hun hatt siden 2005 og hun har erfaring med både SSA og
IKT-Norges kontraktstandard, i tillegg til PS2000.
Årsaken til at de har valgt å bruke PS2000 har hovedsakelig vært et ønske om å møte
markedet ved å bruke en kontraktstandard som blir ansett for å være mer balansert, i tillegg
til at hun foretrekker metodikken som ligger i kontraktstandarden. Hun har selv vært på kurs
for å få innblikk i kontraktstandarden, mens flere andre av hennes kollegaer som jobber med
den har satt seg inn i den selv, uten å ha gått på noen spesielle kurs.
Hun mener enkelte ting ikke er helt tydelig regulert i kontraktstandarden, for eksempel ved
utgangen av løsningsbeskrivelsesfasen. Til da har kunden og leverandøren samarbeidet om å
lage en løsningsbeskrivelse som kunden skal godkjenne, men det er ikke regulert noe om hva
som skjer hvis kunden ikke godkjenner den.
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Insentivmodellen er brukt uten at intervjuobjektet husker nøyaktig hvordan risiko har vært
delt. Men hun vet at over en viss prosentandel av målprisen skal leverandøren jobbe gratis.
Dette mener hun er positivt, og hun syns ikke det bør være 50/50 risikodeling i det
uendelige. Etter hennes mening er insentivordningene en liten gullbro som leverandøren kan
jobbe etter, så får de en straff hvis de bruker lenger tid en planlagt.
Til tross for at kontrakten er ment å være balansert mellom kunde og leverandør, mener hun
at kunden til dels får litt mye ansvar i forhold til å dele risiko. Som eksempel på dette nevner
hun heving av kontrakt og forteller at hvis leverandøren misligholder og ikke leverer det som
skal leveres, så er PS2000 i utgangspunktet slik at kontrakten kan heves, men bare frem i tid.
Det vil si at kunden likevel må betale for arbeidet som allerede er blitt gjort og som ikke kan
brukes. Hun mener at det ikke er slik i SSA, der man også kan heve kontrakten tilbake i tid.
Det mest positive i PS2000 synes hun er at man har prosjektmetodikken, som er mye mer
aktiv, og at man får se resultater mye raskere. Hun forklarer at de som jobber i prosjektet
synes dette er bra. I tillegg har de i prosjektet etablert en organisasjon som er speilet i
forhold til leverandørens organisasjon. Når ansatte fra kunde og leverandørsiden sitter på
samme sted er det en fordel, og hun tror det er viktig at man har den nærheten til
hverandre. Ved valg av kontraktstandard ved neste prosjekt ville hun vurdert både SSA og
PS2000, men er ennå ikke sikker på hvilken hun hadde gått for.

5.4 Intervjuobjekt 4
Dette intervjuet ble gjennomført med leverandøransvarlig i en offentlig bedrift, og varte i 45
minutter. Intervjuobjekt 4 har hatt denne jobben i litt over et år. Han har tidligere jobbet i
privat sektor og har over ti års erfaring derfra. Der har han både brukt SSA og IKT-Norges
kontraktstandard. I hans nåværende jobb brukes PS2000 kun i et pågående, stort prosjekt.
Han kjenner ikke til årsakene for valg av PS2000 siden han kun har jobbet der i litt over et år,
men tror det først og fremst er på grunn av at kontraktstandarden legger til rette for smidig
utviklingsmetodikk.
Intervjuobjektet mener insentivordningene bidrar til at det legges mer jobb inn i
estimeringsfasen, og at det er en vinn/vinn-situasjon når man går under estimatet, og man
taper sammen når man går over. Samtidig syns han at PS2000 er meget komplisert, med et
omfattende regelverk som krever høy kompetanse om kontraktsstandarden. Prosjektene må
kjøres med god ledelse og tett oppfølging.
Han ville valgt SSA ved neste prosjekt hvis det hadde vært opp til ham, siden det er den
kontraktstandarden han kjenner best.

5.5 Intervjuobjekt 5
Intervjuet ble gjennomført med en utvikler i en offentlig bedrift, og er blitt utført via e-post.
For tiden jobber han i et stort prosjekt hvor PS2000 brukes som kontraktstandard.
Intervjuobjektet tror de har gått over til å bruke PS200 er fordi den legger til rette for smidig
utviklingsmetodikk. Han jobber ikke direkte med kontrakten, og har derfor vanskeligheter
med å svare detaljert på spørsmålene. Gjennom sin arbeidshverdag er han likevel blitt mer
oppmerksom på begrepet ”risikodeling”, som han tror bidrar til å legge press på
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prosjektdeltakere så de jobber mer effektivt. En ulempe han trekker frem ved PS2000, er at
han syns oversikten over prosjektet forsvinner. Alle parter blir opptatt av å bli ferdige med
sin del for å nå tidsrammen, og han mener dette skader samarbeidet mellom de involverte
partene. Leverandøren er så fokusert på å levere at de ikke tar seg tid til å se på helheten.
Langsiktig er dette svært uheldig for kunden, mener han.

5.6 Intervjuobjekt 6
Intervjuet ble gjennomført med en leverandøransvarlig i en offentlig virksomhet, og varte i
en time. Intervjuobjektet har kun deltatt i ett prosjekt hvor PS2000 har vært brukt som
kontraktstandard fra starten, og dette prosjektet er ennå ikke avsluttet. Fra tidligere har hun
erfaring med SSA. Grunnen til at de valgte PS2000 som kontraktstandard i dette prosjektet
er at det var den som best kunne tilpasses smidig utvikling. Dette er det første prosjektet
med PS2000 som hun er involvert i, og opplæringen fikk hun i form av et internt kurs med en
person fra PROMIS.
I prosjektet intervjuobjektet deltar i, er det flere avtaler som kjøres parallelt fordi det er flere
leverandører som jobber i samme prosjekt. Dette skaper utfordringer fordi PS2000 egentlig
er skrevet for å stå alene. Det har vært litt vanskelig å få den til å passe inn i et hierarki med
SSA og spesialskrevne avtaler, mener hun. Dersom PS2000 skal brukes som en del av mange
forskjellige avtaler samtidig, er det viktig å være klar over koordinerings- og
oppfølgingsjobben som oppstår. Et annet problem hun nevner er at PS2000 er svært
vanskelig å skrive. En årsak til dette er at samme ting omtales mange steder i avtalen, og
dette kan føre til tolkningsvansker. Intervjuobjektet ønsker at det kunne vært ryddet litt mer
teksten slik at den var mer sektorisert, og at ting bare nevnes et sted. Videre mener hun det
står svært lite om oppsigelse av avtalen. Det står litt om oppsigelse av hele avtalen, men ikke
noe om hva som bør gjøres ved for eksempel nedbemanning. Dette er noe man da må finne
ut av i samarbeid, noe hun syns praktisk er litt vanskelig.
I dette prosjektet kjøres ulike faser parallelt, noe som vil si at ressurser jobber med flere
leveranser samtidig. Dette gir en stor administrasjonsjobb for å organisere hvordan de skal
få orden på timene og hvordan fakturaer skal bestemmes. De kjører kun målpris på
konstruksjonsfasen i dette prosjektet, mens de andre fasene er på løpende timer. Når
ressurser da jobber parallelt i ulike faser fører det til veldig mye administrasjon.
Intervjuobjektet forklarer at dette ville vært lettere i et mindre prosjekt, men at det nå er en
stor utfordring.
Leveransene i prosjektet har hittil vært bra og i tide, det har vært få feil og de er blitt rettet
opp raskt. Intervjuobjektet vet ikke om dette skyldes avtalen. Hun tror det har med miljø og
samarbeid å gjøre. Likevel tror hun avtalen bidrar til tettere samarbeid og gir kanskje
leverandøren en trygghet.
Når det gjelder prosjekttrekanten, er tiden og budsjettet allerede bestemt. I og med at
budsjettet er fastsatt av regjeringen, er også ressursene bestemt. På den måten blir alle
rammer faste, og det eneste de kan bestemme, er hva som er minimum for å oppfylle de
faste kravene. Intervjuobjektet mener det derfor blir vanskelig med smidig utviklingsmetode,
siden offentlige regler og lover ikke er særlig smidige. Når de går inn i konstruksjonsfasen er
det omfanget av produktkøen – altså produktkøens størrelse i form av antall vekter – som
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avgjør hva omfanget blir. Det betyr da at man kan ta ut og inn funksjonalitet så lenge
størrelsen på produktkøen ikke endrer seg eller avhengigheter berøres. Hvis de ikke hadde
valgt å gjøre det slik i dette prosjektet, hadde de fått et problem. Da hadde de skrevet under
en kontrakt som hadde basert seg på en produktkø som i utgangspunktet var bestemt. Hun
mener de har et stykke å gå for å få smidig metode til å passe inn med regler i offentlig
sektor.
De har brukt insentivmodellen, men i første leveranse kjørte de alt på løpende timer fordi
kontrakten ikke legger føringer på målpris. Nå bruker de målpris og deler risiko 50/50.
Målpris mener hun bidrar til å øke følelsen av å bidra hos leverandørene, samtidig som man
får spissere albuer. Partene blir litt mindre villige til å hjelpe hverandre, selv om det står i
kontrakten at det skal gjøres, og alle blir opptatt av å nå sin egen målpris. Selv om målpris gir
insentiver til å levere, mener hun det er en ulempe at det blir såpass mye oppfølging rundt
dette, blant annet i regnskapet og i forhold til faktura.
Intervjuobjektet tror ikke valg av kontraktstandard har vært det avgjørende for dette
prosjektet, og mener den kunne ha vært skrevet i en annen kontraktstandard uten at det
hadde fått vesentlige konsekvenser for produktet. Hun understreker at det faktisk kunne
vært enklere å skrive den i en annen avtaleform på grunn av de faste rammene rundt
prosjektet. Likevel mener hun at det er viktig å ikke undervurdere signalet om tillit som
kontraktstandarden gir. Hun tror PS2000 gir trygghet til leverandøren fordi den gir et signal
fra kunden om at de ikke ønsker å være strenge og vanskelige kunder.
Avslutningsvis sier hun at PS2000 har bidratt til å få kommunikasjonen til å gå glattere i
prosjektet, og at det har vært åpenhet mellom alle parter. Hovedgrunnen til dette tror hun
har vært at ansatte fra både kunde- og leverandørsiden sitter sammen. Prosjektet er
samlokalisert, og det mener hun er fornuftig. Hvis hun kunne velge kontraktstandard ved
neste prosjekt, ville hun ikke valgt PS2000 med mindre hun hadde hatt god tid på å skrive
den. Men hun ville valgt PS2000 hvis hun ville gi et positivt signal til leverandøren.

5.7 Intervjuobjekt 7
Intervjuet varte i 50 minutter og ble gjennomført med en prosjektleder på leverandørsiden
som i syv år jobbet kontinuerlig med prosjekter hvor PS2000 var kontraktstandard. Han har
likevel kun vært prosjektleder i to store prosjekter hvor denne kontrakten er blitt brukt. Det
ene prosjektet er avsluttet, og det andre jobber han med nå. Det forrige prosjekt ble svært
vellykket, og de fikk levert innenfor både tid og kostnad. Prosjektet han jobber med nå har
foreløpig hatt en hovedleveranse som har vært svært forsinket og har medført at de har tapt
store beløp. I det nåværende prosjektet har han deltatt i forhandlingene fra første dag.
På spørsmål om hvorfor de har valgt å bruke PS2000 som kontraktstandard i de ulike
prosjektene, sier han at det egentlig er kunden som bestemmer hvilken kontraktstandard de
vil gå for, og at det som regel er en del av forespørselen. Som leverandør støtter de PS2000arbeidet, og er med i Den Norske Dataforening i ulike fora og har også vært med i komiteen
som utarbeidet standarden. PS2000 legger opp til en arbeidsmetode de liker å bruke med
kundene, sier intervjuobjektet. Noe annet han syns er fint med PS2000 er at risiko er delt og
at det skapes et felles målbilde.
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Intervjuobjektet har også erfaring med SSA, hvor han mener man kunne ha brukt mye av
tankegangen til PS2000, men at det likevel er mer definert kunde og leverandør i SSA. I
tillegg mener han at prismodellene som ligger i PS2000, med risikodeling, bygger opp under
et fellesskap. De ble ikke satt i gang opplæring av de ansatte før de tok i bruk PS2000, men i
og med at de var med på å utarbeide standarden, brukte de erfaringene derfra til å skrive
det første tilbudet og bygget opp kompetansen ut fra det.
Han forteller at de møtte på noen utfordringer i prosjekter hvor PS2000 ble brukt, blant
annet var det en del uklarheter mellom ulike roller. Dette er noe de slet med det første året.
På spørsmål om erfaringer fra de ulike fasene, sier intervjuobjektet at
løsningsbeskrivelsesfasen i det første prosjektet var ”en nær døden”-opplevelse. Når det
gjelder utviklingsfasen syns han iterasjoner er en kjempefordel. Det gjelder spesielt
kontrollpunktene, hvor produktet evalueres underveis, kvalitet og fremdrift blir sjekket, men
også at man evaluerer hvordan man faktisk jobber.
Deretter kom jeg til spørsmålet om resultatet fra prosjekter som har brukt PS2000
sammenlignet med prosjekter som bruker andre kontraktstandarder. Han forteller om
forgjengeren til det første prosjektet de overtok med PS2000, hvor SSA med fastpris hadde
blitt brukt. Dette prosjektet gikk svært dårlig, og derfor kom de inn som ny leverandør og tok
over. Han tror kontraktstandarden hadde mye å si for at prosjektet gikk så dårlig, i tillegg til
noen tekniske utfordringer. På den annen side har ikke første leveranse til det prosjektet han
deltar i nå, gått så bra økonomisk sett. Dette mener han er en ”ripe i lakken for PS2000”.
Men han sier de har kunnet levere, og på den måten har prosjektet kommet gjennom selv
tøffe perioder. Utfordringene i dette prosjektet forklarer han som en kombinasjon av flere
ting, deriblant at de ikke gikk langt nok i løsningsbeskrivelsesfasen. I utgangspunktet skulle
de ha levert i slutten av mars, men leverte heller i slutten av oktober.
Intervjuobjektet mener prosjekttrekanten har vært et godt grunnlag å bruke i PS2000. Det er
hele tiden en bevissthet om at tidsfristen skal overholdes, og når en iterasjon defineres,
bestemmes også varigheten for den. I det første PS2000-prosjektet han deltok i ble hele det
første året brukt til å få på plass prioriteringer. Han mener dette var en svært lang
læringskurve for kunden deres, som definerte alle krav i kontrakten som absolutte. Men
etter hvert skjønte de dette med prioritering, og etter den tøffe runden gikk det på skinner:
fokuset var på det som var viktig og det som skulle være med. Mekanismen i PS2000 bygger
opp under prioritering, at du får med de viktigste tingene først, forklarer han.
Insentivmodellen er blitt brukt i begge prosjektene intervjuobjektet har deltatt i. I det første
prosjektet var det 50/50 ved underskridelser, og ved overskridelser har det vært en trapp
hvor det først er 70% timespris inntil 20% overskridelse, og så ned til 50%. Så er det flatt
etter det. I det prosjektet han jobber i nå, er risikodelingen mye mer aggressiv. Her er det
også 50/50 ved underskridelser. Men ved overskridelse er det 70% inntil 15%, så er det ned i
40% opptil 40% overskridelse og til slutt ned i null. Her er det kun to trappetrinn, og dette er
på grensen til en fastpris. Denne løsningen har de kommet frem til ved steinharde
forhandlinger. Det mest positive ved insentivordningene mener han er at kunden og
leverandøren definerer seg inn i samme båt. De får både gevinst for å gå under og smekk på
fingeren for å gå over. Ulempen, sier han, er at en kan bli lurt, slik som i innledningen til
deres første prosjekt. De brant seg på å tro at risikodeling løser alt.
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Årsaken til så dårlig resultat på første leveranse i det nåværende prosjektet som
intervjuobjektet er med i, er ikke dårlig estimering. Han mener estimeringen har vært veldig
bra, men en del forhandlinger gjorde at de gikk ned i antall timer. Estimeringen har vært lav,
men likevel ikke mer enn 15% underestimert, og det syns ikke intervjuobjektet er så
dramatisk. Han tror grunnen til det dårlige resultatet heller har med å gjøre at detaljene ikke
var utdypet nok i starten av prosjektet.
Intervjuobjektet mener det mest positive med PS2000 er risikodelingen. Det er det bærende
i PS2000 i tillegg til iterasjonsløpet. Selv om det har gått dårlig i første fase av det nåværende
prosjektet, tror ikke intervjuobjektet at det ville gått bedre ved bruk av en annen kontrakt,
heller verre. Det negative med PS2000 er at det krever mye av begge parter. Det krever en
moden kunde som vet hva han vil ha og som er villig til å sette inn ressurser for å være med
leverandøren.
Hvis intervjuobjektet fikk velge, ville han definitivt velge PS2000 som kontrakt ved neste
prosjekt.

5.8 Intervjuobjekt 8
Intervjuet varte i 50 minutter og ble gjennomført med en prosjektleder fra leverandørsiden.
Dette er det første PS2000-prosjektet han deltar i, og han er overordnet ansvarlig for det
hans bedrift leverer. Han tror det er to hovedgrunner til at PS2000 ble valgt i dette
prosjektet. Først og fremst fordi de bestemte seg for å gjennomføre prosjektet på en smidig
måte og ønsket en kontraktstandard som støttet det best mulig, og fordi de ønsket å velge
en kontraktstandard som var utprøvd fra før. Men valget av kontraktstandard og
gjennomføringsmodell var det kunden som tok, leverandøren hadde ingen påvirkningskraft
på disse valgene.
Intervjuobjektet mener PS2000 er et rammeverk som legger godt til rette for å løse
utfordringer fordi man blant annet har kontrollpunkter per iterasjon, noe som legger opp til
en grundig og fortløpende kvalitetskontroll i prosjektet. Kontraktstandarden legger til rette
for å velge smarte løsninger, men han tror det skal mer til enn å velge PS2000 for at det vil
gå bra i et prosjekt.
I prosjektet bruker de planleggingspoker med kunden til stede for å estimere. En av styrkene
med dette, mener intervjuobjektet, er at de får en diskusjon rundt et bord og kommer i
fellesskap frem til en avgrensning. I og med at dette er et veldig stort prosjekt, og de har
mange team som går i parallell, styres prosjektet etter tid. De varierer heller omfanget
underveis.
Insentivordningen i PS2000 brukes, og de deler risiko 50/50, uten noe tak. Dette er en
endring i kontrakten underveis, da det tidligere var slik at de delte underforbruk av timer
50/50 og overforbruk 50/50 opp til et tap på 20 eller 30%. Før det var det 70/30. Så foreslo
kunden en forenkling slik at det ble 50/50 på både under- og overskridelser, noe som gjorde
modellen enklere. I tillegg har dette prosjektet en veldig høy kostnadsramme, og det er
meget ambisiøst. Det er ganske mye som er uklart i forhold til regler som må tas i
betraktning for systemet, veldig mange usikkerhetsmomenter, og de ønsket en modell som
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var enklest mulig, og der det var insentiv til å levere så mye som mulig tidlig. Med
risikodeling i PS2000 er det på en måte vinn–vinn- eller tap–tap situasjon, mener
intervjuobjektet. Eksempelvis er jo fastpris en vinn–tap situasjon, og der har man i
utgangspunktet en interessekonflikt. Mens med PS2000 regimet har man et insentiv til å
jobbe bedre sammen, forklarer han. Hvis man bruker kontrollpunktene på en god måte slik
kontrakten sier, til å sjekke kvalitet på det man har laget og tar en pust i bakken og
bestemmer seg for om man faktisk har laget ting på riktig måte, fungerer det bra. Han er
derfor veldig glad i målprisdelen. Ved hjelp av den har de en felles interesse av å ligge på
riktig side.
I dette prosjektet har de ulike prismodeller for de forskjellige fasene, og ulike faser kjøres
parallelt. Dette bidrar til at det er en kompleks affære å holde styr på timene, og det blir en
stor administrativ jobb. De har derfor vurdert å ha litt luft mellom ulike faser, men da har de
kanskje 100 utviklere som ikke har noe å gjøre.
Det mest positive med PS2000 mener intervjuobjektet er at det understøtter smidig
prosessutvikling på en bra måte. I tillegg er han blitt veldig glad i kontrollpunktene. Av
negative ting syns han PS2000 i sin standardform trenger noen tilpasninger for å fungere bra
i et smidig format. Han ville valgt å bruke PS2000 ved neste prosjekt, hvis han kunne få
bestemme.

5.9 Intervjuobjekt 9
Intervjuet varte i en time og ble gjennomført med en ansatt på leverandørsiden som er
ansvarlig for oppfølging av kontrakter. Han har jobbet med PS2000-prosjekter i mange år, og
har også fra tidligere erfaring med både SSA og IKT-Norges avtale. Grunnen til at de har valgt
å ta i bruk PS2000 i ulike prosjekter, er at det først og fremst er en mer balansert kontrakt
sammenlignet med SSA, og at den legger til rette for smidig utviklingsmetodikk, sier
intervjuobjektet.
De har møtt på noen utfordringer i prosjekter hvor PS2000 har vært brukt. Eksempelvis
nevner han det å finne balansen mellom fleksibiliteten som PS2000 legger opp til og den
formaliteten man må ha i en leveransekontrakt. Han mener enkelte kunder ser på PS2000
som en fleksibel avtale grunnet målprisen hvor man kan tillate seg flere endringer og
justeringer underveis. Dette bidrar til at det blir vanskeligere i praksis å si at målpris faktisk
må flyttes, for eksempel fra 10 000 til 12 000 fordi kunden innfører et nytt krav. Noen ganger
vil kunden da argumentere for at siden målpris brukes, får leverandøren uansett betalt.
Dette blir i enkelte tilfeller litt komplisert, mener han. En annen utfordring han nevner er
prising av prosjektet. Kunden ønsker et nøyaktig tilbud som er sammenlignbart med andre
tilbud, men det kan være en utfordring å prise et prosjekt på et system i en anbudssetting
basert på løs behovsbeskrivelse.
Når det gjelder konstruksjonsfasen er han skeptisk til hvor iterativ den egentlig er i praksis.
Han mener man heller bare faser inn leveransen i flere deler og at det ikke er slik at man går
tilbake etter en iterasjon. Men PS2000 smidig som nylig har kommet mener han faktisk er
iterativ i motsetning til versjon 2 av PS0200.
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Intervjuobjektet forteller at når de vurderer om de skal gi tilbud på et
systemutviklingsprosjekt, er et av kriteriene at det skal være en moden kunde. Dersom
kunden velger PS2000 er dette et tegn på at de har et tankesett som samsvarer med deres
eget. Dette regnes som svært positivt. Noen av prosjektene de har hatt med PS2000 har
vært vellykkede, og det skyldes nettopp det at kunden er erfaren og at samarbeidet har
fungert bra.
Den største forskjellen mellom SSA og PS2000 er ifølge intervjuobjektet at SSA kun forteller
noe om hva som skal leveres, når det skal leveres og hvor mye det skal koste. Den sier ingen
ting om prosessene, mens PS2000 mest av alt sier noe om prosess og samarbeid. Det bidrar
til at partene blir enige om hvordan de skal jobbe og er dermed veldig forebyggende. Dette
har de som leverandør sett effekten av i flere prosjekter.
Insentivordningene er brukt i PS2000-prosjekter hvor intervjuobjektet har deltatt, og han
mener effekten av risikodeling er at det er veldig disiplinerende overfor kunden. Det gir
kunden insentiv til å bidra mer aktivt og effektivt, sier han.
En annen erfaring intervjuobjektet sitter med, er at det å håndtere risiko med
usikkerhetsmatrisen som finnes i PS2000 i praksis ikke fungerer så veldig godt. Han mener at
et godt drevet prosjekt uansett vil ha en del andre verktøy for risikohåndtering som fungerer
bedre. Hans erfaring er derfor at selve usikkerhetsmatrisen i PS2000 er unødvendig og
faktisk litt forvirrende i tilfeller hvor usikkerheten inntreffer. Der setter han spørsmålstegn
ved hva usikkerheten skal medføre en endring av, foreksempel målpris eller tidsplan.
Til slutt konkluderer han med at det mest positive ved PS2000 er at den gir et tegn på at det
er en moden og samarbeidsorientert kunde og leverandør involvert: Man er så opptatt av
samarbeidsprosessen at den blir nedfelt i en kontrakt. I tillegg syns han metoden som ligger
innbakt i PS2000 er mye bedre enn fossefallsmetoden, som SSA baserer seg på. Hvis han
kunne velge kontrakt ved inngåelse av neste prosjekt ville det blitt PS2000, men samtidig
poengterer han at SSA kan være bedre i enkelte tilfeller, for eksempel der det er behov for et
mer disiplinert regime.
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6. Analyse
I dette kapitlet vil jeg trekke ut de viktigste påstandene fra hvert intervju, og deretter finne
begrunnelser for påstandene i intervjuet. Til slutt gir jeg min helhetsvurdering av
intervjuene. Formen på denne analysen er inspirert av stegene for Evidens-basert software
engineering [8]. Selv om de stegene først og fremt gjelder forskningsartikler, kan de også
anvendes på praktisk basert erfaring, men der begrepet ”evidens” er byttet ut med
”begrunnelse”.

6.1 Intervjuobjekt 1
6.1.1 Intervjuobjektets påstander
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PS2000 gir grunnlag for bedre samarbeid, bedre kontroll og mer åpenhet.
PS2000 bidrar til å holde prosjektet innenfor avtalt tid, kostnad og kvalitet.
Prosjekter med PS2000 lykkes fordi risikoen er delt.
PS2000 bidrar til bedre innsyn i leverandørens estimeringsprosess.
PS2000 ble valgt fordi den gir grunnlag for smidig utviklingsprosess.
SSA gir altfor store avstander mellom kunde og leverandør.

6.1.2 Intervjuobjektets begrunnelse for påstandene
Begrunnelse for påstand 1


PS2000 gir grunnlag for bedre samarbeid, bedre kontroll og mer åpenhet

Denne påstanden begrunnes av intervjuobjektet med at PS2000 legger til rette for at
fagressurser sitter sammen med kunden underveis i prosjektet. Hun forteller at ressurser fra
kundesiden satt sammen med utviklere fra leverandørsiden, noe som bidro til at de i
prosjektet hele tiden hadde et veldig godt samarbeid med leverandøren. Det var umulig for
leverandøren å skjule noe for kunden og alt ble åpent for begge parter. Det er ikke bare
blant utviklere og fagressurser at samarbeidet har vært så tett, men også på ledelsesnivå,
forklarer hun. Prosjektledere fra både kunde- og leverandørsiden hadde ukentlige møter
hvor de delte alt med hverandre.
På samme tid som kontrakten legger til rette for bedre samarbeid, mener hun at man også
får bedre kontroll ved bruk av denne kontrakten. Ved hvert kontrollpunkt i prosjektets ulike
faser måtte leverandøren levere fra seg en del dokumenter som hadde blitt satt opp i
kontrakten. Etter at kunden gikk gjennom disse dokumentene kunne de avgjøre om de ville
gå videre med prosjektet eller ikke. Kontrollen ble også skjerpet ved at kunden hele tiden
visste om avklaringer som leverandøren tok underveis, på grunn av det gode samarbeidet.
Intervjuobjektet tror derfor at smidig utviklingsmetode har bidratt til bedre kontroll, fordi
den legger til rette for det, blant annet ved evalueringer etter hver iterasjon.
Begrunnelse for påstand 2


PS2000 hjelper til med å holde prosjektet innenfor avtalt tid, kostnad og kvalitet
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At prosjekter som bruker PS2000 som kontrakt klarer å holde seg innenfor avtalt tid, kostnad
og kvalitet, begrunnes av intervjuobjektet med at kontrakten legger til rette for å gjøre
prioriteringer for å nå målet. Der hvor det er hensiktsmessig å holde tiden fremfor å
prioritere funksjonalitet, gjøres heller det, siden kravene for slike store prosjekter endrer seg
underveis. Hun sier at disse forandringene kan gjøres i andre kontraktstandarder også, men
at PS2000 legger grunnlag for å gjøre disse prioritetene ved hvert kontrollpunkt. På den
måten har de ved hjelp av denne kontraktstandarden blitt tvunget til å gjøre prioriteringer,
og de har fokusert svært mye på tiden gjennom prosjektperioden. Tiden ble viktigere enn at
komplett omfang ble levert. Dersom de så at de ikke kunne følge tidsplanen, gjorde de
endringer i omfanget og på den måten har det vært prioriteringslister på alt av omfang. For å
holde prosjektet innenfor fastsatt budsjett, var det også tilfeller hvor de måtte ta ut noe fra
omfanget. Hele tiden var det viktig å holde fremdrift, og levere. Omfang ble håndtert i en
løsningsgruppe på kundesiden, men det var en tilsvarende løsningsgruppe hos leverandøren.
Kunde og leverandør kom til enighet om det meste i fellesskap.
Begrunnelse for påstand 3


Prosjekter med PS2000 lykkes fordi risikoen er delt

Risikodeling blir trukket frem som argument for at prosjektet med PS2000 har gått bra. Det
begrunnes med at de hele tiden har delt risiko for å nå samme mål ved hjelp av godt
samarbeid og åpenhet. Med den siste leveransen kom de til og med under målprisen og
oppnådde insentiver. Dette var først og fremt fordi de etter hvert ble så godt kjent med
leverandøren og alle i prosjektet visste til enhver tid hva de skulle gjøre – de ble
profesjonelle til slutt. Intervjuobjektet mener også at dialogen mellom kunde og leverandør
samt felles risikoanalyse bidro til denne suksessen. Risikovurderingene ble ikke bare gjort på
hvert kontrollpunkt. De valgte også å ha dem på ukentlige ledermøter.
Begrunnelse for påstand 4


PS2000 bidrar til bedre innsyn i leverandørens estimeringsprosess.

Litt av rosen for at prosjektet har holdt seg innenfor kostnad gir hun til leverandøren, som
hun mener har vært god på å estimere, samt at de hele tiden samhandlet om omfanget.
Etter løsningsbeskrivelsesfasen ble estimatene bestemt, og kunden evaluerte estimeringen
til leverandøren før de kom til enighet. PS2000 bidro her til at de som kunde fikk mer
forståelse for leverandøren og på den måten innsyn i deres estimeringsprosess.
Begrunnelse for påstand 5


PS2000 ble valgt fordi den gir grunnlag for smidig utviklingsprosess

Intervjuobjektet forklarer at en av årsakene til valg av PS2000 har vært at den legger
grunnlag for smidig utviklingsprosess. Og ved hjelp av smidig metodikk fikk de bedre kontroll
i prosjektet.
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Begrunnelse for påstand 6


SSA gir altfor store avstander mellom kunde og leverandør.

Intervjuobjektet er misfornøyd med SSA fordi de tidligere har hatt prosjekter som har brukt
denne kontraktstandarden og som har vært mislykkede. Spesielt trekker hun frem ett
prosjekt hvor de først brukte SSA og som endte i fiasko, men som senere ble vellykket da de
gikk over til PS2000. Dette tror hun skjedde fordi fastprismodellen i SSA fører til store
avstander mellom de involverte partene. Ved å ha en slik prismodell sitter ikke kunde og
leverandør i samme båt og samarbeidet blir heller ikke godt.
6.1.3 Helhetsvurdering
Gjennom intervjuet får jeg inntrykk av at intervjuobjekt 1 har et godt innblikk i
kontraktstandarden og har jobbet grundig med den. Det fremkommer av intervjuet at hun
har dybdekunnskap om hvordan PS2000 er tenkt brukt. Noe skepsis til begrunnelsene kan
knyttes til det faktum at hun kun har deltatt i ett prosjekt hvor PS2000 er blitt brukt. Det er
for lite erfaring til å kunne trekke generaliserende konklusjoner. Det kan være slik at det har
vært andre påvirkende faktorer enn selve kontrakten som har gjort at dette prosjektet har
vært så vellykket. Blant annet forteller hun at etter et mislykket prosjekt gikk de gjennom
flere evalueringer og styrket sin posisjon svært mye som kunde. Dette kan ha hatt innflytelse
på prosjektgjennomføringen.
Det som derimot er svært interessant er at intervjuobjektet har erfaring fra både et
mislykket og et vellykket prosjekt med forskjellige kontraktstandarder og kan trekke
sammenligninger. Hun påpeker at SSA alene ikke bidro til at det tidligere prosjektet ble
mislykket, men vektlegger sterkt i løpet av intervjuet at hun er svært fornøyd med PS2000 og
tror den kan være årsaken til at dette prosjektet ved andre forsøk ble vellykket.
Intervjuobjektet som helhet gir et svært positivt og tilnærmet ukritisk bilde av PS2000, og
har kun en negativ bemerkning om kontraktstandarden. Til tross for dette, er intervjuet et
godt bidrag til min problemstilling, da dette er en person som har erfaring fra et omfattende
og stort prosjekt som har gått over flere år.

6.2 Intervjuobjekt 2
6.2.1 Intervjuobjektets påstander
1.
2.
3.
4.
5.

Med den metoden som er tenkt i PS2000, kan du få et fantastisk utviklingsprosjekt.
Insentivmodellen ikke fordelaktig for kunden.
PS2000 har ingen nytteverdi hvis kunden ikke vet hvordan den er tenkt brukt.
PS2000 ble valgt på grunn av utviklingsmetodikken.
Det er en ulempe at SSA ikke har en veiledning.

6.2.2 Intervjuobjektets begrunnelse for påstandene
Begrunnelse for påstand 1


Med den metoden som er tenkt i PS2000, kan du få et fantastisk utviklingsprosjekt.
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Han er svært fornøyd med PS2000 og syns at det er mange muligheter i den som ikke finnes i
andre avtaler. Spesielt syns han at metoden som er tenkt i kontraktstandarden kan gi et
fantastisk utviklingsprosjekt, fordi man lærer etter hver iterasjon ved å gjøre evalueringer. På
den måten tar man med seg erfaringsgrunnlaget etter hver sprint. I tillegg syns han at
PS2000-veiledningen er veldig bra fordi den gir en beskrivelse av hva som er tenkt brukt ved
en sånn type avtale.
Begrunnelse for påstand 2


Insentivmodellen er ikke fordelaktig for kunden.

I de fleste tilfeller mener intervjuobjektet at leverandøren faglig sett er mye sterkere enn
kunden og vet hvordan prosjekter skal styres etter PS2000. Insentivordningene i PS2000
brukes, men leverandøren utnytter at kunden ikke er så moden. De klarer å vinne
diskusjoner om hvem som skal betale regningen når dette egentlig ikke er en diskusjon, og
det helt klart er leverandøren som skal betale. Dette mener han også er et resultat av at det i
kontrakten ikke er spesifisert detaljert nok hvem som har ansvar for hva. Som et resultat av
dette har leverandører som har levert senere enn planlagt sluppet sanksjoner, og kunden
har måttet betale for tilleggstiden leverandøren bruker på å gjøre prosjektet ferdig. Grunnen
til dette har vært en faglig sterk leverandør som har argumentert for at ting som har blitt
sagt underveis i prosjektet har vært endringer. Dette mener intervjuobjektet er på grunn av
dårlig forarbeid og kompetanse på kundesiden. Han syns derfor at insentivmodellen kun har
en nytteverdi der kunden vet hvordan PS2000 skal brukes. Dersom dette ikke er tilfelle
mister kontrakten sin hensikt, mener han. Selv om han fra sin nåværende jobb ikke ser
positive effekter av insentivordninger, sier han at da han jobbet i PS2000-prosjekter på
leverandørsiden, var det stort press for å holde tiden, nettopp på grunn av risikodeling.
Begrunnelse for påstand 3


PS2000 har ingen nytteverdi hvis kunden ikke vet hvordan den er tenkt brukt.

Han syns heller ikke PS2000 er egnet til bruk i prosjekter hvor kunden ikke har satt seg inn i
den og vet hvordan man skal styre prosjektet etter denne kontraktstandarden. Da blir
resultatet slik de opplever i organisasjonen hvor han nå jobber, altså at leverandøren
utnytter mulighetene i standarden til sin egen fordel.
Begrunnelse for påstand 4


PS2000 ble valgt på grunn av utviklingsmetodikken.

Intervjuobjektet svært fornøyd med utviklingsmetodikken i PS2000. Han mener også at det
er en av årsakene til at de har gått over til å bruke denne kontraktstandarden.
Begrunnelse for påstand 5


Det er en ulempe at SSA ikke har en veiledning.
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Intervjuobjektet mener det finnes få forslag til bilag i SSA, og heller ikke forslag til hvordan
bilagene skal lages. De må derfor ofte følge bilag som leverandøren lager, og de er lite
balanserte i forhold til kunden. Han mener SSA skulle hatt flere retningslinjer, og gitt
brukerne mulighet til å velge ut i fra bilagene hva som passer til ulike prosjekter. Det burde
vært forslag til tekst, syns han. Han syns det er en ulempe at SSA ikke inneholder en
veiledning.
6.2.3 Helhetsvurdering
Intervjuobjektet har i 26 år jobbet i privat sektor før han for seks måneder siden begynte i
denne jobben. Han har derfor lang erfaring fra leverandørsiden, hvor han har deltatt i flere
prosjekter med både SSA og PS2000 som kontraktstandard. Det som er svært positivt med
dette intervjuet er at svarene er basert på erfaringer både fra leverandørsiden og
kundesiden, hvor han jobber nå. Seks måneder er litt lite til å kunne svare presist om
hvordan ting foregår i en organisasjon, da det ofte tar lenger tid å sette seg ordentlig inn i
prosedyrer og retningslinjer. Derfor vil jeg tro at hans svar hovedsakelig er basert på
erfaringer han har fra sine tidligere jobber.
Han understreker flere ganger i intervjuet at de ansatte ikke vet hvordan PS2000 skal brukes,
men likevel er denne kontraktstandarden tatt i bruk i flere pågående prosjekter, etter
organisasjonens eget ønske. Dette blir litt motstridende, for hvis de ansatte ikke vet hvordan
en kontraktstandard skal brukes, vet de trolig heller ikke om retningslinjene i den. Derfor er
det bemerkesverdig at de likevel velger å ta den i bruk i flere prosjekter. Intervjuobjektet
mener at hovedgrunnen til valg av PS2000 som kontraktstandard er at den legger til rette for
smidig utviklingsprosess – den utviklingsmetodikken som brukes i denne organisasjonen. Det
kan være at det ligger mer bak årsakene til deres valg av denne kontraktstandarden, men at
intervjuobjektet ikke vet siden han bare har vært ansatt der i seks måneder og ikke har
deltatt i PS2000 prosjekter fra starten av.
I og med at intervjuobjektet er såpass frustrert over den nåværende situasjonen i
organisasjonen, kan det hende at han har et negativt fokus på temaene i intervjuet.
Imidlertid synes han likevel å skille mellom sin dårlige erfaring fra organisasjonen og de gode
og dårlige sidene ved PS2000. Det gjør argumentasjonen for de ulike påstandene i intervjuet
troverdige. Påstandene er relevante for min problemstilling.

6.3 Intervjuobjekt 3
6.3.1 Intervjuobjektets påstander
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enkelte ting er ikke helt tydelig regulert i PS2000.
Man kan stille spørsmål ved effekten av insentivordningene.
PS2000 likestiller ikke kunde og leverandør.
Det er en fordel at prosjektet sitter på samme sted.
Det mest positive i PS2000 er prosjektmetodikken.
SSA er litt for kundevennlig.
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6.3.2 Intervjuobjektets begrunnelse av påstandene
Begrunnelse for påstand 1


Enkelte ting er ikke helt tydelig regulert i PS2000.

Intervjuobjektet mener at enkelte ting ikke er tydelig nok regulert i PS2000, blant annet ved
utgangen av løsningsbeskrivelsesfasen. Da har kunden og leverandøren samarbeidet om å
lage løsningsbeskrivelse og kunden skal godkjenne denne. Men det for eksempel ikke
regulert noe om hva som skjer hvis kunden ikke godkjenner. Det samme gjelder på en del
andre ting i kontrakten; den regulerer ikke nødvendigvis oppfølginger. Hun forteller videre
om tilfeller hvor de ikke har godkjent et kontrollpunkt i konstruksjonsfasen, og der er det
også litt uklarhet i kontrakten med henhold til hva som skjer da; om de skal stoppe eller gå
videre. De valgte da å gå videre selv om de ikke godkjente den, og i PS2000 er det jo slik
fleksibilitet at man bare skal jobbe de periodene som er satt, og gå videre ved å flytte
tingene med seg, sier hun.
Begrunnelse for påstand 2


Man kan stille spørsmål ved effekten av insentivordningene.

Hun syns insentivmodellen er bra i den forstand at risiko er delt, men mener samtidig at det
sjelden er slik at det blir gitt noen insentiver, fordi prosjekter så å si aldri leveres før tiden.
Derfor har hun ikke særlig tro på at verken kunde eller leverandør nyter godt av insentiver.
Hun ser likevel de positive sidene ved insentivordningen i PS2000, for ved hjelp av insentiver
er det en gulrot som leverandøren kan jobbe etter. For kunden medfører insentiver mer
forutsigbarhet i forhold til at de har en forventning om når ting skal bli levert, og insentiver
kan bidra til at produktet blir levert før tid.
I avtalen de bruker i hennes bedrift, har kunden og leverandøren kommet til enighet om å ha
risikodeling på et visst antall prosenter en liten periode etter at målprisen er nådd. Deretter
må leverandøren jobbe gratis dersom de ikke er ferdig med leveransen. Sistnevnte situasjon
har dukket opp i den første leveransen av prosjektet, som har vært flere måneder forsinket.
Intervjuobjektet mener at insentivmodellen her har gitt utslag. Til tross for at det først og
fremst er leverandøren som har tapt penger på dette, mener hun at det slår negativt ut for
dem som kunde når leveransen er så forsinket. På den måten taper begge parter på dette.
Hun gir leverandøren skylden for at leveransen har vært forsinket og mener det er fordi de
ikke har klart å forstå omfanget av iterasjonen før de satte i gang.
Begrunnelse for påstand 3


PS2000 likestiller ikke kunde og leverandør.

En annen interessant påstand intervjuobjektet kommer med, er at hun syns kontrakten er
litt for ubalansert i forhold til leverandør. Dette underbygger hun med at kunden får mer
ansvar når det gjelder å dele risiko. Her mener hun hovedsakelig det som går på heving. Det
vil si at dersom man har jobbet i en lang periode og leverandøren misligholder og ikke
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leverer det som var avtalt, så er PS2000 i utgangspunktet slik at kontrakten kan heves – men
bare fremover i tid. Alt det arbeidet som er blitt gjort som kunden ikke kan bruke, må de
likevel betale for. Slik er det ifølge henne ikke i SSA. Der kan man også heve kontrakten
tilbake i tid.
Begrunnelse for påstand 4


Det er en fordel at prosjektet sitter på samme sted.

I prosjektet hvor de bruker PS2000 sitter prosjektdeltakere fra kunde og leverandørsiden på
samme sted. Som kunde har de etablert en organisasjon som er bygd opp på samme måte
som leverandørens organisasjon i prosjektet. Dette mener intervjuobjektet er en stor fordel
for prosjektet og skaper nærhet og bidrar til åpenhet for begge parter.
Begrunnelse for påstand 5


Det mest positive i PS2000 er prosjektmetodikken.

Påstand 5 begrunner hun med at resultatene i et prosjekt hvor iterativ metode brukes kan
sees raskere enn ved bruk av fossefallsmetoden, og mener at utviklere i deres organisasjon
syns dette er svært positivt.
Begrunnelse for påstand 6


SSA er litt for kundevennlig.

Intervjuobjektet mener de gikk over til å bruke PS2000 fordi SSA er blitt kritisert for å være
kundevennlig, selv om SSA i de senere årene har bedret seg litt.
6.3.3 Helhetsvurdering
Intervjuobjektet er en jurist med ansvar for offentlige anskaffelser. Hun bistår
organisasjonen gjennom anskaffelsesprosessen og i kontraktarbeidet med oppfølging av
kontrakter. Hun jobber ikke direkte i prosjekter hvor PS2000 brukes og har derfor et annet
perspektiv på standarden enn de andre intervjuobjektene. Intervjuet skiller seg fra de fleste
andre ved vektleggingen på de juridiske reglene. Hun trekker frem både positive og negative
sider av kontrakten.
De har bare brukt PS2000 for ett stort prosjekt som foreløpig kun har hatt en
hovedleveranse. Intervjuobjektet har derfor ikke så mye erfaring med bruk av denne
kontrakten, men hun har deltatt i mange ulike kurs og kjenner godt til den. Det gjør at hun
likevel svarer grundig på spørsmålene. Hun har også lang erfaring med bruk av SSA, som gjør
at hun flere ganger i intervjuer trekker sammenligninger mellom kontraktstandardene.
I løpet av intervjuet svarer hun litt motstridende på noen av spørsmålene. Hun påstår at hun
syns insentivordningene ikke har noen nytteverdi fordi ingen klarer å levere før tid, men sier
like etterpå at insentivmodellen har gitt utslag fordi leverandøren har vært såpass forsinket
med leveransen. Derfor syns hun den er bra. Jeg får inntrykk av at hun mener
insentivordningene relatert til underskridelser når hun sier at insentiver ikke er nyttige, men
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at hun syns dette med sanksjoner er positivt. Helhetlig er poengene som kommer frem i
intervjuet av stor interesse på grunn av hennes bakgrunn som jurist, og har derfor høy
relevans i forhold til min problemstilling.

6.4 Intervjuobjekt 4
6.4.1 Intervjuobjektets påstander
1. Insentivordningene gjør at det legges mer jobb inn i estimeringsfasen.
2. PS2000 er et meget komplisert og omfattende regelverk som krever mye kunnskap
knyttet til kontraktsstandarden.
3. PS2000 ble tatt i bruk fordi den legger til rette for smidig utviklingsmetodikk.
6.4.2 Intervjuobjektets begrunnelse av påstandene
Begrunnelse for påstand 1


Insentivordningene gjør at det legges mer jobb inn i estimeringsfasen

Det positive ved insentivordningene er ifølge intervjuobjektet at det legges mer jobb inn i
estimeringsfasen. Han mener leverandører er mer opptatt av at estimatene skal være
nøyaktige i PS2000-prosjekter, siden de vil tape på upresise estimater. Insentivordningene
fører til en vinn–vinn-situasjon, og er ifølge intervjuobjektet noe som er svært positivt. Begge
parter taper og vinner i felleskap. Om insentivordningene bidrar til at leverandør jobber mer
effektivt, mener han at han ikke har grunnlag nok til å kunne svare på ut fra erfaringen han
foreløpig har.
Begrunnelse for påstand 2


PS2000 er et meget komplisert og omfattende regelverk som krever mye kunnskap
knyttet til kontraktsstandarden.

Intervjuobjektet mener PS2000 er et fagfelt i seg selv, som krever mye kompetanse. Han
forklarer at han har måttet bruke svært lang tid på å sette seg inn i kontraktstandarden og
hvordan den skal brukes. I tillegg mener han at det er skapt en forventning om at PS2000 er
så enkel at man ikke trenger oppfølging av leverandøren, men at det i virkeligheten ikke er
slik. Han som leverandøransvarlig mener kontrakten ikke har noe å si for oppfølging av
leverandør. Det må gjøres uansett hvilken kontrakt som brukes. Uten god ledelse innenfor
PS2000-prosjekter og tett oppfølging av leverandør vil ikke kontrakten egne seg, mener han.
Begrunnelse for påstand 3


PS2000 ble tatt i bruk fordi den legger til rette for smidig utviklingsmetodikk.

Intervjuobjektet tror de har gått over til å bruke PS2000 på grunn av utviklingsmetodikken,
uten at han er helt sikker.
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6.4.3 Helhetsvurdering
Intervjuobjektet er leverandøransvarlig i en offentlig bedrift, og har hatt denne stillingen i litt
over et år. Han baserer derfor sine svar på erfaringer fra dette prosjektet. Svarene er
nøytrale, men han nevner flere ganger at han syns PS2000 er et altfor komplisert regelverk.
Det er flere spørsmål han ikke klarer å svare på underveis i intervjuet, og han begrunner
dette med at han ikke har jobbet så lenge med denne kontraktstandarden. Intervjuet er
likevel interessant bidrag til å belyse problemstillingene i denne oppgaven.

6.5 Intervjuobjekt 5
6.5.1 Intervjuobjektets påstander
1. Ved bruk av PS2000 mister man det totale bildet av prosjektet som skal leveres.
2. Risikodeling bidrar til tidspress.
3. PS2000 ble valgt fordi den legger til rette for smidig utviklingsmetodikk.
6.5.2 Intervjuobjektets begrunnelse av de ulike påstandene
Begrunnelse for påstand 1


Ved bruk av PS2000 mister man det totale bildet av prosjektet som skal leveres.

Intervjuobjektet mener det er blitt mer fokus på uttrykk som målpris, og at leverandøren er
blitt mer bevisst på hva som er deres ansvar og hva som er kundens ansvar ved bruk av
PS2000 som kontraktstandard. Begge parter fokuserer på sin del, det er mer bevissthet
rundt ”egne” områder. På grunn av dette mener han at helhetsbildet i prosjektet til en viss
grad forsvinner, i og med at alle kun er opptatt av det de skal levere innenfor gitte tidsfrister.
Han forklarer det med at alle jobber innenfor sitt smale område og konsentrerer seg om å
gjøre ferdig sin del av leveransen. Ingen tenker på om løsningene henger sammen, og
utfordringer som at den helhetlige løsningen ikke er god nok, blir først oppdaget ved
overlevering av leveransen og da er det for sent, sier han.
Begrunnelse for påstand 2


Risikodeling bidrar til tidspress.

Ifølge intervjuobjektet er det positive ved risikodeling at det ”tvinger” folk til å bli mer
effektive, siden det er så mye fokus på å få levert tidsnok og at kunden ikke sitter alene med
risikoen.
Begrunnelse for påstand 3


PS2000 ble valgt fordi den legger til rette for smidig utviklingsmetodikk.

Uten at intervjuobjektet er helt sikker, tror han at bedriften han jobber i har valgt å bruke
PS2000 på grunn av smidig utviklingsmetodikk.
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6.5.3 Helhetsvurdering
Intervjuet har vært med en utvikler som har deltatt i et PS2000-prosjekt helt fra starten av.
Dette er det første prosjektet han jobber i hvor denne kontraktstandarden brukes. Han
mangler dybdekunnskap om de ulike bestemmelsene i kontrakten siden han ikke jobber
direkte med den. Intervjuet er interessant for problemstillingen i denne oppgaven i den
forstand at man får med perspektivet til en utvikler som ikke har et direkte forhold til selve
kontrakten.

6.6 Intervjuobjekt 6
6.6.1 Intervjuobjektets påstander
1. PS2000 er en svært vanskelig kontrakt å skrive.
2. Det er noen punkter i avtalen som det ikke står så mye om, som for eksempel
oppsigelse av avtaler.
3. Insentiver er en veldig god ide, men det krever for mye administrasjon.
4. Vi har et stykke å gå før smidig utviklingsmetodikk kan passe inn med regler i offentlig
sektor.
5. Det å ha målpris skjerper aktørene samtidig som det skader samarbeidet mellom
dem.
6. PS2000 gir trygghet til leverandøren
7. PS2000 bidrar til mye åpenhet mellom alle parter i et prosjekt.
8. PS2000 ble valgt fordi det er den kontraktstypen som best kan tilpasses smidig
utvikling.
9. SSA er en ubalansert kontraktstandard
6.6.2 Intervjuobjektets begrunnelse for de ulike påstandene
Begrunnelse for påstand 1


PS2000 er svært vanskelig å skrive.

Hun begrunner denne påstanden med at flere ting blir omtalt mange steder i avtalen. Det er
dermed veldig fort gjort at det kan bli motstridende punkter som blir vanskelige å tolke siden
avtalen er omfattende. PS2000 er basert på samarbeid og man kan diskutere seg frem til
løsninger, noe hun syns er et godt prisnipp. Men hun mener dette kan bli vanskelig når ting
blir et tolkningsspørsmål og at dette raskt skaper forvirring. Hvis hun skulle ha ønsket noe,
var det at det hadde blitt ryddet litt mer tekstlig i den, slik at ting bare omtales ett sted. Hun
vil at ulike temaer bare skal berøres en gang, og at det skal være mer sektorisert. Ordet
forvaltning er for eksempel nevnt uforholdsmessig mange steder i avtalen deres. Det samme
gjelder ”garantiperiode” og ordet ”koordineringsgruppe”, som hun mener er nevnt syv
ganger i kontrakten. Dette mener hun bare hadde vært nødvendig å ha oppført ett sted. Helt
til slutt påpeker hun at det ikke nødvendigvis er kontraktstandarden sin feil at det er slik, hun
mener bruken av prosatekst gjør at det blir lett og naturlig å flette inn ting mange steder.
Kontrakten kunne derfor vært litt mer hjelpende når det gjelder å strukturere.
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Begrunnelse for påstand 2


Det er noen punkter i avtalen som det ikke står så mye om.

Intervjuobjektet sier det står noe om oppsigelse av hele avtalen, men at det ikke står noe om
hva som må gjøres dersom man ønsker å nedbemanne. Hvis man har fått kutt i budsjettet og
må ta vekk x antall konsulenter, står det ingen ting om hvordan det skal ordnes. Det må man
bare finne ut av i samarbeid. Dette syns hun er problematisk.
Begrunnelse for påstand 3


Insentiver er en veldig god ide, men det krever for mye administrasjon.

I prosjektet som intervjuobjektet har erfaring fra, har de tre del-leveranser gående samtidig.
Ressursene kan for eksempel være 20% i den ene leveransen, 40% i den andre og også 40% i
den siste. Dette mener hun er svært vanskelig for de ansatte, siden de blir strukket mellom
leveransene som kjøres parallelt. De har også ulike prismodeller for de ulike fasene,
konstruksjonsfasen har målpris mens de kjører på løpende timer i de resterende fasene.
Dette fører til en stor administrativ jobb fordi timene må føres forsjellige steder for at de
skal stemme med fakturaen. Den ene leverandøren deres forhåndsfakturerer, noe som
kompliserer det ytterligere. De har derfor ganske stor overbelastning når det gjelder
kontroll, og hun syns alle bør alle vurdere dette før de går inn i en slik kontrakt. Likevel
mener hun dette med målpris er en god idé og et godt insentiv til at leverandører ønsker å
yte mest mulig. Det bør imidlertid tenkes gjennom hvordan det vil fungere i praksis.
Begrunnelse for påstand 4


Vi har et stykke å gå før smidig utviklingsmetodikk kan passe inn med regler i offentlig
sektor.

I dette prosjektet har de en fast tidsramme som er politisk besluttet og ikke kan flyttes på.
De har også et fast budsjett. Når det er satt fra regjeringen, er det endelig innenfor hvert
kalenderår. I og med at budsjettet er fast, er også ressursene bestemt. De må leie inn ganske
mange medarbeidere fordi de er en liten etat og ikke har mange nok selv. Intervjuobjektet
forteller at det eneste de har kunnet gjøre, er å si hva som er det absolutte minimum for å
oppfylle kravene til prosjektet, for det bestemmer hva de skal lage. Hun føler derfor at
prosjektet hun deltar i ikke er så smidig som ønskelig, fordi pris, omfang og tidspunkt for
leveranse allerede er fastsatt. Hun sier det alltid vil være vanskelig med smidig
utviklingsmetode i offentlig sektor så lenge prosjektene er så store og når rammene er
bestemt av regjeringen. Hvis det var slik at prosjektet var lite nok til at etaten selv kunne
skaffe mer penger, tror hun smidig utvikling kunne blitt brukt slik det er tenkt.
Begrunnelse for påstand 5


Det å ha målpris skjerper aktørene samtidig som det skader samarbeidet mellom
dem.
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Intervjuobjektet mener leverandørene blir skjerpet med målpris og ønsker å levere kvalitet.
Dette forklarer hun med at de ønsker å yte mer på grunn av målprisen, men samtidig mener
hun de involverte partene i et prosjekt blir mindre villige til å hjelpe hverandre selv om det
står i kontrakten at det skal gjøres. De er mest opptatt av å nå sin egen målpris.
Begrunnelse for påstand 6


PS2000 gir trygghet til leverandøren.

Noe av det mest positive med PS2000, mener intervjuobjektet, er at den gir en trygghet til
leverandøren. Hun syns det gir et signal fra kunden om at de ikke ønsker å være strenge og
vanskelige kunder. I SSA sitter kunden i førersetet, mens i PS2000 lar man leverandøren ha
en hånd på rattet. Dette tror hun forbedrer samarbeidet.
Begrunnelse for påstand 7


PS2000 bidrar til mye åpenhet mellom alle parter i et prosjekt.

Intervjuobjektet syns det har vært lurt at de som kunde har leid lokaler hvor
prosjektmedarbeidere fra både kunde- og leverandørsiden sitter sammen. Prosjektet er
alltid samlet, og alle er likestilte. Hun forklarer at dette har bidratt til at kommunikasjonen
har gått glattere og at det på den måten har blitt åpenhet mellom alle parter i prosjektet.
Begrunnelse for påstand 8


PS2000 ble valgt fordi det er den kontraktstypen som best kan tilpasses smidig
utvikling.

Også intervjuobjekt 6 nevner utviklingsmetodikken som årsak til valg av PS2000.
Begrunnelse for påstand 9


SSA er en ubalansert kontraktstandard.

Intervjuobjektet mener SSA er en veldig streng avtale til tross for at den er blitt mildere med
årene. Kunden sitter i førersetet grunnet prismodellen, og har dermed mer makt.
6.6.3 Helhetsvurdering
Intervju seks har vært med en leverandøransvarlig i en offentlig virksomhet. Hun har blant
annet ansvar for alle kontrakter, avtaler, anskaffelser, forlengelse av kontrakter og
leverandøroppfølging. Fra tidligere har hun ca. 20 års erfaring fra offentlig sektor, hvor hun
stor sett har vært ansatt på kundesiden og skrevet mange avtaler. Hun kan derfor mye om
anskaffelsesregelverket og forhandlinger generelt. I tillegg har hun lang erfaring med SSA og
er helhetlig mer positiv til den sammenlignet med PS2000.
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Hun trekker frem både positive og negative erfaringer fra prosjektet hvor de bruker PS2000
med klar vekt på det negative. Hennes erfaringer gir godt grunnlag for å bedømme PS2000
på generell basis.

6.7 Intervjuobjekt 7
6.7.1 Intervjuobjektets påstander
1. Første løsningsbeskrivelsesfase er den tøffeste i et PS2000-prosjekt.
2. Det at rollene i PS2000 bare beskrives på et overordnet nivå, fører til utfordringer i
oppstartsfasen.
3. Med PS2000 er det hele tiden en bevissthet på at tiden skal holdes.
4. For harde forhandlinger om risikodeling kan skade det videre samarbeidet mellom
partene i et PS2000-prosjekt.
5. Insentivordningene og iterasjonsløpet er det mest positive med PS2000.
6. PS2000 løser også de mest utfordrende prosjektene.
7. Hvis det er en kunde som ikke vet hva han vil ha, er ikke PS2000 et strategisk
kontraktvalg.
8. PS2000 ble valgt fordi risiko er delt og skaper felles målbilde.
9. SSA legger ikke opp til godt samarbeid
6.7.2 Intervjuobjektets begrunnelse for påstandene
Begrunnelse for påstand 1


Første løsningsbeskrivelsesfase er den tøffeste i et PS2000-prosjekt.

Intervjuobjektet begrunner denne påstanden med at det er svært mye som må på plass i
løsningsbeskrivelsesfasen; å definere alt, få på plass alle rutinebeskrivelser, etablere
prosjektet, beskrive en detaljplan, gå gjennom alle løsningskomponenter, alle behov og alle
krav. I tillegg skal man få et team til å fungere, re-estimere hele prosjektet i løpet av den
korte tiden og legge en ny plan. Utviklingsmiljøer skal også etableres, og derfor mener han at
dette er en periode som er preget av unntakstilstand.
Begrunnelse for påstand 2


Det at rollene i PS2000 bare beskrives på et overordnet nivå, fører til utfordringer i
oppstartsasen.

Han mener PS2000 legger opp til å beskrive rollene, men på et overordnet nivå. Dette bidro
til en del utfordringer for dem det første året, fordi de i starten trodde at et slikt
samarbeidsprosjekt ville løse alle utfordringer, men det stemte ikke. Det viste seg at når
kunde og leverandør skal jobbe tett sammen på denne måten med blant annet felles
arbeidsgrupper, er det enda mer fokus på rollebeskrivelser. De hadde ikke definert tydelig
nok hvem som skal gjøre hva eller hva som er kunden og leverandørens ansvarsområder. De
måtte derfor gå inn og definere rollene mer detaljert. Dette førte til en del diskusjon for å
gjøre opp hver iterasjon det første året, men siden de kjørte evalueringsworkshoper etter
hver iterasjon, lærte de svært mye.
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Begrunnelse for påstand 3


Med PS2000 er det hele tiden en bevissthet på at tiden skal holdes.

Han forteller at tiden er svært viktig å holde i prosjekter hvor PS2000 brukes. Når en
iterasjon blir definert, bestemmes også tidslengden til denne iterasjonen. En annen ting som
gjør det enklere å holde tiden ved bruk av PS2000, er prioriteringer som gjøres underveis.
Mekanismen i PS2000 bygger opp under prioriteringer, og at du får med de viktigste tingene
først, sier han. Det å prioritere var en svært lang læringskurve for kunden deres, de definerte
alle krav i kontrakten som absolutte. Men etter hvert skjønte de konseptet med å prioritere,
og etter den tøffe runden gikk det på skinner hvor fokuset var på hva som var viktig og hva
som skulle være med. På den måten mener han at prioriteringer bidro til å holde tidsfristen.
Begrunnelse for påstand 4


For harde forhandlinger om risikodeling kan skade det videre samarbeidet mellom
partene i et PS2000-prosjekt.

Prosjektet han leder nå har en risikodeling hvor de som leverandør sitter igjen med store
deler av risikoen, og de har måttet jobbe gratis de siste månedene for å ferdigstille
leveransen. Dette er noe han er svært misfornøyd med. Han mener at det ikke er bra å kjøre
så harde forhandlinger i PS2000-prosjekter. Han begrunner dette med at en slik risikodeling
undergraver PS2000-regimet ved å ha en så lite samarbeidsvillig motpart. Det fører også til
at ingen av partene gir ved dørene og at kontrakten da blir håndtert som en fastpriskontrakt.
I det tidligere prosjektet han deltok i, var balansen veldig fin, og der kunne de ofte overse
små bagateller, ved at kunden gjorde noe ekstra for dem uten å føre det ned og det samme
gjorde også leverandøren. Kunden var veldig motivert til å samarbeide, forklarer han. I dette
prosjektet er kunden veldig lite samarbeidsvillig, og grunnen til dette tror han er at de har
eksterne prosjektledere som ikke har erfaring med PS2000. De er vant til å være ”strenge”
mot leverandøren, og dette er grunnen til at de har kjørt så harde forhandlinger.
Begrunnelse for påstand 5


Insentivordningene og iterasjonsløpet er det mest positive med PS2000.

Selv om han syns risikodelingen i det nåværende prosjektet er skjev, mener han at
insentivordningene er noe av det beste i PS2000, siden begge parter er i samme båt. De som
bedrift har tapt store summer på den sene leveransen, men på den annen side har også
kunden tapt mye på en så sen leveranse med tanke på tid. På den måten taper og vinner de
sammen og vil gjøre alt for å forbedre neste fase av prosjektet.
Han syns også iterasjonsløpet i PS2000 er noe av det mest positive i kontraktstandarden,
hvor du har kontrollpunkter og evaluerer produktet underveis. Her sjekkes kvalitet og
fremdrift, men det skjer også en evaluering av prosessene – måten man faktisk jobber på.
Dette gjorde de i samarbeid med kunden.
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Begrunnelse for påstand 6


PS2000 løser også de mest utfordrende prosjektene.

Til tross for at prosjektet de jobber i nå ikke har gått så bra for dem økonomisk, mener han
de har kommet seg ut av det og fått levert. Sånn sett har prosjektet kommet gjennom selv
tøffe perioder, og derfor mener han at PS2000 også løser selv de mest utfordrende
prosjektene.
Begrunnelse for påstand 7


Hvis det er en kunde som ikke vet hva han vil ha, er ikke PS2000 et strategisk
kontraktvalg.

Intervjuobjektet påstår at det er nytteløst å bruke PS2000 som kontrakt i prosjekter hvor
kunden ikke er moden. Dette begrunner han med at i PS2000-prosjekter er kunden nødt til å
være aktivt med i prosjektet, siden mange av grunnprinsippene i kontrakten er at det skal
være tettest mulig samarbeid. Derfor mener han at dersom en kunde ikke har tid eller
mulighet til å sette inn ressurser i prosjektet, bør de unngå å bruke denne standarden.
Begrunnelse for påstand 8


PS2000 ble valgt fordi risiko er delt og skaper felles målbilde.

Selv om det er kunden som velger kontrakt, mener intervjuobjektet at de ser på valg av
PS2000 som et stort konkurransefortrinn. Han mener denne kontraktstandarden skaper et
felles målbilde, og at risiko blir delt.
Begrunnelse for påstand 9


SSA legger ikke opp til godt samarbeid

Intervjuobjektet mener det er altfor tydelig definert hvem som er kunde og leverandør i SSA.
Med dette mener han at store deler av risikoen ligger på leverandøren, som er skadelig for
samarbeidet. Partene har da egne interesser, og ikke felles mål å jobbe mot slik som i
PS2000. Prismodellen i SSA bygger ikke opp under fellesskap.
6.7.3 Helhetsvurdering
Intervjuobjektet har lang erfaring med bruk av PS2000, og virker totalt sett fornøyd med
kontraktstandarden. Det at han tidligere har jobbet med SSA gjør at han kan trekke
sammenligninger. Han forteller at bedriften han jobber i har vært med på å utvikle PS2000, i
tillegg til at de fortsatt er aktive i prosessen videre med den. Jeg utelukker ikke at dette
påvirket intervjuet, men han svarte nøytralt og trakk frem både positive og negative sider av
PS2000. Bedriften hans har heller ikke noe å vinne på denne kontraktstandarden da de ikke
sitter med forvaltningsansvaret, og det er derfor ingen grunn til å tro at han skal være
upresis når han forteller om sine erfaringer.
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Til tross for at han kun har deltatt i to prosjekter med PS2000 som kontraktstandard, har han
mange års erfaring med standarden siden det har vært store prosjekter med flere leveranser
som har gått over mange år. Påstandene han kommer med er alle basert på erfaringer fra
disse to prosjektene. Intervjuobjektet påstår at PS2000 løser de mest utfordrende
prosjektene, og begrunner det med å si at de har klart å levere selv om det har vært mye
senere enn planlagt. Det at de har klart å levere første leveranse kan være fordi de på
slutten jobbet helt gratis, og ikke fordi PS2000 hjalp dem med å løse denne utfordringen.
Med denne påstanden som dempende faktor vil jeg anse at erfaringene til intervjuobjektet
har relativt høy relevans for problemstillingen.

6.8 Intervjuobjekt 8
6.8.1 Intervjuobjektets påstander
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Med PS2000 kan det være vanskelig å få benyttet ressursene best mulig.
PS2000 er et rammeverk som legger godt til rette for å løse utfordringer.
Kontrollpunktene er en klar styrke ved PS2000.
I løsningsbeskrivelsesfasen kan det være en utfordring å bli passe konkret.
Med PS2000-regimet har man et insentiv til å jobbe bedre sammen.
Med målpris blir det en stor administrativ jobb å kjøre ulike faser parallelt.
PS2000 understøtter smidig prosessutvikling på en gunstig måte.
PS2000 ble valgt fordi det ble det ble bestemt å gjennomføre prosjektet på en smidig
måte.

6.8.2 Intervjuobjektets begrunnelse av påstandene
Begrunnelse for påstand 1


Med PS2000 kan det være vanskelig å få benyttet ressursene best mulig.

Dette prosjektet gjennomføres med oppdragsavtaler der hver og en oppdragsavtale
overlapper hverandre. Dagen etter at de er ferdig med konstruksjonsfasen på en leveranse,
starter de med konstruksjonsfasen på neste leveranse. Store deler av året har de derfor
overlappende enten løsningsbeskrivelse og konstruksjon eller godkjenningsfase og
konstruksjon. Intervjuobjektet mener dette fører til problemstillinger fordi det av og til blir
veldig travelt på mange fronter samtidig. I en slik prosess blir det en utfordring å benytte
ressursene på best mulig måte.
Begrunnelse for påstand 2


PS2000 er et rammeverk som legger godt til rette for å løse utfordringer.

Denne påstanden begrunnes av intervjuobjektet med at man blant annet har
kontrollpunkter per iterasjon som legger opp til en grundig og fortløpende kvalitetskontroll.
Han mener det er veldig viktig for dem å være sikre på at de har levert funksjonalitet som
virker på den måten kunden ønsker det skal virke. Hvis man utnytter de mulighetene og gjør
det bra, er det en klar styrke for gjennomføringen, sier han. Likevel mener han det er fullt
mulig å kjøre et prosjekt etter PS2000 og slurve mye med de tingene og pådra seg de samme
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utfordringene mot slutten som man ofte har i fossefallsmetoder. Han sier
kontraktstandarden legger til rette for og gir gode muligheter for å finne smarte løsninger,
men det skal mer til enn å velge PS2000 for å få det til.
Begrunnelse for påstand 3


Kontrollpunktene er en klar styrke ved PS2000

Intervjuobjektet er svært fornøyd med kontrollpunktene i PS2000, hvor man blir formelt
enige underveis, kan sjekke kvalitet på det man har laget, bestemme om man har utviklet
funksjonalitet på en riktig måte og at man kan bruke dem som konkret sikringsregime. Han
mener det ellers er veldig enkelt å si at man skal huske å gjøre dette underveis i et prosjekt,
men at det er fort gjort å legge det bort i senere leveranser. Det blir da heller en avdukning
på slutten hvor man både skal finne ut av kvalitet og ikke minst hvordan ting er laget og
gjort. Men hvis man først har det i kontrakten slik som i PS2000, blir det en del av
gjennomføringsmodellen, og blir dermed gjort. Dette mener han er veldig risikoreduserende,
men sier at det må legges ned en god del arbeid i kontrollpunktene for at dette faktisk skal
utgjøre en fordel.
Begrunnelse for påstand 4


I løsningsbeskrivelsesfasen kan det være en utfordring å bli passe konkret.

I dette prosjektet har de slitt litt med at de har vært altfor lite konkrete. De har etablert en
produktkø som har relative estimater, men ofte har man ikke konkretisert hva som er
innenfor og utenfor denne produktkøen. Det har også vært lite konkretiseringer og
avgrensninger i løsningsbeskrivelsesfasen. Dette har ført til en del utfordringer i neste fase,
fordi man da har hatt økende behov for å avklare stadig flere ting.
Begrunnelse for påstand 5


Med PS2000-regimet har man et insentiv til å jobbe bedre sammen.

Intervjuobjektet mener fastpriskontrakt er en vinn–tap-situasjon fordi man i utgangspunktet
har en interessekonflikt. Men i PS2000 er det en vinn–vinn- eller tap–tap-situasjon. Kunde og
leverandør taper og vinner i fellesskap. Om det kommer frem at inneværende leveranse ikke
leverer tilfredsstillende, er det uheldig for dem som leverandør. Men det er også negativt for
kunden som må betale mer. På den måten vil de jobbe bedre sammen, og noe av det
viktigste for dem er å forbedre avklaringer i forkant. Hvis de blir sittende og vente på en
avklaring taper begge partene penger. Intervjuobjektet er derfor svært fornøyd med
målprisdelen i PS2000, som fører til en felles interesse av å holde seg innenfor den
kontraktfestede prisen.
Begrunnelse for påstand 6


Med målpris blir det en stor administrativ jobb å kjøre ulike faser parallelt.
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I prosjektet som intervjuobjektet leder har de ulik prismodell for de forskjellige fasene. De
kjører eksempelvis løsningsbeskrivelsesfase på løpende timer, konstruksjonsfase på målpris
og feilretting og godkjenning på fast pris. Dette mener intervjuobjektet gjør det til en
kompleks sak å holde styr på timene, ettersom man opererer med ulike betalingsformer.
For å finne en bedre løsning på denne utfordringen har de vurdert å ha en avstand mellom
konstruksjonsfase og neste løsningsbeskrivelsesfase på ca. to uker, men da er det kanskje
100 utviklere som ikke vil ha noe å gjøre den tiden, og det vil koste dem altfor mye penger.
Begrunnelse for påstand 7


PS2000 understøtter smidig prosessutvikling på en gunstig måte.

Intervjuobjektet mener det i IT-bransjen har vært vanlig å tro at man kjenner de beste
løsningene i forkant, men at det etter hvert er blitt innlysende at man ikke gjør det. Derfor
mener han smidig utviklingsmetode er veldig positivt. Det legger opp til en modell hvor man
kan ta flere avgjørelser underveis, og han sier det er svært positivt at PS2000 støtter opp
under det.
Begrunnelse for påstand 8


PS2000 ble valgt fordi det ble det ble bestemt å gjennomføre prosjektet på en smidig
måte.

Intervjuobjektet mener PS2000 ble valgt fordi de bestemte seg for å utvikle på en smidig
måte i dette prosjektet.
6.8.3 Helhetsvurdering
Intervjuet ble gjennomfør med en prosjektleder fra leverandørsiden som deltar i et stort
prosjekt med PS2000 som kontraktstandard. Han er overordnet ansvarlig for det bedriften
hans leverer i dette prosjektet. Fra tidligere har han erfaring med SSA. Dette er det første
prosjektet intervjuobjektet deltar i med PS2000 som kontraktstandard, men han forteller at
flere kollegaer har mye erfaring med kontraktstandarden. Han har derfor hele tiden hatt et
støtteapparat å henvende seg til. Han trekker frem både positive og negative sider av
PS2000, er reflektert og begrunner påstandene sine godt. Intervjuet er derfor godt bidrag til
denne oppgaven.

6.9 Intervjuobjekt 9
6.9.1 Intervjuobjektets påstander
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PS2000 er laget veldig fleksibel, men det følger en del problemer med fleksibiliteten.
Det er få som er iterative i konstruksjonsfasen ved bruk av PS2000.
PS2000 kan ha positiv effekt på prosjektresultater.
Målprismodellen virker disiplinerende.
Avregningsteknisk kan insentivordningene være veldig komplisert.
PS2000 er utfordrende for uerfarne brukere.
PS2000 blir valgt fordi det er en balansert kontrakt som legger til rette for smidig
utviklingsmetodikk.
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8. SSA sier veldig lite om prosessene i et prosjekt.
6.9.2 Intervjuobjektets begrunnelse av påstandene
Begrunnelse for påstand 1


PS2000 er laget veldig fleksibel, men det følger en del problemer med fleksibiliteten.

Intervjuobjektet forklarer at det er en utfordring å finne balansen mellom den fleksibiliteten
som PS2000 legger opp til og den formaliteten man må ha i en leveransekontrakt. Enkelte
kunder ser på PS2000 som en fleksibel avtale hvor man kan tillate seg flere endringer
underveis, uten å registrere dette som en endring. De argumenterer for at leverandøren
uansett får betalt på grunn av målprisen og dette mener han fører til tvil flere steder om
hvordan man skal håndtere endringer.
Begrunnelse for påstand 2


Det er få som er iterative i konstruksjonsfasen ved bruk av PS2000.

I det første prosjektet hvor de brukte PS2000, forteller intervjuobjektet at de og kunden ble
enige om at det ikke skulle være så iterativt; de bare delte inn leveransen i flere deler. Han
syns i utgangspunktet at det er positivt, men det blir ikke automatisk iterativt av den grunn.
Det er blitt noe bedre etter hvert som smidig metodikk har tatt seg mer inn i markedet.
Likevel mener han at det fortsatt er få som er iterative ved bruk av PS2000. Man går ikke
tilbake etter en iterasjon, sier han, og forklarer at han derfor er skeptisk til hvor iterativ
konstruksjonsfasen egentlig er i praksis. Det er bare slik at man faser leveransen inn i delleveranser, sier han. Men samtidig påpeker han at i den nye, smidige PS2000-versjonen er
det inkludert samsvar mellom kontraktens intensjoner og hva du gjør i praksis i
konstruksjonsfasen. Den smidige varianten er mer iterativ enn den forrige, sier han.
Begrunnelse for påstand 3


Valg av PS2000 er resultat av et tankesett som kan ha positiv effekt på
prosjektresultater.

Intervjuobjektet mener valg av PS2000 som kontraktstandard er et resultat av et tankesett.
Han tror dette tankesettet er hovedårsaken til at resultatet er blitt bra, og ikke nødvendigvis
kontrakten som sådan. Tankesettet er et symbol på at kunden har en annen tilnærming til
det å kjøpe systemutviklingsprosjekter og er mer kompetent. Når de som leverandør
vurderer om de skal gi bud på et systemutviklingsprosjekt, er nettopp et av kriteriene at
kunden skal være kompetent. Dette mener han de får godt svar på ved å vurdere hvilken
kontrakt og metodikk kunden legger opp til. Det er svært positivt hvis kunden velger PS2000
fremfor SSA, de får da svar på om det er samsvar i tankesettet til kunde og leverandør.
Denne kontraktstandarden er også et tegn på at samarbeidet er godt. Intervjuobjektet
konkluderer derfor med at de PS2000-prosjektene som har vært vellykkede skyldes at
kunden er flink og moden, og at samarbeidet har fungert bra, men er usikker på hvor mye av
det som skyldes kontrakten versus det tankesettet partene har.
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Begrunnelse for påstand 4


Målprismodellen virker disiplinerende.

Intervjuobjektet mener PS2000 virker disiplinerende overfor kunden og skaper insentiver for
begge parter. På grunn av målprisen mener han at kunden føler seg mye mer ansvarlig for å
komme i mål og tar raskere beslutninger fordi det koster for dem også. Begge parter vil ha et
ønske om å komme sammen mye tidligere i prosjektet for å finne gode løsninger hvor begge
har noe å vinne på det.
Begrunnelse for påstand 5


Avregningsteknisk kan dette med insentivordningene være veldig komplisert.

Selv om intervjuobjektet er fornøyd med insentivordningene, mener han at det kan være
vanskelig å regne de ut, spesielt der hvor målprisen blir delt i ulike komponenter. Som
eksempel nevner han et prosjekt hvor prosjektlederen har brukt 20% mer tid enn planlagt.
Da har de hatt en utfordring i å finne ut hvilken komponent denne tiden skal føres på, og
dermed hvilken målpris det skal være. Dette mener han blir svært problematisk å følge opp.
Begrunnelse for påstand 6


PS2000 er utfordrende for uerfarne brukere.

Det kreves en viss modenhet fra begge parter for at PS2000-prosjekter skal være vellykket. I
de tilfellene hvor kunden ikke har denne modenheten, blir det mange utfordringer, og det
blir ikke samsvar mellom intensjonen til PS2000 og hvordan den faktisk brukes.
Begrunnelse for påstand 7


PS2000 blir valgt fordi det er en mer balansert kontrakt og fordi den legger til rette
for smidig utviklingsmetodikk.

Intervjuobjektet mener de har valgt å ta i bruk PS2000 fordi den er mer balansert og på
grunn av utviklingsmetodikken.
Begrunnelse for påstand 8


SSA sier veldig lite om prosesser i et prosjekt.

Intervjuobjektet mener SSA kun sier noe om hva som skal leveres, når det skal leveres og
hvor mye det skal koste. Den sier ikke noe om prosesser og samarbeid. Fossefallsmetoden
som SSA baserer seg på gir mindre samarbeid mellom involverte parter.
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6.9.3 Helhetsvurdering
Intervjuobjektet har lang erfaring med PS2000, og bedriften hvor han jobber har brukt
kontraktstandarden i mange prosjekter. Han har også brukt SSA i flere prosjekter og kan
dermed trekke sammenligninger.
Helhetsmessig anbefaler intervjuobjektet PS2000 som kontraktstandard, men han er langt
fra ukritisk. Argumentasjonen er godt gjennomtenkt, og blandingen av positive og negative
erfaringer med PS2000 gjør intervjuet høyst relevant til problemstillingen i denne oppgaven,
og er godt bidrag.
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7. Felles påstander
I dette kapittelet vil påstander fra de ulike intervjuene i kapittel 6 bli trukket ut og
kategorisert i forskjellige temaer. Utgangspunktet for de ulike temaene er tatt fra
intervjuguiden (se kapittel 4.5). For å lette lesingen samt trekke ut påstander som går igjen i
flere av intervjuene har jeg laget noen fellespåstander som gir essensen av
enkeltpåstandene innenfor den kategorien. Kapittelet vil legge grunnlaget for
diskusjonsdelen i oppgaven.

7.1 Årsaker til valg av kontraktstandard
PS2000 blir valgt fordi den støtter iterativ/smidig utviklingsmetodikk








PS2000 ble valgt fordi den gir grunnlag for smidig utviklingsprosess
PS2000 ble valgt på grunn av utviklingsmetodikken
PS2000 ble tatt i bruk fordi den legger til rette for smidig utviklingsmetodikk
PS2000 ble valgt fordi den legger til rette for smidig utviklingsmetodikk
PS2000 ble valgt fordi det er den kontraktstypen som best kan tilpasses smidig
utvikling.
PS2000 ble valgt fordi det ble det ble bestemt å gjennomføre prosjektet på en smidig
måte.
PS2000 blir valgt fordi det er en kontrakt som legger til rette for smidig
utviklingsmetodikk.

PS2000 blir valgt fordi det er en balansert kontrakt




PS2000 ble valgt fordi det blir ansett for å være litt mer balansert kontrakt.
PS2000 ble valgt fordi risiko er delt og skaper felles målbilde.
PS2000 blir valgt fordi det er en balansert kontrakt.

7.2 Gjennomføring
PS2000 er gunstig for samarbeid, kontroll og åpenhet





PS2000 gir grunnlag for bedre samarbeid, bedre kontroll og mer åpenhet.
Det bidrar til mer åpenhet at prosjektet sitter på samme sted.
PS2000 bidrar til mye åpenhet mellom alle parter i et prosjekt.
Det er en fordel at prosjektet sitter på samme sted.

Løsningsbeskrivelsesfasen i PS2000 er krevende




Første løsningsbeskrivelsesfase er den tøffeste i et PS2000 prosjekt.
I løsningsbeskrivelsesfasen kan det være en utfordring å bli passe konkret.
Det at rollene i PS2000 bare beskrives på et overordnet nivå, fører til utfordringer i
oppstartsasen.
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PS2000 øker bevisstheten rundt de tre elementene i prosjekttrekanten



PS2000 bidrar til å holde prosjektet innenfor avtalt tid, kostnad og kvalitet
Med PS2000 er det en bevissthet på at tiden skal holdes

Hovedstyrken til PS2000 er prosjektmetodikken






Iterasjonsløpet er det mest positive i PS2000.
Med den metoden som er tenkt i PS2000, kan du få et fantastisk utviklingsprosjekt.
Kontrollpunktene er en veldig styrke i PS2000.
Det mest positive i PS2000 er prosjektmetodikken.
PS2000 understøtter smidig prosessutvikling på en gunstig måte.

Det er få som er iterative i konstruksjonsfasen ved bruk av PS2000



Det er få som er iterative i konstruksjonsfasen ved bruk av PS2000
Vi har et stykke å gå før smidig utviklingsmetodikk kan passe inn med regler i offentlig
sektor.

7.3 Risikodeling
Risikodeling bidrar til tettere samarbeid og mer effektivitet





Med risikodeling i PS2000-regimet har man et insentiv til å jobbe bedre sammen
Risikodeling bidrar til tidspress
Målprismodellen virker disiplinerende
PS2000 gir trygghet til leverandøren på grunn av risikodeling

Insentivordningene er blant det mest positive i PS2000





Insentivordningene er det mest positive i PS2000
Det å ha målpris skjerper aktørene
Prosjekt med PS2000 lykkes fordi risiko er delt
Insentiver er en veldig god ide

Få prosjekter nyter godt av insentiver



Insentivmodellen ikke fordelaktig for kunden.
Man kan stille spørsmål ved effekten av insentivordningene.

Administrasjon av målpris er krevende




Målpris fører til mye administrasjon.
Avregningsteknisk kan insentivordningene være veldig komplisert
Med målpris blir det en stor administrativ jobb å kjøre ulike faser parallelt.
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7.4 Øvrige påstander
PS2000 løser utfordringer



PS2000 er et rammeverk som legger godt til rette for å løse utfordringer
PS2000 løser også de mest utfordrende prosjektene

Bruk av PS2000 krever en moden kunde





Hvis det er en kunde som ikke vet hva han vil ha, så er ikke PS2000 et strategisk
kontraktvalg.
PS2000 har ingen nytteverdi hvis kunden ikke vet hvordan den er tenkt brukt
Brukere med lite erfaring som tar i bruk PS2000 møter utfordringer.
PS2000 er utfordrende for uerfarne brukere.

Enkelte ting er ikke tydelig regulert i PS2000



Enkelte ting er ikke helt tydelig regulert i PS2000
Det er noen punkter i avtalen som det ikke står så mye om, som for eksempel
oppsigelse av avtaler

PS2000 er et komplisert regelverk




PS2000 er et meget komplisert og omfattende regelverk som krever mye kunnskap
knyttet til kontraktsstandarden
PS2000 er en svært vanskelig kontrakt å skrive.
PS2000 er laget veldig fleksibel, men det følger en del problemer med fleksibiliteten.

SSA er en ubalansert kontrakt





SSA gir altfor store avstander mellom kunde og leverandør
SSA er litt for kundevennlig
SSA er en ubalansert kontraktstandard
SSA legger ikke opp til godt samarbeid

PS2000 kan også virke negativt for samarbeidet mellom partene i et prosjekt




Ved bruk av PS2000 mister man det totale bildet av prosjektet som skal leveres
Målprisen skader samarbeidet mellom de involverte partene
PS2000 likestiller ikke kunde og leverandør
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Øvrige påstander

Risikodeling

Gjennomføring

Valg av
PS2000

7.5 Oppsummering
Påstand

Kunder som er
enige
PS2000 blir valgt fordi den støtter iterativ 5
utvikling

Leverandører som er
enige
2

PS2000 ble valgt fordi det blir ansett som en 1
mer balansert kontrakt

2

PS2000 er gunstig for samarbeid, kontroll og 3
åpenhet

1

Løsningsbeskrivelsesfasen
krevende

3

i

PS2000

er -

PS2000 øker bevisstheten rundt de tre
elementene i prosjekttrekanten

1

1

er 2

3

Konstruksjonsfasen i PS2000 er ikke så 1
iterativ

1

Risikodeling bidrar til tettere samarbeid og 2
mer effektivitet
Insentivordningene er blant det mest 3
positive i PS2000
Få prosjekter nyter godt av insentiver
2

2

Administrasjon av målpris er krevende

1

2

PS2000 løser utfordringer

1

1

Bruk av PS2000 krever en moden kunde

1

3

Enkelte ting er ikke tydelig regulert i PS2000

2

-

PS2000 er et komplisert regelverk

2

1

PS2000 kan også virke negativt for 2
samarbeidet mellom partene i et prosjekt
SSA er en ubalansert kontrakt
1

1

Hovedstyrken
til
prosjektmetodikken

PS2000

1
-

3

Tabell 7.5: Intervjuobjektenes holdning til de viktigste påstandene.
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8. Diskusjon
I dette kapittelet vil jeg besvare forskningsspørsmålene i oppgaven ved å knytte funnene fra
analysen opp mot teorien som er brukt. Erfaringer med andre kontraktstandarder enn
PS2000 som har kommet frem i studiet, vil også bli presentert. Der jeg vurderer det som
hensiktsmessig, vil jeg komme med forslag til forbedringer av PS2000 og bruken av den.

8.1 Generelle erfaringer med bruk av ulike kontraktstandarder
Det overordnede forskningsspørsmålet i denne oppgaven, er som beskrevet i kapittel 1.2,
slik:
RQ: Hva er erfaringene med bruk av ulike kontraktstandarder i store prosjekter
hvor iterativ utviklingsmetode brukes?
Her har jeg valgt å konsentrere meg om PS2000 ettersom det er en stadig mer brukt
kontraktstandard det er forsket lite på. For å besvare det overordnede forskningsspørsmålet
må det derfor gjøres ytterligere undersøkelser. Noen av intervjuobjektene i denne
forskningen har likevel delt sine erfaringer med IKT-Norges kontrakt og SSA. De vil bli
beskrevet i det etterfølgende og kan brukes som utgangspunkt for videre forskning på
lignende spørsmål.
8.1.1 Erfaringer med IKT-Norges kontrakt
Tre av intervjuobjektene nevner at de har erfaring med bruk av IKT-Norges kontrakt i noen få
prosjekter, som forøvrig ikke har brukt iterativ utviklingsmetode. De går ikke inn på noen
detaljer om kontrakten utover dette, og den vil derfor ikke bli sammenlignet med PS2000
grunnet manglende data.
8.1.2 Erfaringer med SSA
Når det gjelder SSA, har åtte av de til sammen ni intervjuobjektene erfaring med bruken av
den fra tidligere og pågående prosjekter. Det er kun ett av intervjuobjektene som trekker
frem noe positivt ved SSA. Han mener enkelte prosjekter trenger et disiplinert regime og
strengere retningslinjer. I slike prosjekter mener han at fossefallsmetoden passer bedre og
syns det er positivt at SSA understøtter en slik utviklingsmetodikk.
Fire av intervjuobjektene, hvorav tre er fra leverandørsiden, mener SSA er en ubalansert
kontrakt som er altfor kundevennlig. Den fjerde representerer kundesiden, men har jobbet i
offentlig sektor i underkant av ett år og har fra tidligere 26 års erfaring fra det private
næringsliv. Det er derfor verdt å merke seg at alle som mener SSA er en ubalansert kontrakt,
hovedsakelig har erfaring fra leverandørsiden. De syns fastprismodellen i SSA fører til store
avstander mellom kunde og leverandør og skader samarbeidet mellom dem, fordi de ikke
har samme utgangspunkt å jobbe ut i fra. Et av intervjuobjektene mener i tillegg at
fastprismodellen i SSA skaper en konflikt mellom kunde og leverandør allerede ved starten
av et prosjekt, fordi modellen bygger på en vinn–tap-situasjon, altså en interessekonflikt
mellom partene. Dette samsvarer med teorien til Poppendieck og Poppendieck, som hevder
at fastpriskontrakt er til fordel for kunden på bekostning av leverandøren [23]. En årsak til at
ingen av intervjuobjektene fra kundesiden har nevnt SSA som en ubalansert kontrakt, kan
være at det ikke er de som sitter med den økonomiske risikoen ved bruk av den. I SSA binder
den valgte leverandøren seg til en fast pris og fast leveringstid, og det blir leverandørens
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oppgave å levere et system som oppfyller kundens krav. Risikoen for at systemet leveres i
henhold til spesifikasjonen ligger da på leverandøren. De risikerer å måtte jobbe ekstra for å
fullføre produktet, uten å få betalt for hele arbeidsinnsatsen. Selv om det er leverandøren
som har den økonomiske risikoen i SSA, kan også kunden risikere å få produktet levert mye
senere enn avtalt og med dårligere kvalitet [27]. En kan derfor argumentere for at kunden
kun eliminerer økonomisk risiko på kort sikt ved bruk av fastpriskontrakter, siden det kan få
uheldige resultater for sluttproduktet.
En annen utfordring med SSA, som trekkes frem av intervjuobjekt 9, er utviklingsmetodikken
som ikke er tilrettelagt for iterativ utvikling. Han mener SSA legger mer til rette for
fossefallsmetoden, som kun sier noe om hva som skal leveres, når det skal leveres og hvor
mye det skal koste. Det sier ingen ting om prosessene og samarbeidet i et prosjekt, noe som
har vært svært problematisk i ulike prosjekter de har hatt med SSA. Dette samsvarer med
Sliger og Broderick, som anser liten involvering av kunden underveis i de mest kritiske fasene
i utviklingsprosessen og lite samarbeid mellom kunde og leverandør som
hovedutfordringene ved bruk av fossefallsmetoden [16]. Samtlige intervjuobjekter mener at
SSA ikke er en passende kontrakt hvis prosjektet skal være iterativt.

8.2 Hva er bakgrunnen for valg av PS2000 som kontraktstandard?
Funnene fra studiet antyder at det hovedsakelig er to årsaker til valg av PS2000 som
kontraktstandard. For det første er den en balansert kontrakt sammenlignet med SSA. Det
oppgir tre av intervjuobjektene som årsak til at valget falt på PS2000. De begrunner det ulikt,
men et fellestrekk er at de synes risikodeling mellom kunde og leverandør bidrar til tettere
samarbeid mellom partene, fordi de får et felles mål å jobbe mot. For det andre fremheves
prosjektmetodikken som årsak til overgangen til PS2000. Syv av intervjuobjektene har valgt å
bruke PS2000 fordi den understøtter iterativ metode. Noen av intervjuobjektene mener
utviklingsmetodikken er hovedårsaken til kontraktbyttet, mens andre nevner den som en av
flere årsaker.
Det kan se ut til at noen av bedriftene velger å ta i bruk iterativ metode kun fordi det er den
mest brukte metoden i markedet, og derav PS2000 som kontrakt siden den støtter iterativ
gjennomføringsmodell. Men det er ikke alle prosjekter som er egnet til å bli gjennomført
iterativt. Det anbefales derfor at bedrifter i tillegg til å vurdere gjennomføringsmodellen,
også gjør andre vurderinger før de velger å ta i bruk iterativ metode og PS2000 som
kontrakt. Dette fordi det er en forutsetning i iterative metoder at det er tett samarbeid
mellom partene, og det kan tenkes at ikke alle kunder og leverandører er modne for et slikt
samarbeid [6]. Intervjuobjekt 2 forteller at de har støtt på flere utfordringer i PS2000prosjekter på grunn av utviklingsmetodikken, noe som har ført til dårlige resultater for
prosjektene. En løsning kan være at bedriftene velger å kjøre deler av prosjekter hvor
kravene ikke er helt klare, iterativt, og heller bruke fossefall på de delene hvor kravene er
bestemte. Utviklere bak PS2000 bør derfor også vurdere å tilrettelegge for at
fossefallsmetoden kan brukes i kontrakten.
Intervjuobjektene fra leverandørsiden er enstemmig enige om at de vil ta i bruk PS2000 for
neste prosjekt, hvis de får velge. Kundene har derimot delte meninger: Intervjuobjekt 1 og 2
ville definitivt ha valgt PS2000, intervjuobjekt 3 og 6 ville vurdert både PS2000 og SSA, mens
intervjuobjekt 4 ville gått for SSA, fordi han mener det både krever mye tid og økonomi å gå
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over til å bruke en annen kontrakt. Det er nærliggende å tro at intervjuobjektene fra
leverandørsiden er mer positive til PS2000 enn hva kundene er, ettersom kontrakten tar
hensyn til begge parter og deler risiko mellom dem. Kundene er trolig i tvil fordi de også får
en del av risikoen ved bruk av PS2000, i motsetning til i SSA, som i større grad ivaretar
kundens interesser [6].

8.3 Hva er erfaringene med bruk av PS2000 i store prosjekter med
iterativ gjennomføringsmodell?
Fem av intervjuobjektene syns hovedstyrken til PS2000 er at det er tilrettelagt for iterativ
gjennomføringsmodell. At PS2000 legger til rette for en iterativ utviklingsprosess, trenger
imidlertid ikke føre til at prosjektet blir gjennomført iterativt. Intervjuobjekt 6 forklarer at
selv om de valgte å bruke PS2000 på grunn av at den støtter iterativ utvikling, så er deres
prosjekt egentlig ikke særlig iterativt. Hun trekker frem det faktum at regjeringen har lagt
rammer for prosjektet som en mulig årsak til dette. Avtalt tid, budsjett og det som må være
minimum av funksjonelle krav for leveransen er fastsatt. Dette strider litt med prinsippet i
iterativ metode, hvor omfanget skal kunne reguleres for å holde avtalt tid og kostnad [16].
Intervjuobjekt 6 mener derfor at man på grunn av de faste rammene som er bestemt fra
politisk hold, har en lang vei å gå før iterativ metodikk kan tilpasses utvikling i offentlig
sektor. Forskning tilsier også at det kan være utfordringer på politiske, organisatoriske og
individuelle nivåer som fører til dårligere resultater i offentlige prosjekter [10]. Bestemt
omfang fra regjeringen er et eksempel på politiske bestemmelser i offentlige prosjekter som
kan føre til problemer når prosjektet skal gjennomføres iterativt.
Ut fra utfordringene med tilpassing av iterativ metode og offentlig regelverk, som nevnt
ovenfor, skulle man kanskje tro at et prosjekt ikke kan gjennomføres iterativt i offentlig
sektor. Men det trenger ikke nødvendigvis være tilfelle. Prosjektet kan heller kjøres iterativt
på lavere nivåer ved at man kan endre på det som er fleksibelt, for eksempel kravene til
informasjonsflyt og skjermbilder. Det har fungert helt optimalt i organisasjonen hvor
intervjuobjekt 1 jobber. De har gjennomført utviklingen av et stort og offentlig system som
har hatt visse krav fra politiske hold, men har likevel klart å kjøre det iterativt. Dette er for
øvrig en svært interessant problemstilling som bør undersøkes nærmere.

8.4 Hva er fordelene og ulempene med risikodeling i PS2000?
8.4.1 Fordeler med risikodeling i PS2000
Som beskrevet i kapittel 3.4.3 skriver Eckfeldt m.fl. [32] i sin erfaringsrapport at risikodeling
mellom partene gir kunden en følelse av at leverandøren samarbeider med dem i fellesskap
for å få prosjektet til å bli vellykket. Forskning viser også at kontrakter der risikoen er
balansert og hvor alle parter opplever en generell rettferdighet, skaper et insentiv for
samarbeid og et mål om felles problemløsning [33]. Dette ser ut til å stemme godt overens
med funnene i denne oppgaven, hvor samtlige intervjuobjekter nevner risikodeling som noe
av det mest positive ved PS2000. De mener den største fordelen med insentivordningene
relatert til risikodeling er at kunde og leverandør får et felles mål de jobber mot. Partene
taper og vinner sammen, noe som ifølge fem av intervjuobjektene bidrar til tettere
samarbeid mellom kunde og leverandør.
Intervjuobjekt 6 mener leverandøren blir skjerpet ved bruk av målpris og ønsker å levere
kvalitet. For å få systemer med høy kvalitet, er tillit mellom partene en forutsetning [34].
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Kontrakter som er basert på slike tillitsforhold mellom partene er for eksempel kontrakter
fra Toyota, som har hatt stor suksess nettopp fordi de involverte partene har ansvar for
kostnaden i fellesskap. Intervjuobjekt 6 tror også valg av PS2000 gir et signal fra kunden til
leverandøren om at de ikke ønsker å være strenge, og leverandøren får på den måten en
trygghet. Dette tror hun bidrar til gjensidig tillit mellom partene.
8.4.2 Ulemper med risikodeling i PS2000
Intervjuobjekt 5 og 6 er uenige i at risikodeling fører til tettere samarbeid. De tror de
involverte partene i prosjektet heller blir opptatt av sitt område for å kunne levere tidsnok,
og mindre villige til å hjelpe hverandre. Av den grunn mister de fokuset på helheten, noe
som skader samarbeidet mellom kunde og leverandør i det lange løp. Det er dermed delte
meninger om hvorvidt risikodeling i PS2000 bidrar til tettere samarbeid mellom de involverte
partene i et prosjekt eller ikke.
En annen negativ side ved risikodelingen som tre av intervjuobjektene trekker frem, er at
målpris krever svært mye administrasjon. De mener det er en vanskelig jobb å beregne
insentiver, fordi insentivmodellfiguren er komplisert og etterlyser derfor en enklere
veiledning for hvordan dette kan gjøres. Insentivmodellfiguren i PS2000 er egentlig svært
enkel, men lite intuitiv. Utviklerne bak PS2000 bør derfor vurdere å forenkle denne for
brukerne.
Intervjuobjekt 9 forteller at enkelte kunder ser på PS2000 som en fleksibel avtale hvor de
kan tillate seg flere endringer underveis uten å registrere dette som endringer. Dette tror
han er en konsekvens av risikodelingen. Kundene argumenterer for at leverandøren uansett
får betalt på grunn av målprisen, noe han mener flere steder fører til tvil om hvordan man
skal håndtere dette. Det kan være at dette skyldes manglende detaljer rundt
endringshåndtering, som også intervjuobjekt 2 har vært inne på. Etter mitt skjønn bør derfor
partene, før et prosjekt settes i gang, gå gjennom detaljer angående endringer og hvordan
det skal håndteres.

8.5 Bidrar de unike egenskapene i PS2000 til å løse utfordringer
med tidligere kontraktstandarder i markedet?
DND mener PS2000 er blitt utviklet som en alternativ kontraktstandard for større ITprosjekter, basert på innsikt i utfordringer med andre kontraktstandarder i markedet [6].
Nedenfor vil jeg trekke frem de fire egenskapene som er nevnt i kapittel 3.4, og som
utviklerne bak PS2000 mener skal bidra til å løse utfordringer som tidligere kontrakter i
markedet har. De vil bli diskutert opp mot funnene i analysen.
Egenskap 1


Kontraktsstandarden er utviklet av kunder og leverandører i samarbeid. Dette øker
mulighetene for at begge parters interesser er ivaretatt og balansert.

Tre av intervjuobjektene mener de har tatt i bruk PS2000 fordi det er en mer balansert
kontrakt enn SSA, som ivaretar begge parters interesser. Intervjuobjekt 3 er uenig og mener
PS2000 ikke likestiller kunde og leverandør. Som en årsak til dette trekker hun frem heving
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av kontrakt, hvor hun mener kunden sitter igjen med større risiko dersom leverandøren
misligholder kontrakten.
Samtlige intervjuobjekter trekker frem risikodeling som noe av det beste i PS2000, fordi det
fører til at begge parters interesser er ivaretatt, noe som kan være en indikasjon på at
egenskap 1 bidrar til å løse utfordringen med ubalanserte kontrakter. Påstanden til
intervjuobjekt 3 bør likevel undersøkes nærmere.
Egenskap 2


Kontraktsstandarden er ment å tilrettelegge for å fange opp den læring som foregår
under gjennomføring av prosjektet. Det er ment at gjennomføringsmodellen skal
legge til rette for et integrert samarbeid mellom begge parter.

Intervjuobjekt 2 er svært fornøyd med utviklingsmetodikken i PS2000, som legger til rette for
at man lærer etter hver iterasjon ved å gjøre evalueringer. På den måten mener han at man
kan ta med seg erfaringsgrunnlaget videre i prosjektet. Intervjuobjekt 7 forteller at de kjørte
evalueringsworkshoper etter hver iterasjon, og lærte svært mye. Intervjuobjekt 1 og 8 er
også enige i at evalueringer ved kontrollpunktene i PS2000 bidrar til at de har et viktig
erfaringsgrunnlag til neste iterasjon. Funnene i denne oppgaven gir derfor en antydning til at
PS2000 tilrettelegger for å fange opp læring grunnet evalueringer som blir gjort etter hver
iterasjon. Men hvordan type læring og erfaringer dette gjelder, bør undersøkes nærmere.
I hvilken grad PS2000 legger til rette for integrert samarbeid mellom partene, er det delte
meninger om. Fire av intervjuobjektene sier de har fått bedre kontroll, mer åpenhet og
tettere samarbeid mellom partene i prosjekter hvor PS2000 brukes. De mener kunder og
leverandører hele tiden kjenner til avklaringer som blir tatt underveis i
prosjektgjennomføringen fordi de har et kontinuerlig samarbeid. Dette strider litt mot
argumenter fra intervjuobjekt 5 og 6, som begge mener PS2000 kan føre til større avstand
mellom kunde og leverandør fordi begge parter blir altfor fokuserte på sine egne oppgaver.
Intervjuobjekt 2 har heller ingen gode resultater å vise til når det gjelder samarbeid mellom
kunde og leverandør i prosjekter hvor de har brukt PS2000. Funnene kan tyde på at PS2000
alene ikke fører til integrert samarbeid, men at partene må sette i verk tiltak for at det skal
fungere i praksis. Et tiltak kan være å leie felles lokaler hvor begge parter sitter sammen, noe
fem av intervjuobjektene mener har vært svært positivt for samarbeidet mellom partene i
deres prosjekter.
Egenskap 3


Det er tilrettelagt for utstrakt bruk av motiverende økonomiske modeller i form av
insentivordninger, slik at eventuelle tids- og kostnadsbesparelser kommer begge
parter til gode og vice versa. Det skal utarbeides en usikkerhetsanalyse som legges til
grunn ved valg av spesifikke insentiver.

Alle intervjuobjektene i dette studiet forteller at insentivmodellen brukes i deres PS2000prosjekter, men det er kun tre av intervjuobjektene som har nøyaktig oversikt over hvordan
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risiko har vært delt mellom kunde og leverandør. En årsak til dette kan være at de ikke har
deltatt i forhandlingene om risikodeling, noe som kan tyde på at det er ledelsen har tatt
beslutninger uten at de som spesifikt jobber med kontrakten har fått informasjon om
detaljene i avtalen. Det kan igjen føre til at prinsippet med motiverende økonomiske midler i
PS2000 ikke får så stor betydning som det i utgangspunktet er meningen at det skal ha. Det
kan til dels bekreftes av funnene i oppgaven, siden ingen av intervjuobjektene nevner
kostnadsbesparelser de eventuelt kan oppnå gjennom insentiver som noe positivt. De er
heller opptatt av at prosjektet ikke skal overskride den avtalte tiden og budsjettet.
Oppnåelse av insentiver i forhold til kostnadsbesparelser ser derfor ikke ut til å ha så stor
betydning. Imidlertid er tre av intervjuobjektene negative og tviler på om noen nyter godt av
insentiver. De tror ikke noen prosjekter blir levert før tid og setter derfor spørsmålstegn ved
hvilken reell effekt insentivene har.
Intervjuobjekt 9 mener usikkerhetsanalysen i PS2000 er unødvendig og faktisk litt
forvirrende, og at den i praksis ikke har noen betydning.
Funnene i denne oppgaven viser at alle intervjuobjektene bruker insentivordningene det er
tilrettelagt for i PS2000, men det er kun ett av intervjuobjektene som forteller at de har
oppnådd økonomiske insentiver for et prosjekt. Det ser ut til at sanksjoner knyttet til
målprisen har større effekt på prosjekter enn de positive sidene ved insentivordninger. Dette
har trolig også noe å gjøre med at prosjekter oftest går over estimater enn under, slik
Moløkken og Jørgensen forklarer [1].
Egenskap 4


Kontraktstandarden tilrettelegger for iterativ gjennomføringsmodell, versjon 3.0 er
også tilpasset smidig utviklingsmetodikk.

Intervjuobjekt 9 er litt skeptisk til den iterative delen i PS2000. I hans bedrift har de i PS2000prosjekter hittil bare faset inn leveransen i flere deler, de går ikke tilbake etter en iterasjon
hvis det er nødvendig. Han understreker at den siste versjonen av PS2000 som nylig har
kommet, er tilpasset smidig metode på en bedre måte og trolig vil løse dette problemet.
Dette understøttes av DND, som har laget versjon 3 av PS2000 for å støtte smidig utvikling
på en bedre måte enn i versjon 2 [31]. Intervjuobjekt 7 mener også at prosjektet de kjører
ikke er så smidig. De resterende syv intervjuobjektene mener det er svært positivt at PS2000
legger til rette for iterativ gjennomføringsmodell. Selv om det bør gjøres vurderinger av den
smidige varianten i versjon 3 av PS2000, vil jeg anta at egenskap 4 i stor grad samsvarer med
funnene i dette studiet.

8.6 Kompetansekrav til brukere av PS2000
Smidige metoder fungerer best for erfarne team[16] og denne studien viser at det samme
også er tilfelle for PS2000. Fire av intervjuobjektene mener begge parter må være
kompetente for at PS2000 skal kunne brukes slik den er tenkt. Intervjuobjekt 7 sier at det er
nytteløst å bruke PS2000 dersom kunden ikke kjenner til retningslinjene i den. Dette fordi
mange av grunnprinsippene i PS2000 er at det skal være tettest mulig samarbeid mellom
partene, og hvis kunden ikke har tid eller mulighet til å sette inn ressurser i prosjektet, bør
de unngå PS2000.
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Intervjuobjekt 9 mener på den annen side at dersom en kunde velger PS2000 som kontrakt,
er dette et signal om at kunden har en annen tilnærming til det å kjøpe
systemutviklingsprosjekter og er mer kompetent enn kunder som foretrekker andre
kontraktstandarder. Han mener det er svært positivt hvis kunden velger PS2000 fremfor SSA,
siden de da får svar på om det er samsvar i tankesettet til kunde og leverandør.
Intervjuobjektet konkluderer derfor med at de PS2000-prosjektene som har vært vellykkede
skyldes at kunden er flink og moden. Hvorvidt en kunde som velger PS2000 slik signaliserer
at han er moden, gir imidlertid ikke funnene mine et entydig svar på. I organisasjonen der
intervjuobjekt 2 jobber, har de valgt å ta i bruk PS2000 selv om de ikke kjenner
retningslinjene i den. Intervjuobjekt 2 forteller at leverandøren utnytter tilfeller hvor kunden
ikke har kompetanse nok til å kunne jobbe etter modellen som PS2000 bygger på. På den
måten får leverandøren kunden til å ta ekstra kostnader der de egentlig ikke skal ha det. Han
mener derfor at det er en forutsetning for bruk av PS2000 at begge parter er modne nok til å
bruke den, ellers blir det utfordringer og manglende samsvar mellom intensjonen til PS2000
og hvordan den faktisk brukes.
Ut fra funnene synes det å være ulikt hvordan de ulike intervjuobjektene oppfatter PS2000
og dens innhold. Flere av intervjuobjektene fra kundesiden klarer ikke å skille
kontraktselementene i PS2000 fra bruk av iterativ metode. En grunn til dette kan være
utilstrekkelig kjennskap til detaljene i kontraktstandarden.
Tre av intervjuobjektene er enige om at PS2000 innebærer et komplisert regelverk som
krever mye kompetanse. Intervjuobjekt 4 forteller at han har brukt lang tid på å sette seg inn
i kontraktstandarden og hvordan den skal brukes. Intervjuobjekt 6 syns i tillegg at PS2000 er
svært vanskelig å skrive. Alle disse tre intervjuobjektene er fra kundesiden, og de er også
enige om at PS2000 krever tett oppfølgning av leverandøren. En årsak til at de syns PS2000
er komplisert, kan være at ingen av dem har fått noen form for opplæring før de begynte å
jobbe med kontraktstandarden. Funnene i oppgaven viser at kun to av intervjuobjektene har
deltatt på kurs om PS2000. De resterende intervjuobjektene har hovedsakelig fått innblikk i
kontraktstandarden gjennom kompetansedeling med kollegaer som har erfaring med bruk
av den. Det kan derfor se ut til at bedriftene ikke benytter eksterne kurs om PS2000 som for
eksempel DND holder. Selv om kompetansedeling om bruk av PS2000 mellom de ansatte i
en bedrift er svært positivt, er også kurs noe bedrifter bør vurdere for å få maksimalt utbytte
av kontrakten og heve kompetansen til de ansatte ytterligere.
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9. Avslutning
Målet med denne oppgaven har vært å belyse erfaringer ved bruken av ulike
kontraktstandarder, med hovedfokus på PS2000 i store og smidige utviklingsprosjekter.
Videre har jeg villet besvare de spesifikke forskningsspørsmålene i oppgaven.

9.1 Konklusjon
Funnene viser at samtlige intervjuobjekter har hatt en eller flere utfordringer med SSA som
de har prøvd å løse ved å gå over til å bruke PS2000. Hovedutfordringen i SSA har vært at
kontrakten ikke er balansert, siden fastprismodellen hovedsakelig ivaretar kundens
interesser. Et annet negativt aspekt ved SSA som har kommet frem, er at den ikke legger til
rette for en iterativ gjennomføringsmodell.
PS2000 er derimot en kontraktstandard som er blitt godt mottatt hos kunder og
leverandører selv der prosjektene ikke er levert innenfor avtalt tid. Representanter fra
leverandørsiden har en positiv innstilling til PS2000 og samtlige av dem vil velge denne
standarden ved neste prosjekt, dersom de kan bestemme. Intervjuobjektene fra kundesiden
har delte meninger rundt dette, men det er likevel bare ett av intervjuobjektene som ikke
ville valgt PS2000. Det er hovedsakelig utviklingsmetodikken og risikodelingen i PS2000 som
har vært årsakene til bedriftenes valg av kontraktstandarden.
En fordel med insentivmodellen relatert til risikodeling i PS2000, er at kunde og leverandør
taper og vinner i fellesskap. Slik fokuserer begge parter på å jobbe mot felles mål, noe som
er svært positivt for samarbeidet mellom partene. Godt samarbeid mellom de involverte
partene, i tillegg til en kompetent og moden kunde og leverandør som kjenner til
retningslinjene i kontraktstandarden, er forutsetninger for at PS2000 skal fungere slik den er
tenkt brukt.
Intervjuobjektene i studiet har ikke erfaring fra flere enn maksimalt tre prosjekter hvor de
har brukt PS2000. Det trengs derfor flere studier for å finne ut i hvilke sammenhenger
PS2000 som kontrakt virker bedre enn andre kontrakter i markedet, og hvorvidt den bidrar
til å holde prosjektet innenfor avtalt tid og budsjett i større grad enn ved for eksempel bruk
av SSA.
Avslutningsvis kan det konkluderes med at PS2000 løser utfordringen med ubalanserte
kontrakter som finnes i markedet, i tillegg til at den legger til rette for iterativ
gjennomføringsmodell. Hvorvidt de to andre egenskapene som DND mener er unike i
PS2000, har klart å løse utfordringer med kontrakter i markedet, gir ikke denne oppgaven et
entydig svar på. Det må gjøres ytterligere undersøkelser før man kan komme frem til en
konklusjon. Det er imidlertid verdt å nevne at dersom PS2000s egenskaper med økonomiske
insentiver skal ha noen effekt, bør det gjøres en jobb i forkant av prosjektet med å involvere
prosjektdeltakere og informere dem om detaljer rundt insentivmodellen. Spesielt bør
prosjektledere få delta i forhandlingene når avgjørelser om risikodeling tas, slik at de kjenner
detaljer rundt dem og vet hva som eventuelt må til for at de kan oppnå økonomisk gevinst.
Oppgaven viser altså at PS2000 er en fruktbar kontraktstandard hva gjelder gjennomføringer
av store og smidige IT-prosjekter, fordi risiko er delt mellom de involverte partene og på
grunn av gjennomføringsmodellen. Det er likevel ikke holdbart å velge PS2000 som kontrakt
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fordi den legger til rette for iterativ gjennomføringsmodell, bedrifter bør gjøre grundigere
vurderinger før den tas i bruk. Spesielt bør det vurderes om begge parter er modne, og villige
til å innføre tiltak, for et så tett samarbeid som det er meningen at PS2000 skal legge opp til.

9.2 Videre forskning
For at man skal kunne komme med sikrere, mer utfyllende konklusjoner til
problemstillingen, bør det gjøres flere undersøkelser. Dette fordi de fleste som er intervjuet i
forbindelse med denne oppgaven bare har noen få års erfaring med bruk av PS2000 og
heller ikke har brukt kontrakten i flere enn maksimalt tre prosjekter. Det er også viktig å ha
med perspektivet til alle de involverte partene i et prosjekt, helt fra ledelsen og til utviklere.
Intervjuobjektene fra kundesiden i denne oppgaven har jobbet i statlige bedrifter. Videre
forskning bør også inkludere private aktører som inngår kontrakt med andre private
bedrifter. Slik vil man kunne se om det er forskjell i praksis og erfaring mellom privat og
offentlig sektor. Dette vil bidra til et bredere perspektiv på bruk av PS2000 som
kontraktstandard.
Resultatene fra dybdeintervjuene i denne oppgaven kan brukes til å utforme et
spørreskjema som brukere av alle de tre vanligste kontraktstandardene som brukes i Norge
(SSA, IKT-Norges kontrakt og PS2000) skal besvare. På den måten vil resultatene fra det
spesifikke rundt PS2000 kunne brukes i en større sammenheng for å besvare det
overordnede forskningsspørsmålet: ”Hva er erfaringene med bruk av ulike
kontraktstandarder i store prosjekter hvor iterativ utviklingsmetode brukes”?
Samtidig som PS2000 har etablert seg som en smidig kontraktstandard, er også DIFI i gang
med å utarbeide en smidig versjon av SSA. Om noen år, når flere bedrifter har fått mulighet
til å benytte begge standardene, kan denne sammenlignes med versjon 3 av PS2000.
Fremtidig forskning vil derfor kunne avdekke nye svakheter og styrker ved både SSA og
PS2000, i tillegg til dem som har kommet frem i denne oppgaven.
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Available
from:

Vedlegg A
E-post som ble sendt som forespørsel for å delta i intervju
Hei
Jeg er en jente som tar master i Informatikk ved universitetet i Oslo, og for tiden jobber jeg
med en masteroppgave i samarbeid med Simula Research Laboratory (simula.no), hvor vi
gjør en undersøkelse på valg og erfaringer omkring kunde/leverandør-kontrakter i ITprosjekter. I den forbindelse er det aktuelt å gjennomføre et kort intervju (rundt 40 min.)
med en person som har erfaring med kontraktstandarden PS2000. Spørsmålene vil gå på
valg av kontraktstandard, erfaringer i forhold til kostnadsestimering og risikohåndtering,
brukervennlighet osv. Det er fullt mulig å trekke seg underveis i intervjuet og opplysningene
fra intervjuene vil bli behandlet konfidensielt.
Jeg vil sette svært stor pris på om du kan ta kontakt med meg på telefon xxxxxxxx eller epost farahk@ifi.uio.no, for videre informasjon.
Vennlig hilsen,
Farah Khan
(Mastergradstudent)
[simula.research laboratory]
Department of Software Engineering
Pb.134, NO-1325 Lysaker, Norway
-The world's second most productive research group on software
Development
Tel: +47 xxx xx xxx
farahk@ifi.uio.no
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Vedlegg B
Intervjuguide
Bakgrunn:
1. Kan du begynne med å fortelle om din rolle i organisasjonen og prosjektet/prosjekter
du deltar i?
2. Hvilke kontrakter har dere brukt tidligere, og hvilke bruker dere nå?
a. Hva var utfordringer/styrker med de gamle kontraktformene dere brukte?
b. Har PS2000 eventuelt bidratt til å løse disse utfordringene?
3. Hva er årsakene til deres valg av PS2000 som kontraktstandard?
4. Ble det gjort noen evalueringer av PS2000 før dere tok den i bruk?
a. Eventuelt, ble andre kontrakter også vurdert?
5. Ble det satt i gang noe prosess i forkant for å skolere deres folk i PS2000 og hvordan
bruke det mest mulig effektivt for deres prosjekt/selskap?
a. I så fall, vennligst redegjør for tiltak som ble satt i verk
Gjennomføring med PS2000
1. Kan du fortelle om noen utfordringer dere har møtt underveis i deres IT-prosjekter?
a. På hvilken måte bidro PS2000 til å løse disse utfordringene?
2. Er det noen spesielle erfaringer du vil trekke frem fra de ulike fasene i PS2000?
a. Hvordan har iterativ gjennomføringsmodell påvirket prosjektet deres?
3. Hvilket resultat har prosjekter som har brukt PS2000 oppnådd sammenlignet med
prosjekter som har brukt andre kontraktstandarder? (Med tanke på
under/overskridelser og levering til fast tid med kvalitet)
a. Hva bygger du eventuelle påstander om effekter på? (Hva er evidensen for de
forskjellige resultatene som er positive)
Risikodeling
1. Hvordan har dere ved hjelp av PS2000 brukt/behandlet prosjekt-trekanten? (Tid,
omfang, kostnad)
2. Har dere brukt insentivmodellen?
a. Kan du forklare hvordan den har vært brukt? (Hvordan har risiko vært delt
mellom kunde og leverandør)
3. Hvordan har effekten av risikodeling vært i de prosjektene hvor PS2000 har vært
brukt, sammenlignet med prosjekter hvor dere ikke har brukt PS2000?
a. Har usikkerheten og risiko knyttet til leveranse blitt mindre ved bruk av
PS2000, enn om dere hadde brukt en annen kontraktform?
4. Hva mener du er de viktigste fordelene og ulempene ved bruk av insentivordningene
relatert til risikodeling i PS2000?
5. Har bruken av PS2000 påvirket prosessene hos leverandør/kunde rundt estimering
og usikkerhetsberegninger?
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a. I så fall, på hvilken måte?
Konklusjon
1. Hva er de viktigste fordelene og ulempene – etter din mening – ved bruk av PS2000
2. Hvis du kunne få bestemme en kontraktstandard som skal brukes ved inngåelse av
neste prosjekt hos dere, hvilken ville du valgt og hvorfor?
3. Har du andre innspill til PS2000 eller andre kontrakter du har brukt?
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Vedlegg C
Søkeresultater
Jeg har valgt å søke etter litteratur i følgende databaser:
Navn

Beskrivelse

ACM Digital Library

Arkivet til Association for Computing Machinery
som jeg har tilgang til via universitetsbibliotekets
hjemmesider. Her er det artikler som er publisert
av ACM selv eller i sarmabeid med andre.

IEEE Xplore

Omfatter publikasjoner fra Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) og The
Institution of Engineering and Technology (IET).
Som er det digitale biblioteket som gir tilgang til
mer teknisk-relaterte publikasjoner.
Referansedatabase fra IET (The Institute of
Engineering and Technology).
Googles søkemotor for vitenskapelig litteratur.
Inneholder artikler, bøker, avhandlinger fra flere
kilder.
Tabell C.1: Søkedatabaser

INSPEC
Google Scholar

ACM
Søkeord
Software Projects
Incentives
Incentives in software Projects
IT-contracts
Risk sharing

Treff
48,830
4,936
1,948

Antall relevante artikler
4
0
0

28
2
495
0
Tabell C.2: Søkeresultater fra ACM databasen

I ACM databasen valgte jeg bare å gå gjennom tittelen til de 20 første artiklene for ”Software
Projects” siden det ble svært mange treff på dette søkeordet. De to neste søkestrengene har
jeg også kun gått gjennom de 20 første treffene for, men når det gjelder ”IT-contracts” gikk
jeg gjennom alle resultatene og de 30 første for ”Risk Sharing”.
IEEE
Søkeord
Treff
Antall relevante artikler
Software Projects
100
2
Risk sharing
32
1
Incentives
37
1
Software projects and risk 1
1
sharing
Tabell C.3: Søkeresultater fra IEEE databasen
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I IEEE databasen fikk jeg under ”software Projects” mange treff på risk management og
Project management, men ikke relevant til noe av det jeg var ute etter. Treffene under
”incentives” var hovedsakelig artikler om insentiver i andre felt, slik som i byggbransjen blant
annet.
INSPEC
Søkeord
Treff
Antall relevante artikler
Software Projects
2167
2
Incentives
4615
1
Risk sharing
185
0
IT-contracts
92
0
Software
Projects
and 3
0
incentives
Software projects and risk 1
0
sharing
Incentives and risk sharing
18
0
Incentives and IT-contracts
1
1
Risk sharing and It-contract
0
0
Tabell C. 4: Søkeresultater fra INSPEC databasen

Jeg gikk raskt gjennom kun de 20 første treffene under ”software Projects” og fant ingen
relevante artikler. Det som er fint med Inspec er at det er mulig å koble flere søkefelt
sammen, altså f. eks at jeg først søker på ”risk sharing” og deretter ”risk sharing og software
Projects”. Men de fleste artikler her inneholder prosedyrer på hvordan insentiver kan
beregnes, med andre ord ikke så relevant til min problemstilling.
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