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Verdistyring i prosjekter 

Hva kan vi lære av VaDIS2 gjennomføringen? 



VERDISTYRING I PROSJEKTER  
Viktigheten av å ha felles verdi-forståelse i et 
team 
Morten Duesund, Prosjektleder 
Statens vegvesen,Vegdirektoratet 



Morten Duesund 

●  Prosjektleder, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 
 
●  Doktorgradsstipendiat 2015-2018. 
–  “verdi sin plass og rolle i lederfilosofi, metodikker og  

offentlige prosjekter” 
 



Statens vegvesen 

●  Hva gjør Statens vegvesen? 
●  Hva er Statens vegvesen visjon og misjon? 

På vei for et bedre samfunn



Verdi 

●  Alle prosjekter har et element av verdi.. 
–  ..ellers burde de kanskje ikke være prosjekter? 

Prosjektliv.com Duesund Prince2 



VISJON vs MISJON 

●  Et hvert prosjekt bør ha en klart definert   
–  VISJON (hvor vi skal) 
–  MISJON (hvorfor) 



Verdi-Løfte 

●  Et “verdi-løfte” (value-statement) er en kort setning som 
klart og tydelig beskriver verdien av det vi gjør 
–  for oss selv og  
–  for andre. 

●  Et “verdi-løfte” er essensen av hva vi gjør: 
–  Hvorfor gjør vi dette 
–  Hvorfor er det viktig 
–  HVEM er det viktig for 



Verdi-Løfte 

●  Gir team en felles forståelse for HVA og HVORFOR 

●  Gir team en felles “hensikt” og “mening” 

●  Setter Teamet foran individet 



Verdi-Løfte 

●  Opplevelse av verdi kan variere fra person til person, enten 
det gjelder penger, eller mer myke verdier. 

●  Viktig å finne et verdi-løfte som er motiverende for hele 
teamet. 



Verdi-Løfte 

 
“Verdi i seg selv har ingen verdi uten at  

det er definert hvem det er verdi for” 

 



With passion for the profession ���
and compassion for the patients
Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry 



For the child´s right to play
PlayBoard 



Vi redder liv
VaDIS2 prosjektet 
Statens vegvesen 



VaDIS Prosjektet 

Handlet egentlig “bare” om å gå fra ett system.. 



VaDIS Prosjektet 
…til et et annet.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. et nytt – mer brukervennlig –  
og mer effektivt kontrollverktøy for utekontroll av kjøretøy 



Fordi heltene 



Som kontrollerer kjøretøy langs veien 



Ønsket å kontrollere flere kjøretøy 



Og fjerne flere farlige biler fra veiene våre 



Slik at vi sparer flere liv i trafikken 



Suksess 

12.06.15 



DETTE REDDER LIV 



VaDIS var etatens første IKT prosjekt..  
med antall sparte liv i business caset 

●  Å fokusere på sparte liv i stedet for den økonomiske 
samfunnsnytten, skapte en motivasjon og kultur i hele 
teamet. 

●  En ekstra drivkraft for å lykkes. 



Påstand 

●  Dersom alle offentlige prosjekter har fokus på 
samfunnsnytte – og gjerne så drastiske ting som sparte liv,  

●  vil vi få bedre,  
●  mer motiverende og  
●  mer effektive prosjekter  

●  – og ikke minst: et bedre samfunn! 



Takk for oppmerksomheten
mordue@vegvesen.no   morten@duesund.no 

 
 


