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Sammendrag 
 
Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. Hvis man ønsker å 
forbedre en bedrifts bruk av usikkerhetsstyring er man nødt til å kjenne til hvordan 
usikkerhetsstyring virker inn på prosjekter og hvordan man benytter usikkerhetsstyring i 
praksis. 
 
Denne oppgaven omhandler praktisk styring av usikkerhet og skal vurdere og analysere 
hvordan Telenor jobber med avdekke, analysere og styre usikkerhet i sine prosjekter. 
Oppgaven skal også vurdere prosjektets valgte strategier for å håndtere usikkerhet opp mot 
prosjekteiers behov. I tillegg skal det vurderes hvorvidt den eksisterende måten å håndtere 
usikkerhet på også er optimal sett fra et eierperspektiv. Masteroppgaven er utarbeidet i 
samarbeid med Telenor og Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), og består av følgende 
leveranser: 

1. Videreutvikling av en eksisterende EFQM-modell for måling av usikkerhetsstyring. 
Modellen skal testes på flere av Telenors prosjekter. 

2. Analyse av hvordan Telenor jobber med usikkerhetsstyring i sine prosjekter. 
3. Utarbeide grafisk modell som viser hvordan kostnadsusikkerheten utvikler seg over 

hele prosjektforløpet. Modellen skal dekke både kontekstuelle og operasjonelle 
forhold, og beskrive utviklingen knyttet til prosjektets kostnad over prosjekts faser (fra 
estimat til sluttkostnad). 

4. Analysere og beskrive hvilken del av usikkerhetsstyringen som 
oppdragsgiver/prosjekteier var involvert i løpet av prosjektforløpet. 

 
Punkt 1 blir besvart gjennom et litteraturstudium i tillegg til uttesting av modellen i Telenor. 
Punkt 2 blir belyst ved hjelp av gjennomgang av rutiner og prosesser og gjennomføring av 
spørreundersøkelse og intervjuer. Videre besvares punkt 3 ved utvikling av et excel-dokument 
som grafisk viser hvordan kostnadsusikkerheten utvikler seg over hele prosjektforløpet. Punkt 
4 besvares ved hjelp av spørreundersøkelse og intervjuer. 
 
Undersøkelsene ble gjennomført i Telenor for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av 
Telenors usikkerhetsstyring. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 132 respondenter i Telenor, 
og en svarprosent på 53,8 % gir et godt grunnlag for evaluering. Intervjuene ble gjennomført i 
etterkant av spørreundersøkelsen, og hadde to formål. For det første ble intervjuene benyttet 
til å avklare noen uklare resultater fra spørreundersøkelsen, i tillegg til at intervjuene ble brukt 
til å belyse spørsmål knyttet til denne masteroppgaven. Intervjuene ble gjennomført med fire 
prosjektledere som representerte prosjektperspektivet og fire prosjekteiere som representerte 
eierperspektivet. Det har også blitt utviklet en grafisk modell som viser hvordan 
kostnadsusikkerheten utvikler seg over hele prosjektforløpet. Modellen er vedlagt oppgaven 
på CD. 
 
Det konkluderes med at Telenor totalt sett vurderes til å være en nybegynner organisasjon når 
det gjelder usikkerhet og usikkerhetsstyring. Telenor plasseres mellom nivået nybegynner og 
normalisert organisasjon, men blant annet på grunn av mangelfull identifisering og utnyttelse 
av muligheter i Telenors prosjekter, kvalifiserer de ikke til å være en fullgod normalisert 
organisasjon. 
 
Teorien påpeker at usikkerhetsstyring er en kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere 
og følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak. Dagens nivå på 
usikkerhetsstyring i Telenor oppfyller ikke denne definisjonen på alle punkter. En stor del av 
deres usikkerhetsstyring gjøres i analysefasen i form av risikostyring. Etter at prosjektet har 
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fått gjennomslag i beslutningspunktet B2 er usikkerhetsstyring lite utbredt. I 
gjennomføringsfasen gjøres det sjeldent eller aldri analyser eller lignende for å avdekke 
usikkerheter i prosjektet. Styringen av prosjektet i gjennomføringsfasen gjøres stort sett ut i 
fra de tiltak som er identifisert i analysefasen. 
 
Det meste av fokuset i Telenors usikkerhetsstyring er rettet mot de kostnadsdrivende 
risikoelementene i prosjektene. Telenor ønsker å være sikre på at de gjennomfører de riktige 
prosjektene, blant annet med tanke på Telenors mediaeksponering. Dette gjør nok sitt til at 
prosjektenes fokus dreier seg om å hindre at elementer som har negative konsekvenser for 
prosjektet, oppstår. 
 
Det konkluderes også med at det finnes en rekke gode prosesser og metoder for avdekking av 
risikoer i Telenors prosesser i analysefasen. Det finnes blant annet krav om at usikkerhet, med 
fokus på risiko, skal tydeliggjøres når prosjektet legges frem til beslutning ved B2. I 
gjennomføringsfasen finnes det store forbedringsmuligheter. Det kan virke som om det er opp 
til hver enkelt prosjektleder å håndtere usikkerhet i denne fasen. Formidling av 
styringsinformasjon til prosjekteier mht. usikkerhet skjer normalt gjennom månedlig 
rapportering i begge fasene. Prosjekteiers rolle er forskjellig i tidlig- og gjennomføringsfase. I 
analysefasen ønsker prosjekteier å få frem alle risikoene i prosjektet og finne tiltak for disse 
slik at det prosjekteier skriver under på ved beslutning, er et prosjekt som med rimelig god 
sikkerhet holder seg innenfor de rammer som gjelder. I gjennomføringsfasen fungerer 
prosjekteier som en kvalitetssikrer av det arbeidet som gjøres på prosjektnivå for å kunne 
oppnå en tilfredsstillende gevinstrealisering. 
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Abstract 
 
Uncertainty management is a central field for carrying out projects. To improve an 
organisation’s usage of uncertainty management, one have to possess knowledge about how 
uncertainty management influences projects and is used in applied implementation. 
 
This research paper subjects practical uncertainty management. It will evaluate and analyse 
how Telenor is working to unveil, analyse and control uncertainty in their projects. In 
addition, the paper will evaluate the project’s chosen strategies to handle uncertainty 
according to the project owner’s requirements. The existing method’s way to handle 
uncertainty will be evaluated seen from the project owner’s perspective. This Master thesis is 
composed in collaboration with Telenor and Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP). It 
consists of the following deliveries: 
 

1. Further development of an existing EFQM-model to measure uncertainty 
management. The model will be tested in several of Telenor’s projects.   

2. Analyse how Telenor is working with uncertainty management in their own projects. 
3. Compose a graphic model which shows how cost uncertainty develops throughout the 

project progress. The model will cover both context and operational conditions, and 
describe the development connected to the project’s costs throughout the project’s 
stages (from estimates to final cost). 

4. Analyse and describe which part of the uncertainty management the project owner was 
involved in throughout the project. 

 
Point 1 will be answered by a literature study in addition to testing out the model in Telenor. 
Point 2 will be answered with the help of examination of routines and processes and carrying 
out a survey and interviews. Further on, point 3 will be answered by development of an Excel 
document. This will graphically show how project’s costs develop throughout the project. 
Point 4 will be answered by a survey and interviews. 
 
The survey and interviews were carried out in Telenor to be able to do a qualify evaluation of 
Telenor’s uncertainty management.  The survey was sent out to 132 respondents in Telenor. A 
53,8 % response rate gives a good foundation for evaluation. The interviews were completed 
after the survey, and they had to objectives. In the first objective the interviews were used to 
clarify diffuse results from the survey. In addition, the interviews were used to help solve 
problems connected this Master thesis. The interviews were answered by four project leaders 
who represented the project perspective and four project owners who represented the owner 
perspective. A graphic model has also been developed to show how cost uncertainty evolves 
throughout the project. The model is shown on a CD attached to this paper. 
 
In conclusion, Telenor is considered to be a beginner organisation when it comes to 
uncertainty and uncertainty management. Telenor is based upon beginner’s level and a 
normalised organisation. Different factors such as insufficient identification and utilisation of 
possibilities in Telenor’s projects, makes Telenor not qualified to be an adequate normalised 
organisation. 
 
Uncertainty management is in theory indicated to be a continuous activity to identify, analyse 
and follow up uncertain project elements and follow through improvement actions. Today’s 
uncertainty management level in Telenor does not fulfil this definition. A large part of 
Telenor’s uncertainty management is being done is the analyses stage, basically risk 
management. Uncertainty management is not widespread after the project’s break through in 
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decision stage B2. In the performance phase analyses for revealing of uncertainties rarely or 
never occur. The management of the project in the performance phase is mostly based upon 
the actions identified in the analysis phase. 
 
The main focus in Telenor’s uncertainty management is directed towards the risk elements 
providing costs for the project. Telenor’s objective is to be certain in carrying out their 
projects, especially with Telenor’s media exposure in mind. This contributes to the fact that 
the project’s focus is to prevent that elements which have negative consequences for the 
project occur. 
 
This research paper concludes that it exist several good processes and methods for 
identification of risks in the analysis phase. Among other elements it exist a demand that 
uncertainty has to be illustrated, with focus on risks, when the project is evaluated at B2. The 
performance phase consists of large improvement possibilities. Apparently, each project 
leader decides how to assess uncertainty in this phase. Communication of management 
information to the project owner occurs in monthly reports. The project owner’s role is 
different in early and performance phase. In the early phase the project owner wants to throw 
light on the risks in the project and locate actions so that the project owner knows the project 
will stay within its budgets. The project owner acts as a quality insurer of the work done by 
the project in the performance phase. This insures a satisfying profit realisation. 
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Begrepsavklaring 
 
 
Forretningsmessig 
risiko 

Er den risiko som knytter seg til effektmål. 

Kontekstuell 
usikkerhet 

Den type usikkerhet som har sitt utspring i prosjektets omgivelser. 

KS1 Kvalitetssikring av konseptvalg. 
KS2 Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag, 

usikkerhetsanalyse for det valgt prosjektalternativ. 
Modell Forenklet gjengivelse av et system. 
Muligheter 
 

Uttrykk for den mulighet som ønskede hendelser eller utfall 
representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. 
Mulighetene uttrykkes ved sannsynligheten for, og konsekvensene 
av de ønskede hendelsene. 

Operasjonell 
usikkerhet 

Usikkerhet knyttet til selve prosjektgjennomføringen - internt i 
prosjektet. 

Porteføljemessig risiko Usikkerhet som knytter seg til gjennomføringen av selskapets 
strategi. 

Prosess Identifikasjon og behandling av data. 
Prosjektmessig risiko Er den risiko som knytter seg til oppnåelse av prosjektets 

resultatmål (tid, kost og kvalitet/leveranse). 
PUS Praktisk styring av usikkerhet i prosjekt sett fra prosjekteiers 

perspektiv. 
Risiko 
 

Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for og konsekvensen av de uønskede hendelsene. 

Rutine Arbeidsordning, vanlig tjenestegang. 
Usikkerhet 
 

Mangel på viten om fremtiden. Differansen mellom den 
nødvendige informasjon for å ta en sikker beslutning og den 
tilgjengelige informasjonen på beslutningstidspunktet. 

Usikkerhetsanalyse 
 

Systematisk fremgangsmåte for å identifisere, beskrive og/eller 
beregne usikkerhet. 

Usikkerhetsstyring 
 

En kontinuerlig aktivitet for å analysere og følge opp usikre forhold 
i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak. 
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1 Prosjektbeskrivelse 
 
Masteroppgaven avslutter sivilingeniørutdanningen ved NTNU. Oppgaven omhandler 
praktisk usikkerhetsstyring og fokuserer på eierperspektivet og prosjektperspektivet. 
Oppgaven teller 30 studiepoeng og skal gjennomføres som et selvstendig prosjekt med 
forprosjekt, fremdrifts/-avviksrapporter og sluttrapport. 

1.1 Problembeskrivelse 
Det er et økende behov for å forbedre usikkerhetsstyringen ute i bedrifter. For å kunne gjøre 
dette må man kjenne til hvordan usikkerhetsstyring virker inn på prosjekt og hvordan 
bedriften i dag benytter usikkerhetsstyring i praksis. Det er også viktig å ha en oversikt over 
hva de beste aktørene gjør på fagfeltet. 
 
Oppgaven sier at kandidaten skal gå i gjennom og evaluere hvordan to bedrifter (Telenor og 
Statsbygg) jobber med å avdekke, analysere og styrer usikkerhet i sine prosjekter. Kandidaten 
skal i sitt arbeid belyse hvilke usikkerhetsforhold som blir identifisert i den tidlige fasen, 
hvilke blir faktisk styrt og hvilke var det egentlig som påvirket prosjektresultatet sett fra 
prosjektets perspektiv. Kandidaten skal også vurdere prosjektets valgte strategier for å 
håndtere usikkerhet opp mot prosjekteiers behov. I tillegg skal kandidaten vurdere hvorvidt 
den eksisterende måten å håndtere usikkerhet på også er optimal sett fra et 
eier/oppdragsgiverperspektiv. Noe av utfordringen her vil være å definere hva som er 
optimalt. Dette vil bli definert ut ifra et sett med kriterier som blir satt før vurderingen av 
usikkerhetshåndteringen blir gjort. 
 
Det skal også utvikles en grafisk modell som beskriver hvordan kostnadsusikkerheten utvikler 
seg over hele prosjektforløpet. Oppgaveteksten sier at modellen skal dekke både kontekstuelle 
forhold, operasjonelle forhold og beskrive utviklingen knyttet til prosjektets kostnad over 
prosjektets faser, med andre ord fra estimat til sluttkostnad.  
 
Oppgaven skal også knyttes opp mot Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) og prosjektet 
”Praktisk Usikkerhetsstyring sett fra et eierperspektiv” (PUS). 

1.2 Målgruppe 
Jeg har gjennomført en interessentanalyse som er lagt ved forstudierapporten. Resultatene fra 
denne analysen viser at de viktigste interessentene er Statsbygg, Telenor, sensor, NSP, NTNU 
og SINTEF. 

1.3 Oppgavens mål 
Oppgaven har flere mål. Effektmålet beskriver oppgavens hensikt, mens resultatmålet sier noe 
om hva oppgaven konkret skal levere. Delmålene forteller hva som skal oppnås underveis for 
å kunne realisere effekt- og resultatmål. 
 
Effektmål: 

- Gjøre kandidaten attraktiv på arbeidsmarkedet gjennom opparbeidelse av kunnskap på 
et relevant fagområde og gjennom den erfaring man oppnår gjennom arbeidet med en 
større oppgave. 

- Skape noe av verdi for Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), Telenor og Statsbygg. 
For NSP sin del vil det dreie som om bidrag til forskningsprosjektet PUS, mens det for 
Telenor og Statsbygg sin del vil dreie seg om en gjennomgang av bedriftens arbeid 



med usikkerhetsstyring og en gjennomgang av flere prosjekter hos begge de to 
bedriftene. 

 
Resultatmål: 

- Analysere og dokumentere hvordan Telenor arbeider med usikkerhetsstyring i sine fire 
forretningsområder. 

- Bidra med EFQM-modell for styring av usikkerhet i Telenor. 
- Grafisk modell som viser hvordan kostnadsusikkerheten utvikler seg over hele 

prosjektforløpet for både Telenor og Statsbygg prosjekt. 
 
Delmål: 

- Forstudierapport levert innen 5.2.2007 
- Forbedre en eksisterende EFQM-modell for styring av usikkerhet innen 16.3.2007. 
- Kartlegge hvordan Telenor arbeider med usikkerhetsstyring ved å gjennomføre 

intervjuer og analysere prosjekter innen 27.4.2007. 
- Utarbeide grafisk modell innen 18.5.2007. 
- Førsteutkast til rapport levert innen 21.5.2007. 
- Sluttrapport levert innen 2.7.2007. 

1.4 Avgrensning og forbehold 
Dette kapitlet omhandler en analyse av problemstillingen beskrevet i oppgaven, og viser 
hvordan jeg tolker problemstillingen. Disse tolkningene må avklares med veileder før de er 
gjeldende. I tillegg vil normale forhold som tilgjengelighet på personer, tid til rådighet og 
generell tilgang på informasjon gjelde. 
 
Kommentar til punkt 1: 
 
 
 
 
 
Jeg forutsetter her at ”en eksisterende EFQM-modell for styring av usikkerhet” viser til 
modellen som Anders Magnus Løken og Thorvald Moe utviklet i sin masteroppgave Piano 
våren 2005. Denne modellen har en rekke forbedringsmuligheter som jeg ønsker å utbedre, og 
deretter bruke denne til å vurdere dagens nivå på styring av usikkerhet i Telenor. Modellen 
skal utvikles til å samsvare med en modenhetsmatrise utviklet hos Telenor. Denne matrisen 
skal danne grunnlaget for et Questback-skjema som skal benyttes til en kvantitativ analyse av 
Telenors baseline når det gjelder usikkerhetsstyring. Samtidig skal den utbedrete EFQM-
modellen brukes til gjennomføring av intervjuer i Telenor og representerer den kvalitative 
analysen av Telenors usikkerhetsstyring. 
 
Kommentar til punkt 2: 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten skal videreutvikle en eksisterende EFQM-modell for styring av usikkerhet. Den 
forbedrede modellen skal testes ut i praksis på en av Telenors forretningsområder. Metodene skal 
benyttes til å gjøre en vurdering av dagens nivå på styring av usikkerhet i Telenor. 

Kandidaten skal analysere hvordan de to bedriftene jobber med usikkerhetsstyring innenfor tre 
prosjektkategorier, kategori 1 prosjekter opp til 100 mill, kategori 2 fra 101 til 499 mill og kategori 3 
over 500 mill i omsetning. Prosjektene kan være pågående eller sluttførte prosjekt. Hvis sluttførte 
prosjekter blir tatt med i analysen, skal prosjektene være sluttført etter 2003-31-12. Kandidaten 
skal som et minimum analysere 10 prosjekt i Telenor og 10 prosjekt fra Statsbygg. 

Denne oppgaven var planlagt å gjennomføre i samarbeid med Jens-Petter Lund i Statsbygg. 
Han skulle opprinnelig analysere prosjektene i Statsbygg, mens jeg vil stå for arbeidet rettet 
mot Telenor. Vi skulle samarbeide om fremgangsmåte og analyse av resultatene. 
Tidsbegrensningen på oppgaven gjorde det imidlertid vanskelig å gjennomføre noe godt 
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samarbeid mellom de to analysene i Telenor og Statsbygg. I tillegg var vi på to ulike stadier i 
våre oppgaver. Det har derimot blitt utvekslet ideer og erfaringer fra analysearbeidet, men det 
vil ikke bli presentert noen resultater fra analysene gjennomført av Jens-Petter Lund i denne 
rapporten.  
 
Suksesskriteriene her er at vi får motiverte og engasjerte ”hjelpere” som vil og kan bidra med 
informasjon om sine prosjekt. I tillegg må prosjektene ha et aktivt forhold til usikkerhet. Det 
er imidlertid ikke noe krav at prosjektet skal være en suksess, da det ofte kan ha liten 
sammenheng med hvordan styring av usikkerhet har vært gjennomført i prosjektet. Det jeg er 
på jakt etter er prosjekter som har hatt fokus på usikkerhetsstyring. 
 
Oppgaveteksten sier at prosjektene skal ”være sluttført etter 2003-31-12”. Veiledningsmøter 
har imidlertid konkludert med at dette tidspunktet vil bli forandret til perioden 2005/2006. Det 
er fordi intervjuobjektene skal ha en fortsatt klar oppfatning av prosjektenes gjennomføring. 
Ved å analysere prosjekter for langt tilbake i tid, kan mye av denne informasjon gå i 
glemmeboken. 
 
Datainnsamlingen bør gjennomføres som intervjurunder med blant annet prosjektledere, 
prosjekteiere osv. Intervjuer gir muligheten til å stille utfyllende spørsmål. I tillegg kan det 
være vanskelig å analysere gjennomføringen av prosjektene kun ved gjennomgang av skriftlig 
dokumentasjon. 
 
En av de viktigste problemstillingene vil være å undersøke om det finnes forskjeller på 
usikkerhetsstyringen i tidligfasen og gjennomføringsfasen i prosjektene. Et eksempel kan 
være å analysere om de usikkerhetselementene som ble funnet i tidligfasen, faktisk er de 
elementene som har blitt styrt i gjennomføringsfasen. 
 
Kommentar til punkt 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten skal avdekke og analysere hvilke usikkerhetsforhold som er identifisert og hvilke 
styrings/lukkestrategier som prosjektet har på 5 tidspunkt. Det skal vurderes hvilke 
usikkerhetsforhold som virker inn på hvilke tidspunkt i prosessen. Følgende tidspunkt skal 
vurderes: 

1) Ved endt mulighetsstudium/skisseprosjekt 
2) Ved endt forprosjekt (KS 2) 
3) 1/3 ut i gjennomføringsfasen 
4) 1/2 vegs ut i gjennomføringsfasen 
5) Prosjektslutt 

 
For de 4 første punktene skal kandidaten analysere hvilken usikkerhet som ble identifisert og 
hvordan usikkerheten ble styrt videre i prosjektet. For det 5. punktet skal kandidaten avdekke 
hvilke usikkerhetsforhold som egentlig påvirket prosjektet, sett fra prosjektets perspektiv. Videre 
skal det analyseres om usikkerheten ble håndtert optimalt sett fra eier/oppdragsgiversperspektiv 
for de samme 5 tidspunktene. Kandidaten skal også sammenligne kostnadene ved tidspunkt 2 
opp mot tidspunkt 5 og utarbeide en oppstilling av hvilke forhold som eventuelt har bidratt til 
kostnadsavvik. Eventuelle avvik skal sammenlignes mot identifiserte usikkerhetsforhold ved 
tidspunkt 2 og det skal vurderes om størrelsen på usikkerhetsforholdene ved tidspunkt 2 var 
”rimelig” og om det var de ”riktige” usikkerhetsforholdene som ble identifisert. 

 
Grunnet tidsbegrensning på oppgaven og mangel på tilgang til prosjekter i Telenor vil ikke 
denne delen av oppgaven bli besvart i denne rapporten. Viser til endringsnotat tidligere i 
rapporten. 
 
Kommentar til punkt 4: 
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Kandidaten skal lage en grafisk modell som viser hvordan kostnadsusikkerheten utvikler seg over 
hele prosjektløpet – Modellen skal dekke både kontekstuelle forhold, operasjonelle forhold og 
beskrive utviklingen knyttet til prosjektets kostnad over prosjekts faser (fra estimat til sluttkostnad).

Her vil jeg forsøke å videreføre mange av erfaringene og ideene fra sommerjobben jeg hadde 
hos Statsbygg sommeren 2006. Mye av tankegangen bak den modellen som der ble utviklet, 
kan også brukes for å besvare denne delen av oppgaveteksten. Jeg definerer kontekstuelle 
forhold som forhold som avhenger av påvirkninger fra ”utsiden” av prosjektet og bedriften, 
mens operasjonelle forhold defineres som forhold som eksisterer innad i 
prosjektorganisasjonen. 
 
Estimat vil her vise til det Telenor har definert som punktet B2 i sin prosjektmodell, og det 
Statsbygg kaller forprosjekt. Sluttkostnad er definert som B4 hos Telenor, mens det hos 
Statsbygg er definert som ferdigstillelse. 
 
Kommentar til punkt 5: 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten skal videre analysere og beskrive hvilken del av usikkerhetsstyringen som 
oppdragsgiver/prosjekteier var involvert i løpet av prosjektforløpet. 

Dette punktet henger i stor grad sammen med punkt tre hvor jeg skal vurdere 
usikkerhetsstyringen ut ifra eiers perspektiv. Ved å gjennomføre denne vurderingen kan jeg 
deretter analysere og beskrive hvordan og når eier var involvert i usikkerhetsstyringen.  

1.5 Leserveiledning 

 
Figur 1 Leserveiledning 

Seksjon A 
Innledende 

ord om 
oppgaven 

Seksjon B 
Teori og 
empiri 

Seksjon C 
Utvikling 

analysemodell 
og grafisk 

modell 

Seksjon D 
Presentasjon 

av funn 

Seksjon E 
Diskusjon og 
konklusjon 

Seksjon F 
Vedlegg 

 
Figur 1 viser denne rapportens oppbygning. Rapporten innledes med seksjon A som består av 
innledende ord om oppgaven. Denne seksjonen gir leseren et innblikk i hva denne oppgaven 
handler om, samt dens mål og avgrensninger. 
 
Seksjon B presenterer teorien og empirien som danner grunnlaget for rapporten. Her beskrives 
teori som er gjennomgått og som er viktig for oppgaven. Dette kapitlet er bare en liten 
oppsummering av det som er gjennomgått av litteratur, men det presenteres det som er mest 
vesentlig for å kunne besvare oppgaveteksten på en god måte. 
 
Videre vil seksjon C beskrive to ulike modeller. Den første modellen er en analysemodell som 
blir brukt til å evaluere Telenors usikkerhetsstyring. Dette er en modell som er videreutviklet 
og tilpasset min bruk fra modeller funnet i teorien. Den andre modellen er et excel-ark som 
viser utvikling av usikkerhet, kontekstuell og operasjonell, gjennom prosjektet. Modellen kan 
ses på som et verktøy hvor brukeren kan legge inn sine estimater/styringsrammer og i tillegg 
legge til de risikoer/muligheter som påvirker prosjektet, enten negativt eller positivt. 
Påvirkningen legges inn som en prosentsats av tidligere estimat/styringsramme. 
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I seksjon D vil funnene som er gjort i løpet av arbeidet bli presentert. Disse vil naturlig nok 
handle om funn gjort i Telenor etter gjennomføring av spørreundersøkelse og intervjuer. 
Resultater fra spørreundersøkelsen vil kun bli presentert ved hjelp av en oppsummering av de 
viktigste funnene, mens resultatene i sin helhet vil bli vedlagt oppgaven. 
 
Diskusjon og vurderinger av resultatene fra seksjon D, vil bli presentert i seksjon E. Her vil 
det gis en vurdering av hvordan jeg mener Telenor ligger an i sin usikkerhetsstyring i forhold 
til gitte kriterier presentert i teori/empiri delen og delen av oppgaven som omhandler utvikling 
av analysemodell. Det vil i tillegg bli gitt en vurdering av hvordan veien videre bør legges opp 
fra Telenor sin side, med tanke på hvilke tiltak som bør iverksettes og hvilke områder man bør 
belyse mer. I tillegg vil denne seksjonen inneholde en konklusjon av arbeidet. 
 
Vedleggene vil utgjøre seksjon F i denne rapporten. 
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2 Forskningsmetode 
Dette kapitlet presenterer hvilke forskningsmetode som er valgt, og hvordan arbeidet er 
gjennomført for å kunne gi en best mulig vurdering av Telenors usikkerhetsstyring. Kapitlet 
presenterer valg av forskningsdesign, forskningsmetode, fremgangsmåte for datainnsamling, 
utvalg, studiets gyldighet og validitet og litt om intervju som forskningsmetode. 

2.1 Valg av forskningsdesign 
For å kunne besvare oppgaveteksten på best mulig måte, har jeg valgt eksplorerende design. 
Det er et design som omfatter en skrivebordsundersøkelse og en feltundersøkelse basert på en 
kvalitativ metode. Jeg benyttet i tillegg en kvantitativ metode gjennom bruk av 
spørreundersøkelsen. 
 
Eksplorerende design brukes ofte når problemstillingen er uklar eller veldig grov. Designet 
passer spesielt godt når man står overfor et område man ønsker å kartlegge, men ikke helt har 
klart for seg hvordan man skal analysere problemet. 
 
Denne typen design brukes ofte som en forundersøkelse, med andre ord som en innledende 
undersøkelser for å samle inn den informasjonen man trenger for å gå videre i en 
forskningsprosess. 

2.2 Valg av forskningsmetode 
På bakgrunn av masteroppgavens oppgavetekst ser jeg det som mest hensiktsmessig å bruke 
både en kvantitativ og kvalitativ metode for kartleggingen av Telenors usikkerhetshåndtering. 
En kvantitativ metode, i form av en spørreundersøkelse gjennom nett-tjenesten Questback, vil 
gi en god og helhetlig oversikt over Telenor på grunn av et stort antall respondenter i forhold 
til hva som er tilfelle ved en kvalitativ undersøkelse. Questback gir også gode muligheter til 
filtrering og sammenligning av både respondenter og de svar respondentene gir. 
 
Den kvalitative metoden vil på mange måter fungere som et supplement til den kvantitative 
undersøkelsen. Intervjuene gir meg muligheten til å få kastet lys over eventuelle uklarheter 
den kvantitative undersøkelsen vil gi, samtidig som det gir muligheten til videre dypdykk i 
emner og områder som er nødvendig for å kunne besvare oppgaven på best mulig måte. 
 
Oppgavens problemstilling medfører at en deskriptiv og sammenlignende (komparativ) studie 
vil være den mest naturlige undersøkelsen. Et mål med undersøkelsene er å finne ut hvordan 
Telenor ligger an i forhold til sin egendefinerte modenhetsmatrise og sett fra PUS sitt ståsted. 
Et annet mål vil være å undersøke om det finnes noen forskjeller sett fra prosjektets 
perspektiv og eiernes perspektiv. Dette gjøres ved å sammenligne de ulike informantgruppene 
opp i mot hverandre, og muligens finne en diskrepans mellom de to perspektivene. 
 
For å kunne gjøre en analyse av hvordan Telenor jobber med usikkerhet, er det blitt 
gjennomført to undersøkelser hos Telenor, en kvalitativ og en kvantitativ undersøkelse. Den 
første undersøkelsen var en kvantitativ spørreundersøkelse bestående av spørsmål som 
Telenor ønsket å belyse, i tillegg til spørsmål fra PUS. Denne spørreundersøkelsen ble 
distribuert til 131 mottagere i Telenor gjennom programmet Questback. Resultatene fra denne 
undersøkelsen er vist senere i denne rapporten. 
 
Den andre undersøkelsen, en kvalitativ intervjurunde, ble gjennomført hos Telenor i perioden 
etter at spørreundersøkelsen ble avsluttet. Dette intervjuet hadde som formål å videre 
undersøke de områdene som fortsatt var uklare etter gjennomføringen av 
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spørreundersøkelsen, samtidig som intervjuet ble brukt til å kartlegge praksis i Telenors 
prosjekter. 
 
Disse to metodene gir i fellesskap et godt grunnlag til å gi en kvalifisert vurdering av Telenors 
arbeid med usikkerhetsstyring. 
 
Forskningsmetoden velges på bakgrunn av min problemstilling, min kunnskap om området 
som skal undersøkes og den organisasjonen som skal undersøkes (Telenor). 

2.3 Fremgangsmåte for datainnsamling 
Mitt utgangspunkt for utarbeidelsen av spørreundersøkelsen, var et ønske om å få et helhetlig 
og overordnet perspektiv av Telenor sin håndtering av usikkerhet. For å kunne oppnå dette, 
valgte jeg i samråd med Telenor og veileder, å dele undersøkelsen i to deler. Den ene delen 
omhandlet Telenor spesifikt og ble basert på deres modenhetsmatrise. Den andre delen besto 
av spørsmål fra PUS som er planlagt å sendes til alle medlemsbedriftene for å skape et godt 
sammenligningsgrunnlag for videre arbeid i PUS. 
 
Telenor benytter Questback som sitt verktøy ved utsendelse av spørreundersøkelser innad i 
sin organisasjon. Dette er et meget godt verktøy som er tilgjengelig gjennom internett. Det 
fungerer på den måten at man legger inn de spørsmål og svaralternativer man måtte ønske, i 
tillegg til de respondentene man ønsker at skal få mulighet til å svare på undersøkelsen. 
Undersøkelsen sendes ut til de valgte respondentene gjennom e-post som inneholder en link 
til undersøkelsen. Respondentene svarer da på denne undersøkelsen over nettet, og svarene 
blir lagret i Questback sine databaser. Resultatene blir i etterkant bearbeidet av Questback, 
som gir brukeren muligheter til å hente ut de rapporter man måtte ønske med eventuelle 
tilhørende filter, sammenligninger av svar osv. Questback gir også muligheten til å sende ut 
purringer til respondentene slik at man forhåpentligvis oppnår en høyere svarprosent. 
 
Ved utarbeidelsen av spørreskjemaet ble det lagt særlig vekt på å ta hensyn til 
begrepsvaliditeten. Dette ble gjort for å se hvordan begrepene stod i forhold til andre begrep 
og hvordan disse blir forstått av respondentene.  
 
Pretesten, som ble gjennomført i forkant av undersøkelsen, var med på å sikre at 
begrepsbruken var forståelig og entydig. Denne pretestingen hjalp også til med å sikre at selve 
undersøkelsen var forståelig og ga større målesikkerhet (akseptabelt reliabilitetsnivå). 
 
I tillegg ble det gjennomført intervjuer for innsamling av sekundærdata. Intervjuene ble 
gjennomført i etterkant av spørreundersøkelsen, og hadde to formål. Først og fremst ble de 
benyttet til å belyse uklare resultater fra spørreundersøkelsen, i tillegg til at de ble brukt til å 
dekke områder som ikke ble tatt opp i spørreundersøkelsen 
 
Intervjupersonene ønsket å være anonyme, og blir derfor ikke presentert i denne rapporten. 
Her vil kun et sammendrag av resultatene bli presentert. Intervjuene ble gjennomført med fire 
prosjektledere som representerte prosjektperspektivet, og fire prosjekteiere som representerte 
eierperspektivet. 

2.4 Utvalg 
Utvalget velges på bakgrunn av problemstillingen. Med tanke på at oppgaveteksten 
omhandler både prosjekt- og eierperspektivet i Telenor, var det ønskelig å inkludere både 
prosjektledere og prosjekteier i de forskjellige forretningsområdene i utvalget. Den 
kvantitative spørreundersøkelsen i Questback ble sendt ut til 132 ansatte i Telenor. 71 
personer svarte på undersøkelsen. 49 av disse var prosjektledere, mens 7 av svarene var fra 
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prosjekteiere. Prosjekteiere ble i undersøkelsen definert som styringsgruppe eller 
styringsgruppe deltager. Svarene fra linjefunksjonen i Telenor er filtrert bort ved vurdering av 
de to perspektivene, da ansatte i linjefunksjonen kan ha knytninger til både prosjektledere og 
prosjekteiere. Linjefunksjonens svar er imidlertid medtatt i den helhetlige evalueringen av 
Telenor som organisasjon. 
 
Den kvalitative delen av undersøkelsen, intervjuene, ble rettet mot et utvalg av de som hadde 
svart på undersøkelsen. Det ble gjennomført åtte intervjuer, hvor målet var å få dekket alle 
Telenors forretningsområder. I tillegg ble det tilstrebet å intervjue fire prosjekteiere, og fire 
prosjektledere. 

2.5 Gjennomføring av undersøkelsene 
Gjennomføringen av den kvantitative undersøkelsen ble gjort hos Telenor i perioden 01.05-
14.05.2007. Før undersøkelsen ble de tilbakemeldingene som pretesten gav vurdert, og de 
endringene som trengtes ble gjennomført. Deretter kunne vi sende ut hele undersøkelsen til 
utvalget som er beskrevet tidligere i rapporten.  
 
Spørreundersøkelsen er en del av en as-is undersøkelse som skal gjøres hos hver av bedriftene 
for å kartlegge hva som gjøres av usikkerhetsstyring i dag. As-is undersøkelsen består blant 
annet av gjennomføring av seminarer, intervjurunder, innsamling av metoder og 
spørreundersøkelser. 
 
Analyse av usikkerhet har i de siste årene blitt mer og mer en naturlig del av det 
beslutningsgrunnlaget som fremlegges før prosjekter blir satt ut i livet. Det er samtidig 
nedlagt betydelig forskningsinnsats for å få disse analysene så gode og relevante som mulig.  
 
Hensikten med spørreundersøkelsen er å finne ut om det er forhold knyttet til kunnskap, 
motivasjon, ledelse, bedriftskultur, bedriftsmiljø etc. som er viktige for å fremme 
usikkerhetsstyring, og hvor det finnes potensial til å gjøre usikkerhetsstyringen bedre. 
 
På denne typen spørsmål finnes det få objektive svar. Jeg var derfor på jakt etter 
respondentenes subjektive mening. Spørsmålene er organisert i en spesiell og en mer generell 
del. I den generelle delen ønsket jeg å få fram respondentenes mening om prosjektenes og 
virksomhetens forhold til usikkerhetsstyring og hvordan respondentene oppfatter at den 
generelle kulturen på alle nivåer i deres virksomhet er i forhold til det å utføre god 
usikkerhetsstyring i prosjektene. 
 
Dataene fra undersøkelsen blir lagret i Questback sine databaser og er tilgjengelig gjennom 
deres internettsider. Gjennom disse sidene kan man gå inn og generere rapporter med store 
valgmuligheter i forhold til hva man ønsker å ta ut. Blant annet kan man legge inn filter på 
prosjektledere og prosjekteiere, noe som er spesielt nyttig når jeg skal evaluere prosjekt- og 
eierperspektivet. I de påfølgende analysene er det viktig å vurdere validitet og reliabilitet i 
resultatene. 

2.6 Studiets gyldighet og validitet 
Studiet som jeg har gjennomført hos Telenor forsøker, på bakgrunn av de valg respondentene 
har gjort, å tolke dataene og i en viss grad gi forklaringer på resultatene. Disse resultatene kan 
ikke ses på som noe bevis for årsakene til resultatene, men gir et godt grunnlag til tolkning. I 
en undersøkelse som denne er det svært viktig å sikre høy reliabilitet og indre og ytre 
validitet. 
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Reliabilitet er forholdet mellom sann varians og total varians. Reliabiliteten avgjør 
nøyaktigheten av målingen, pålitelighet – om jeg måler det samme fra gang til gang. Med 
andre ord vil det si at lav reliabilitet gir høy standard målefeil. Validitet sier noe om jeg måler 
det jeg mener jeg skal måle. Et viktig punkt å understreke i denne sammenhengen er at 
validiteten er direkte avhengig av reliabiliteten. Reliabiliteten kan være høy dersom jeg måler 
feil ting. 
 
Begrepet ytre validitet er knyttet til muligheten for å generalisere resultatene til også å gjelde 
andre personer og situasjoner. Utvalgets representativitet, størrelse og sammensetning er 
viktige elementer i denne sammenheng. Det er i tillegg knyttet til om resultatene er i samsvar 
med de forventningene man hadde i forkant av undersøkelsen med bakgrunn i teori og empiri 
på området. 
 
I denne undersøkelsen kan det være stor usikkerhet knyttet til validiteten fordi dette er et 
øyeblikksbilde i en gitt situasjon i en gitt kontekst. Det kan være at det er andre variabler enn 
de jeg ser på som vil gi utslag på resultatene. Oppgaveteksten tilsier at jeg skal se på Telenor 
som en helhetlig organisasjon, og ikke på individnivå. Utvalget anser jeg som representativt 
da undersøkelsen er knyttet til hele populasjonen. 
 
Statistisk validitet, vurdering av styrken mellom to eller flere variabler, vil bli forsøkt ivaretatt 
gjennom at der er flere informanter som har tatt stilling til de samme svaralternativene. 
Begrepsvaliditet er forsøkt ivaretatt ved hjelp av teorigjennomgang av de mest sentrale 
begrepene. Den indre validiteten er knyttet til vurdering av kausalitet, med andre ord 
retningsproblematikk, årsak og virkning. 
 
Min undersøkelse forsøker å la respondentene gi deres opplevelse av organisasjonen når det 
gjelder usikkerhet og usikkerhetsstyring. Ettersom arbeidet med PUS i Telenor fortsetter i 
perioden fremover, kan det forandre respondentenes syn og meninger ved en eventuell senere 
testing av organisasjonen. Dette medfører at reliabiliteten vil være lav for denne 
undersøkelsen utover dette øyeblikksbildet. Men den vil allikevel være høy for mitt ønske for 
undersøkelsen, nemlig et øyeblikksbilde av Telenor som organisasjon. 

2.7 Intervju som forskningsmetode 
Intervju blir i denne oppgaven benyttet til en kvalitativ undersøkelse av 
usikkerhetshåndteringen i Telenor. Dette kapitlet beskriver enkelte elementer som er viktige 
ved gjennomføringen av intervju. 
Følgende sju stadier blir av Kvale [8] gitt som de sju metodestadiene i en 
intervjuundersøkelse: 

o Tematisering: Formuler formålet med undersøkelsen, og beskriv hvordan du oppfatter 
emnet som skal undersøkes, før intervjuarbeidet starter. Du bør klarlegge 
undersøkelsens hvorfor- og hva-spørsmål før du stiller spørsmålet hvordan, det vil si 
før du velger metoder. 

o Planlegging: Planlegg studien, og ta hensyn til alle sju stadier, før du starter 
intervjuarbeidet. Planlegg med henblikk på å innhente den ønskede kunnskap og med 
tanke på studiens moralske implikasjoner. 

o Intervjuing: Utfør intervjuene på grunnlag av en intervjuguide, og med en reflektert 
tilnærming til kunnskapen som søkes og intervjusituasjonens mellommenneskelige 
relasjoner. 

o Transkribering: Klargjør intervjumaterialet for analyse, noe som vanligvis medfører 
transkribering fra muntlig tale til skriftlig tekst. 
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o Analysering: På grunnlag av undersøkelsens formål og emneområdet, og i samsvar 
med intervjumaterialets natur, bestemmer du hvilken analysemetode som er best egnet 
for intervjuene. 

o Verifisering: Undersøk intervjufunnenes generaliserbarhet, reliabilitet og validitet. 
Reliabilitet henviser til hvor pålitelig resultatene er, og med validitet menes hvorvidt 
en intervjustudie undersøker det den er ment å skulle undersøke. 

o Rapportering: Undersøkelsesfunnene og metodebruken formidles i en form som 
overholder vitenskapelige kriterier, tar hensyn til undersøkelsens etiske sider, og 
resulterer i et lesbart produkt. 

 

2.7.1 Intervjuguide og rammeverk for intervjuet 
Kvale [8] belyser viktigheten av at intervjupersonene gis en kontekst for intervjuet gjennom 
informasjon både før og etter intervjuet, også kalt briefing og debrifing. Briefingen bør bestå 
av en definering av situasjonen for intervjupersonen. Intervjueren forklarer hva som er 
formålet med intervjuet, bruken av tekniske hjelpemidler osv. Det kan også lønne seg å 
avklare om intervjupersonen har noen spørsmål før intervjuet settes i gang. 
 
Intervjuguide med spørsmålene som ble brukt under intervjuene hos Telenor er lagt ved i 
vedlegg F. 
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3 Usikkerhet og usikkerhetsstyring 
 

This is not a speculative game at all. Our objective is not to avoid risk but to 
recognize it, price it and sell it. [10] 

  - Tony Ryan, Chairman of Guinness Peat Aviation Ltd. 
 
Dette kapitlet presenterer teori som er gjennomgått og som benyttes til å besvare 
oppgaveteksten. Det finnes mye teori på dette området, og dette kapitlet er en oppsummering 
av den viktigste teorien som er gjennomgått i forbindelse med denne masteroppgaven. 

3.1 Usikkerhet 
Usikkerhet defineres av forskningsprogrammet Concept på følgende måte [22]: 

Mangel på viten om fremtiden. Differansen mellom den nødvendige 
informasjon for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon på 
beslutningstidspunktet. Kan medføre gevinst eller tap i forhold til forventet 
resultat, medfører både risiko og muligheter.  

 
Definisjonen som er brukt over viser at usikkerhet kan deles opp i gevinst eller tap, videre i 
rapporten referert til som muligheter og risiko. Muligheter representerer den usikkerheten som 
gir positive konsekvenser, mens risiko er den delen som gir negative konsekvenser for 
prosjektet. Og det er nettopp det med å opprettholde fokus på mulighetene i prosjektet, 
samtidig som man reduserer risikoen, som er en av de største utfordringene når det gjelder 
usikkerhetsstyring. 
 
Wikipedia [29] definerer risiko på følgende måte: 
 
 Risiko = (sannsynlighet for hendelse) * (”negativ” konsekvens av hendelse) 
 
Det vil dermed være naturlig å definere muligheter på følgende måte: 
  
 Muligheter = (sannsynlighet for hendelse) * (”positiv” konsekvens av 

hendelse) 
 
De to formlene ovenfor viser forskjellen på de to definisjonene. Ved første øyekast ser det ut 
til at konsekvensen for risiko er negativ, mens muligheter har positive konsekvenser. Men 
dette må vurderes ut ifra hvilket perspektiv man har. Noe som defineres som risiko sett fra 
prosjektets perspektiv, kan ses på som muligheter sett fra prosjekteiers perspektiv. Et 
eksempel kan være innføring av endringer mot slutten av prosjektet. Dette slår negativt ut for 
prosjektet fordi det fører til blant annet enorme kostnader. For eier kan dette representere 
muligheter ved at han får gjennomført sine ønsker som muligens kan føre til besparelser for 
prosjekteier ved en senere anledning. Samfunnsperspektivet er også et perspektiv som innehar 
andre syn på muligheter og risiko enn hva prosjektet, og muligens også prosjekteier, har. Det 
er også viktig å huske at en mulighet kan være kostnadsdrivende for prosjektet, men allikevel 
kunne oppnå for eksempel bedre gevinstrealisering for prosjektet. 
 
Norsk Standard [26] definerer risiko som: 
 

”Risiko: Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for og konsekvensen av de uønskede hendelsene.” 



 
Dette tilsier at hvis man ønsker å redusere risikoen i et prosjekt, er man nødt til å fokusere på 
å redusere sannsynligheten, redusere konsekvensen eller en kombinasjon av de to. 
 

 
Figur 2 Strategier for håndtering av usikkerhet 
 
Christensen og Kreiner [2] definerer usikkerhet som ”differansen mellom den informasjonen 
man har, og den informasjonen man trenger for å kunne ta en avgjørelse”. Figur 2 er hentet 
fra ”Veien gjennom KS2” [7] og beskriver to strategier for håndtering av usikkerhet. Det er 
opprinnelig Christensen og Kreiner [2] som har utviklet figuren, og strategi 1 baseres på at 
man reduserer den usikkerheten man opplever i prosjektet ved at man senker de kravene man 
har til den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker avgjørelse. Et eksempel på en 
slik strategi er at man velger å gå for en kjent løsning. Den andre strategien går ut på at man 
øker kvaliteten på informasjonsmengden eller beslutningsgrunnlaget slik at man minsker 
usikkerheten i prosjektet. Eksempler på denne type strategi kan være å benytte seg av mer 
kompetanse, benytte seg av test-piloter for å få mer kunnskap osv. 
 
Ingen av de to strategiene vil kunne eliminere usikkerheten i prosjektet, man er fortsatt nødt 
til å ta beslutninger på et ufullkomment grunnlag. Men ”Veien gjennom KS2” [7] viser også 
til seks understrategier som kan hjelpe for å takle usikkerheten i prosjekter: 

1. Prosjektet kan jobbe med å omgjøre trusler til muligheter 
2. Prosjektet kan jobbe med å redusere risiko 
3. Prosjektet kan jobbe med å overføre risikoen til en annen part 
4. Prosjektet kan jobbe med å unnvike risiko 
5. Prosjektet kan jobbe med tiltak som fordeler risikoen på flere parter 
6. Prosjektet kan akseptere risikoen som prosjektet står ovenfor 

 
Chapman & Ward [1] presenterer disse to definisjonene av usikkerhet, hentet fra henholdsvis 
US Project Management Institute (PMI)[12] og UK Association for Project Management 
(APM)[13]: 
 

Risk – an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or 
negative effect on a project objective – PMI (2000, p. 127) 

  
Risk – an uncertain event or set of circumstances that, should it occur, will 
have an effect on the achievement of the project`s objectives – APM (1997, 
p.16) 
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Disse to definisjonene belyser både oppside og nedside ved usikkerhetsstyring. Det har 
likevel i tidligere litteratur vært større fokus på begrensning av risiko, enn utnyttelse av 
muligheter. Usikkerhet har derfor i lang tid blir identifisert med å redusere risikoene i 
prosjektet. Man sier at usikkerhet er mangel på viten slik at man ikke har nok informasjon til å 
foreta en sikker avgjørelse. Litteraturen fokuserer på å identifisere, evaluere og styre 
risikoene. I nyere tid har fokuset blitt dreid mer over mot muligheter og utnyttelse av disse. 
Mye av den nyere litteraturen definerer nå usikkerhet som styring av risikoer og utnyttelse av 
muligheter i prosjektet. Chapman og Ward [1] påpeker viktigheten av å fokusere på 
mulighetene i prosjektet, og sier følgende: 
 

”I enhver situasjon er både risikoer og muligheter involvert, og begge skal bli 
styrt. Å fokusere på den ene for å eliminere bekymringen for den andre bør 
aldri være lov. Dessuten, muligheter og risikoer kan enkelte ganger bli 
behandlet separat, men de er sjelden uavhengige…”  

 
Chapman og Ward [1] peker på at man ved hjelp av riktige fremgangsmåter kan redusere eller 
nøytralisere risikoer, samtidig som man utløser muligheter for positive forbedringer for 
prosjektet. De mener at det sjelden er tilrådelig å konsentrere usikkerhetsstyringen mot å 
redusere risikoen, uten å fokusere på hvilke muligheter man samtidig kan utløse. Samtidig bør 
man heller ikke bør strebe mot å utløse muligheter i prosjektet, uten å vurdere hvilke risikoer 
det kan føre med seg. 
 
Eldre teori hevder at usikkerheten minker utover i prosjektet. Dette er knyttet til at i de tidlige 
fasene av et prosjekt er informasjonsmengden lav og man vet lite om det endelige produktet. 
Mange av de viktigste beslutningene for prosjektet tas i denne perioden hvor kunnskapen om 
prosjektet er lav, og usikkerheten høy. Dette tilsier at det er viktig å få oversikt over 
usikkerheten tidlig i prosjektet, slik at man lettere kan utnytte mulighetene og redusere 
risikoen. Etter hvert øker informasjonsmengden og usikkerheten reduseres. Husby et. al [6] 
illustrerer det slik: 
 
  

Verdiskapning 

NV Slutt

Kontinuerlig usikkerhetsstyring 

+ 

- 

Ad hoc-usikkerhetsanalyser 

NV Start 

Muligheter 

Risiko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Usikkerhetsstyring over tid 
 
Samtidig som usikkerheten reduseres, øker endringskostnadene. Kostnadskonsekvensene av 
at en endring innføres, øker kraftig mot slutten av prosjektet. I tillegg blir endringer generelt 
vanskeligere å innføre etter hvert som prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Når prosjektet 
nærmer seg ferdigstillelse er det begrenset hvor mye som kan endres i det eksisterende 
prosjektet, og effekten av endringene reduseres dermed også. 
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Johansen [27] hevder imidlertid noe annet. Han hevder at det kun er den operasjonelle 
usikkerheten som reduseres, mens den kontekstuelle usikkerheten påvirker prosjektet i større 
eller mindre grad helt frem til ferdigstillelse. Dette kan illustreres ved hjelp av disse to 
figurene [27]: 

Operasjonell usikkerhet
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Figur 4 Operasjonell og kontekstuell usikkerhet 

3.1.1 Operasjonell usikkerhet 
Concept [22] har laget følgende definisjon for operasjonell usikkerhet: 
 

Indre usikkerhet, knyttet til selve prosjektet, som er til en viss grad 
forutsigbar, og som for en stor del kan påvirkes av prosjektorganisasjonen. 
Grunnlaget for bedring av den operasjonelle usikkerheten ligger i bedre 
informasjon for å skape et sikrere og omforent situasjonsbilde, og som følge 
av dette fa mer treffsikre beslutninger. Operasjonell usikkerhet er oftest av 
typen estimatusikkerhet, og er derfor beregnelig. 

 
Oppdragsgiver og prosjektledelsen gjennomfører i løpet av prosjektet en rekke prosesser som 
omhandler valg av konsepter, avklaring av formål, valg av tekniske løsninger, valg knyttet til 
organisering av arbeidet, spesifisering av overleveringstidspunkt og avklaring av økonomiske 
rammer. Dette kan medføre at den operasjonelle usikkerheten er redusert til null ved 
overlevering til driftsfase, forutsatt at man tar ideelle beslutninger som er gode nok til at de 
ikke vil bli reversert senere i prosessen. 
 
Agnar Johansen [19] definerer operasjonell usikkerhet som: 
 

”usikkerhet knyttet til selve prosjektgjennomføringen, eksempelvis omfang, 
størrelse, lengde og valg av tekniske løsninger og prisnivå på valgte 
kvaliteter.” 

3.1.2 Kontekstuell usikkerhet 
Concept [22] definerer kontekstuell usikkerhet som: 
 

Den usikkerhet som virker på prosjektet, og som har sin årsak i forhold som 
prosjektet ikke har, eller i liten grad har kontroll over. Det at disse forhold er 
utenfor prosjektets kontroll medfører at de er svært vanskelig å forutse og å 
estimere virkningen av. Årsaken til denne usikkerheten ligger også oftest i 
prosjektets omgivelser, og materialiserer seg i form av hendelser. 

 
Kontekstuell usikkerhet påvirker prosjektet over hele utviklingsforløpet. Den vil kun i 
varierende grad kunne styres av prosjektet. Eksempler på kontekstuell usikkerhet kan være 
den usikkerheten som oppstår når det igangsettes et nytt prosjekt med eksisterende prosjekt i 
linjeorganisasjonen. I tillegg vil prosjektet bli påvirket av politiske beslutninger, større 
globale trender, andre aktørers eller konkurrenters prosjekt i samme området eller 
markedssegment osv. 
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Christensen og Kreiner [2] på sin side definerer kontekstuell usikkerhet som: 
 

”Differansen mellom den viten og de premisser prosjektet utvikles og 
planlegges på i forhold til hva prosjektet evalueres på i ettertid. Det er en 
usikkerhet som refererer til et tidsforløp og kun kan erkjennes retrospektivt i 
motsetning til den operasjonelle usikkerhet som kan relateres til et bestemt 
tidspunkt og dermed prinsipielt kan erkjennes og kalkuleres fortløpende. 

3.1.3 Uspesifisert og uforutsett post 
Estimatene øker i forprosjekt og detaljprosjekt fordi man kontinuerlig avklarer uforutsette 
forhold. Det er først når anbudspakkene er klare, at man har et mer riktig bilde av kostnadene. 
 
Gjennom forprosjektet er det viktig å ha en viss formening om hva som er prosjektets 
forventede sluttkostnad. Derfor legger man inn reserver for å ta hensyn til uforutsette ting i 
prosjektet. Rolstadås [14] definerer to former for reserver: 
 

- uspesifisert 
- uforutsett 

 
Uspesifisert posten representerer kostnadene for de ting som vi erfaringsmessig vet vil 
avdekkes etter hvert. Man kan si at denne posten skal dekke kostnader som man kan forvente 
at påløper i løpet av prosjektets gang, men som man ikke kan identifisere på 
estimeringstidspunktet. Denne posten forventes oppbrukt i løpet av prosjektgjennomføringen, 
mens uforutsett posten ikke forventes oppbrukt. Uforutsett posten skal dekke opp vesentlige 
endringer i prosjektets forutsetninger. Dette er altså kostnader som man ikke forventer at skal 
påløpe prosjektet. 

3.1.4 Usikkerhetsavsetningens oppbygning i prosjekter 
Prosjektenes estimater og styringsrammer inneholder en egen pott med penger som er knyttet 
til usikkerheten i prosjektet, også kalt usikkerhetsavsetning. Estimatene og styringsrammene 
er bygd opp slik at de består av et basisestimat som ikke inneholder usikkerhet. Deretter 
legges det på en usikkerhetsavsetning for å dekke opp for usikkerheten som finnes i 
prosjektet. Denne usikkerheten er delt inn i tre ulike deltaer som til sammen representerer den 
totale usikkerhetsavsetningen. De tre deltaene representerer følgende usikkerheter i prosjektet: 
 
Delta 1 
Denne usikkerheten representerer den operasjonelle usikkerheten i prosjektet. Den refereres 
også til som indre usikkerhet. Eksempler på denne typen usikkerheter er ressursbruk, forhold 
innad i bedriften osv., enhetspriser på materialer osv. 
 
Delta 2 
Denne usikkerheten representerer faktorer og hendelser i prosjektet. Det kan for eksempel 
være steinras som påvirker prosjektet, politiske beslutninger osv. 
 
Delta 3 
Kun påslag til kostnad. Avsetning som representerer uspesifisert usikkerhet i prosjektet, med 
andre ord midler satt av til hendelser som man vet kan oppstå, men som man ikke har 
mulighet til å konkretisere eller estimere. Dette kan ses på som en usikkerhetsbuffer som man 
benytter seg av når det oppstår uønskede hendelser i prosjektet som man ikke hadde estimert 
på forhånd. Er man heldig og dyktig i prosjektstyringen vil man kunne bruke minimalt av 
denne potten. 



 
Figur 5 S-kurvens oppbygning 
 
Figur 5 viser hvordan S-kurven bygges opp fra basisestimat ved P35 til kostnadsramme ved 
P85. P35 representerer altså basisestimatet for prosjektet. Dette estimatet inneholder ingen 
usikkerheter. Deretter legger man på delta 1 som representerer den operasjonelle usikkerheten 
i prosjektet. Den refereres også til som indre usikkerhet. Eksempler på denne typen 
usikkerheter er ressursbruk, forhold innad i bedriften osv., enhetspriser på materialer osv. 
Delta 2 legges deretter til estimatet og representerer faktorer og hendelser som kan oppstå i 
prosjektet. Delta 3 er den siste usikkerhetsposten som legges til basisestimatet. Det er en 
uspesifisert usikkerhet som representerer uforutsette hendelser i faktorer som man vet kan 
oppstå, men som man ikke kan estimere. Denne usikkerheten fungerer kun som et påslag til 
kostnadene, og usikkerheten fungerer som en sikkerhetsbuffer man kan hente ut midler fra 
ved eventuelle overraskende hendelser. Det lønner seg selvfølgelig ikke å bruke opp denne 
potten tidlig i prosjektet. Da har man ingen midler å benytte seg av ved uforutsette hendelser 
senere i prosjektet. 
 
Kostnader og tidsbruk kan estimeres på følgende måte for å komme frem til deler av 
usikkerhetsavsetningen i prosjektet: 
 
Aktivitet Minimum Mest sannsynlig Maks  
Aktivitet a 10 mill 20 mill 40 mill Risiko 
Aktivitet b 10 mill 20 mill 25 mill Muligheter 
Tabell 1 Estimering av tid og kostnader 
 
Tabellen over viser to eksempler på hvordan kostnader kan estimeres i prosjekter. Man gjør 
en kvalifisert gjetning på tre mulige utfall knyttet til for eksempel aktivitet a og b. Tabellen 
viser at aktivitet a i verste fall vil kunne koste prosjektet 40 millioner kroner. Som oftest 
benyttes det en 10/90 fordeling ved estimeringen. Det vil med andre ord si at 9 av 10 ganger 
vil aktiviteten ikke overstige 40 millioner kroner. I motsatt ende av skalaen finner vi det mest 
optimistiske anslaget, 10 millioner kroner. Det vil da altså si at aktivitet a vil kunne koste 10 
millioner kroner i 1 av 10 tilfeller. Dette forutsetter da at det vi har sagt at kan gå bra og gjøre 
prosjektet rimeligere, inntreffer. Det mest sannsynlige anslaget på 20 millioner kroner 
representerer det vi tror prosjektet vil havne på, i 50 % av tilfellene. Det vil altså si at denne 
kostnaden dekker halvparten av utfallsrommet. 
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Tabell 1 viser aktivitet a som en risiko for prosjektet, og aktivitet b som en mulighet. Det 
skyldes at forventningsverdien til aktivitet a, er høyere enn hva det mest sannsynlige anslaget 
er. Med andre ord er kurven som representerer fordelingen til aktivitet a høyreskjev, og vil da 
sannsynligvis representere en ekstra kostnad for prosjektet i forhold til mest sannsynlig verdi. 
Dette utgjør dermed en risiko for prosjektet. Aktivitet b har en fordeling som er venstreskjev, 
da denne aktivitetens forventningsverdi er lavere enn det mest sannsynlige anslaget. Dette vil 
da sannsynligvis føre til at aktiviteten blir rimeligere enn hva som er antatt som mest 
sannsynlig verdi, og dermed vil dette være en mulighet for prosjektet. Det skal også legges til 
at muligheter i prosjektet kan ha en kostnadskonsekvens for prosjektet, men at en slik 
investering kan føre til for eksempel økt gevinstrealisering. 

3.2 Usikkerhetsstyring 
For å fremskaffe og vedlikeholde et realistisk styrings- og beslutningsunderlag forsøker man å 
styre usikkerhet. Styring av usikkerhet kan bestå av å identifisere usikkerheten, analysere 
usikkerheten og til slutt gjennomføre tiltak for å bedre prosjektet. 
 
Denne definisjonen sier at usikkerhetsstyring inkluderer identifikasjon og analyse av 
usikkerheten som påvirker prosjektet, samt å gjennomføre tiltak for å bedre prosjektet. Disse 
tiltakene gjennomføres for å [6]: 

- utnytte muligheter 
- redusere risiko 
- akseptere usikkerhet 
- overføre usikkerhet 

 
Rolstadås [14] mener usikkerhetsstyring gir følgende positive effekter for prosjektet og 
prosjektets interessenter: 
- bedre grunnlag for beslutningstaking på et strategisk, taktisk og operasjonelt nivå ved å 
skaffe en robust, logisk, systematisk og transparent granskbar prosess som benytter den best 
tilgjengelige ekspertisen til å skaffe en klar forståelse av potensielle usikkerhetsprofiler og 
mulige tiltak for å håndtere dem. 
- bedre rapportering innad i bedriften 
- bedre utnyttelse av egne ressurser (ekspertise) 
- økt samarbeid med interessenter 
- mindre uheldig, ugunstig media omtale 
- bedre grunnlag for å ta avgjørelser 
- reduserte finansielle kostnader 
- økt pålitelighet og kvalitet på service og produkter 
- læring og feedback for fremtidig forbedring av bedriftsprosesser 
- reduserte erstatningskrav og rettslige kostnader 
- bedre endringsstyring 
- økt moral 
- reduserte nivåer av stress og konflikter 
- forsterket konkurransefordel 
 
Krav fra ledelsen om bruk av usikkerhetsstyring krever at prosjektene tenker usikkerhet. Selv 
om det ikke munner ut i en rapport eller lignende, gjennomsyrer usikkerhetstenkningen 
prosjektet, og dette er veldig viktig. 
 
Det finnes flere definisjoner av hva uttrykket usikkerhetsstyring betyr. Concept [22] og Husby 
et. al. [6] sier at usikkerhetsstyring er ”en kontinuerlig aktivitet for å analysere og følge opp 
usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak.” 
 



Denne definisjonen av usikkerhetsstyring samsvarer godt med hva Johansen et. al. [7] 
definerer som usikkerhetsstyring. Figur 6 viser grovt hvordan de definerer usikkerhetsstyring. 
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Figur 6 Usikkerhetsstyring 
 
Først er man nødt til å identifisere usikkerhetselementene i prosjektet. Deretter er man nødt til 
å kvantifisere dem, før man setter i gang tiltak for å redusere risiko og utnytte muligheter. I 
tillegg er man nødt til å følge opp tiltakene og vurdere virkningen av dem, med andre ord 
evaluere om man har igangsatt de riktige tiltakene. Dette er en prosess som ideelt sett gjentas 
kontinuerlig gjennom hele prosjektet. 
 
Usikkerhetsstyring kan også defineres som en prosess for å måle eller vurdere usikkerhet, og 
deretter utvikle strategier for å styre usikkerheten. Strategiene som utvikles baseres først og 
fremst på å overføre risikoen til en annen part, unngå risiko, redusere de negative effektene av 
usikkerheten og akseptere at det finnes usikkerhet i prosjektet. I tillegg til å utnytte de 
mulighetene som finnes i prosjektet. [29] 
 
Usikkerhetsanalyser blir ofte trukket frem som grunnlaget for usikkerhetsstyring, og dette er 
nok riktig i mange sammenhenger. Det som er viktig å huske på, er at en usikkerhetsanalyse 
kun gir et øyeblikksbilde av hvordan situasjonen er nå. For eksempel markedssituasjon, 
økonomiske rammer osv. De fleste usikkerhetselementer kan forandre seg over tid, noe som 
medfører at de tilfører usikkerhet i prosjekter. Langlo et. al [9] påpeker derfor viktigheten av å 
kjøre gjentakende prosesser for å kunne styre usikkerheten i prosjektet, og de viser til Simister 
[16] som har utarbeidet følgende figur: 
 

                                  
Figur 7 Risk Management Process 
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Langlo et. al [9] deler usikkerhet i prosjekter inn i fem deler: 

- variabilitet i estimatene 
- usikkerhet knyttet til grunnlaget for estimatene 
- usikkerhet knyttet til design og logistikk 
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- usikkerhet knyttet til mål og prioriteringer 
- usikkerhet knyttet til fundamentale forhold mellom ulike parter i prosjektet 

 
Gjennom sin undersøkelse av eksisterende teori angående usikkerhet og hva som gjøres i en 
rekke større prosjekter gjennomført i Norge har Langlo et. al. [9] funnet seks problemområder 
i forbindelse med usikkerhetsstyring som de beskriver slik: 

1. Enkelte usikkerheter kan bli behandlet som risikoer fra prosjektets ståsted, men den 
samme usikkerheten kan ses på som en mulighet fra eiers side. Et eksempel på dette 
kan være oppgradering av teknologi som fører til merarbeid for prosjektet, men som 
kan skaffe markedsfordeler for eier. 

2. Prosjektet benytter seg ofte av en ”lukkestrategi” som gjør at usikkerheten minker da 
prosjektet er mindre påvirkelig fra ytre omgivelser. Dette gjøres selv om 
organisasjonen ofte ønsker at prosjektet skal kjøres mer åpent og åpne for endringer 
osv. 

3. Den virkelige usikkerheten blir ofte underestimert med bakgrunn i to forhold: 
i. Kontekstuelle krav i komplekse og langvarige prosjekter utvikler seg mye 

gjennom prosjektgjennomføringen. Dette fører til at usikkerheten øker, og 
dette blir et problem for prosjektet som ikke ønsker å rapportere denne 
usikkerheten videre i frykt for å bli stoppet. 

ii. Dette fører dermed til at prosjektet overvurderer nøyaktigheten og kvaliteten 
av den informasjonen som man har lagt til grunn, og undervurderer eller ikke 
rapporterer den virkelige usikkerheten som blir rapportert oppover i systemet. 

4. Prosjektet ønsker å fremstå som et suksessfullt prosjekt. I tidligfasen vil prosjektet 
derfor ofte jobbe for å gjøre de finansielle rammene så vide som mulig og samtidig 
som de ønsker å gjøre målene så uklare som mulig, slik at de kan skjule en økt kostnad 
for organisasjonen. Det handler om å skaffe seg stor nok blink slik at man treffer. 

5. For å kunne maksimere nytten av prosjektet eller kapitalavkastningen, er man nødt til 
å forstå både detaljene og helheten i prosjektet. Dette er vanskelig for prosjekteier da 
han/hun ikke sjelden har mulighet til å ha daglig kontroll over prosjekt og prosjektets 
utvikling. 

6. Det er en fare for at for stor involvering av prosjekteier i usikkerhetsstyringen kan føre 
til at prosjekteier overtar flere av prosjektleders oppgaver og ansvarsområder. Dette 
kan sannsynligvis resultere i økt indre usikkerhet i prosjektet. 

 
Langlo et. al. [9] mener at mye av teorien på dette område vurderer prosesser, muligheter og 
risikoer ut ifra et prosjekt perspektiv. Dette samsvarer også med litteraturen som er 
gjennomgått i forbindelse med denne oppgaven. Prosessene, mulighetene og risikoene blir 
evaluert ut ifra hvordan de best kan bli realisert for prosjektorganisasjonen eller andre 
interessenter. Langlo et. al. [9] hevder, sett fra prosjektets perspektiv, at prosjektet vil streve 
etter å få flere ressurser, minske omfanget, øke budsjettet og øke tidsrammen før det setter i 
gang med å gjennomføre oppgavene. Etter at man har fått klarsignal til å begynne arbeidet, 
blir ikke usikkerhetene kommunisert, men holdt under intern kontroll. Dette fører til at 
prosjektet, fra et kontekstuelt synspunkt, ser ut til å leve i en ideell verden med fikserte 
usikkerheter. Dette hindrer prosjektet i å se eventuelle muligheter som ligger latent i den 
kontekstuelle omverdenen. Det er, etter min mening, svært viktig at prosjektet forsøker å 
holde et stort fokus på prosjektets omgivelser, slik at en blir i stand til å ta opp de 
kontekstuelle mulighetene i prosjektet. Hvis prosjektet kun fokuserer på de nærmest knyttede 
interessentene, og mister fokuset på helheten, kan det medføre at man mister muligheter som 
omverdenen gir. 
 
”Veien til KS2” [7] har undersøkt hva som er beste praksis innen usikkerhetsledelse og 
presenterer følgende resultater: 
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 Planlegge 

- Bestemme hvordan en skal tilnærme seg og planlegge 
usikkerhetsledelsesaktivitetene for porteføljen, program og prosjekt. 

Identifikasjon 
- Identifisere hvilke usikkerheter som kan påvirke prosjektet og dokumentere deres 

egenskaper. 
Kvalitativ usikkerhetsanalyse 
- Utføre en kvalitativ analyse av usikkerheter og betingelser for å prioritere deres 

påvirkning på målsetningene. 
Kvantitativ usikkerhetsanalyse 
- Utføre en kvantitativ analyse av usikkerheter og betingelser for å prioritere deres 

påvirkning på målsetningene. 
Planlegge tiltak 
- Utvikle tiltak for å øke mulighetene og redusere truslene mot målsetningene. 
Overvåkning og styring 
- Overvåke gjenværende usikkerhet, identifisere nye usikkerhet, gjennomføre 
tiltaksplaner og evaluere effekten av disse. 

 
Løken og Moe [24] viser til Christensen og Kreiner [2] som hevder at det finnes både 
rasjonelle og naturlige grunner til å forsøke å eliminere usikkerheten i størst mulig grad. For 
den operasjonelle usikkerheten mener de at usikkerheten elimineres ved å etablere 
operasjonelle mål for prosjektet og ved å planlegge systematisk og realistisk. På den andre 
side vil den kontekstuelle usikkerheten kreve andre midler for å bli håndtert. Ifølge 
Christensen og Kreiner finnes det ingen midler for slikt. Dette begrunnes med at det som 
skaper den kontekstuelle usikkerheten ligger langt utenfor prosjektets rekkevidde og autoritet, 
i tillegg til at den kontekstuelle usikkerheten kun kan gjenkjennes retrospektivt. Det vil med 
andre ord si når de negative konsekvensene av usikkerheten allerede er manifestert. 
 
På dette punktet er jeg uenig med hva Christensen og Kreiner [2] mener. Usikkerhet defineres 
som begrensning av risiko og utnyttelse av muligheter. Christensen og Kreiners [2] påstand 
om at den kontekstuelle usikkerheten ikke kan styres da dette ligger utenfor prosjektets 
rekkevidde og autoritet, mener jeg er altfor knyttet opp mot risikosiden av usikkerhet. Jeg 
mener at hvis prosjektet åpner fokuset mer for hva som skjer litt utenfor prosjektets grenser, 
åpner det for gode muligheter for prosjektet til å utnytte muligheter og gevinster som finnes i 
prosjektets kontekstuelle verden. Det samme er tilfelle for identifisering av risikoer for 
prosjektet. Det er enkelt å sitte i etterkant av prosjektet og peke på alle tingene som gikk galt 
på grunn av de kontekstuelle påvirkningene, men jeg mener at ved å tilrettelegge prosjektet 
for et større fokus på dets kontekstuelle omgivelser gir muligheter til å se både risiko og 
muligheter på et tidligere stadium. 
 
Videre påpeker Christensen og Kreiner [2] viktigheten av å erkjenne at det alltid vil finnes 
usikkerhet i prosjektet. Man er derfor nødt til å lære seg å håndtere denne virkeligheten på 
best mulig måte. Dette går igjen også hos Husby et. al. [6] som beskriver at sjansen for at en 
presis, strategisk plan blir gjennomført i detalj etter forutsetningene, normalt vil være liten. 

3.2.1 Risk management cycle 
Dallas [3] påpeker viktigheten av at usikkerhetsstyring må være en kontinuerlig aktivitet 
gjennom hele utviklingen av prosjektet. Han mener dette vil føre til at man får en kontinuerlig 
reduksjon av usikkerheten i prosjektet etter hvert som det går fremover. 
 



Etter hvert som prosjektet utvikler seg, påpeker Dallas [3] at noen usikkerheter vil bli overført 
til andre parter i prosjektet, noen usikkerheter vil etter hvert ikke lenger være gjeldende og 
ikke være noen trussel eller gi noen muligheter for prosjektet, mens noen nye usikkerheter vil 
oppstå. I tillegg vil noen av ledelsens grep for å håndtere usikkerheten fungere effektivt, mens 
andre ikke vil fungere fullt så effektivt. Dallas [3] peker på følgende nøkkelområder i en  
gjentakende prosess, som har mange likheter med figur 7: 
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Figur 8 Risk Management Cycle 
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3.3 Definisjon av eier 
 

w w w .nsp .ntnu .no 2

Prosjekt

U sikkerhet – operas jone ll og  kon tekstue ll  
-H va  e r fo rm åle t?
-H va  e r bestillingen?
-Foru tse tn inger – hvor k la re  e r de?
-H v ilke  stra teg iske m ål bygg er p ro sjekte t 
oppunder?
-H vor k la r e r kundene krav ene?
-H va  trenger drifts o rgan isa sjonen  om  n  å r?

U s ikkerhe t O pe rasjon e ll
• O m fang
•V alg  av  tekn isk  løsn ing
• K ostna d
•G jennom førings tid
•O rgan ise ring  (resurser og kom petanse)

U sikkerhe t O perasjone ll
• T id , kost og kva lite t

A nd re m åle ind ika tore r 
•Endringer ?
• Vurde ring  av  m u lighe te r
•Vurdering  av  ris iko  
•Andre  KP I e r

Kontekstuell us ikkerhet – virker på prosjekte t som  system  i a lle faser 
M arkeds svingninger, Andre prosjekt, Konkurrenter, Po litisk beslutn inger M fl

Styringss løyfen - PU S

Innsatsfaktorer Resultat

P lan legg ing O ppfø lg ing

M ål-
fo rm ulering

U tførse l
(styringso b je kt)

E ier

M andat

 
Figur 9 Styringssløyfen – PUS 
 
Figur 9 [28] viser hvordan usikkerhet virker inn på organisasjonen, både i et eierperspektiv og 
i et prosjektperspektiv. Tanken bak figuren er Westhagens styringssløyfe [17], se figur 10.  
 

 
Figur 10 Westhagens styringssløyfe 
 
Johansen [28] tar utgangspunkt i Westhagens styringssløyfe [17]. Westhagen definerer styring 
som ” kort sagt å beslutte hvor man ønsker å komme, og se til at man kommer dit.” 
Styringssløyfen viser hva som er hensikten med de ulike styringsfunksjonene og hvordan de 
henger sammen. Målformulering består av å beslutte og beskrive hva prosjektet skal resultere 
i. Planlegging innebærer å bryte ned målene i elementer (delresultater, oppgaver) som kan 
sikre at vi utfører oppgaven på en hensiktsmessig måte, mens oppfølging består av å 
periodevis registrere/måle hva som har skjedd i prosjektet og i omgivelsene, sammenholde 
med plan og forutsetninger og velge korrektive tiltak hvis dette er nødvendig. 
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Gjennom denne beskrivelsen av de forskjellige delene, blir de til funksjoner som utgjør et 
sammenhengende hele. Det vil si at én funksjon ikke har noen hensikt uten at den er knyttet til 
de andre. Det er viktig å huske at styring av et prosjekt er en prosess. Det som presenteres av 
teori i denne sammenheng er hele generelle og grunnleggende prinsipper for styring. All styrt 
virksomhet må inneholde elementene målformulering, planlegging og styring. Selv om dette 
beskrives som generelle prinsipper for styring, mener jeg at dette er direkte overførbart med 
det som i denne oppgaven er definert som usikkerhetsstyring. 
 
Westhagen [17] skiller mellom formalisert og uformalisert styringsprosess. Den formaliserte 
styringsprosessen karakteriseres ved: 

- det foregår periodevis (dag, uke, måned) 
- den behandler kvantitativ informasjon (timer, beløp, tidspunkt) 
- den benytter formelle skjemaer og prosedyrer 
- den kan lett tilpasses skiftende situasjoner 
- deler av den kan automatiseres 
- den skiller klart mellom forskjellige styringsfunksjoner 
- den samsvarer i det hele med venstre del av vår hjerne som er logisk, rasjonell og 

sekvensiell. 
 
Den uformaliserte styringsprosessen derimot karakteriseres ved: 

- den foregår kontinuerlig 
- den er kvalitativ, og tar hensyn til forhold som ikke er direkte målbare og som bare 

vagt lar seg uttrykke 
- den er basert på tankemodeller eller bilder 
- den er fleksibel og tilpasningsdyktig 
- prosessen kan ikke automatiseres 
- overgangen mellom de enkelte styringsfunksjonene er glidende 
- prosessen samsvarer med slik den høyre del av hjernen vår arbeider, intuitivt, 

emosjonelt, innovativt og helhetlig. 
 
Johansen [28] innfører en ny styringssløyfe, mandat og prosjekteier. I tillegg beskriver 
Johansen kontekstuell usikkerhet som for eksempel interessenter og omgivelser. 
 
Figur 4 viser hvordan planleggingen av prosjektet påvirkes av operasjonell usikkerhet som 
omfang, valg ev teknisk løsning, kostnad, gjennomføringstid og organisering. Videre ser vi 
hvordan prosjektet som et system i alle faser blir påvirket av kontekstuell usikkerhet som 
markedssvingninger, politiske beslutninger, konkurrenter, andre prosjekter osv. 
 
Oppfølgingen av prosjektet blir påvirket av operasjonell usikkerhet som tid, kost og kvalitet. 
Til slutt tar Johansen for seg både den operasjonelle og den kontekstuelle usikkerheten som 
påvirker målformuleringen mellom prosjektet og eier. Dette går på hva som er formålet med 
prosjektet, er forutsetningene klare nok, hva er bestillingen, hvor klare er kundens/brukerens 
krav osv. 
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Figur 11 Styringssløyfen – PUS med usikkerhetsstyring 
 
Figur 11 viser hvordan Johansen viderefører sin styringssløyfe og innfører usikkerhetsstyring 
på henholdsvis samfunnsperspektivet, bruker/eier perspektivet og prosjektperspektivet. 
Samfunnsperspektivet representerer i denne sammenhengen den kontekstuelle usikkerheten 
med mål, virkning og relevans, mens brukerperspektivet representerer bruker, eier eller 
oppdragsgiver med både operasjonell og kontekstuell usikkerhet. Prosjektperspektivet knyttes 
til operasjonell usikkerhet i prosjektstyringssløyfen. 
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Figur 12 Styringssløyfe PUS - med usikkerhetsstyring og sløyfe mellom oppfølging og eier 
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Videre utvikler Johansen styringssløyfen med en kobling mellom eier og oppfølging, som vist 
i figur 12. Dette gjøres for lettere å ivareta endringer som oppstår i prosjektet på grunn av at 
verden endrer seg i takt med tiden. Dette gjelder da spesielt kontekstuell usikkerhet. 
 
Johansen et. al [20] har skrevet en artikkel angående hvem som er eier av et prosjekt. De har 
studert en rekke norske prosjekter, både fra offentlig og privat sektor. Deres studier viser at 
ikke alle prosjektene hadde en enkelt eier som var lett å identifisere. Dette gjaldt spesielt de 
prosjektene som var initiert fra regjerings hold. Det viste seg at en tradisjonell eier er en eier 
som tar usikkerheten knyttet til både kostnader og fremtidig verdi av prosjektet. Eier blir sett 
på som en interessent til prosjektet, og en eier slik som beskrevet her har incentiver til å 
analysere og følge opp prosjektet basert på vekting av kostnader i forhold til nytte, kost-nytte 
analyse. De fleste interessentene i denne typen prosjekter har sitt fokus enten rettet mot 
kostnader eller nytte av prosjektet. 
 

 
Figur 13 Governance and accountability 
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Figur 13 viser hvordan ledelse i prosjekter oppstår fra eiers side, eller et sett av eiere som har 
samsvarende mål. Dette er vist ved pilen som peker mot høyre. Den andre pilen, som peker 
mot venstre, viser hvordan ansvar flyter tilbake i motsatt retning, til den samme eieren. 
Studiene gjennomført av Johansen et. al. [20] indikerer at denne flyten av ledelse og ansvar 
kan beskrives som to bevegelser; en relatert til kostnader, og en relatert til nytte. 
 
Ledelse av regjeringsstyrte prosjekter kan enten erkjenne at det finnes to slike bevegelser og 
etablere parallelle ledelsesregimer for både kostnader og nytte. En annen løsning vil være å 
etablere eiere som har incentiver for både kost og nytte. 
 
Johansen et. al [20] viser at eierskap i prosjekter og forskjellig definert. Resultatene fra deres 
studier viser at teori og praksis relatert til eierskap i prosjekter og ledelse ikke nødvendigvis er 
direkte overførbart til en generisk prosjekt kontekst. Spørsmålet om hvem som eier et prosjekt 
kan være enkelt å besvare i et prosjekt, mens det kan være mer sammensatte svar i andre 
prosjekt. Sett fra et eier perspektiv er usikkerhetsstyring primært relatert til fremtidig nytte av 
prosjektet. Dette kan påvirkes av utbytte og ytelser fra prosjektet, samsvar med overordnede 
prosjektmål, prosjektkostnader osv. Denne måten å tenke usikkerhetsstyring på baseres på et 
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litt videre perspektiv usikkerhetsstyring enn hva tradisjonell prosjektledelse teori har fokusert 
på. 
 
I denne oppgaven, som i hovedsak omhandler Telenor og deres usikkerhetsstyring, er eier 
definert som styringsgruppe eller styringsgruppedeltager. Intervjuene som ble gjennomført 
viser at det som oftest er styringsgruppeleder som er prosjektets eier og som dermed er 
prosjektleders kontakt oppover i systemet. 

3.4 Oppsummering – teori 
Dette kapitlet oppsummerer de definisjonene som blir benyttet videre i oppgaven. 
 
Usikkerhet: 

Mangel på viten om fremtiden. Differansen mellom den nødvendige 
informasjon for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon på 
beslutningstidspunktet. Kan medføre gevinst eller tap i forhold til forventet 
resultat, medfører både risiko og muligheter. 

Risiko: 
”Risiko: Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for og konsekvensen av de uønskede hendelsene.” 

Mulighet: 
Uttrykk for den mulighet som ønskede hendelser eller utfall 
representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. 
Mulighetene uttrykkes ved sannsynligheten for, og konsekvensene av de 
ønskede hendelsene. 

Usikkerhetsstyring: 
”En kontinuerlig aktivitet for å analysere og følge opp usikre forhold i 
prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak.” 
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4 Praksis i Telenor 
Dette kapitlet har som hensikt å beskrive en del av hva som finnes av verktøyer og metoder i 
Telenor når det gjelder usikkerhetsstyring. Det vil med andre ord si hva som finnes og brukes 
for å kunne gi de mest riktige estimatene når man legger frem prosjektene for beslutning. Hva 
som finnes av rutiner osv. vil bli ytterligere presentert i kapitlet som presenteres resultater fra 
intervjuene som ble gjennomført hos Telenor. 

4.1 Modenhetsmatrise 
Telenor har, i forbindelse med sitt arbeid opp mot PUS, utviklet sin egen modenhetsmatrise, 
se vedlegg Q. Denne matrisen består av en rekke kriterier for fire nivåer (0-nivå, kontrollert, 
effektiv, optimalisering) og danner grunnlaget for de Telenor spesifikke spørsmålene i 
spørreundersøkelsen som er gjennomført. Disse kriteriene vil danne grunnlaget for 
evalueringen av resultatene fra denne spørreundersøkelsen. 
 
Telenor skiller mellom følgende tre former for risiko: 
 
Prosjektmessig risiko 
Definisjon: 

• Er den risiko som knytter seg til oppnåelse av prosjektets resultatmål (tid, kost og 
kvalitet/leveranse) 

– Hovedsakelig prosjektleders ansvar. 
 
Forretningsmessig risiko 
Definisjon: 

• Er den risiko som knytter seg til effektmål 
– Hovedsakelig SG/PE ansvar 

 
Porteføljemessig risiko: 

• Er usikkerhet som knytter seg til gjennomføringen av selskapets strategi. 
– Hovedsakelig linjeledelsens ansvar 

4.2 Business Case 
Business case er et av de sentrale beslutningsunderlagene for vurdering av hvert enkelt 
prosjekt, og danner fundamentet for beslutningen om hvorvidt prosjektet skal gjennomføres 
eller ikke. I forbindelse med porteføljestyring av prosjekter og innbyrdes prioritering av 
prosjekter i Telenor Nordic, vil business case også være et sentralt beslutningskriterium. 
Målsetningen er derfor at hvert eneste business case som utarbeides skal ha svært høy kvalitet, 
slik at det setter organisasjonen i stand til å ta riktige beslutninger vedrørende det enkelte 
prosjekt.  
 
Business case er videre den viktigste beslutningsstøtten i forbindelse med behandling av 
investeringsforslag i Investeringsforum. 
 
Målsetningen med regnearksmodellen for business case er å beregne de økonomiske 
konsekvensene av prosjekter og/eller foreta verdivurderinger til investeringsforslag i 
divisjonen. Modellen beregner prosjektets/investeringens avkastning (internrente), verdi 
(nåverdi) samt payback (tilbakebetalingstid). 



4.2.1 Krav til business case 
Det er et krav i Telenor Fixed at alle prosjekter som opprettes skal levere et foreløpig business 
case i beslutningspunkt 1, se figur 14. I tillegg skal et mer detaljert business case leveres i 
beslutningspunkt 2. 
 

 
Figur 14 Telenors Prosjektmodell 
 
Business case tilhørende beslutningspunkt 1 utarbeides svært tidlig i prosjektets levetid. Dette 
medfører at det er svært vanskelig å gjøre nøyaktige beregninger på dette tidspunktet. På 
grunn av dette vil business casene i dette punktet bære preg av å være estimater som det er 
knyttet betydelig usikkerhet til. 
 
Senere i prosjektet, ved overgangen fra beslutningspunkt 1 til beslutningspunkt 2, er business 
caset en viktig del av prosjektets beslutningsgrunnlag. Det settes derfor høye krav til 
beregningene og vurderingene som tilhører beslutningspunkt 2. Det er også et krav som sier at 
dersom det kommer til eventuelle nye opplysninger etter beslutningspunkt 2, som gjør at input 
i business caset endres, skal det leveres oppdaterte business case i beslutningspunkt 3 og/eller 
beslutningspunkt 4. Det er et krav at alle business case skal kvalitetssikres av controller(e) i 
egen enhet. Dette skal skje senest før leveranse til beslutningspunkt 2, og sentrale elementer i 
en slik kvalitetssikring er kontrollering av forutsetninger, beregninger og resultater. 

4.3 IS-estimat 
IS har det strategiske ansvaret for informasjonssystemer (IS) i Telenor Nordic, og det 
operative ansvaret for IS i Norge. I Danmark og Sverige er det operative ansvaret for IS lagt 
til de respektive virksomhetene. Det strategiske ansvaret omfatter prosesser, strategi og 
overordnet arkitektur for IS i Norden. I tillegg skal IS Nordic legge til rette for 
stordriftsfordeler, utvikling av produkter og forbedringstiltak på tvers av land i Telenor 
Nordic. Det operative ansvaret inkluderer utvikling av lokale systemer og implementering av 
produkter i disse, samt iverksettelse av beslutninger fattet på strategisk nivå. 
 
IS er den avdelingen som har kommet lengst innen usikkerhetsstyring i Telenor, og er en 
foregangsavdeling for de andre avdelingene. De har utarbeidet et eget IS-estimat som gir dem 
et bedre grunnlag for hvilke estimater som skal legges inn i Business Case. 

4.4 Risikoanalyse – IS 
Ved gjennomføring av risikoanalyser i IS, velger man først hvilket analysenivå man ønsker. 
Valg av analysenivå gir deretter grunnlaget for om man skal gjennomføre en enkel 
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risikovurdering, en forenklet risikoanalyse eller foreta en standard risikoanalyse og 
kvalitetsvurdering. Dette avsnittet presenterer en forenklet risikoanalyse. 
 
Hensikten med risikoanalysen er å identifisere hvilke trusler som kan være tilstede i 
prosjektet. Enten skal trusselbildet være akseptabelt, ellers skal det etableres krav til systemet 
som gjør at trussel blir justert ned til akseptabelt nivå. Risikoanalyserapporten er et 
beslutningsgrunnlag som skal anbefale tiltak for å sikre eller høyne oppnåelsen av 
forretningsmålene (effektmålene). 
 
Forenklet risikoanalyse gir et bedre grunnlag for å iverksette nødvendige tiltak, enn om det 
ikke gjennomføres noen risikoanalyse. Metoden sikrer også at oppdragsgiver er involvert i å 
bestemme hvilken risiko som må følges opp. En standard risikoanalyse er grundigere enn en 
forenklet risikoanalyse og har formelle krav knyttet til gjennomføringen. Dette gjør at den blir 
mer ressurskrevende (tid, personell, kostnader), men til gjengjeld blir analyseresultatene mer 
robuste. En enkel risikovurdering gir resultater som er mindre robuste enn hva de to andre 
analysene gir. 
 
Risikoanalysen inneholder generell informasjon om prosjektet. Det dreier seg om hvilke 
behov prosjektet skal dekke, kritiske suksessfaktorer, verdier og verdiskapning, viktige 
interessenter, samspillet mellom prosjektet og omgivelsene, forutsigbarhet i omgivelsene osv. 
Deretter følger en avgrensning av risikoanalysen som sier noe om hva analysen skal omfatte, 
og hva den ikke skal omfatte. Her redegjøres det også for de forutsetninger og antagelser som 
er gjort. 
 
Skalaer for konsekvens og frekvens er neste del i analysen. Konsekvensskalaen beskriver grad 
av alvor dersom en hendelse inntreffer. Beskrivelsen av konsekvensene knyttes vanligvis til 
behovene og verdiskapningen som nevnt tidligere. Eksempler på vanlige parametere i 
konsekvensskalaen er økonomiske størrelser og omdømmeeffekt. For konsekvensskalaen 
skiller man mellom moderat tap, middels tap, høyt tap og svært høyt tap. 
 
Frekvensskalaen beskriver grad av mulighet for at en hendelse inntreffer. Her skiller man i 
Telenor mellom hyppig, av og til, sjelden og lite trolig. 
 
Risikoliste er neste steg i analysen. Dette er en liste hvor man lister opp de hendelser som kan 
oppstå i prosjektet. I denne listen fokuseres det på at hendelser kan være både trusler og 
muligheter. Konsekvens og frekvens legges også inn i denne listen, i tillegg til mulige tiltak 
og eventuelle merknader. 
 
Videre gjøres det vurderinger av risikobildet. Det er oppdragsgiver som avgjør om risiko er 
akseptabel eller ikke. For å kunne gi oppdragsgiver et godt bilde av risikoen i prosjektet, 
legges risikoene fra risikolisten inn i matrisen vist under. Risikoene er nummerert etter 
nummer i risikolisten og oppdragsgiver kan da peke ut hvilke celler i risikomatrisen som er 
uakseptable. 



 
 Frekvens 
 Lite trolig Sjelden Av og til Hyppig 
Moderat tap <Trussel nr>    

Middels tap     
K

on
se

kv
en

s 

Høyt tap  <Trussel nr>   

Tabell 2 Risikobilde - IS 
 
Deretter gjøres det en vurdering av de truslene som oppdragsgiver mente var uønskede. Man 
stiller seg spørsmålene; hva som er årsakene til at truslene utløses? Hvorfor ble konsekvens- 
og frekvenskategorien valgt? Kan trusselen utløse andre trusler? Det gjøres også en vurdering 
av muligheter. I malen står det at ”hvis man finner muligheter som gjør at analyseobjektet 
utnyttes bedre, man kan øke verdiskapningen eller man kan skape noe helt nytt så bør det 
nevnes. Noen ganger kan verdiskapningen øke hvis man fjerner tiltak, og noen ganger må 
man satse mer for å ta ut hele potensialet for verdiskapning.” Dette viser et visst fokus på 
mulighetssiden i prosjektene. 
 
Til slutt presenteres de anbefalte tiltakene med den målsetningen man ønsker ved 
gjennomføringen av tiltakene samt hvem som er ansvarlig, tidsfrist og status. Analysen 
avsluttes med en konklusjon/sammendrag av de viktigste elementene. 

4.5 Project Charter – R&I 
Project Charter er hentet fra avdelingen R&I i Telenor. Dette dokumentet gir en 
helhetsfremstilling av prosjektet når det legges frem til beslutning i D2 (Telenors 
beslutningspunkt hvor det blir evaluert om prosjektet skal bli kjørt eller ikke). Project Charter 
inneholder en beskrivelse av nøkkelinformasjon om prosjektet som bakgrunn og hensikt, 
effektmål, leveringer og milepæler, risiko faktorer, avhengigheter til andre prosjekter og en 
oversikt over ressurser. Risikofaktorene blir presentert i en risikomatrise som vist under. 

LOW MEDIUM HIGH

Consequence

LOW MEDIUM HIGH

Consequence

LOW MEDIUM HIGH

Consequence

1

2
3

4

Figur 15 Risikomatrise - R&I 
 
De ulike usikkerhetene plasseres i risikomatrisen som vist over ut ifra hvilken konsekvens de 
har for prosjektet og hvilken sannsynlighet det er for at de inntreffer. Tallene 1-4 i matrisen i 
figur 15 viser et eksempel på hvordan en slik matrise kan illustrere hvordan usikkerhetsbildet 
ser ut i prosjektet. 
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De ulike risikofaktorene som kan påvirke prosjektet blir listet opp og plassert i matrisen som 
vist over. Eksempler på slike risikoelementer er tildeling av nøkkelressurser, mangel på 
ressurser, uklare signaler fra bruker/leverandører og tilgjengelighet på ekspertressurser innad i 
Telenor. I tillegg gjøres det også en vurdering av hvilke avhengigheter prosjektet har til andre 
prosjekter og prosjektleveranser i Telenor. Dette dreier seg om eventuelle ressurser som kan 
forsvinne i løpet av prosjektet, leveranser fra andre prosjekt i Telenor som prosjektet trenger 
for å kunne holde tidsfrister osv. 
 
I tillegg inneholder dokumentet også en oversikt over de største aktivitetene som må 
gjennomføres for å kunne sikre en god gevinstrealisering ved ferdigstillelse. Denne 
aktivitetsbeskrivelsen er vedlagt Project Charter og beskriver hva som må gjøres av oppgaver 
for denne aktiviteten, hvilke resultater og mål den skal ende opp med, milepæler, kritiske 
premisser for gjennomføring og eventuell annen informasjon. 

4.6 Risikoanalyse – Fixed 
Risikoanalysen inneholder i likhet med Project Charter hos R&I en risikomatrise, se figur 
under. Forskjellen på de to matrisene er at denne matrisen også viser hvordan neste periodes 
risikoer utvikler seg i forhold til perioden som har vært. 
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Figur 16 Risikomatrise - Fixed 
 
Videre inneholder risikoanalysen en oversikt over de enkelte risikoelementene som vises i 
risikomatrisen i figur 16. Det analyseres om risikoen påvirker prosjektkostnader, fremdrift, 
måloppnåelse, Telenors omdømme eller andre forhold. I tillegg vurderes hvert element ut ifra 
status, sannsynlighet og konsekvens, hvilke tiltak som skal iverksettes og hvem som er 
ansvarlig for at dette gjøres. Risikovurderingen for prosjekter er ment å skulle synliggjøre de 
risikomomenter som påvirker prosjektet. Dokumentet bør benyttes for periodisk rapportering 
av risikomomenter, iverksatte tiltak og status til prosjektets styringsgruppe. Frekvensen på 
rapporteringen besluttes av styringsgruppen/ evalueringsteamet. Det er anbefalt fra Telenors 
side at dette gjøres hver måned eller kvartal. Dokumentet kan også benyttes som et 
prosjektinternt oppfølgingsdokument.  
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De identifiserte risikoelementene vurderes ut fra to dimensjoner: 

- Sannsynlighet for at det inntreffer og 
- Konsekvens for prosjektet ved at det inntreffer. 

 
Telenor sier selv at: 
Med konsekvens for prosjektet inkluderes også konsekvenser for Telenor, som for eksempel 
tap av omdømme.  
Tiltak som iverksettes bør ha til hensikt å redusere konsekvens for prosjektet og/eller 
sannsynligheten for at det inntreffer. 
 
Telenor Fixed har lagt opp til følgende fremgangsmåte for gjennomføring av risikoanalysen 
med rapportering: 
• Identifisere risikoelementer mot prosjektmålene som vil påvirke prosjektet. Disse bør 

fokusere på prosjektkostnader, fremdrift, måloppnåelse og eventuelle konsekvenser for 
Telenors omdømme. 

• For de ulike risikoelementene beskrives konsekvensen ved at de inntreffer og hvor 
sannsynlig det er at de vil inntreffe. 
Sannsynligheten bedømmes etter følgende kvalitative skala: 

- Høy sannsynlighet (svarende til en høyere sannsynlighet enn 30 %) 
- Middels sannsynlighet (svarende til en sannsynlighet mellom 10 % til 30 %) 
- Lav sannsynlighet (svarende til en lavere sannsynlighet enn 10 %) 

Tidskonsekvensen/fremdriften, gitt at risikoen opptrer, bedømmes etter følgende 
kvalitative skala: 

- S; Stor forsinkelse i ferdigstillelsen av fase 1 (svarende til en større forsinkelse enn 
4 uker) 

- M; Middels forsinkelse i ferdigstillelsen av fase 1 (svarende til en forsinkelse på 
mellom 1 og 4 uker) 

- L; Liten forsinkelse i ferdigstillelsen av fase 1 (svarende til en mindre forsinkelse 
enn 1 uke) 

Kvalitetskonsekvensen, gitt at risikoen opptrer, bedømmes ved hjelp av følgende 
kvalitative skala: 

- S; Stor kvalitetsreduksjon 
- M; Middels kvalitetsreduksjon 
- L; Liten kvalitetsreduksjon 

Kostnadskonsekvensen, gitt at risikoen opptrer, bedømmes ved hjelp av følgende 
kvantitative skala: 

- S; Stor kostnadsøkning (svarende til en kostnadsøkning større enn 20 %) 
- M; Middels kostnadsøkning (svarende til en kostnadsøkning mellom 5 % til 20 %) 
- L; Liten kostnadsøkning (svarende til en kostnadsøkning mindre enn 5 %) 

• For de ulike risikoelementene beskrives hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere 
enten konsekvensene ved eller sannsynligheten for at det inntreffer. Tiltakene bør være så 
konkret som mulig og det utpekes en ansvarlig for hvert av tiltakene.  

• Rapporten oppdateres periodisk og legges frem for styringsgruppen/evalueringsteamet iht. 
avtalt frekvens. Endring fra forrige rapport kan med fordel vises i diagrammet ved å legge 
inn en pil som viser hvordan sannsynlighet og konsekvens har endret seg. 

• Dersom det identifiseres mange risikoelementer vil det være en fordel å fokusere på de 
viktigste; de som har høyest konsekvens og sannsynlighet for at det inntreffer, og kun 
presentere for eksempel en ”topp 10” liste til styringsgruppen/evalueringsteamet. 



 
 
 
 
 
 
 

Seksjon C – Utvikling analysemodell og grafisk modell 
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5 Analysemodell 
 
Dette kapitlet presenterer modellen som ble brukt til vurdering av Telenors 
usikkerhetsstyring. Modellen er hentet fra teorien og noe tilpasset slik at den skal fungere best 
mulig til sitt formål. 

5.1 Risk Management Modell 
I oppgaveteksten står det at ”kandidaten skal videreutvikle en eksisterende EFQM modell for 
måling av usikkerhet. Den forbedrede modellen skal testes ut i praksis på en av Telenors 
foretningsområder. Metodene skal benyttes til å gjøre en vurdering av dagens nivå på styring 
av usikkerhet i Telenor.” I forstudierapporten ble det forutsatt at ”en eksisterende EFQM-
modell for styring av usikkerhet” viser til modellen som Anders Magnus Løken og Thorvald 
Moe utviklet i sin masteroppgave Piano [24] våren 2005. Denne modellen hadde enkelte 
forbedringsmuligheter som jeg ønsket å utbedre, og deretter bruke denne til å vurdere dagens 
nivå på styring av usikkerhet i Telenor.  
 
Blant annet vurderte jeg den fem-delte skalaen som ble benyttet under deres kartlegging av 
Statsbyggs usikkerhetshåndtering som ikke god nok. Jeg ønsket å bruke en fire-delt skala da 
dette ikke gir personen som svarer muligheten til å velge alternativet i midten hvis han/hun er 
i tvil. En fire-delt tvinger personen som svarer til å vurdere om svaret skal ligge på øver eller 
nedre halvdel av skalaen. Det ble utført et litteratursøk i forbindelse med denne type EFQM-
modeller og modenhetsmodeller hvor det blant annet ble avdekket en modell for måling av 
modenhet innenfor usikkerhetsstyring, Risk Management Modell (RMM) [25]. Denne 
modellen består av fire ulike nivåer for klassifisering av bedrifter og deres 
usikkerhetshåndtering. Denne metoden blir i dette kapitlet presentert og tilpasset slik at den 
kan benyttes til å besvare oppgaveteksten. 
 
Opprinnelsen til Risk Management Modell (RMM) [25] kommer fra bedrifter som trenger et 
rammeverk til benchmarking av sin usikkerhetsstyring. Bedriften kan benytte denne modellen 
til å fastsette sitt eget nivå når det gjelder usikkerhetsstyring, hvilke forbedringsområder som 
finnes i bedriften og utarbeide planer for utvikling eller forsterke nivået bedriften har innenfor 
usikkerhetsstyring. Modellen som brukes er et enkelt verktøy som kan bidra til at bedrifter 
forstår sin egen modenhet og mulige svakheter i sin usikkerhetsstyring og 
usikkerhetshåndtering. 
 
For bedrifter som ønsker å implementere en strukturert tilnærming til usikkerhetsstyring er det 
viktig å behandle implementeringen som et eget prosjekt. Det vil med andre ord si at de 
trenger klare mål og suksesskriterier, ordentlig planlegging og ressursplanlegging i tillegg til 
effektiv overvåkning og kontroll. 
 
For å kunne definere mål, spesifisere prosessene og manøvrere fremgangen, er det viktig å ha 
et godt overblikk over hvordan bedriften i dag håndterer usikkerhetsstyring. Det er også viktig 
å ha en klar definisjon av hva man ønsker å oppnå med implementeringen. Man er nødt til å 
benytte et rammeverk til å få oversikt over dagens situasjon i nivå i bedriften, i tillegg til å 
definere kursen videre for å øke bedriftens modenhet når det gjelder usikkerhetsstyring. 
 
En modell slik som Risk Maturity Modell gir bedriften muligheten til å gjennomføre en 
benchmarking i forhold til fire fastsatte nivåer av modenhet. Modellen gir også bedriften 
innblikk i hvor det lønner seg å sette inn ressursene for å nå høyere nivåer. 
 



Svakheten med modellen er blant annet defineringen av de fire ulike nivåene som bedriftene 
måles opp mot. Her kan det diskuteres om det er de riktige nivåene som er definert, og om det 
er de riktige kriteriene som definerer hvert nivå. 
 
I tillegg blir det ofte en subjektiv vurdering i mange tilfeller når man skal gjennomføre en 
kvalitativ undersøkelse for å bestemme en bedrifts modenhet. 
 
Modellen gir derimot et meget godt grunnlag for å måle en bedrifts utvikling over tid ved at 
man kan gjennomføre tilsvarende målinger flere ganger og sammenligne resultater fra 
målingene. 
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Figur 17 EFQM-modell 
 
Figuren over viser EFQM-modellen som beskriver sju områder som kan måles og forbedres i 
en organisasjon. Delen til venstre for den stiplete linjen omhandler ”driverne” som muliggjør 
”resultatene”. Resultatene finnes til høyre for den stiplete linjen. Samtidig strømmer 
”innovasjon og læring” bakover i modellen og fremhever modellens dynamikk. Figuren sier 
med andre ord at man ved å forbedre driverne kan forbedre resultatene. 
 
Figuren danner grunnlaget for RMM [25] og vil fungere som en veileder ved utarbeidelse av 
spørsmålene som vil bli stilt ved en kvalitativ undersøkelse av bedriften. Besvarelsen på 
spørsmålene vil vurderes opp mot fire svaralternativer som er presentert i figuren under. 
Kriteriene for de fire svaralternativene er vist lenger ned i dokumentet, og hvert av 
svaralternativene representerer 25 % av skalaen. Svarene som intervjuobjektene gir vil 
vurderes kvalitativt og deretter plassert i nivå 1-4 i tabell 3. 

5.2 Definering av fire nivåer 
 
1 
 
Nei 
25 % 
 

 
2 
 
Arbeidet i gang 
25 % 

 
3 
 
Ja 
25 % 

 
4 
 
Ja, i stor grad 
25 % 

Tabell 3 Definering av fire nivåer 
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Kriterier for de fire svaralternativene er hentet med inspirasjon fra RMM (Risk Management 
Maturity) [25], en modell for å måle en bedrifts modenhet for risikohåndtering. Modellen gir 
bedrifter muligheten til å sammenligne sine resultater med ”beste praksis” og også til 
benchmarking. Modellen baseres på ideer fra CMM (Capability Maturity Model) og EFQM 
(European Foundation for Quality Management). 
 
RMM [25] har fire nivåer for økende grad av evne til risikostyring. Tanken er å koble de fire 
nivåene i tabellen over med de fire nivåene i RMM når man skal definere hvor på skalaen en 
bedrift hører hjemme, se tabell 2. Videre vil karakteristikken av de fire nivåene i RMM være 
med å hjelpe til med å definere i hvilken av kategoriene 1-4 i tabell 2 en bedrift hører til. 
o Den naive organisasjonen (nivå 1 i RMM) er uvitende når det gjelder nytten av 

usikkerhetsstyring. Den har ingen strukturert tilnærming for håndtering av usikkerhet. 
Samtidig er ledelsesprosessene repeterende og tilbakevirkende og man gjør lite for å lære 
fra tidligere prosjekt for å være forberedt på kommende usikkerheter i senere prosjekter. 
Den normale måten å reagere på problemer på, er å reagere på prosjekter etter at 
problemet har inntruffet, og man har ingen proaktiv tankegang i bedriften. 

o Nivå 2 kalles novise eller nybegynner organisasjon. Denne organisasjonen har begynt å 
eksperimentere med usikkerhetsstyring, vanligvis gjennom å sette ned en liten 
arbeidsgruppe for å se på temaet. Det finnes imidlertid ingen strukturerte prosesser for 
usikkerhetsstyring. Organisasjonen er bevisst på potensialet som ligger i 
usikkerhetsstyring, men har ikke kommet så langt i implementeringen at de har begynt å 
høste nytten av det. 

o Normalisert organisasjon definerer nivå 3. I denne kategorien er usikkerhetsstyring bygd 
inn i rutinene og prosessene i bedriften, samtidig som usikkerhetsstyring er implementert i 
de fleste eller alle prosjektene. Generiske usikkerhetsprosesser er formalisert og utbredt, 
samtidig som nytten av usikkerhetsstyring er forstått og godtatt i alle nivåene av 
organisasjonen. Det er imidlertid ikke alltid nytten blir fullstendig oppnådd. 

o De naturlige organisasjonene er et nivå å strekke seg etter for bedrifter som ønsker å bli 
best. På dette nivået har bedriftene en kultur som er klar over usikkerheten som eksisterer, 
de har en proaktiv holdning/tilnærming til usikkerhetsstyring i alle aspektene av 
organisasjonen. De benytter usikkerhetsinformasjon aktivt for å forbedre prosessene i 
bedriften og for å skaffe seg konkurransefordeler. Usikkerhetsprosesser benyttes for å 
styre mulighetene og risiko i prosjekter. En gruppe ansatte i bedriften har ansvaret for 
usikkerhetshåndtering, og dette gir bedriften uformelle kommunikasjonskanaler utenfor 
det enkelte prosjekt. Bedriften analyserer kontinuerlig resultatene fra tidligere prosjekter 
for å kunne fastslå hvor nøyaktig usikkerhetsidentifiseringen var i forhold til 
innvirkningene som oppstå og årsakene. Erfaringene man oppnår blir spredd ut i bedriften. 

 
1 
Nei 
 
0-25 % 

2 
Arbeidet i gang 
 
26-50% 

3 
Ja 
 
51-75% 

4 
Ja, i stor grad 
 
76-100% 

 
 
 
 

   

 
Nivå 1 
Naiv organisasjon 
 

 
Nivå 2 
Nybegynner 
organisasjon 

 
Nivå 3 
Normal 
organisasjon 

 
Nivå 4 
Naturlig 
organisasjon 

Tabell 4 Sammenheng mellom egendefinerte svaralternativer og nivåer i RMM 
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Tabell 4 viser hvordan de fire nivåene i RMM [25] er tenkt koblet sammen med de fire 
svaralternativene i tabell 3. Svarene som intervjupersonene gir vil bli plassert i de tilhørende 
nivåene. I tillegg vil altså kriteriene i tabell 5 være med å danne grunnlaget for vurdering av 
hvilket nivå Telenors usikkerhetsstyring hører til. Kriteriene vil i tillegg være med å danne 
grunnlaget for spørsmålene som skal stilles i intervjuene. Telenor vil bli vurdert i de fire 
kategoriene kultur, prosesser, erfaring og anvendelse. 

5.3 Sammenhengen mellom de fire nivåene i RMM 

 
Figur 18 Sammenhengen mellom de fire nivåene i RMM 
 
Figur 18 viser hvordan de fire nivåene i RMM-modellen henger sammen, og hvordan 
forbedring og læring fører bedriften høyere opp på skalaen. 
 
Steget mellom nivå 1 og 2 blir av RMM [25] karakterisert som det vanskeligste steget. En av 
grunnene er alle de ledelsesprosedyrene som må iverksettes og alle ledelsesaktivitetene som 
må settes i gang. En annen grunn kan være at bedrifter på dette nivået ikke innser at de har et 
problem fordi de ikke har god nok oversikt over usikkerhetshåndteringen i bedriften. 
 
Forskjellen mellom de fire nivåene karakteriseres blant annet av økende evne til å identifisere 
og håndtere usikkerheter proaktivt. Dette er noe bedriften stadig blir bedre til etter hvert som 
den beveger seg oppover skalaen. Bedriften blir stadig bedre til å identifisere usikkerheter mer 
nøyaktig og de tiltakene bedriften burde iverksette blir stadig klarere og mer åpenbare. 
 
En modenhetsmodell som er beskrevet her har flere forskjellige bruksområder. Organisasjoner 
kan for eksempel bruke resultatene fra modellen til å kartlegge hvor bedriften er nødt til å 
sette inn ressurser for å klatre til et høyere nivå i modellen. Et annet bruksområde for 
organisasjonen kan være å måle hvordan man ligger an i forhold til konkurrenter for å kunne 
gi seg selv muligheten til fordeler i markedet. 
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Tabell 5 viser en oversikt over hvordan de fire nivåene i RMM defineres, i tillegg til hvordan 
de fire nivåene karakteriseres gjennom de fire kategoriene kultur, prosesser, erfaringer og 
anvendelse. 
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5.4 Tabell med kriterier til de forskjellige nivåene 
 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Definisjon 
 
 

Se naiv organisasjon. 
  

Se nybegynner 
organisasjon. 

Se normalisert 
organisasjon. 

Se naturlig 
organisasjon. 

Kultur 
 
Prosjekt-
perspektiv 

Ingen bevissthet på 
usikkerhet. 
Motvillig til 
forandring. 

US på enkelte 
prosjekter. 

Akseptert 
fremgangsmåte for 
US. 
Nytten av US er 
forstått og godtatt. 

 

 
Eier-
perspektiv 
 

 U-prosesser ses på 
som ekstra kostnader 
med delvis nytte. 

Forberedt på å 
bruke ressurser for 
å utnytte nytten. 

Motiverer til proaktiv 
US. 
Top-down 
engasjement til US. 

Prosesser 
 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

Ingen prosesser Ingen generiske 
prosesser, mulig noen 
metoder eksisterer. 
Effektiviteten til 
prosessene avhenger i 
stor grad av 
kunnskapen man har i 
organisasjonen osv. 

Generiske 
prosesser benyttes i 
de fleste prosjekter. 
Lite behov for 
ekstern støtte. 
 

Usikkerhets-baserte 
prosesser. 
Kontinuerlig 
oppdatering av 
prosesser. 
Rutiner for US med 
kontinuerlig feedback. 
”Total Risk 
Management” 
gjennomtrenger hele 
organisasjonen. 

 
Eier-
perspektiv 
 

  Aktiv fordeling og 
ledelse av U-
budsjetter i alle 
nivåer. 

Samme som for 
prosjektperspektiv. 

Erfaring 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

Ingen forståelse for 
U-prinsipper. 

Begrenset til enkelte 
folk som har liten 
formell bakgrunn 
innen temaet. 

Kompetanse i 
bedriften, spesielt 
basis kunnskap. 
Utvikling av 
spesifikke rutiner 
og prosesser. 

Alle ansatte 
oppmerksomme på U. 
Regelmessig ekstern 
trening for å øke 
kompetansen. 
Bruker tidligere 
erfaringer til 
videreutvikling av US. 

Eier-
perspektiv 
 
 
 

    

Anvendelse 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

Ingen strukturert 
anvendelse. 
Ingen tilegnete 
ressurser. 
Ingen US verktøy. 

Inkonsekvent 
anvendelse. 
Variabel tilgang på 
ansatte. 
Ad hoc samling av 
verktøy og metoder. 

Rutiner og jevnlig 
bruk på alle 
prosjekter. 
Integrerte verktøy 
og metoder. 

U-basert rapportering 
og beslutningstaking. 
State-of-the-art 
verktøy og metoder. 

 
Eier-
perspektiv 
 
 

  Forpliktede 
ressurser. 

Samme som for 
prosjektperspektiv. 

Tabell 5 Kriterier for de ulike nivåene 
U = usikkerhet 
US = usikkerhetsstyring 
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5.5 Bestemme organisasjonens modenhetsnivå 
Tabell 6 viser en rekke kriterier for de fire nivåene knyttet opp mot kultur, prosesser, erfaring 
og anvendelse. Dette er predefinerte kriterier som gir en organisasjon muligheten til å 
benchmarke sine rutiner, metoder, verktøy osv. opp mot kriterier som ved det høyeste nivået 
kan ses på som ”best in class”. Enkelte bedrifter kan finne seg selv midt mellom to nivåer, 
men ved utarbeidelse har det blitt lagt vekt på å gjøre nivåforskjellene såpass tydelige at de 
fleste bedrifter ender opp i et enkelt nivå. 
 
I hvilken grad kriteriene som er listet opp i tabell 6 er implementert i bedriften, bestemmer 
bedriftens modenhet. Grad av implementering av de enkelte kriteriene evalueres, ifølge 
modellen, ved å vurdere [25]: 
 - engasjement til å prestere (lederskap) 
 - evne til å prestere (ressurser og opplæring) 
 - gjennomførte aktiviteter (planer og prosedyrer) 
 - målemuligheter og analyser (målinger og status) 
 - kontroll av implementering (sikre oversikt og kvalitet) 
 
Denne modellen gir organisasjoner muligheten til å benchmarke deres usikkerhetshåndtering 
opp mot fire nivåer av modenhet. I tillegg gir den organisasjoner muligheten til å se hvilke 
grep som må gjøres for å forbedre seg og øke evnen til å håndtere usikkerhet. 

5.6 Utfordringer for overgangen mellom to nivå 
Det finnes en rekke utfordringer for bedriften når den ønsker å bevege seg opp til et høyere 
nivå. Dette kapitlet beskriver noen av utfordringene, og gir også enkelte tips. Teorien er hentet 
fra RMM [25]. 

5.6.1 Nivå 1 naiv organisasjon 
For nivå 1, naiv organisasjon, finnes en rekke utfordringer ved implementering av en effektiv 
usikkerhetshåndtering. For det første har ikke bedriften noen klar forståelse av hva 
usikkerhetsstyring er, hva som er nytten av det og den har heller ingen god forståelse av 
terminologien. Et annen utfordring er at bedriften som oftest innehar lite kunnskap og 
kompetanse på usikkerhet og usikkerhetsstyring.  
 
For å kunne komme seg fra nivå 1 til nivå 2, nybegynner organisasjon, er det en rekke 
aktiviteter som må gjennomføres. Det første man må gjøre er å definere målene for 
implementeringen av usikkerhetsstyring. På denne måten oppnår man muligheten til å 
skreddersy prosessene og definere omfanget mer nøyaktig. 
 
Så lenge bedriften ikke innehar nok kompetanse på området, er det viktig å alliere seg med 
eksperter på området. Det er viktig at bedriften deltar aktivt i planleggingen av 
implementeringen, slik at de får vinklet systemet slik at det kan benyttes slik bedriften ønsker 
det, ikke bare på den måten ekspertene mener er best. Samtidig er det viktig å aktivere en 
intern gruppe som benytter seg av usikkerhetsstyringen i sine prosjekter og på den måten blir 
en slags prototyp-gruppe eller testgruppe. 
 
Denne gruppen og erfaringene den tar med seg fra dette arbeidet, er det viktig å vise frem for 
resten av organisasjonen. Gode erfaringer og resultater fra arbeidet gir resten av 
prosjektorganisasjonen motivasjon til å innføre usikkerhetsstyring i sine prosjekter. 
 
Det er også viktig å tenke langsiktig. Implementering av usikkerhetsstyring skjer ikke over 
natten, og det er lange perioder med prøving og feiling som skal til før man sitter med et 
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system som fungerer tilfredsstillende. Et annet viktig element er støtte fra ledelsen i bedriften. 
Dette skaper litt mer ”pondus” for ideen, og det gir et godt innsalgsargument til resten av 
bedriften. 

5.6.2 Nivå 2 nybegynner organisasjon 
En utfordring for bedrifter som tilhører nivå 2, og som ønsker å klatre til nivå 3, er mangelen 
på kompetanse på området innad i bedriften. Oftest vil kun et fåtall i bedriften ha kompetanse 
nok, og avhengigheten av disse personene kan være med å begrense effektiviteten av 
prosessene man innfører for usikkerhetsstyring, og det kan ha negativ innvirkning på 
prosjekter som allerede benytter seg av usikkerhetsstyring, og prosjekter som ønsker å innføre 
usikkerhetsstyring. Samtidig kan mangel på støtte til de prosjektene som skal innføre 
usikkerhetsstyring føre til lav moral hos de aktuelle prosjektene. 
 
En annen utfordring er at man kun delvis eller inkonsekvent innfører prosesser for 
usikkerhetshåndtering. Dette bidrar mest sannsynlig ikke til å demonstrere nytten av å styre 
usikkerhet. Dette kan igjen føre til at man mister troverdighet og prosjektene blir motvillige til 
å innføre usikkerhetsstyring fordi det ikke finnes gode bevis for hva man kan oppnå med en 
god usikkerhetsstyring. 
 
Men det finnes også her en rekke tips til tiltak man kan iverksette for å mestre overgangen til 
nivå 3. Fra ledelsesnivå er det viktig at man opprettholder støtten og bakker opp de 
prosjektene som er testprosjektene for usikkerhetsstyring. På denne måten signaliserer man til 
resten av prosjektene at usikkerhetsstyring er viktig, også fra ledelsens side. 
Et annet viktig tiltak er å organisere interne kurs for de ansatte for å heve kompetansen innad i 
bedriften. Dette er meget viktig for at bedriften skal kunne håndtere usikkerhet på en 
tilfredsstillende måte i fremtiden. Her kan det være gunstig å hente inn ekspertise utenfra som 
kan bistå med sin kompetanse og erfaringer i opplæringen av egne ansatte. 
 
Men det er flere grep som kan gjøres, for å håndtere problemene i overgangen fra nivå 2 til 
nivå 3. Et viktig grep er å velge et nøkkelprosjekt, eller flere nøkkelprosjekter, for å 
demonstrere nytten av usikkerhetsstyring for bedriften. Dette kan være med på å skape 
inspirasjon og motivasjon for andre prosjekter. Samtidig er det viktig at man hele veien viser 
at man produserer resultater og hvilke virkninger dette har for prosjektet og bedriften. 
 
Bruk av eksterne eksperter på området kan gi viktige bidrag også i denne overgangen. De ser 
bedriften fra en helt annen side enn bedriftens egne ansatte, og kan dermed komme med nye, 
gode ideer for bedriftens usikkerhetshåndtering. Dette utelukker ikke at bedriftens egne 
ansatte kan være med å bidra på dette punktet, men de eksterne ressursene ser ting fra en 
annen side. 
 
Det er viktig at man raskt får innført enkelte deler av prosessene for usikkerhetsstyring. 
Eksempler på dette kan være identifisering av usikkerhetselementer, effektive tiltak, 
kostnader for usikkerhetsreduksjon osv. 
 
I tillegg burde man gi de ansatte muligheten til å kunne lære mer om usikkerhet og 
usikkerhetshåndtering. Dette kan være kurs, konferanser, seminarer, workshops osv. Det 
viktigste er at de ansatte har en mulighet for å øke sin kompetanse hvis de ønsker det. 

5.6.3 Nivå 3 normalisert organisasjon 
Nivå 3 vil nok være tilfredsstillende nok for mange organisasjoner. Nivå 3 tilsvarer at 
usikkerhetsprosessene er integrerte i organisasjonen og brukes konsekvent på alle prosjekter. 
Selv om usikkerhetsstyring på dette nivået i mange tilfeller er tilfredsstillende for mange, har 
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man valg å tilføre et nivå 4. På nivå 3 er identifisering av usikkerhet, kvantifisering og styring 
av usikkerhet en naturlig del av styringen og er bygd inn i alle aktiviteter og prosesser. På 
nivå 4 derimot, oppstår fokuset på muligheter og utnyttelse av disse. Her brukes 
usikkerhetsstyringen aktivt for å avdekke de usikkerhetene som kan gi positive konsekvenser 
for prosjektet. Dette er altså ikke et krav for nivå 3. 
 
Overgangen mellom nivå 3 og nivå 4 blir sett på som like vanskelig som overgangen fra nivå 
1 til nivå 2. Bakgrunnen for det er at en organisasjon som befinner seg på nivå 3 har følelsen 
av at usikkerhetsstyring er fullstendig implementert og at flere forandringer/endringer i 
organisasjonen ikke er nødvendig. Flere elementer blir fremhevd som kritiske for en 
organisasjon som ønsker å opprettholde nivå 3, for deretter å komme til nivå 4. Blant annet 
kan mangel på kontinuerlige investeringer i usikkerhetsstyringen resultere i redusert 
anvendelighet eller evne til gjennomføring. Verktøyene blir umoderne, teknikkene blir 
erstattet og kompetansen de ansatte besitter blir ikke opprettholdt. I tillegg må prosessene 
rundt usikkerhetsstyring oppdateres kontinuerlig, spesielt ved forandringer i organisasjonens 
forretningsbehov eller ved forandringer i markedet osv. som krever forandringer i 
organisasjonen. 
 
Hvis man utvikler en egen ekspertise til håndtering av usikkerhet og usikkerhetsstyring innad 
i organisasjonen, kan dette medføre at det blir sett på som et eget fagfelt som bør tas hånd om 
av egnet ekspertise, og dermed føre til redusert engasjement og eierskap blant andre deltagere 
i prosjektene. 
 
Man er også nødt til å opprettholde fokuset på usikkerhetsstyring slik at man unngår å miste 
kvaliteten i arbeidet og den støtten man har opparbeidet seg fra ledelsen gjennom arbeidet 
med implementeringen. Hvis man mister fokuset kan det føre til at man ikke klarer å 
opprettholde de standardene man har satt for anvendelse, og hele prosessen med 
usikkerhetsstyring kan bli sett på som et påfunn ledelsen hadde engang i tiden, men som nå er 
utdatert. 
 
For å kunne bevege seg fra nivå 3 til nivå 4 er det flere grep som må gjøres. Blant annet er det 
viktig å sikre at man får en effektiv læring gjennom de erfaringene en gjør. Samtidig er det 
viktig å forbedre og styrke de områdene ved usikkerhetsstyring hvor man ser at 
organisasjonen er svakere enn ønsket. Det kan dreie seg om investeringer i nye verktøy, ta i 
bruk nye metoder, opplæring av de ansatte osv. 
 
Noe av det viktigste vil være å bygge en kultur for usikkerhetsstyring innad i organisasjonen. 
Man er nødt til å få alle de ansatte til å tenke usikkerhet, være klar over at usikkerhet finnes i 
prosjektverdenen og bruke de verktøy og metoder som er tilgjengelige til å identifisere, 
kvantifisere og styre de risikoer og muligheter som finnes. Det er også viktig å sikre at 
usikkerhet blir inkludert som en rutine i alle beslutningsprosesser. 
 
Det er også viktig å kunne identifisere når de ansatte mister interessen for prosessene eller 
fokuset er på vei til å forsvinne. Det er viktig å kjøre jevnlig lanseringer ved eventuelle nye 
verktøy eller metoder, feire suksesser som oppstår som en følge av arbeidet, publisere 
forbedringer i tillegg til å belønne de som bedriver effektiv usikkerhetsstyring. 

5.6.4 Nivå 4 naturlig organisasjon 
For å lykkes med å gjøre usikkerhetsstyring til en naturlig del av en organisasjons kultur 
krever det betydningsfulle endringer i hvordan man anvender usikkerhetsteknikker gjennom 
hele organisasjonen og man er nødt til å tenke proaktivt ved håndtering av usikkerhet. Dette 
gjelder for både risikoer og muligheter. For mange bedrifter kan nivå 3 være tilfredsstillende 
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nok da nivå 4 ofte kan vurderes til ikke å være verdt kostnadene som kreves for å komme seg 
dit. I tillegg må det, etter at nivå 4 er nådd, investeres både innsats og ressurser for å kunne 
holde seg på det høyeste nivået. For å kunne holde seg på nivå 4, er man nødt til å ha 
kontinuerlig forbedring. Dette gjelder for øvrig for alle de fire nivåene. Hvis man ikke klarer 
denne kontinuerlige forbedringen er det også mulig å falle ned til et lavere nivå. 
 
For å kunne opprettholde en modenhet tilsvarende nivå 4, er det viktig å benytte seg av 
kontinuerlige prosesser som revisjon og gjennomgang for å forsikre at bruken av 
usikkerhetsteknikkene holder forventet standard og kvalitet. I tillegg må man benytte seg av 
den konkurransedyktigheten man oppnår ved å tenke proaktiv usikkerhetsstyring. 
 
Investeringer er også viktig. Investeringer i de ulike prosessene, verktøy, teknikker, 
kompetanse blant de ansatte osv. er nøkkelfaktorer for å opprettholde modenheten. Det er 
også viktig å benytte seg av usikkerhetsstyringen utover de vanlige bruksområdene, i tillegg 
til å involvere kundene og leverandørene i usikkerhetsprosessen. 
 
Men kanskje det aller viktigste er å forsikre seg om at man har et kontinuerlig engasjement og 
innsatsvilje fra ledelsen i organisasjonen.
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5.7 Fokusområder for kvalitativ undersøkelse 
Egenskaper Lederskap Medarbeidere Strategier Interessenter Prosesser US-håndtering Resultater 

Kultur Leders evne til 
motivasjon. 
Tilretteleggelse for 
US. Hvordan får 
ledelsen formidlet 
fokus på US? 

Vilje til å 
bedrive US. 
Avsette tid, 
ressurser osv. 
Entydig 
forståelse av U 
og US? Hva er 
god og dårlig 
US? 

Strategier for 
implementering. 
Strategier for 
motivasjon. 

Fordeling av U 
hos leverandør/ 
kunde. 

Hvilke prosesser 
finnes for 
implementering 
og motivasjon? 

Vilje til US? 
 

Eksisterer det 
en kultur for å 
formidle videre 
resultater fra 
usikkerhets-
styring? 
Benytte 
resultater fra 
usikkerhets-
styring? 

Prosesser Deltagelse i US-
prosessene. 
Oppgave i forhold 
til US. 

Hvilke 
prosesser 
finnes for US? 
 

Finnes strategier/ 
prosesser for US? 
US kun en integrert 
del av daglig 
styring? 

Hvordan deltar 
interessenter? 
Hvordan  
behandles 
interessenter? 
Tidligfase/ 
gjennomføring. 

US integrert som 
en del av 
prosjektet, eller 
som et tillegg? 
US tas opp 
gjennom andre 
forhold som 
oppfølging av 
kostnad, tid 
osv.? 

Spredning av 
usikkerhet på 
den involverte 
parter. Verktøy. 
Finnes det 
egnede 
prosesser til å 
håndtere 
usikkerhet? 

Eksisterer det 
prosesser for 
rapportering og 
benyttelse av 
resultater 
usikkerhets-
styringen? 
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Erfaring Evne til å bidra i 
US. Register over 
tidligere 
gjøremål/hendelser?
 

Erfarings- 
overføring. 
Kompetanse. 
Finnes kurs og 
opplæring for 
de ansatte? 
Hva kreves for 
god US? 

Strategier for 
erfaringsoverføring.
 

Undersøkes 
interessenters 
tidligere  
erfaringer? 

 Oppsøkes/ 
Avklares 
tidligere 
erfaringer for 
ikke å gjøre 
tidligere feil? 
Ser 
prosjekterende 
usikkerhet i 
eget arbeid? 

Har de 
prosjekterende 
erfaring med 
rapportering og 
benyttelse av 
resultater fra 
usikkerhets-
styring? 

Anvendelse Hvordan benyttes 
US/resultater fra 
US hos leder? 
Relatere verdien av 
US til 
organisasjonens 
mål. 

Hvordan 
benyttes US i 
det daglige 
arbeidet? 
Enhetlig 
terminologi? 

Strategier for 
anvendelse. 
Rapportering og 
oppfølging av US. 

Hvordan trekkes 
int. inn i den 
daglige US-
styringen? 
Hvordan 
benyttes 
tidligere 
erfaringer fra 
interessenter? 

Hvilke verktøy 
finnes for US? 
Hvordan 
benyttes UA? 
Hvordan 
igangsettes og 
oppfølges tiltak? 

Plasseres 
usikkerhet hos 
den/de som best 
kan håndtere 
den? Kontrakt-
inngåelse. 

Hvordan 
benyttes 
resultatene fra 
usikkerhets-
styringen? 

Tabell 6 Fokusområder for kvalitativ undersøkelse 
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6 Utvikling av grafisk modell 
 
Oppgaveteksten sier at kandidaten skal lage en grafisk modell som viser hvordan 
kostnadsusikkerheten utvikler seg over hele prosjektforløpet. Modellen skal dekke både 
kontekstuelle forhold, operasjonelle forhold og beskrive utviklingen knyttet til prosjektets 
kostnad over prosjektets faser (fra estimat til sluttkostnad). Den første ideen jeg fikk, var å 
lage et excel-ark hvor man kan taste inn de enkelte usikkerheter som en prosentandel av 
estimatene, og samtidig se hvordan estimatene eventuelt øker eller synker gjennom prosjektet. 
Mye av tanken bak denne modellen er hentet fra min sommerjobb hos Statsbygg sommeren 
2006, hvor vi utarbeidet et excel-ark som kunne benyttes som et verktøy til å se utviklingen 
av forskjellige parametere i et prosjekt. 

6.1 Oppbygging av modellen 
Modellen har som hensikt å vise hvordan usikkerheten i et prosjekt, både kontekstuell og 
operasjonell usikkerhet, utvikles i løpet av et prosjekt. Modellen tar først utgangspunkt i det 
første estimatet man har for prosjektets forventede sluttkostnad. Dette estimatet legges inn i 
modellen i tillegg til navn på prosjektet og evt. prosjektnr. 
 
Punkt 1 i modellen gir brukeren første mulighet til å legge inn usikkerheter i prosjektet. Disse 
legges inn som prosentsatser av det tidligere estimatet. I dette tilfellet dreier det seg om det 
opprinnelige estimatet man hadde før punkt 1. Hvis man for eksempel har et prosjekt med 
estimat lik 1 million kroner, vil en risiko som utgjør 10 000 kroner i ekstra kostnader for 
prosjektet bli lagt inn med 1 % i modellen. Modellen gir brukeren muligheten til å legge inn 
både muligheter og risiko ved hvert punkt, fire av hver av usikkerhetene. Muligheter som kan 
gjøre prosjektet billigere, kan legges inn som en negativ prosentsats. Så lenge det finnes 
muligheter som kan gjøre prosjektet bedre, men som også kan gjøre prosjektet dyrere, kan 
usikkerhetene legges inn med både positivt og negativt fortegn. 
 
Modellen består av fem punkter. Brukeren definerer selv hvilke tidspunkt som representerer 
de ulike punktene. I den vedlagte excel-filen er det lagt inn forslag til tidspunkter i prosjektet 
som merknader. 
 
Usikkerhet kan påvirke både økonomisk og tidsmessig. Dette er det tatt høyde for i 
oppbygningen av modellen da en økning i tid, oftest gir en kostnadskonsekvens for prosjektet. 
Dermed kan man vurdere denne kostnadskonsekvensen, enten positiv eller negativ, og legge 
til eller trekke fra en viss prosentsats fra forrige estimat/styringsramme. 

6.2 Brukerveiledning 
Modellen krever at bruker taster inn de tall som er aktuelle for prosjekt man ønsker å se 
utviklingen av. Det første man må gjøre, er å taste inn et estimat for hva man tror 
sluttkostnaden vil bli. Dette gjøres under ”generelt”. Deretter kan man begynne å taste inn de 
usikkerhetene man mener finnes i prosjektet. Modellen skiller mellom kontekstuell og 
operasjonell usikkerhet. Den skiller også mellom muligheter og risiko. Hvis man ønsker å 
taste inn en mulighet som gjør prosjektet billigere, skriver man inn et minustegn foran tallet 
som representerer usikkerhetens prosentvise påvirkning på forrige periodes estimat eller 
styringsramme. 
 
Bruker er selv nødt til å legge inn de dataene som bruker ønsker å få en grafisk fremstilling 
av. Deretter er man nødt til å gå til arket som heter ”Pivot tall”. Der må man høyreklikke på 
tabellen og velge oppdater. Dermed oppdateres grafen seg som ligger i arket ”graf”, og man 



kan i dette arket velge hvilke usikkerheter man ønsker å se, hvilke punkter i 
prosjektgjennomføringen man ønsker i tillegg til å velge den graf typen man mener 
representerer dataene på best mulig måte. I tillegg til å se både kontekstuelle og operasjonelle 
muligheter og risiko ved hvert punkt, kan man også se utviklingen i estimater og 
styringsrammer, i tillegg til utviklingen av den totale kontekstuelle og operasjonelle 
usikkerheten. 

6.3 Eksempel på bruk av modellen 
I dette kapitlet vises et eksempel på hvordan modellen kan benyttes for å overvåke 
utviklingen av usikkerheten i et prosjekt. 
 

 
Figur 19 Utdrag fra grafisk modell - tidligfase 
 
Figuren over viser et utdrag av hvordan input-delen for tidligfasen av den grafisk modellen 
ser ut. Skriften kan være litt liten på dette bildet, men hele modellen med eksempel er lagt ved 
rapporten på CD i tillegg til at figurene vist i dette kapitlet er vedlagt i vedlegg R. Her taster 
man inn generell info om prosjektet, i tillegg til de usikkerhetene og deres prosentpåvirkning 
på forrige periodes gjeldende estimat. Det er i dette eksemplet lagt inn kontekstuelle 
muligheter og risikoer som markedsutvikling, brukermedvirkning, myndighetskrav, politiske 
forhold osv. I tillegg er det lagt inn operasjonelle usikkerheter som økt ressurstilgang, 
utskiftinger i prosjektledelsen, ressursmangel osv. 
 

 
Figur 20 Utdrag fra grafisk modell - gjennomføringsfase 
 
Figur 20 viser et tilsvarende bilde som figur 19, men i dette tilfellet er det 
gjennomføringsfasen som vises. Her er det lagt inn forskjellige usikkerheter, i form av 
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risikoer og muligheter. Eksempler på kontekstuelle muligheter er synergieffekter fra andre 
prosjekter, prosjektavhengigheter, politiske påtrykk på prosjektet osv. Kontekstuelle risikoer 
eksemplifiseres ved blant annet politiske beslutninger, reguleringsplaner osv. De 
operasjonelle mulighetene er vist ved godt prosjekteringsgrunnlag, kontraktsstrategi osv. 
 

 
Figur 21 Eksempel - utvikling usikkerhet 
 
Figur 21 viser hvordan kontekstuell og operasjonell usikkerhet reduseres gjennom prosjektet 
på bakgrunn av de eksempeltallene som er lagt inn i modellen. I dette tilfellet er den 
operasjonelle usikkerheten redusert til null ved ferdigstillelse av prosjektet, mens den 
kontekstuelle usikkerheten fortsatt har mulighet til å påvirke prosjektet frem til ferdigstillelse. 
 
Figur 22 viser utviklingen av de kontekstuelle og operasjonelle mulighetene og risikoene for 
hele prosjektperioden. 

 
Figur 22 Eksempel - utvikling muligheter og risiko 
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Figur 22 viser utviklingen av hva som forventes å være gjeldende sluttkostnad. 

 
Figur 23 Eksempel - utvikling av gjeldende sluttkostnad 
 
Figuren viser at gjeldende sluttkostnad har en jevn stigning fra det første estimatet ved punkt 
1, til ferdigstillelse av prosjektet i punkt 5. 

6.4 Videre utvikling av modellen 
Modellen som er beskrevet over og som er vedlagt oppgaven er kun en ide til en modell som 
kan benyttes til å holde en oversikt over usikkerhetene i et prosjekt og deres innvirkning på 
estimater og styringsrammer. Det finnes en rekke forbedringsmuligheter i forhold til den 
modellen som presenteres i denne rapporten, men mange av disse forbedringene vil vise seg 
ved testing og evaluering av modellen. 
 
Blant annet er ikke modellen justert for prisstigning. Prisstigning er en naturlig faktor som må 
legges inn for å få et naturlig bilde av kostnadenes utvikling over flere år. 
 
Slik modellen fremstår i dag, kan den kun benyttes til å se bakover i tid og vurdere de valg 
som allerede er gjort. Et mulig forbedringspotensial vil være å gjøre modellen mer proaktiv. 
Dette kan for eksempel gjøres ved å legge inn data fra flere prosjekter og utarbeide en 
database. Dette fører til en stor samling av data og man kan gå tilbake å se på hvilke trender 
som har oppstått ved gjennomføringen av forskjellige typer prosjekt. Dette kan gi fremtidens 
prosjekter bedre evner til å ”spå” både operasjonell og kontekstuell utvikling. 
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7 Presentasjon av resultater fra kvantitativ og kvalitativ 
undersøkelse 

 
Dette kapitlet inneholder en presentasjon av kvantitativ og kvalitativ undersøkelse 
gjennomført hos Telenor ved hjelp av Questback og intervjurunder. Vurderingene og 
diskusjonen rundt disse resultatene gjøres i kapittel 8, seksjon E. 

7.1 Resultater kvantitativ undersøkelse 
Resultatene som blir presentert i dette kapitlet stammer fra Questback-undersøkelsen som ble 
gjennomført i Telenor fra 01.05.07 til 14.05.07. Undersøkelsen var en del av ”nå-tids”-
undersøkelsen Telenor ønsker å gjennomføre som en del av deres deltagelse i PUS. Det hele 
ble utformet som et spørreskjema i programmet Questback, og ble sendt ut til en rekke ansatte 
i Telenor. Utvalget av de ansatte representerte i stor grad de viktigste områdene som Telenor 
ønsker å utforske, i tillegg til å oppfylle mine behov i forhold til krav i min masteroppgave. 
 
Tidligere i rapporten ble det presentert et rammeverk for å vurdere Telenor sin 
usikkerhetsstyring, se kapittel 5. Dette rammeverket vil benyttes til evaluering av resultatene 
fra de kvalitative intervjuene, mens den kvantitative spørreundersøkelsen vil bli vurdert ut ifra 
Telenors egenutviklede modenhetsmatrise. Spørsmålene i den kvantitative 
spørreundersøkelsen ble laget ut ifra denne matrisen, og det er derfor mest naturlig å bruke 
den som grunnlag for evaluering. 
 
Presentasjonen av resultatene for prosjektperspektivet og eierperspektivet presenteres også i 
dette kapitlet, og de to perspektivene vurderes og sammenlignes nærmere i seksjon E, 
diskusjon og vurderinger. I dette kapitlet vises også forskjeller mellom de svarene 
henholdsvis prosjekt- og eierperspektivet har gitt, og de svarene som det totale utvalget ga. 
Det totale utvalget består da av prosjektperspektivet, eierperspektivet og linjefunksjon. 

7.1.1 Telenor som organisasjon 
Resultatene fra spørsmålene som omhandlet Telenors tre områder (prosjektrisiko, 
forretningsrisiko, porteføljerisiko) ble gjennomgått i en workshop avholdt hos Telenor 
24.05.07. Referat fra dette møtet er vedlagt i vedlegg D. 
 
Resultatene fra undersøkelsen viste at det var prosjektledere fra Fixed som utgjorde den 
største delen av respondentene med en andel på 45,7 % av totalt 71 respondenter. Deretter 
fulgte Mobil og IS, mens ingen prosjektledere fra R&I besvarte undersøkelsen. Eiere blir i 
denne undersøkelsen definert som styringsgruppe eller styringsgruppe deltager. Disse to 
gruppene til sammen utgjør 10 % av utvalget. Jeg mener dette gir et godt nok grunnlag til å 
gjøre en god vurdering av Telenors usikkerhetsarbeide. 
 
2/3 av respondentene var menn. Felles for alle var at de i nesten halvparten av tilfellene var 
mellom 41-50 år og brorparten hadde arbeidet med prosjekter i mer enn åtte år. Det var med 
andre ord et utvalg med lang erfaring innen prosjektarbeid. 
 
Prosjektmessig risiko 
Definisjon: 

• Er den risiko som knytter seg til oppnåelse av prosjektets resultatmål (tid, kost og 
kvalitet/leveranse). 

– Hovedsakelig prosjektleders ansvar. 
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Ikke uventet var det denne formen for risiko som scoret høyest på modenhet blant 
respondentene. Det var denne formen for risiko som var mest kjent som begrep blant de tre 
formene for risiko. Resultatene viser at hovedvekten av svarene ligger på nivå to i Telenors 
modenhetsmatrise. Det betyr at respondentene mener at Telenor er rimelig modne på dette 
området, men at det fortsatt finnes områder for forbedring. I tillegg viser undersøkelsen at 
Telenor er like modne både i analysefasen og gjennomføringsfasen når det gjelder metoder for 
håndtering av prosjektmessig risiko. 
 
I avslutningsfasen viste det seg at det er liten modenhet for etteranalyse og 
erfaringsinnsamling for prosjektmessig risiko. Hele 65,2 % svarte at det ikke fantes noen 
metode for denne type analyser, og det finnes med andre ord store forbedringsmuligheter på 
dette punktet. 
 
Når det gjelder verktøy som gir støtte for analyse, oppfølging og revisjon av prosjektmessig 
risiko er modenheten litt lavere enn hva som er forventet ut ifra modenheten for metoder for 
samme type risiko. Det mest naturlige ville være et større samsvar i resultatene fra disse to 
spørsmålene, da metoder og verktøy ofte henger tett sammen. Intervjuene avdekket en høyere 
modenhet for verktøyer enn hva denne undersøkelsen gjorde, men det kommer jeg tilbake til 
senere i rapporten. 
 
Resultatene viste også at respondentene mente at Telenor var veldig svake på utnyttelse av 
muligheter i prosjektene. På spørsmål om det fantes noen metoder eller rutiner for å utnytte 
muligheter i prosjektet, svarte nær halvparten at de ikke kjente til noen metoder eller rutiner. 
Her finnes det med andre ord et stort potensial til å muligens kunne gjøre prosjektene 
rimeligere og samtidig sikre en bedre gevinstrealisering. 
 
Forretningsmessig risiko 

• Er den risiko som knytter seg til effektmål. 
– Hovedsakelig SG/PE ansvar  

 
Resultatene viser at begrepet forretningsmessig risiko er nesten like kjent i Telenor som 
prosjektmessig risiko. Dette var ikke overraskende ut ifra forventningene til resultatene. Det 
som overrasker mer, er at det viser seg at en veldig stor andel av respondentene mener at det 
ikke finnes noen metodikk for identifisering og planlegging av forretningsmessig risiko som 
en del av analysefasen. Under møte med Telenor 24.5.2007 ble det bestemt at dette 
spørsmålet, sammen med en rekke andre spørsmål skulle tas med og undersøkes videre i 
intervjuene. Det ble hevdet i møtet at det finnes en rekke metoder for denne typen håndtering 
av forretningsmessig risiko, og at det er mulig at spørsmålet, slik det ble stilt i undersøkelsen, 
kan skape en viss forvirring blant respondentene angående hva som defineres som en metode. 
Den samme trenden oppstår også ved spørsmålet om det finnes noe verktøy som gir støtte for 
analyse, oppfølging og revisjon av forretningsmessig risiko i prosjektgjennomføringen. Her 
mente hele 67,1 % at et slikt verktøy ikke fantes. Dette spørsmålet vurderes videre i 
intervjuene av samme grunn som nevnt tidligere. 
 
Videre viser det seg at det heller ikke i realiseringsfasen finnes noen metode for oppfølging av 
forretningsmessig risiko. Et annet viktig funn er at hele 71,6 % ikke kjente til at prosjekter 
klassifiseres mht. grad av målendring. Dette kan nok i stor grad skyldes misforståelser, da en 
del av tilbakemeldingene hevdet at begrepet ”klassifiseres mht. grad av målendring” ikke var 
forståelig. Det kan dermed hende at dette er noe som gjøres i Telenor, men at begrepene osv. 
er annerledes enn det som ble brukt i denne undersøkelsen. Det er alltid en fare med 
begrepsmisforståelser ved bruk av en sånn undersøkelse, men ettersom dette var den første 
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undersøkelsen i forbindelse med Pus i Telenor, finnes fortsatt muligheten til å rette opp i det 
til neste utsendelse. 
 
Resultatene viste også at det var liten kunnskap omkring en veiledning om forretningsmessige 
risikoelementer som bør vurderes i analyse/realiseringsfase. Hele 63,2 % kjente ikke til en slik 
veiledning, mens 27,9 % visste at en slik veiledning fantes og var tilgjengelig. 
 
Porteføljemessig risiko: 

• Er usikkerhet som knytter seg til gjennomføringen av selskapets strategi. 
– Hovedsakelig linjeledelsens ansvar 

 
Porteføljemessig risiko var den typen av risiko i Telenor som var minst kjent blant 
respondentene. Hele 50,0 % kjente ikke til begrepet, mens 38,6 % hevdet at begrepet var kjent 
for ledere i administrasjonen av prosjektporteføljen. Dette tilsier at denne typen risiko er 
mindre kjent enn de to forrige risikoene.  
 
Det faktum at denne typen risiko var såpass lite kjent, medførte at hele 75 % mente at det ikke 
finnes noen metode for analyse og styring av porteføljemessig risiko. Det samme var tilfelle 
på spørsmål om det var etablert noen metode for løpende oppfølging og håndtering av 
porteføljemessig risiko. Her svarte 76,2 % at metoden ikke foreligger, men i etterkant er det 
lett å se at dette spørsmålet i stor grad sammenfaller med det tidligere spørsmålet. På spørsmål 
om det finnes noe verktøy som gir støtte for analyse og håndtering av porteføljemessig risiko 
svarte 76,2 % at de ikke hadde noe forhold til behovet for støtteverktøy. Disse tre resultatene 
kommer som et resultat av at begrepet porteføljemessig risiko er såpass lite kjent, og er 
dermed ikke særlig overraskende. 
 
Resultatene viste også at porteføljeeierne ikke har noe forhold til risikonivået for de ulike 
prosjekttypene. Hele 54,5 % hevdet dette, men i ettertid kan det virke som om 
spørsmålsstillingen ”hvordan benyttes klassifisering av ønsker risikonivå i Telenor” kunne 
virke misvisende og vanskelig å forstå for enkelte. Det er imidlertid viktig å merke seg at 39,4 
% hevdet at porteføljeeiere er klar over at risikonivået bør variere for de ulike prosjekttypene. 

7.1.2 Generelle PUS-spørsmål 
Resultatene fra denne delen bekrefter mange av resultatene fra de spesifikke Telenor 
spørsmålene. Det viste seg at de aller fleste var enig, eller helt enig, i at usikkerhetsstyring 
skreddersys av prosjektet selv. Dette samsvarer også med den relativt lave modenheten som 
ble resultatet mht. blant annet metoder og verktøy som vist i forrige kapittel. Dette tilsier at 
prosjektet selv må finne de rutiner og arbeidsmåter som passer for å kunne arbeide med 
usikkerhetsstyring, noe dette resultatet er et godt bevis på. Også spørsmålet om 
usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av prosjekteier/moderorganisasjon 
som viste at overvekten av respondentene var lite enig i at dette ble gjort, bekrefter tidligere 
antagelser om mangel på rutiner, metoder osv.  
 
På rapporteringssiden derimot er situasjonen en annen. Hele 68,1 % mener det finnes 
standardiserte formularer for periodisk rapportering av usikkerhet, og at de stort sett er like for 
alle prosjekt. Dette bekreftes også i intervjuene som vist senere i rapporten. 
 
Videre viser resultatene at Telenor fortsatt har et stykke å gå når det gjelder å etablere et 
forståelig, entydig og relevant begrepsapparat for usikkerhetsstyring. Hele 47,1 % er lite enig 
at et slikt apparat er etablert, mens 33,8 % er enig. Bare 5,9 % er helt enige i at et slikt 
begrepsapparat er etablert. 
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Et av de mest positive tilbakemeldingene for usikkerhetsstyringens posisjon i Telenor i 
fremtiden, er resultatet som viser at 41,2 % er enige i at usikkerhetsstyring har, eller vil få en 
fremtredende plass i virksomhetens ledelsesfilosofi. Dette lover godt for fremtidens arbeid 
med økt implementering av usikkerhetsstyring i Telenor. 
 
Et annet positivt resultat var at 52,9 % var uenige i påstanden som sier at det er ansett som 
uprofesjonelt å gi uttrykk for usikkerhet. I tillegg viste det seg at hele 58,6 % mente at miljøet 
i Telenor var slik at dårlige nyheter kommer frem tidlig nok til at problemet kan løses best 
mulig. 
 
Resultatene fra undersøkelsen styrket også vår oppfatning av at Telenors fokus var rettet mot 
risikoene ved usikkerhetsstyring. Hele 76,8 % mener at kulturen for håndtering av usikkerhet 
er bra, men at den er mest rettet mot risikohåndtering. 

7.1.3 Fokus på prosjektperspektivet 
Oppgaveteksten sier at kandidaten skal evaluere både prosjektperspektivet og eierperspektivet 
ved analysen av Telenor. Jeg valgte derfor å filtrere resultatene fra Questback-undersøkelsen 
ut ifra disse to perspektivene. For å besvare prosjektperspektivet valgte jeg å filtrere 
resultatene på prosjektleder Fixed, prosjektleder Mobil, prosjektleder R&I og delprosjektleder 
IS. Dette kapitlet viser hvilke resultater undersøkelsen genererte ut i fra et prosjektperspektiv. 
 
De som var definert til å tilhøre prosjektperspektivet utgjorde hele 70 % av det totale antall 
respondenter. Resultatene som Questback generer ut ifra et prosjektperspektiv er dermed ikke 
veldig forskjellig fra resultatene fra hele utvalget. Det som presenteres i dette kapitlet er stort 
sett de største og viktigste forskjellene i resultatene fra de to utvalgene. 
 
Ved gjennomgang av resultatene viser det seg at trendene stort sett er de samme for 
prosjektperspektivet som for hele utvalget. Det første store avviket viser seg ved spørsmålet 
om rutiner og metoder for utnyttelse av muligheter i prosjekter. Her svarte 46,4 % av det 
totale utvalget at det ikke fantes noen slik metodikk og 24,6 % svarte at prosjektene 
identifiserer positive utfallsrom som en del av risikoanalysen. Fra prosjektperspektivets 
ståsted var tallene litt annerledes. Her mente 37,5 % at det ikke fantes noen metode, mens 
33,3 % mente at positive utfallsrom ble identifisert. Dette kan tyde på at det gjøres mer på 
prosjektnivå enn prosjekteierne er klar over. 
 
Et annet avvik oppstår ved spørsmålet om prosjekter karakteriseres med hensyn til grad av 
målendring. I dette tilfellet er det totale utvalget mer positive til det som finnes av slike rutiner 
i Telenor, og 9,0 % sier at de kjenner til at det er etablert kategorier av prosjekt og det finnes 
kriterier for å vurdere hvilken klassifisering er prosjekt skal ha. 71,6 % kjenner ikke til at 
prosjekter vurderes forskjellig i forhold til målendring. Fra prosjektets perspektiv sier 74,5 % 
at de ikke kjenner til at dette gjøres, men bare 4,3 % sier at det er etablert kategorier og at det 
finnes et sett av vurderingskriterier. 
 
Den største forskjellen på prosjektperspektivet og resultatene fra det totale utvalget kommer 
til syne i delen som omhandler porteføljemessig risiko. Hele 56,2 % av respondentene i 
prosjektperspektivet hevder de ikke kjenner til begrepet porteføljemessig risiko, mens 50,0 % 
av det totale utvalget mener det samme. 
 
Prosjektperspektivet er litt mer negative til hvordan Telenor benytter klassifisering av ønsket 
risikonivå enn hva som er tilfellet blant det totale utvalget, og 59,1 % hevder at prosjekteiere 
ikke har noe forhold til risikonivået for de ulike prosjekttypene, mot 54,5 % hos det totale 
utvalget. 
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På påstanden om usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon er 41,7 % av prosjektperspektivet enige i dette, mens bare 
33,3 % av det totale utvalget deler dette synet. Hos dem er 36,2 % lite enige i denne 
påstanden, mens 31,2 % av prosjektperspektivet er lite enige i denne påstanden. 
 
Et annet avvik vises ved spørsmålet som omhandler standardiserte formularer for periodisk 
rapportering av usikkerhet i prosjekter. Her svarer 72,9 % at dette finnes og at de stort sett er 
like for alle prosjekt, mens 68,1 % av det totale utvalget mener det samme. Det er også en viss 
uenighet rundt begrepsapparatet i Telenor. 51,1 % av prosjektperspektivet er lite enige i at det 
er etablert et forståelig, entydig og relevant begrepsapparat for usikkerhetsstyring. 47,1 % av 
det totale utvalget deler dette synet. 
 
Et av de mest interessante funnene oppstår rundt spørsmål om man har opplevd at prosjekteier 
benytter seg av resultatene fra usikkerhetsrapporteringen. 38,3 % av prosjektperspektivet var 
lite enige i at dette ble gjort, mens 34,0 % var enige. Hos det totale utvalget var tallene 
henholdsvis 30,9 % og 41,2 %. Dette presenteres, sammen med flere av de andre resultatene, 
ytterligere i neste kapittel. 
 
58,3 % av prosjektperspektivet er helt uenige i påstanden som sier at det er uprofesjonelt å gi 
uttrykk for usikkerhet i Telenor, mens 52,9 % av det totale utvalget deler dette synet. Av det 
totale utvalget er derimot 12,9 % enige i denne påstanden, mens bare 4,2 % av 
prosjektperspektivet sier seg enige. 

7.1.4 Fokus på eierperspektivet 
Dette kapitlet viser hvilke resultater Questback-undersøkelsen genererte ut ifra et 
eierperspektiv. Når jeg filtrerte resultatene, valgte jeg å definere styringsgruppe og 
styringsgruppedeltagere som eiere. Linjefunksjon kan inneholde personer fra både eiersiden 
og prosjektsiden. Jeg valgte derfor å filtrere bort denne gruppen når fokuset skulle rettes mot 
prosjekt- og eierperspektivet. 
 
Eiere i Telenor og det totale utvalget var i stor grad omforente når det gjaldt forståelsen av 
begrepet prosjektmessig risiko. Forskjellen viser seg derimot ved spørsmål om det finnes 
noen metode for håndteringen av denne risikoen. 57,1 % av eierne mente at det fantes en slik 
metode, og at den brukes i alle prosjekter. Bare 45,7 % av det totale utvalget mente det 
samme. Dette gjaldt for analysefasen. For gjennomføringsfasene er de to utvalgene 
omforente. 
 
Utnyttelsen av muligheter skapte og differanser i resultatene. 57,1 % av eierne kjenner ikke til 
noen metodikk for å identifisere muligheter, mens 42,9 % mente at prosjektene identifiserer 
og kontinuerlig følger opp de mulighetene som blir identifisert. Det var med andre ord store 
sprik i eiernes svar på dettes spørsmålet. For det totale utvalget kjente 46,4 % ikke til en slik 
metode, mens bare 27,5 % mente at muligheter blir identifisert og oppfulgt. 
 
57,1 % av eierne kjente til at det finnes en metode for identifisering og planlegging i forhold 
til forretningsmessig risiko som en del av analysefasen. Kun 29,0 % av det totale utvalget 
hevdet det samme. På spørsmål om prosjekter klassifiseres mht. grad av målendring svarte 
hele 42,9 % kjenner til at det er etablert kategorier og at det finnes en rekke kriterier for 
vurdering av prosjekter, mens bare 9 % av det totale utvalget deler dette synet. 
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Eierne og det totale utvalget viste at de hadde begrenset kunnskap om porteføljemessig risiko. 
Hele 42,9 % av eierne kjente ikke til begrepet. Resultatene viste også at de var omforente på 
de fleste av spørsmålene som omhandlet porteføljemessig risiko. 
 
Eierne var lite enige i påstanden om at usikkerhetsstyring skreddersys av prosjektene selv. 
Hele 42,9 % sa de var lite enige, mot 30,4 % av det totale utvalget. Eierne var også lite enige, 
57,1 %, i at usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon. 
 
Mens 29 % av det totale utvalget mente at resultatene fra usikkerhetsanalysen brukes som 
grunnlag for å få en bemanning av prosjektet som svarer opp mot den identifiserte 
usikkerheten, mente 42,9 % av eierne det samme. 28,6 % av eierne var ikke enige i at det er 
etablert et forståelig, entydig og relevant begrepsapparat for usikkerhetsstyring, mens det var 
13,2 % av det totale utvalget som delte det synet. 
 
Det totale utvalget er litt mer positive til usikkerhetsstyrings posisjon i Telenor i fremtiden 
enn eierne. 41,2 % av det totale utvalget mener at usikkerhetsstyring vil få en fremtredende 
plass i virksomhetens ledelsesfilosofi, men 57,1 % av eierne er lite enige i den påstanden. 

7.1.5 Tilbakemeldinger etter undersøkelsen 
I dette kapitlet presenteres noen av tilbakemeldingene respondentene ga etter å ha svart på 
undersøkelsen. 
 
I forhold til spørsmål angående om det foreligger metode har jeg ikke kvalifisert det som 
finnes av maler og beskrivelser som en metode. 
 
Denne undersøkelsen har mye vekt på formelle verktøy, men ikke all risikostyring (spesielt 
muligheter) kan dekkes av standardiserte verktøy. Kanskje kunne den ha lagt vekt på først å 
identifisere HVOR tas de viktigste beslutningene og deretter sjekke hvordan risikostyring 
kommer med i disse situasjonene. Det er spiller ikke alltid noen rolle om prosjektet sitter og 
analyserer risiko, så lenge dette ikke vektlegges (spesielt mulighet) i Investeringsforum etc. 
 
Godt initiativ! Her er det klare og virksomhetskritiske forbedringsområder. 
 
Styringsgrupper og ledelse bør stille større krav til prosjektene vedr usikkerhetsstyring. Har 
aldri opplevd å bli spurt om dette, dersom jeg selv ikke har tatt det opp. 
 
For å kunne ha en god usikkerhetsstyring trenger prosjektene og organisasjonene gode 
verktøy som kan brukes i den operative gjennomføringen av prosjektene. Dagens Telerisk er 
ikke et slikt operativt verktøy selv om sjekklistene kan være gode. Telerisk er best egnet for 
engangsanalyser 
 
Jeg synes dette spørreskjema var veldig vanskelig å besvare. På mange av spørsmålene fantes 
ikke det svaret jeg mener er korrekt. Vet derfor ikke om mine svar er helt relevante. Sorry. 
 
Risikostyring har vært en sentral del av de prosjektene jeg har ledet eller deltatt i 
styringsgruppe for. Graden av analyser og metodikk har nok variert litt i forhold til hva 
prosjektleder/-deltakere har hatt med seg av erfaring og metodikk inn i prosjektet. 
 
Svarene i denne undersøkelsen er polarisert slik at det på mange spørsmål ikke finnes 
oppgitte svaralternativer. Dette gjelder spesielt den første 25 % -delen. 
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Metodikk bør tilpasses størrelsen på prosjektet. Krav til kvantifisering av usikkerhet bør øke 
med størrelse/viktighet av prosjektet. 
 
Jeg kjører prosjekter for både mobil og fixed verdikjede. Forskjellen er markant på dette 
området. I fixed investeringsforum er usikkerhet ikke akseptert i budsjett. Dette blir ansett for 
å være en "sovepute" for prosjektleder. Det synes jeg er useriøst.  Innen ledende 
prosjektlitteratur (eks Jessen) så er det en standard for benyttelse av usikkerhet. Her angis 
usikkerhet i budsjett, og så nedskrives summen som er oppgitt i usikkerheten etter hvert som 
prosjektets " earned value" går oppover. Et prosjekt i starten har da en "pott" usikkerhet som 
det kan spise av i samordning med styringsgruppen, og denne potten reduseres etter hvert 
som prosjektet har reell fremdrift. I fixed så håndteres denne styringen gjennom nye 
beslutninger i Investment office, og medfører et større administrativt regime. 
 
Vi har en utfordring mht til underlaget ved B2. Dersom usikkerheten skal være "akseptabel", 
må man bruke mye lenger tid på analyse, og få forpliktete estimater. Dette gjelder særlig IS-
estimater. På den annen side er det ønskelig å komme til B2 så raskt som mulig. Kontrakter 
med IS-leverandører bør ikke bare være IS sitt ansvar, da dette har stor innvirkning på 
prosjektets totale usikkerhetsstyring. 
 
Primært har vi økonomisk lønnsomhetsberegning med usikkerhet, samt enkel vurdering av 
risikoparametere som standard verktøy som berører risiko/usikkerhet i prosjekter. Videre er 
takhøyden stor for spørsmål og tvil, men vi er dårligere på å svare/håndtere spørsmål/tvil... 
 
Mange spørsmål falt mellom to stoler. 
 
Disse spørsmålene synes eg ikke var formulert slik at de faktiske forhold kommer godt nok 
frem. Svarene mine må derfor tas med en god klype salt. 
 
Vi har en mal for risikohåndtering i prosjekter, men som ikke er fokusert på muligheter men 
mest på risiko og tiltak. Å Håndtere risiko tar tid, og få en enhetlig håndtering og oppfølging 
over tid krever muligens et felles verktøy. I dag fremstilles risikoen ofte i en sides powerpoint, 
noe som gir et veldig enkelt bilde av risiko analysen. Ønsker meg et verktøy som kan håndtere 
risiko over tid og som hjelper meg og prosjekteier å styre etter risiko. 

7.2 Resultater kvalitative intervjuer 
Dette kapitlet presenterer resultatene fra den kvalitative intervjurunden som ble gjennomført i 
Telenor i perioden etter at spørreskjemaet i Questback var avsluttet. Intervjuene hadde to 
formål. Det ene var å videre undersøke enkelte resultater fra spørreundersøkelsen som vi, jeg 
og PUS i Telenor, syntes var urimelige. Det andre formålet omhandlet min master og 
spørsmål knyttet til oppgaveteksten. Her stod blant annet forskjellen på prosjektperspektivet 
og eierperspektivet i fokus. 
 
Flere av intervjupersonene ønsket å være anonyme, og jeg vil derfor ikke presentere navn på 
de som deltok i intervjuene. Jeg vil i stedet gi en generell presentasjon av resultatene. 
 
Dypdykk i resultater fra spørreundersøkelsen 
Den første delen omhandlet klargjøring rundt enkelte av resultatene fra Questback-
undersøkelsen. Det første temaet som ble diskutert, var modenheten for forretningsmessig 
risiko når det gjaldt metode og verktøy for avdekking og håndtering av denne typen risiko i 
Telenor. Resultatene viste at det her var modenhet null, med andre ord finnes det ingen 
metoder eller verktøy. Vi mente at det var nødt til å være noe høyere modenhet enn det vi fikk 
som resultatet, og at den lave modenheten muligens kunne skyldes misforståelse av begreper 
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eller at det som finnes i Telenors prosjekter på dette området ikke ble definert som metoder 
eller verktøy av respondentene av undersøkelsen. 
 
Resultatene fra intervjuene viser det er en litt høyere modenhet for forretningsmessig risiko 
enn hva resultatene fra spørreundersøkelsen viste. Flere av intervjuobjektene mente at noe av 
forretningsmessig risiko ble tatt opp gjennom andre kanaler og dermed ble dekt opp på den 
måten. Blant annet ble verktøyet Business Case dratt frem som et eksempel på et verktøy som 
benyttes. Dette verktøyet gir en total fremstilling av prosjektet når det skal legges frem til 
beslutning ved B2 (se vedlegg C). Denne fremstillingen inneholder elementer av risiko og 
risikovurdering, men det fremkommer ikke om denne risikoen hører til under kategorien 
forretningsmessig risiko eller ikke. Business Case er omtalt tidligere i rapporten. 
 
Det ble i intervjuene påpekt at det gjøres en rekke vurderinger i forhold til forretningsmessig 
risiko, spesielt i analysefasen. Forretningsmessig risiko omhandler prosjektets effektmål, og 
blir dermed et meget viktig suksesskriterium for Telenor ved deres evaluering av prosjektets 
suksess. Intervjuobjektene viste spesielt til de såkalte ”lang løype”-vurderingene som ble gjort 
i analysefasen. Disse vurderingene tok for seg prosjektet i et livsløps perspektiv, og har 
dermed nær knytning til forretningsmessig risiko og dens fokus på effektmålene i prosjektet. 
 
Det kom frem under intervjuene at flere mente at det ikke var noen formelle prosesser for 
analyse og håndtering av forretningsmessig risiko. Det ble likevel gjort grep i prosjektene som 
gjorde at man hadde kontroll over denne typen risiko, men dette var mer ad hoc basert. Blant 
annet ble det gjennomført workshops og samlinger hvor temaer som forretningsmessig risiko 
ble diskutert, på lik linje med andre typer risiko. 
 
Porteføljemessig risiko ble også diskutert i intervjuene. Modenhetsmatrisen til Telenor, 
vedlegg G, viste at det var svært få prosjektledere som hadde kunnskap om begrepet 
porteføljemessig risiko, og dermed også liten kunnskap angående metode og verktøy for 
avdekking og håndtering av denne typen risiko. Vår tanke før intervjuene ble satt i gang, var 
at porteføljemessig risiko er noe som håndteres på eiernivå, og kanskje ikke blir godt nok 
kommunisert ned til prosjektnivå. 
 
Det var enighet blant intervjuobjektene at porteføljemessig risiko har blitt bedre håndtert i 
Telenor de siste tre årene. Noen hevdet at det ikke finnes noe verktøy eller metodikk for dette, 
mens andre mente at det, blant flere andre prosesser, og fantes glimt av usikkerhetsstyring for 
porteføljemessig risiko. Blant annet ble det nevnt en prioritering som gjøres høyt oppe i 
systemet hvor man går gjennom og ser på hvilke prosjekter som bør kjøres. Her melder 
forretningssiden i Telenor inn sine ønsker til prioritering av prosjekter etter nytte osv., mens 
prosjektlederne melder inn sine ressurser (person, type kompetanse, gruppetilhørighet osv.). 
Deretter gjøres det en vurdering av hvilke prosjekter Telenor ønsker å kjøre. Denne 
vurderingen gjøres på eiernivå og gjøres stort sett hvert kvartal. 
 
Det gjøres også en vurdering av hvor langt et prosjekt har kommet i prosessen. Et pågående 
prosjekt vil bli prioritert foran et nytt prosjekt. Denne prioriteringen gjelder ikke hvis det er 
forretningsmessige hensyn som krever prioritering av det nye prosjektet. 
 
Spesielt hos IS, en av avdelingene i Telenor, gjøres denne prioriteringen meget godt og 
grundig. Her planlegger man leveranser og ressurser, og de andre avdelingene i Telenor har 
ytret ønske om å bruke samme prosesser som IS i sin planlegging. 
 
Samtidig med evalueringen av hvilke prosjekter Telenor ønsker å kjøre i perioden fremover, 
gjøres det også en avhengighetsstudie av prosjektene. Her avdekkes eventuelle avhengigheter 
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mellom prosjekter som for eksempel et prosjekt som er avhengig av en leveranse fra et annet 
prosjekt for å kunne starte opp osv. Dette er etter mitt syn et eksempel på usikkerhetsstyring 
da man jevnlig undersøker hvilke avhengigheter som finnes mellom prosjekter i en portefølje, 
og deretter iverksetter tiltak slik at man oppnår de leveransene man trenger for å kunne 
fullføre prosjektene i sin portefølje. 
 
Generelle resultater fra intervjuene 
Spørsmålene som dannet grunnlaget for intervjuene er vedlagt i vedlegg F. Det er viktig å 
påpeke at disse spørsmålene ble brukt som en huskelapp for intervjueren, og at alle 
spørsmålene ikke ble stilt. Hvert enkelt intervju ble ført som en samtale mellom intervjuer og 
intervjuobjekt, og enkelte spørsmål ble dekket av andre spørsmål. 
 
Telenor bruker ordet risikostyring på sitt arbeid med usikkerhet. Uttrykket ”usikkerhet” og 
”usikkerhetsstyring” var ikke i bruk blant Telenors ansatte, men var etter deres mening 
sammenfallende med uttrykkene risiko og risikostyring. På spørsmål om hva 
intervjuobjektene la i begrepet usikkerhetsstyring kom det frem at det var risikobegrensende 
aktiviteter som ble lagt til grunn for deres forståelse av begrepet. Mange mente at 
risikostyring var å styre prosjektet slik at det som er antatt at kan gå galt, ikke går galt. 
Risikostyring består av å analysere prosjektets største risikoer og deretter sette i gang tiltak for 
å redusere disse. Intervjuobjektene mente det fantes lite fokus på muligheter i risikostyringen. 
Det viktigste for prosjektet var parameterne kost, tid, kvalitet og gevinstrealisering. Det ble 
underveis i prosjektet vurdert hvordan prosjektavhengigheter kunne påvirke egne prosjekter, 
men utenom dette var det lite fokus på hvilke muligheter som finnes i prosjektet som for 
eksempel kan gjøre prosjektet rimeligere, gjøre gjennomføringstiden kortere osv. Det fantes 
ikke noe mulighetsstudium i analysefasen av prosjektene. Men det var en bred enighet om at 
man i fremtiden kan bli flinkere til å evaluere mulighetssiden i prosjektene. Det ble også ytret 
ønske om at dette ble tatt opp og evaluert i PUS i Telenor. 
 
Intervjuene avdekket at det finnes en kultur for usikkerhetsstyring i Telenor, men dette er altså 
rettet mot risiko og risikostyring. Det er et stort fokus på årsak, konsekvens, sannsynlighet for 
hendelse og tiltak. I tillegg utgjør gevinstrealiseringen et stort fokus i Telenors 
prosjektstyring. Telenor erkjenner til en viss grad at det knytter seg usikkerhet til prosjektene. 
 
Det er et krav i Telenor som sier at prosjektkostnad ved B5, gevinstrealisering, skal være 
innenfor 10 % av estimert prosjektkostnad ved B2, eller innenfor en ramme på 2 millioner 
kroner. Det vil med andre si at maksimal overskridelse av prosjektkostnad ved B2 kan være 
på inntil 2 millioner kroner. Men for et prosjekt med lavt budsjett, hvor 10 % ikke overstiger 
2 millioner kroner, er det 10 % regelen som gjelder ved eventuelle overskridelser. 
 
I Telenor finnes det enkelte krav til risikostyring i deres prosjekter. Blant annet eksisterer det 
krav om en statusrapport fra prosjektleder til styringsgruppen hvor prosjekteier sitter som 
leder av denne styringsgruppen. I denne rapporten skal det redegjøres for risikoen i prosjektet 
for neste periode og hvilke tiltak som er tenkt iverksatt for å redusere prosjektets risiko. 
Denne rapporten utarbeides enten hver 14. dag eller på månedsbasis. Det blir deretter opp til 
styringsgruppa å evaluere om det løpet prosjektledelsen har lagt opp til er tilfredsstillende for 
at Telenor skal kunne realisere målene for prosjektet og oppnå en tilfredsstillende 
gevinstrealisering. I tillegg gjøres det i styringsgruppa en evaluering av prosjektets status og 
økonomi, i tillegg til at risikoen også blir beskrevet og evaluert. Styringsgruppa fatter også 
eventuelle vedtak for prosjektet som må tas på et høyere nivå enn prosjektledelsen på 
bakgrunn av denne rapporten. 
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Mye av Telenors fokus når det gjelder gjennomføringen av prosjekter i Telenor er rettet mot 
om man iverksetter de riktige prosjektene. I tillegg er det en kontinuerlig vurdering om man 
gjennomfører de riktige prosjektene. Dette har betydning for hvordan Telenor blir oppfattet 
utad i omverdenen. Blant annet vil media og Telenors mediaeksponering ha stor fokus for 
hvilke prosjekter som blir iverksatt i Telenor. 
 
Intervjuobjektene så flere positive og negative sider ved usikkerhetsstyring. Først og fremst 
ble det hevdet at det er positivt at man skaper en bevisstgjøring rundt risikoer og muligheter i 
prosjektet. Evnen til å reagere ble også trukket frem som et positivt element. Gjennom 
usikkerhetsstyring hadde man oversikt over omgivelsene og eventuelle endringer blir fanget 
opp tidlig. 
 
I dag finnes det flere tilfeller i Telenor hvor man har stoppet prosjekter langt ut i 
gjennomføringsfasen. En positiv effekt av usikkerhetsstyring kan være at man får stoppet 
disse prosjektene ved et tidligere stadium ved at man får en bedre oversikt over prosjektet. 
 
Det kom også frem flere negative sider ved usikkerhetsstyring. Det at usikkerhetsstyring er 
tidskrevende ble nevnt ved flere anledninger. Ofte ble det laget rapporter hver 14. dag. Dette 
medførte at det ofte ble kopiert rapporter fra tidligere perioder, og man fikk ikke de effektene 
man ønsket av usikkerhetsstyringen. 
 
En annen negativ side ved usikkerhetsstyring, er faren for krise-maksimering. Det ble uttrykt 
skepsis til økt fokus på usikkerhet i prosjekter da det kan medføre at man overdriver de 
risikoene som finnes i prosjektet og dermed får feil estimater. Dette utsagnet kommer 
muligens som et resultat av at Telenor er mer risikofokusert enn mulighetsfokusert. 
 
Det fantes flere forventninger til hvordan usikkerhetsstyring bør utvikles videre i fremtiden i 
Telenor. Mange knyttet sine forventninger opp mot PUS i Telenor og ytret ønske om at det 
ble tatt opp og videreutviklet gjennom det prosjektet. Blant annet ønsker intervjupersonene en 
bevisstgjøring rundt begrepene innen usikkerhetsstyring. Det fantes ikke et entydig og felles 
begrepsapparat i Telenor, og det var et sterkt ønske at det ble opprettet. 
 
Videre ønsket intervjupersonene at det ble innført en større aksept for at det finnes usikkerhet 
i prosjekter. De ønsket seg klarere retningslinjer for hva som aksepteres av usikkerhet i 
prosjektene de deltok i, i tillegg til at hele organisasjonen må akseptere at vi lever i en 
foranderlig verden og at vi derfor må akseptere usikkerhet i estimater, budsjetter osv. De 
håpet også at det blir innført et omforent syn på hva usikkerhetsstyring innebærer for Telenor 
som organisasjon. Det gjelder for både prosjektperspektivet og eierperspektivet. 
 
Mulighetsstudier var et annet ønske som ble fremmet. De fleste var klar over at det fantes 
store muligheter i prosjektene som ikke ble utnyttet da fokuset var rettet mot 
risikoreduserende tiltak. Intervjupersonene ønsket seg en fremgangsmåte som kunne hjelpe de 
i å se mulighetene i prosjektene og deretter utnytte dem for å skape en bedre 
gevinstrealisering. 
 
Verktøy for usikkerhetsstyring ble også nevnt. Utover risikomatrisen som er forklart i kapitlet 
som omhandler verktøy og rutiner i Telenor, var det lite støtte i systemene og verktøyene til å 
behandle usikkerhet. Det ble påpekt at det ikke finnes noen systemer som sikrer kvalitet på 
det materialet som sendes fra prosjektet og opp til styringsgruppen. De ønsket derfor et 
verktøy som kan sikre avgjørelser og vurderinger på en bedre måte enn hva som er tilfellet i 
dag. 
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Det fantes også noen som ikke ønsket flere verktøy og prosedyrer utover de som allerede 
finnes. De var redd for at tilføring av ytterligere rutiner og verktøy kan føre til misnøye blant 
de som faktisk skal gjøre jobben. De ønsket i stedet en oppfriskning av de rutiner og verktøy 
slik at de bedre passer de krav Telenor ønsker å ha for sin usikkerhetsstyring. De ønsket seg 
en komplettering av det rammeverket som allerede finnes, og en konkretisering av arbeidet 
som må gjøres. Videre ønsket de seg også ytterligere veiledning og støttefunksjoner. 
 
Det ble også etterlyst en opplæringsmodul for usikkerhetsstyring. De ønsket en slik modul 
som kunne brukes av alle i prosjektet, både fra prosjekt- og eierperspektivet. På den måten 
kan man lettere sikre riktig begrepsbruk, opplæring i verktøy, forklaring på hvorfor 
verktøyene gir de resultatene de faktisk gir osv. Mange mente at en opplæring også i de 
eksisterende verktøyene ville være på sin plass da brukerne av verktøyene får en større 
forståelse for hvorfor man ender opp med de resultatene man får. I tillegg burde det også 
gjennomføres en bevisstgjøring av viktigheten av usikkerhetsstyring. Med andre ord hvorfor 
man bør bedrive usikkerhetsstyring. 
 
Det ble også fremmet forslag om å flytte beslutningspunktet B2 lenger ut i tid i forhold til 
dagens situasjon. Dermed kan man gjøre analysene enda grundigere og få mer troverdige og 
riktige estimater. Et annet forslag var å gå inn i B2 med ønske om å få bruke midler ut i B2 
(etter) for å gjøre analysene bedre. De ønsket en revurdering av beslutningsprosessen for å 
avgjøre om avgjørelsene bør tas på et tidlig eller sent tidspunkt i prosessen. I denne 
sammenhengen er det viktig å huske på balansegangen mellom hvor grundig man skal 
analysere prosjektet før man begynner å styre det. Styring av prosjekter etter at analysene er 
gjort kan i stor grad fange opp og føre til at prosjektet kommer seg forbi de hindrene som 
oppstår underveis i prosjektet som ikke ble fanget opp i analysene. Man er nødt til å stole på 
at man til en viss grad har en fleksibel organisasjon som kan håndtere de utfordringene som 
kan oppstå. Hvis man analyserer prosjektet sønder og sammen slik at man nærmer seg null i 
spredning i tallene, ender man opp med et ekstremt rigid prosjekt og mulighetene blir desto 
vanskeligere å oppdage og utnytte. 
 
Et annet forslag var å dele prosjektet i mindre biter slik at prosjektet muligens blir mer 
oversiktlig og enklere å styre. 
 
Et ønske som gikk igjen i alle intervjuene, var at det som eventuelt blir innført av nye rutiner 
og verktøy må være enkelt og greit i tillegg til at brukerne ser nytten av å benytte seg av 
verktøyene eller følge rutinene. De ønsket ingen store omveltninger som gjorde 
prosjektgjennomføringen mer komplisert enn hva som er tilfelle i dag. Men det som skal 
innføres måtte være praktisk og greit å forholde seg til. 
 
Prosjektperspektiv 
Prosjektets fokus for usikkerhetsstyring er forskjellig ut ifra størrelsen på prosjektet. For de 
små prosjektene har man fokus på de minste ting, mens i de største prosjektene er fokuset mer 
diffust. Her holder man seg til de tiltakene som er blitt identifisert i analysefasen. I tillegg ble 
det hevdet at de små prosjektene ba om en pott med penger som de vet vil dekke opp for 
usikkerheter i prosjektet, mens de større prosjektene er flinkere til å vise de største 
usikkerhetene som finnes i prosjektet. 
 
Prosjektet fokuseres også mye på analysene som gjennomføres før B2 for å sikre seg de 
riktigste estimatene. Tidligere ble analysene gjennomført etter B2, mens de nå utføres før B2 
for å sikre best mulig estimater ved fremlegging til beslutning. 
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Det ble hevdet at prosjektene var flinke til å ha god oversikt over omgivelsene. Det ble gjort 
kontinuerlige vurderinger av blant annet avhengigheter til andre prosjekter og leverandører til 
prosjektet. 
 
Resultatene viser også at Telenor ikke liker usikre prosjekter, med tanke på økonomi og 
fremdrift. Derfor blir det i mange tilfeller inngått fastpris med leverandører. Dette kan føre til 
rigide prosjekter, og eventuelle muligheter som dukker opp i prosjektet blir vanskeligere å 
fange opp. 
 
Eierperspektiv 
Arbeidsoppgavene til eieren av prosjektet når det gjelder usikkerhetsstyring, er først og fremst 
å sette usikkerhetsstyringen på agendaen og sette av tid til håndtering. 
 
Eier involveres i usikkerhetsstyringen på flere måter. Først og fremst gjennom en rapport fra 
prosjektleder til prosjekteier hver 14. dag eller månedlig. Disse rapportene er først og fremst 
statusrapporter for prosjektet hvor det rapporteres på økonomi og fremdrift. Det er i tillegg 
rapportering av hvilke risikoelementer som finnes i prosjektet og hvilke tiltak som skal 
iverksettes. Deretter er det eiers oppgave å evaluere og vurdere i hvilken grad rapporten er 
tilfredsstillende, og eventuelle endringer som må gjøres kommuniseres tilbake til prosjekteier. 
Enkelte prosjekteiere har også ukentlige møter med sine prosjektledere hvor usikkerhet i 
prosjekt blant annet er på agendaen. 
 
Eiers fokus når det gjelder usikkerhet er først og fremst å være ærlig på den usikkerheten som 
formidles fra prosjektet. Det er prosjekteier som står ansvarlig for prosjektets budsjetter og det 
er prosjekteier som er medansvarlig for å levere prosjektet til riktig tid, kostnad og kvalitet. 
Det er også prosjekteier som tar de avgjørelser angående endringer osv. som ikke kan tas på 
prosjektnivå. Prosjekteiers arbeidsoppgaver innenfor usikkerhetsstyring er kort sagt 
kvalitetssikring av prosjektleders arbeid. 
 
Det er forskjell på hva som gjøres av usikkerhetsstyring fra eiers side i tidligfasen og 
gjennomføringsfasen. I tidligfasen er det viktigste for eier å komme frem til et riktig omfang 
for prosjektet og peke ut riktig retning for å kunne oppnå gevinstrealiseringen ved 
ferdigstillingen av prosjektet. Her gjøres det også en gjennomgang av risikoene som er 
identifisert og konsekvensene disse vil gi.  I gjennomføringsfasen er det viktigste å arbeide på 
riktig måte for å kunne nå målet for prosjektet, med andre ord holde seg til de planene man 
kom frem til å tidligfasen. Gevinstrealisering er viktig i Telenor, og arbeidet i 
gjennomføringsfasen baseres på å oppnå best mulig gevinstrealisering. Blant annet følger eier 
opp at risikomatrisen blir oppdatert. Eier må være proaktiv i forhold til usikkerhetsstyring og 
ta tak i saker som prosjektet ikke har myndighet eller mulighet til. 
 
For at prosjektet skal bli prioritert og dermed gjennomført i Telenor, må det ha støtte fra sin 
prosjekteier. Det medfører at eier er nødt til å ha god kontroll og oversikt over prosjektet for å 
kunne gi sin fulle støtte. Eier er derfor med på analyser som blir gjort i prosjektet, men kan 
ikke ses på som operativ i prosjektene. 
 
Det ble også ytret et ønske om at prosjekteier skal bli mer involvert i prosjektene. Flere av 
intervjupersonene ønsket at eierne skal få mer kjennskap til konseptet og prosjektet generelt, 
slik at eier har et bedre grunnlag for å ta de avgjørelser som må tas på eiernivå. 
 
Intervjuene viste imidlertid at usikkerheten i prosjektene i flere tilfeller ble benyttet for å få 
gjennomslag for prosjektet med såpass stor budsjettramme at prosjektet klarte å holde seg 
innenfor budsjettet. Usikkerheten ble bakt inn i estimatene slik at budsjettrammen ble såpass 
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stor at prosjektet var sikre på at man skulle klare å holde seg innenfor rammene. Det er med 
andre ord snakk om å sikre seg stor nok blink, slik at man er sikker på at man holder de 
budsjettene man har fått. Dette var ikke tilfellet i flertallet av prosjektene i Telenor, men at det 
hadde forekommet i enkelte prosjekter. 
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8 Vurdering og diskusjon 
 
Dette kapitlet inneholder en vurdering og diskusjon av de resultatene som er presentert i 
forrige kapittel. I tillegg vil det bli belyst flere områder som krever videre arbeid. 

8.1 Vurdering av resultater fra kvantitativ og kvalitativ undersøkelse 
I dette kapitlet vurderes resultatene fra spørreundersøkelsen og intervjuene som ble 
gjennomført hos Telenor. Vurderingen av resultatene fra spørreundersøkelsen som omhandler 
de Telenor-spesifikke spørsmålene stammer blant annet fra en workshop som ble gjennomført 
hos Telenor 24.5.07. Referat fra dette møtet er vedlagt oppgaven i vedlegg D. 
 
De generelle inntrykkene fra de som hadde svart på spørreundersøkelsen, var at mange av 
spørsmålene var vanskelig å besvare. Dette skyldtes både måten spørsmålene var formulert på 
og de svaralternativene som man kunne velge mellom. Jeg valgte bevisst å ha fire 
svaralternativer på de fleste spørsmålene. Det var fordi dette tvinger den som svarer til å velge 
side, enten øvre eller nedre del av utfallsrommet. Hvis jeg hadde valgt en fem-delt eller sju-
delt skala, ville det vært enklere for de som svarer å velge det midterste alternativet i de 
tilfellene man er i tvil. 
 
Det kan allikevel diskuteres om de svaralternativene som ble satt i spørreundersøkelsen i stor 
nok grad representerte spranget mellom for eksempel alternativ 1 og 2. I noen tilfeller var 
tilbakemeldingene at ingen av alternativene passet deres oppfatning. I enkelte tilfeller var 
også spranget mellom de ulike alternativene for stort. Dette førte til at flere da valgte seg det 
alternativet som stod nærmest deres oppfatning, selv om dette i virkeligheten ikke 
representerte deres syn. 
 
I ettertid viser det seg at, selv om jeg mente å ha gjort en god jobb med forberedelser og 
pretesting av spørsmålene, at jeg med fordel kunne bearbeidet spørsmålene mer før disse ble 
sendt ut. Spørsmålene ble sendt ut til en pretest-gruppe før den endelige undersøkelsen ble 
sendt ut. Det viste seg dessverre at det var få tilbakemeldinger å hente fra denne gruppen. I 
ettertid viser det seg at det kunne vært lurt og vært litt mer pågående for å innhente 
tilbakemeldinger. 
 
Ved vurderingen av disse resultatene er det viktig å huske at prosjektperspektivet er 
representert i mye større grad enn eierperspektivet. Prosjektperspektivet utgjør hele 70 % av 
respondentene, mens eierperspektivet utgjør 10 %. De resterende 20 % tilhører 
linjefunksjonen. De er kun representert i det totale utvalget ved sammenligning av de to 
perspektivene opp mot det totale utvalget. 
 
Selv om mange av tilbakemeldingene på spørreundersøkelsen viste til forbedringsmuligheter i 
spørsmålene, var det også mange positive tilbakemeldinger og antall svar og svarprosent gjør 
at vi likevel fikk ut et godt grunnlag. Denne undersøkelsen, sammen med intervjuene, gir et 
godt grunnlag for å vurdere Telenors håndtering av usikkerhet og usikkerhetsstyring. 
 
Resultatene fra spørreundersøkelsen bekreftet flere av de antagelsene jeg hadde før vi sendte 
ut spørreskjemaet. Blant annet viste det seg at Telenor arbeider mye med usikkerhet i 
prosjekter, men at det i hovedsak er rettet mot risikosiden av usikkerhet. Det var lite fokus på 
mulighetene i prosjekter. I intervjuene ble det derimot nevnt at det til en viss grad studeres 
muligheter i analysefasen gjennom samlinger, workshops osv., men at det fortsatt er et langt 
stykke å gå før mulighetene får samme fokus som risikoene i prosjektene i Telenor. I 
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risikoanalysen hos IS finnes det også krav til at det skal gjøres en vurdering av hvilke 
muligheter som finnes i prosjektet. Det viser at det finnes et visst fokus på muligheter i IS sin 
avdeling, men at det i Telenor som helhetlig organisasjon fortsatt er store 
utviklingsmuligheter på mulighetssiden. 
 
I tillegg viste resultatene er noe lavere modenhet når det gjelder verktøy og metoder for 
forretningsmessig og porteføljemessig risiko enn hva jeg hadde forventet, se vedlegg G og H. 
Dette ble gjennomgått i intervjuene i etterkant av spørreundersøkelsen, og det ble avdekket at 
det finnes mer verktøy og metoder enn hva som ble antydet i resultatet fra 
spørreundersøkelsen. Dermed er altså modenheten for disse to områdene for risiko hos 
Telenor høyere enn hva det ble konkludert med på workshop 24.5.2007. 
 
Spørreundersøkelsen viste at det var lite samsvar mellom modenhet for metoder og verktøy 
for håndtering av prosjektmessig risiko. Dette mente jeg var merkelig da det ofte er 
sammenheng mellom metoder og verktøy. Det ble tatt opp i intervjuene, og resultatet var at 
det finnes en rekke metoder og verktøy og at modenheten for disse to spørsmålene ligger like 
høyt. Grunnen til at jeg fikk en viss forskjell i resultatene fra spørreundersøkelsen kan være 
usikkerhet blant respondentene for hva som definerer en metode eller et verktøy og hvilke 
krav som stilles for at noe skal kalles metode eller verktøy. Dette bør tas med og vurderes ved 
senere spørreundersøkelser. Kanskje kan det være en ide å referere til enkelte eksisterende 
verktøy slik at man gjør spørsmålet mer forståelig for respondenten. 
 
Resultatene bekreftet også en annen antagelse jeg hadde, nemlig at et entydig, forståelig og 
relevant begrepsapparat ikke var etablert. Begrepet risiko og risikostyring ble i stor grad brukt 
hos respondentene. Respondentene var omforente om at betydningen av begrepet var knyttet 
mot det å styre prosjektet slik at det som kan gå galt, ikke går galt. Det har tidligere vært 
forsøkt å innføre begrepet usikkerhetsstyring i Telenor, men de ansatte ønsket å beholde 
begrepet risikostyring. Dette blir derfor også brukt av PUS i Telenor. Dette kan både ses på 
som positivt ved at man slipper å innføre nye begreper og på den måten skape forvirring i 
organisasjonen, men det kan også føre til at det blir vanskelig å innføre et økt fokus på 
muligheter i prosjektene. Ordet risikostyring gir mange assosiasjoner til kostnads- og 
tidsdrivende elementer i prosjekter, og gjør det derfor vanskeligere å fokusere på de positive 
mulighetssidene i prosjektene. 
 
Det viste seg også at begrepet porteføljemessig risiko var bedre kjent som begrep blant 
prosjekteierne, enn de som representerer prosjektperspektivet. Jeg hadde en antagelse om at 
porteføljestyringen i Telenor var nærmere knyttet til eierperspektivet enn 
prosjektperspektivet, og dette ble også bekreftet gjennom intervjuene. Det meste av 
usikkerhetsstyring på porteføljenivå baserte seg på styring av prosjektavhengigheter, i tillegg 
til vurderinger av om man kjørte de riktige prosjektene. Blant annet i forhold til Telenors 
mediaeksponering. Det faktum at hele 56,2 % av respondentene fra prosjektperspektivet 
svarte at de ikke kjente til begrepet porteføljemessig risiko og at de ikke kjente til hvordan 
eierskap var organisert kan tyde på at denne typen risiko ikke blir kommunisert godt nok fra 
eiernivå til prosjektnivå. Kanskje kan en bedre kommunikasjon av porteføljerisiko ned til 
prosjektnivå føre til at prosjektene får større kunnskap om sine omgivelser og knytninger til 
andre prosjekter, og på den måten få er bedre grunnlag til å se hvilke muligheter som kan 
oppstå som en følge av prosjektavhengigheter. Et større samarbeid mellom de ulike 
prosjektene som har avhengigheter til hverandre kan skape synergieffekter for prosjektene. 
 
En annen forskjell i resultatene fra eierperspektivet og prosjektperspektivet er i hvor stor grad 
prosjekteier benytter seg av resultatene fra usikkerhetsrapporteringen. En stor del av 
prosjekteierne var enige i at prosjekteier gjorde dette, mens respondentene fra 
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prosjektperspektivet ikke var like enige i denne påstanden. 57,1 % av eierne var enige, mens 
bare 34 % av prosjektperspektivet delte dette synet. For sistnevnte var 38,3 % litt enige i 
påstanden. Dette viser at en større andel av eierne enn prosjektperspektivet mener at eier 
bruker resultatene fra usikkerhetsrapporteringen. Dette kan være uheldig da aktørene i 
prosjektperspektivet kan føle at arbeidet med usikkerhetsstyringen er unødvendig bruk av tid 
da deres prosjekteier ikke benytter seg av de resultatene som rapporteres oppover i systemet. 

8.2 Vurdering av Telenors usikkerhetsstyring 
Dette kapitlet gir en totalvurdering av Telenors usikkerhetsstyring. Vurderingen gjøres ut ifra 
de resultatene som undersøkelsene i Telenor har gitt. Vurderingen gjøres opp mot kriteriene 
som er satt av Risk Management Modell [25] som er presentert tidligere i rapporten. 
Usikkerhetsstyringen vil bli vurdert ut ifra de fire områdene kultur, prosesser, erfaring og 
anvendelse. Telenor vil bli plassert på et av de fire nivåene naiv, nybegynner, normalisert eller 
naturlig. Alt dette stammer fra Risk Management Modell [25] som ble presentert i kapittel 5. 

8.2.1 Kultur 
Teorien fremhever viktigheten av at mulighetssiden i prosjekter får det samme fokuset som 
risikosiden. Kulturen i Telenor for usikkerhetsstyring er mest rettet mot den risikoreduserende 
siden av usikkerhetsstyring. Det virker som det er innbakt i prosjektene at det er de 
kostnadsdrivende elementene som det fokuseres på og som skal reduseres gjennom den 
daglige prosjektstyringen. Det finnes lite fokus på utnyttelse av de mulighetene som finnes i 
prosjektene, selv om det i intervjurundene ble hevdet at det gjøres noen vurderinger av 
muligheter i prosjektet i seminarer og workshops i tidligfasen av prosjektet. Det gjøres 
imidlertid ingen analyser eller lignende slik som er tilfelle for risikoene i prosjektet. Her er det 
et stort forbedringspotensial for Telenor. Både for å få mer prosjekt per investerte krone, i 
tillegg til å øke gevinstrealiseringen ved endt prosjekt. 
 
Den generelle kulturen for usikkerhet i prosjektene er rimelig god i Telenor. Det aksepteres til 
en viss grad at det finnes usikkerhet i prosjektene, men det er begrensninger for hva som 
aksepteres av usikkerhet i estimatene. Telenor ønsker at estimatene skal være så sikre som 
overhodet mulig slik at de vet at de gjennomfører det de kaller ”de sikre prosjektene”. Dette 
går ut på at det ikke blir igangsatt prosjekter som stoppes rett før ferdigstillelse ved B4, 
prosjekter som kan skade Telenor med tanke på dårlig media omtale osv. Dette kan medføre 
veldig rigide prosjekter som kun fokuserer på å redusere de identifiserte risikoene. Endringer 
kan bli vanskelig å innføre og utnyttelsen av de mulighetene som kan oppstå blir dermed 
mangelfull. 
 
Fremgangsmåten som benyttes for å avdekke de risikoene som finnes i Telenors prosjekter 
virker å være akseptert blant de fleste. De aller fleste etterlyser et system for å avdekke og 
håndtere muligheter, mens enkelte også etterlyser kunnskap om hvordan de verktøyene som 
finnes fungerer. De ønsker en forståelse av hvorfor man får ut de tallene man får fra 
verktøyene på bakgrunn av de dataene man legger inn. Dette kan gi blant andre 
prosjektlederne en større kunnskap om prosjektet og de tallene man faktisk legger frem for 
beslutning ved B2. 
 



Totalt sett vurderes kulturen i Telenors usikkerhetsstyring på bakgrunn av det ovennevnte til 
en nybegynner organisasjon: 
 
Naiv organisasjon Nybegynner 

organisasjon 
Normalisert 
organisasjon 

Naturlig 
organisasjon 

 

 

  

Tabell 7 Vurdering av Telenors usikkerhetsstyring – kultur 
 
Dette skyldes at Telenor er gode på risikostyringen, men har langt å gå når det gjelder 
utnyttelse av muligheter. I tillegg trengs det en større aksept for at vi lever i en foranderlig 
verden og at det er nødt til å være spredning i de estimatene og rammene prosjektet til enhver 
tid har. 

8.2.2 Prosesser 
I Telenor finnes det flere gode prosesser for avdekking og håndtering av usikkerhet i 
prosjekter. Men, i likhet med kultur, er fokuset også her rettet mot risikoene i prosjektet. De 
fleste prosessene har som mål å identifisere og håndtere risikoene i prosjektet slik at de kan 
iverksette tiltak for å fjerne eller redusere dem. 
 
Det finnes få prosesser for utnyttelse av mulighetene i Telenor. Ut ifra dokumentene som er 
mottatt fra Telenor angående rutiner, prosesser og verktøy viser det seg at det er kun IS som 
har et visst fokus på muligheter. Intervjuene viste i tillegg at muligheter blir diskutert og 
vurdert i seminarer og workshops i enkelte prosesser, men det er ikke et krav fra Telenors side 
at dette gjøres. Det blir opp til det enkelte prosjekt om de ønsker å ha fokus på mulighetene 
eller ikke. Dette gjør nok sitt til at muligheter blir nedprioritert i en allerede hektisk hverdag 
for prosjektene. Etter min mening burde det være mulig å rette flere av prosessene mer mot 
muligheter enn hva som er tilfelle i dag.  
 
Det finnes flere rutiner og prosesser for risikostyring i Telenor, men for verktøyene finnes det 
forbedringsmuligheter. Det gjøres enkelte vurderinger av risiko i verktøyet Business Case, i 
tillegg til at IS har flere estimatverktøy, men det ble etterlyst et mer generelt verktøy som er 
enkelt i bruk og som hjelper prosjektet med å identifisere og håndtering både risiko og 
muligheter. Dagens verktøy gir brukeren kun muligheter til å legge inn prosentsatser for 
påslag til estimatene for de risikoene man mener vil kunne påvirke prosjektet, og man får et 
estimat ut av verktøyet uten å forstå noe særlig av hvordan verktøyet kommer frem til 
estimatene. 
 
Teorien beskriver usikkerhetsstyring slik: 
 

”En kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp usikre 
forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak.” 

 
Dette samsvarer dårlig med hva som er tilfelle i Telenor. Risikoanalyser blir i hovedsak 
gjennomført i analysefasen for å skaffe til veie mest mulig riktige estimater til fremleggelse 
for beslutning i B2. Deretter kjøres det få, om ingen, analyser av usikkerheten i prosjektet. 
Telenors håndtering av usikkerhet i sine prosjekter samsvarer med andre ord dårlig med hva 
teorien definerer som usikkerhetsstyring. 
 
Intervjuene viste at en av grunnene til mangelfull usikkerhetsstyring i prosjektene var mangel 
på tid. Det er viktig at ledelse, først og fremst ved eier, setter usikkerhet på agendaen og 
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frigjør tid til gjennomføring av usikkerhetsstyring. Usikkerhetsanalyser gir oftest kun et 
øyeblikksbilde av prosjektets situasjon, og man er nødt til å bedrive kontinuerlig 
usikkerhetsstyring for å kunne ha et godt overblikk over usikkerhetens utvikling gjennom 
prosjektgjennomføringen. 
 
Styring av prosjekter bør kunne rapporteres på en måte som gir mening for andre enn 
prosjektet selv. I dette tilfellet bør viktig informasjon som oppstår på prosjektnivå, rapporteres 
videre opp til prosjekteier som må ta tak i denne informasjonen og følge opp ved avvik. 
Løken og Moe [24] viser til Chapman & Ward [1] som sier at det er sentralt at 
usikkerhetsstyringen integreres som en del av prosjektet og ikke fungerer som et tillegg. Dette 
krever at organisasjonen har enhetlige systemer og trygghet i form av rapportering og 
oppfølging. Systemene må være såpass generiske at de, uten store endringer, kan benyttes på 
alle prosjekter. Denne bruken av enhetlige systemer åpner også muligheten for 
erfaringsoverføring mellom prosjekter. 
 
Mange av verktøyene, rutinene og prosessene ligger allerede til rette for risikostyringen, men 
ved hjelp av en kulturendring hos de ansatte og bedre tilrettelegging av hjelpemidler og 
støttefunksjoner kan Telenor klatre opp til å bli en normalisert organisasjon.  
 
Men foreløpig vurderes Telenors prosesser på bakgrunn av det ovennevnte til å være en 
nybegynner organisasjon: 
 
Naiv organisasjon Nybegynner 

organisasjon 
Normalisert 
organisasjon 

Naturlig 
organisasjon 

 

 

 
 

 

Tabell 8 Vurdering av Telenors usikkerhetsstyring – prosesser 

8.2.3 Erfaring 
Både spørreundersøkelsene og intervjuene viste at det er et fokus på risikostyring i Telenor og 
at de fleste er kjent med at det finnes risiko i prosjekter. Det er varierende kunnskap om de tre 
ulik formene for risiko, prosjektmessig, forretningsmessig og porteføljerisiko, men de fleste er 
klar over og anerkjenner at det finnes usikkerhet i prosjektene. Men også i dette tilfellet er 
fokus rettet mot risiko og ikke muligheter. 
 
Usikkerhet og usikkerhetsstyring som begreper var lite implementert blant de ansatte i 
Telenor. Intervjuene viste at når intervjupersonene ble spurt om hva de la i begrepet 
usikkerhetsstyring, var det definisjoner på risikostyring som ble presentert. Det var bred 
enighet om at risikostyring som begrep var godt nok for Telenor som organisasjon, og man 
ønsket ikke innføring av begrepet usikkerhetsstyring. Det skal imidlertid nevnes at de som var 
ferskest i organisasjonen var litt mer åpne for det nye begrepet enn de som var ansatt der en 
lengre periode. 
 
Det var en bred enighet om at risikostyring baserte seg på å hindre at det som kunne gå galt i 
prosjektet, ikke gikk galt. Arbeidsmåten var rettet mot å begrense de truslene som prosjektet 
stod ovenfor på best mulig måte. Min mening er at begrepene risiko og risikostyring er med 
på å begrense fokuset på de mulighetene som finnes i prosjektet. Begrepene har en slik 
betydning at folk flest tenker trusler og negative konsekvenser når de hører risiko og 
risikostyring. De to begrepene er godt innarbeidet i Telenor og blir av de fleste assosiert med 
negative følge for prosjektet. Jeg mener at innføring av begrepene usikkerhet og 

 71  



usikkerhetsstyring vil være essensielt for å kunne rette fokus mot utnyttelse av muligheter i 
Telenors prosjekter. 
 
Det finnes mye kompetanse i bedriften når det gjelder risikostyring. Telenor er gode til å 
identifisere de risikoer som finnes i prosjektene og iverksette tiltak for å håndtere disse. Det 
finnes flere rutiner, prosesser og verktøy som hjelper prosjektene med risikostyringen. 
Undersøkelsene har imidlertid konkludert med at det finnes forbedringsmuligheter også her. 
Blant annet ønsket prosjektlederne, som i hovedsak er brukerne av verktøyene, mer kunnskap 
om oppbygging og virkemåter for verktøyene. De ønsket å vite mer om hvordan og hvorfor 
man fikk de resultatene man fikk når man plottet inn tallene fra sine prosjekter. Dette kan føre 
til en økt kompetanse blant prosjektlederne både om sitt eget prosjekt og de tallene de 
arbeider med. En slikt økt kompetanse om hvordan verktøyene arbeider for å utarbeide de 
estimatene man får, kan også føre til at prosjektet får et bedre grunnlag til å se etter 
muligheter i prosjektene. 
 
Undersøkelsene som ble gjennomført hos Telenor fant ingen tegn på organisert 
erfaringsoverføring mellom prosjekter i Telenor. Prosjektene gjorde det de selv mente var best 
for prosjektet, og fulgte de krav som stilles fra Telenor. Dette kan fort føre til at prosjektene 
blir for mye fokusert på seg selv og sine problemer og utfordringer, og kanskje ikke ser de 
gode løsningene som andre prosjektledere fra andre prosjekter muligens ville oppdaget. Det 
kan argumenteres for at prosjektledere ikke har eierinteresser for andre prosjekter enn sitt 
eget, men de burde allikevel være interessert i å lære om andre angrepsmåter og løsninger på 
problemer som de senere kan benytte i sine prosjekter. Et forslag til en bredere involvering av 
andre prosjekter kan være å invitere prosjektledere fra andre prosjekter ved gjennomføring av 
usikkerhetsanalyser osv. 
 
Husby et. al. [6] sier at usikkerheten skal plasseres hos den som er best skikket til å håndtere 
den. Intervjuene viste at Telenor har et nært samarbeid med flere leverandører, og at de i 
mange tilfeller ønsker å plassere en stor del av usikkerheten hos leverandørene. Dermed 
slipper Telenor ansvaret for håndteringen av usikkerheten, men i flere tilfeller mister de også 
oversikten over leverandørens håndtering og kan ikke vite om deres håndtering er god eller 
dårlig. Men avtaler mellom leverandør og Telenor gjør at det er leverandøren som får 
kostnadskonsekvensene hvis noe går galt. 
 
Dagens situasjon for erfaring i Telenor vurderes på bakgrunn av det ovennevnte til en 
normalisert organisasjon: 
 
Naiv organisasjon Nybegynner 

organisasjon 
Normalisert 
organisasjon 

Naturlig 
organisasjon 

  

 

 

Tabell 9 Vurdering av Telenors usikkerhetsstyring - erfaring 

8.2.4 Anvendelse 
I Telenor er det krav til at risikoelementer skal vurderes i prosjektene. Telenor har derfor lagt 
til rette for rutiner som skal benyttes i prosjektene. I tillegg finnes det enkelte verktøy og 
metoder. Intervjuene viste at de rutinene og prosessene som eksisterer blir fulgt i de fleste 
prosjektene til identifisering og håndtering av usikkerhet, først og fremst risiko. 
 
Prosjektene rapporterer jevnlig risiko i prosjektene opp til sin prosjekteier. Der evalueres 
risikoene ut ifra en risikomatrise og eier avgjør om det må igangsettes ekstra tiltak eller ikke. 
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Ved fremlegging av prosjektet til beslutning ved B4 må usikkerheten i prosjektet vises ved en 
usikkerhetsavsetning i estimatet for hva prosjektet vil koste. Det jevnlige rapporteringen av 
usikkerhet samsvarer bra med Husby et. al. [6] som sier at det vil tilkomme nye 
usikkerhetselementer gjennom hele prosjektet. Disse må håndteres og det må iverksettes tiltak 
for håndtering av disse elementene. Det er derfor viktig at prosjektledelsen får informasjon 
om usikkerhet, og at de har standardiserte rapporter for å bringe dette opp på eiernivå. 
 
Flere av intervjuene viste at den månedlige rapporteringen av usikkerhet mellom prosjektet og 
prosjekteier i flere tilfeller bare ble kopier av forrige måneds rapport. Det kan skyldes at det 
største fokuset for risikostyring i Telenor foregår i tidligfasen hvor risikoene må synliggjøres 
for å kunne legge frem prosjektet til beslutning ved B2. Hvis prosjektet får klarsignal ved 
dette beslutningspunktet, er det lite fokus på usikkerheter i gjennomføringsfasen. Det gjøres 
lite analyser, i tillegg til at de månedlige rapportene fort blir kopier av tidligere rapporter fordi 
man ikke har analysert det nye usikkerhetsbildet for prosjektet. 
 
Intervjuene avdekket også at det fantes flere prosjekter som ble stoppet rett før de var kommet 
til B4, gevinstrealisering og ferdigstillelse av prosjektet. Intervjupersonene hevdet at hvis man 
fikk kjøre analysene enda lenger, enten flytte B2 til senere i prosessen eller kjøre analyser 
videre etter B2, så kunne man unngå disse tilfellene i fremtiden. Grunnen til at prosjekter ble 
stoppet kom i mange tilfeller som en følge av prosjektavhengigheter og prosjekter som 
utkonkurrerte hverandre. Dette er etter min mening et problem som kan befinne seg på 
eiernivå. Hvis det er prosjektavhengigheter eller konkurrerende prosjekter som skyldes at 
prosjektene stoppes, mener jeg at dette er prosjekteiers ansvar. Prosjekteier sitter i store deler 
av tilfellene med et overblikk over prosjektporteføljen til det aktuelle prosjekt og jeg mener 
det er eiers oppgave å analysere prosjektavhengigheter og hvilke prosjekt som kan 
nøytralisere hverandre. Dette må kommuniseres ned til prosjektet, som på sin side ikke har 
mulighet til å ha overblikk med hele prosjektporteføljen i tillegg til markedet som også 
påvirker hvilke prosjekter som blir stoppet osv. For eksempel kan Netcom en dag presentere 
en ny bredbåndslinje som viser seg å være så mye bedre enn den linjen Telenor planlegger å 
lansere neste uke, at prosjektet stoppes og utbedres før lansering. Dette blir selvfølgelig en 
enorm merkostnad for Telenor, og hendelsen burde etter min mening ikke oppstått hvis eier 
hadde hatt bedre kontroll på hvordan prosjektomgivelsene og markedet utvikler seg. 
 
Telenors prosjekter involverer i de fleste tilfeller flere forskjellige avdelinger innad i 
organisasjonen, og dette kan skape problemer både med usikkerhetsstyring og definering av 
eierskap. Det oppstår mange avhengigheter mellom avdelingene, spesielt med tanke på 
leveranser og hvem som står som eier av prosjektene. I de fleste tilfeller er det Fixed eller 
Mobil som blir definert som eier for prosjektene som påvirker flere avdelinger. 
 
Innen prosjektverdenen er det et kjent uttrykk at ”du kan ikke styre det du ikke kan måle”. Det 
er viktig at prosjektet, ved prosjektoppstart, bør avgjøre hva som skal være måleparametere. 
Dette må formidles til prosjekteier som må følge opp disse parameterne gjennom 
prosjektgjennomføringen. I Telenor viste det seg at det er forskjell i hva som prioriteres og 
formidles i små og store prosjekter. De små prosjektene gikk dypere inn i detaljene enn de 
store prosjektene, som var mer diffuse i risikostyringene. Min mening er at det som gjøres i 
små og store prosjekter burde være noenlunde samkjørt. Det finnes selvfølgelig noen 
forskjeller for små og store prosjekter, men de store linjene i usikkerhetsstyringen burde være 
rimelige like. 
 
Det er viktig at usikkerhetsstyringen blir en del av den totale prosjektstyringen. Husby et. al. 
[6] sier at usikkerhetsstyringen bør implementeres som en del av styringsunderlaget allerede 
ved prosjektoppstart. Christensen & Kreiner [2] påpeker viktigheten av å planlegge for 



endringer. Det vil si at man må være bevisst på at de opprinnelige prosjektplanene og 
prosjektmålene vil måtte endres for å utnytte effekter fra usikkerheten i prosjektet og for å 
maksimere prosjektets suksess. I tillegg er man nødt til å innse at det eksisterer usikkerhet i 
prosjektet, selv om man har forsøkt å eliminere bort det meste av den. Det er viktig at man 
klarer å håndtere en foranderlig verden på best mulig måte. Intervjuene gjennomført i Telenor 
viste en holdning som gikk ut på at usikkerhet i prosjekter var noe man helst ikke ville ha. 
Man ønsket seg så sikre prosjekter som overhodet mulig, helst uten noe som helst usikkerhet i 
estimatene. Dette er en holdning som kan medføre svært rigide prosjekter og som gjør det 
ekstra vanskelig å se muligheter da eneste fokus er å redusere risikoen i prosjektet til null.  
 
Johansen [27] hevder at null usikkerhet i et prosjekt er umulig. Man kan iverksette tiltak for å  
redusere den operasjonelle usikkerheten til nærmest null, men den kontekstuelle usikkerheten 
kan påvirke prosjektet helt til gevinstrealiseringen. Det kan igangsettes tiltak for å overvåke 
og sette i gang tiltak for å kontrollere den kontekstuelle usikkerheten, men det går ikke an å 
eliminere denne usikkerheten før gevinstrealisering. 
 
Telenors anvendelse av usikkerhetsstyring blir bakgrunn av det ovennevnte vurdert til en 
nybegynner organisasjon: 
 
Naiv organisasjon Nybegynner 

organisasjon 
Normalisert 
organisasjon 

Naturlig 
organisasjon 

 

 

 
 

 

Tabell 10 Vurdering av Telenors usikkerhetsstyring – anvendelse 
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9 Konklusjon 
Dette kapitlet samler trådene og konkluderer med bakgrunn i de funnene som er gjort i løpet 
av undersøkelsene hos Telenor. Kapitlet vurderer også funn som er gjort opp mot metodene 
som er blitt benyttet i tillegg til å peke på mulige fremtidige aksjoner som kan kaste ytterlige 
lys på emnet. 
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Tabell 11 Vurdering av Telenors usikkerhetsstyring 
 
Tabell 11 viser at Telenor totalt sett vurderes til å være en nybegynner organisasjon når det 
gjelder usikkerhet og usikkerhetsstyring. Telenor plasseres mellom nivået nybegynner og 
normalisert organisasjon, men blant annet på grunn av mangelfull identifisering og utnyttelse 
av muligheter i Telenors prosjekter, kvalifiserer de ikke til å være en fullgod normalisert 
organisasjon. 
 
Teorien påpeker at usikkerhetsstyring er en kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere 
og følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak. Dagens nivå på 
usikkerhetsstyring i Telenor oppfyller ikke denne definisjonen på alle punkter. En stor del av 
deres usikkerhetsstyring gjøres i analysefasen i form av risikostyring. Etter at prosjektet har 
fått gjennomslag i beslutningspunktet B2 er det lite som gjøres av usikkerhetsstyring. I 
gjennomføringsfasen gjøres det sjelden eller aldri analyser osv. for å avdekke usikkerheter i 
prosjektet. Styringen av prosjektet i gjennomføringsfasen gjøres stort sett ut i fra de tiltak som 
er identifisert i analysefasen. 
 
Telenor skal ha ros for sitt arbeid med risiko og risikostyring i prosjekter, men de burde bli 
flinkere til å leve med at det finnes usikkerhet i deres prosjekter. Prosjektverdenen er en 
foranderlig verden. Undersøkelsene viser at de ansatte ønsker å kjøre analysene enda lenger 
for at prosjektene deres skal bli ”tryggere” å lede. Men det finnes en balansegang for når man 
skal avslutte analysene, og begynne å styre prosjektet. Man er nødt til å akseptere at det finnes 
usikkerhet i prosjekter, og at man ved hjelp av overvåkning og iverksetting av tiltak til en viss 
grad kan styre disse usikkerhetene. 
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Usikkerhet og usikkerhetsstyring er ikke kjente begreper blant Telenors ansatte. Usikkerhet i 
deres prosjekter er synonymt med risiko. Dette gir et økt fokus på kostnadsdrivende elementer 
i prosjektet. Dermed blir det vanskeligere å se etter og utnytte de muligheter som finnes i 
prosjektene. Innføring av et omforent begrepsapparat bestående av usikkerhet og 
usikkerhetsstyring vil kunne føre til et økt fokus på muligheter. 
 
En stor utfordring når det gjelder usikkerhetsstyring i Telenor er prosjektavhengighetene. De 
fleste prosjektene har avhengigheter til andre prosjekter, eller avhengigheter på tvers av 
avdelinger. Det gjelder for eksempel leveranser fra andre avdelinger eller prosjekter. Dette 
kan medføre forvirring rundt hvilken avdeling som innehar prosjekteier, men oftest er det 
avdelingene Fixed og Mobil som står som prosjekteiere. Disse avhengighetene gir også store 
utfordringer for prosjekteiere som ofte har en prosjektportefølje å styre. 
 
Det finnes en rekke gode rutiner og prosesser i Telenor for identifisering av risikoer i deres 
prosjekter. Etter min vurdering er det ikke store forbedringer som skal til før de havner på et 
normalisert nivå. En normalisert organisasjon karakteriseres ved at usikkerhetsstyring bygd 
inn i rutinene og prosessene i bedriften, samtidig som usikkerhetsstyring er implementert i de 
fleste eller alle prosjektene. Generiske usikkerhetsprosesser er formalisert og utbredt, samtidig 
som nytten av usikkerhetsstyring er og forstått og godtatt i alle nivåene av organisasjonen. 
Det er imidlertid ikke alltid nytten blir fullstendig oppnådd. 
 
Prosjektlederne uttrykte at de ønsket en mer delaktig eier når det gjaldt gjennomføringen av 
prosjektene. De ønsket at eier skulle være mer involvert i den daglige styringen slik at de 
hadde bedre kunnskap om prosjektet når viktige avgjørelser skulle tas og 
prosjektprioriteringer skulle gjøres. Prosjektlederne følte at den månedlige rapporteringen av 
status for prosjektet, med blant annet usikkerhet, ikke var nok til at eier hadde et godt nok 
overblikk over prosjektet. 
 
Min mening er at et økt fokus på mulighetene i Telenors prosjekter fører dem et langt steg 
nærmere en normalisert organisasjon. Telenor er stort sett gode når det gjelder risikostyring, 
men det er altså på mulighetssiden det største forbedringspotensialet finnes. Det gjøres lite i 
forhold til identifisering og utnyttelse av muligheter både i tidligfasen og spesielt i 
gjennomføringsfasen. Et økt fokus på muligheter i begge disse fasene vil kunne gi Telenor 
mer prosjekt per investert krone. 

9.1 Vurdering av funn opp mot metode 
Kapittel 2.6 diskuterer metodens gyldighet og validitet. I rapporten er det forsøkt å basere 
argumenter på opplysninger fra undersøkelser. Det er verdt å påpeke at der vurderinger 
fremkommer er det min oppfatning som ligger til grunn for vurderingene. 
 
Tilbakemeldingene fra den kvantitative spørreundersøkelsen viste blant annet at flere av 
spørsmålene var vanskelige å forstå i tillegg til at begrepsbruken var uforståelig hos enkelte. 
Dette tilsier at noen av resultatene må vurderes med bakgrunn i at begrepene kan ha blitt 
misforstått av enkelte. I tillegg gir det Telenor et signal om at begrepsapparatet i flere tilfeller 
ikke er omforent. 
 
Denne rapporten baseres blant annet på gjennomføring av intervjuer. Dette kan medføre en 
fare for at intervjupersonene uttrykker det som anses korrekt for dem, og ikke hva som 
muligens er et representativt bilde av de faktiske forhold. I tillegg forekommer det ofte en 
forenkling av virkeligheten i en kvalitativ undersøkelse. Oppgaven var å kartlegge nivået på 
Telenors usikkerhetsstyring, og jeg ser en svakhet i at det kun har blitt gjennomført åtte 
intervjuer. Åtte intervjuer holder i denne sammenhengen for å kunne gi en vurdering av 
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Telenors usikkerhetsstyring, men ytterligere intervjuer vil kunne gi et bedre grunnlag for 
evaluering. 
 
Teorien presenterer optimale løsninger som kan være vanskelig å gjennomføre i virkeligheten. 
Prosjektene i Telenor er allerede presset på tid og andre prioriteringer, slik at det som 
presenteres av teori og forbedringsområder i denne rapporten er noe som eventuelt må 
innføres over en lengre tidsperiode. 

9.2 Videre arbeid 
 

”Selv den lengste marsj, begynner med et lite skritt.” 
       Gandhi 
 
Det er flere elementer som kan forbedres i Telenors usikkerhetsstyring. Etableringen av PUS i 
Telenor er et godt skritt på veien. Internprosjektet har tatt tak i utfordringen og ønsker, blant 
annet gjennom sin deltagelse i PUS, å forbedre usikkerhetsstyringen i Telenors prosjekter. 
 
For at usikkerhetsstyring skal få innpass i Telenor, og for at de ansatte og ledelsen skal se 
nytten av innføring av usikkerhetsstyring, er det vesentlig at internprosjektet PUS i Telenor 
kommer frem til noen raske resultater eller tiltak som blir synlige for bedriften. Det trenger 
ikke være grensesprengende revolusjoner innad i bedriften, men enkle og greie tiltak som 
viser at usikkerhetsstyring har noe av verdi for Telenor. På denne måten skaper man 
positivisme rundt begrepene usikkerhet og usikkerhetsstyring og det forenkler 
implementeringen av større tiltak senere. 
 
PUS i Telenor har utviklet en modenhetsmatrise for måling av Telenors modenhetsnivå innad 
i deres tre risikoområder prosjektmessig-, forretningsmessig- og porteføljemessigrisiko. 
Denne rapporten har bidratt til å vurdere dagens as-is situasjon for usikkerhetsstyring i 
Telenor. Det er viktig for Telenors videre utvikling å sende ut spørreundersøkelser jevnlig for 
å vurdere om de tiltakene man etter hvert iverksetter har noen virkning på organisasjonens og 
dens ansatte eller ikke. 
 
Det kunne også være spennende å utvikle en database over prosjektene i Telenor med deres 
estimater, budsjetter, usikkerhetsavsetninger osv. Dette kan føre til ytterligere 
erfaringsoverføring mellom prosjekter og sannsynligvis også en bedre usikkerhetsstyring ved 
at man får bedre erfaringstall å vise til. I tillegg utvikler Concept en database over prosjekter 
fra flere organisasjoner som kan gi Telenor muligheten til å høste erfaringer fra andre 
organisasjoner. 
 
Mulighetssiden viste seg å være dårlig utnyttet i Telenors prosjekter. Både litteraturen og 
erfaringer fra de andre medlemsbedriftene i PUS viser at det er vanskelig å oppdrive prosesser 
og metode for bedre utnyttelse av mulighetene i prosjekter. I den sammenheng kunne det vært 
en spennende og utfordrende oppgave for Telenor å forsøke å utvikle metoder eller prosesser 
for en større mulighetsutnyttelse enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Metoden som er benyttet for å vurdere Telenors usikkerhetsstyring (RMM) er ikke en fullendt 
metode. Det finnes flere forbedringsområder, og vurderingen som er gjort i denne rapporten er 
kun kan ses på som en pioner-testing av modellen på en av medlemsbedriftene i PUS. Flere 
av de andre medlemsbedriftene har gjennomført tilsvarende spørreundersøkelser som har blitt 
gjennomført hos Telenor. I den forbindelse hadde det vært spennende å benytte den samme 
modellen (RMM) som er benyttet i denne rapporten til å foreta en vurdering av de andre 
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bedriftene utover resultatene fra spørreundersøkelsen. Dette kan føre til en videreutvikling av 
modellen, i tillegg til en økt benchmarking mellom medlemsbedriftene i PUS. 
 
Et mål for Telenor bør være å komme seg til et normalisert nivå, og deretter arbeide for å 
holde seg på det nivået. I diskusjonen og konklusjonen er det kommentert flere tiltak og 
forbedringer som kan gjøres for å nå dette nivået. Og med etablering av PUS i Telenor, og 
deres deltagelse i PUS, mener jeg at Telenor er på god vei til å bli en foregangsorganisasjon 
når det gjelder usikkerhetsstyring! 
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1 Prosjektbeskrivelse 
 
Masteroppgaven avslutter sivilingeniørutdanningen ved NTNU. Oppgaven omhandler 
praktisk usikkerhetsstyring og fokuserer på eierperspektivet og prosjektperspektivet. 
Oppgaven teller 30 studiepoeng og skal gjennomføres som et selvstendig prosjekt med 
forprosjekt, fremdrifts/-avviksrapporter og sluttrapport. 

1.1 Problembeskrivelse 
Det er et økende ønske om å forbedre usikkerhetsstyringen ute i bedrifter. For å kunne gjøre 
dette må man kjenne til hvordan usikkerhetsstyring virker inn på prosjekt og hvordan 
bedriften bruker usikkerhetsstyring i praksis. Det er også viktig å ha en oversikt over hva de 
beste aktørene gjør på fagfeltet. 
 
Kandidaten skal gå i gjennom og evaluere hvordan to bedrifter (Telenor og Statsbygg) jobber 
med å avdekke, analysere og styrer usikkerhet i sine prosjekter. Kandidaten skal i sitt arbeid 
belyse hvilke usikkerhetsforhold som blir identifisert i den tidlige fasen, hvilke blir faktisk 
styrt og hvilke var det egentlig som påvirket prosjektresultatet sett fra prosjektets perspektiv. 
Kandidaten skal også videreføre prosjektets valgte strategier for å håndtere usikkerhet opp 
mot prosjekteiers behov. I tillegg skal kandidaten vurdere hvorvidt den eksisterende måten å 
håndtere usikkerhet på også er optimal sett fra et eier/oppdragsgiverperspektiv. Noe av 
utfordringen her vil være å definere hva som er optimalt. Dette vil bli definert ut ifra et sett 
med kriterier som blir satt før vurderingen av usikkerhetshåndteringen blir gjort. 
 
Oppgaven skal også knyttes opp mot Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) og prosjektet 
Praktisk Usikkerhetsstyring (PUS). 

1.2 Målgruppe 
Jeg har gjennomført en interessentanalyse som er lagt ved forstudierapporten. Det kan kort 
nevnes at de viktigste interessentene er Statsbygg, Telenor, sensor, NSP, NTNU og SINTEF. 
 
 

2 Mål for oppgaven 
 
Oppgaven har flere mål. Effektmålet beskriver oppgavens hensikt, mens resultatmålet sier noe 
om hva oppgaven konkret skal levere. Delmålene forteller hva som skal oppnås underveis for 
å kunne realisere effekt- og resultatmål. 

2.1 Effektmål 
- Gjøre kandidaten attraktiv på arbeidsmarkedet gjennom opparbeidelse av kunnskap på 

et relevant fagområde og gjennom den erfaring man oppnår gjennom arbeidet med en 
større oppgave. 

- Skape noe av verdi for Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), Telenor og Statsbygg. 
For NSP sin del vil det dreie som om bidrag til forskningsprosjektet PUS, mens det for 



Telenor og Statsbygg sin del vil dreie seg om en gjennomgang av bedriftens arbeid 
med usikkerhetsstyring og en gjennomgang av flere prosjekter hos begge de to 
bedriftene. 

2.2 Resultatmål 
- Analysere og dokumentere hvordan Telenor arbeider med usikkerhetsstyring i sine fire 

forretningsområder. 
- Bidra med EFQM-modell for styring av usikkerhet i Telenor. 
- Grafisk modell som viser hvordan kostnadsusikkerheten utvikler seg over hele 

prosjektforløpet for både Telenor og Statsbygg prosjekt. 

2.3 Delmål 
- Forstudierapport levert innen 5.2.2007 
- Forbedre en eksisterende EFQM-modell for styring av usikkerhet innen 16.3.2007. 
- Kartlegge hvordan Telenor og Statsbygg arbeider med usikkerhetsstyring ved å 

gjennomføre intervjuer og analysere prosjekter innen 27.4.2007. 
- Utarbeide grafisk modell innen 18.5.2007. 
- Utkast til rapport levert innen 21.5.2007. 
- Sluttrapport levert innen 11.6.2007. 

 

3 Analyse av oppgavens problemstilling 
 
Dette kapitlet omhandler en analyse av problemstillingen beskrevet i oppgaven, og viser 
hvordan jeg tolker problemstillingen. Disse tolkningene må avklares med veileder før de er 
gjeldende. I tillegg vil normale forhold som tilgjengelighet på personer, tid til rådighet og 
generell tilgang på informasjon gjelde. 

3.1 Kommentar til punkt 1 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten skal videreutvikle en eksisterende EFQM-modell for styring av usikkerhet. Den 
forbedrede modellen skal testes ut i praksis på en av Telenors forretningsområder. Metodene skal 
benyttes til å gjøre en vurdering av dagens nivå på styring av usikkerhet i Telenor. 

Jeg forutsetter her at ”en eksisterende EFQM-modell for styring av usikkerhet” viser til 
modellen som Anders Magnus Løken og Thorvald Moe utviklet i sin masteroppgave Piano 
våren 2005. Denne modellen har en rekke forbedringsmuligheter som jeg ønsker å utbedre, og 
deretter bruke denne til å vurdere dagens nivå på styring av usikkerhet i Telenor. Hvilket 
forretningsområde denne modellen skal testes ut på, må bli avklart med Telenor. Modellen 
skal også utvikles til å samsvare med en matrise utviklet hos Telenor. Denne matrisen skal 
danne grunnlaget for et questback-skjema som skal benyttes til en kvantitativ analyse av 
Telenors baseline når det gjelder usikkerhetsstyring. Samtidig skal den utbedrete EFQM-
modellen brukes til gjennomføring av intervjuer i Telenor og representerer den kvalitative 
analysen av Telenors usikkerhetsarbeide. 
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3.2 Kommentar til punkt 2 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten skal analysere hvordan de to bedriftene jobber med usikkerhetsstyring innenfor tre 
prosjektkategorier, kategori 1 prosjekter opp til 100 mill, kategori 2 fra 101 til 499 mill og kategori 3 
over 500 mill i omsetning. Prosjektene kan være pågående eller sluttførte prosjekt. Hvis sluttførte 
prosjekter blir tatt med i analysen, skal prosjektene være sluttført etter 2003-31-12. Kandidaten 
skal som et minimum analysere 10 prosjekt i Telenor og 10 prosjekt fra Statsbygg. 

Denne oppgaven vil i stor grad bli gjennomført i samarbeid med Jens-Petter Lund i Statsbygg. 
Han vil i første omgang analysere prosjektene i Statsbygg, mens jeg vil stå for arbeidet rettet 
mot Telenor. Vi vil samarbeide om fremgangsmåte og analyse av resultatene. 
Suksesskriteriene her er at vi får motiverte og engasjerte ”hjelpere” som vil og kan bidra med 
informasjon om sine prosjekt. I tillegg må prosjektene ha et aktivt forhold til usikkerhet. Det 
er imidlertid ikke noe krav at prosjektet skal være en suksess, da det ofte kan ha liten 
sammenheng med hvordan styring av usikkerhet har vært gjennomført i prosjektet. Det jeg er 
på jakt etter er prosjekter som har hatt fokus på usikkerhetsstyring. 
 
Oppgaveteksten sier at prosjektene skal ”være sluttført etter 2003-31-12”. Veiledningsmøter 
har imidlertid konkludert med at dette tidspunktet vil bli forandret til perioden 2005/2006. Det 
er fordi intervjuobjektene skal ha en fortsatt klar oppfatning av prosjektenes gjennomføring. 
Ved å analysere prosjekter for langt tilbake i tid, kan mye av denne informasjon gå i 
glemmeboken. 
 
Datainnsamlingen bør gjennomføres som intervjurunder med blant annet prosjektledere, 
prosjekteiere osv. Intervjuer gir muligheten til å stille utfyllende spørsmål. I tillegg kan det 
være vanskelig å analysere gjennomføringen av prosjektene kun ved gjennomgang av skriftlig 
dokumentasjon. 
 
En av de viktigste problemstillingene vil være å undersøke om det finnes forskjeller på 
usikkerhetsstyringen i tidligfasen og gjennomføringsfasen i prosjektene. Et eksempel kan 
være å analysere om de usikkerhetselementene som ble funnet i tidligfasen, faktisk er de 
elementene som har blitt styrt i gjennomføringsfasen. 
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3.3 Kommentar til punkt 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne oppgaven forutsetter at de fem punktene som er definert i oppgaveteksten, samsvarer 
med Telenors prosjektmodell. I tillegg krever det at prosjekter blir godt dokumentert, slik at 
man har et godt grunnlag for innsamling av data. Møte med Telenor 22.1.2007 viste at dette 
burde la seg gjøre. Samtidig vurderer jeg dette punktet som to-delt. Første del tar 
utgangspunkt i prosjektets perspektiv og jeg skal vurdere usikkerhetsstyringen ut ifra 
prosjektets ståsted. Den andre oppgaven vil være å vurdere usikkerhetsstyringen ut ifra eiers 
perspektiv. 
 
Denne oppgaven samsvarer i stor grad med det PUS-prosjektet har på agendaen denne våren. 
Det prosjektet skal i tiden fremover gjøre de samme undersøkelsene i de forskjellige 
medlemsbedriftene, og det vil derfor være naturlig at jeg samarbeider med PUS-prosjektet når 
det gjelder fremgangsmåter og vurderingen av resultater. 
 
Tilnærmingen jeg vil benytte for å besvare vil være både kvalitativ og kvantitativ. Den 
kvalitative tilnærmingen vil bestå av intervjurunder, dokumentgransking osv., mens den 
kvantitative tilnærmingen i første omgang vil bestå av en quest-back undersøkelse. 

3.4 Kommentar til punkt 4 
 
 
 
 
 

Kandidaten skal avdekke og analysere hvilke usikkerhetsforhold som er identifisert og hvilke 
styrings/lukkestrategier som prosjektet har på 5 tidspunkt. Det skal vurderes hvilke 
usikkerhetsforhold som virker inn på hvilke tidspunkt i prosessen. Følgende tidspunkt skal 
vurderes: 

1) Ved endt mulighetsstudium/skisseprosjekt 
2) Ved endt forprosjekt (KS 2) 
3) 1/3 ut i gjennomføringsfasen 
4) 1/2 vegs ut i gjennomføringsfasen 
5) Prosjektslutt 

 
For de 4 første punktene skal kandidaten analysere hvilken usikkerhet som ble identifisert og 
hvordan usikkerheten ble styrt videre i prosjektet. For det 5. punktet skal kandidaten avdekke 
hvilke usikkerhetsforhold som egentlig påvirket prosjektet, sett fra prosjektets perspektiv. Videre 
skal det analyseres om usikkerheten ble håndtert optimalt sett fra eier/oppdragsgiversperspektiv 
for de samme 5 tidspunktene. Kandidaten skal også sammenligne kostnadene ved tidspunkt 2 
opp mot tidspunkt 5 og utarbeide en oppstilling av hvilke forhold som eventuelt har bidratt til 
kostnadsavvik. Eventuelle avvik skal sammenlignes mot identifiserte usikkerhetsforhold ved 
tidspunkt 2 og det skal vurderes om størrelsen på usikkerhetsforholdene ved tidspunkt 2 var 
”rimelig” og om det var de ”riktige” usikkerhetsforholdene som ble identifisert. 

Kandidaten skal lage en grafisk modell som viser hvordan kostnadsusikkerheten utvikler seg over 
hele prosjektløpet – Modellen skal dekke både kontekstuelle forhold, operasjonelle forhold og 
beskrive utviklingen knyttet til prosjektets kostnad over prosjekts faser (fra estimat til sluttkostnad).

Her vil jeg forsøke å videreføre mange av erfaringene og ideene fra sommerjobben jeg hadde 
hos Statsbygg sommeren 2006. Mye av tankegangen bak den modellen som der ble utviklet, 
kan også brukes for å besvare denne delen av oppgaveteksten. Jeg definerer kontekstuelle 
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forhold som forhold som avhenger av påvirkninger fra ”utsiden” av prosjektet og bedriften, 
mens operasjonelle forhold defineres som forhold som eksisterer innad i 
prosjektorganisasjonen. 
 
Estimat vil her vise til det Telenor har definert som punktet B2 i sin prosjektmodell, og det 
Statsbygg kaller forprosjekt. Sluttkostnad er definert som B4 hos Telenor, mens det hos 
Statsbygg er definert som ferdigstillelse. 

3.5 Kommentar til punkt 5 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten skal videre analysere og beskrive hvilken del av usikkerhetsstyringen som 
oppdragsgiver/prosjekteier var involvert i løpet av prosjektforløpet. 

Dette punktet henger i stor grad sammen med punkt tre hvor jeg skal vurdere 
usikkerhetsstyringen ut ifra eiers perspektiv. Ved å gjennomføre denne vurderingen kan jeg 
deretter analyser og beskrive hvordan og når eier var involvert i usikkerhetsstyringen.  
 
 

4 Oppgavens oppbygning 
 
Dette kapitlet presenterer en oversikt over hvordan jeg ser for meg at oppgaven vil bli bygd 
opp. Figuren nedenfor viser en skjematisk forklaring på oppsettet, og forklaringer følger 
under. 
 

 
 

Seksjon A 
Innledende ord 
om oppgaven 

Seksjon B 
Empiri 

Seksjon C 
Utvikling analyse- 
og grafisk modell 

Seksjon D 
Diskusjon/ 

vurderinger 

Seksjon E 
Konklusjon 

Bakgrunn 

Problemstilling 

Metode 

Litteratur EFQM 

Grafisk modell 

Diskusjon 

Vurdering 

Konklusjon 

Videre arbeid 

Seksjon F 
Vedlegg 

Forstudierapport 

Vedlegg b 

Vedlegg c 

Funn i Telenor 

Funn i Statsbygg 

Seksjon A vil innholde innledende ord om oppgaven. Her inngår formål med oppgaven, 
problemstilling og metode som benyttes. 
 
Det teoretiske grunnlaget for oppgaven beskrives i seksjon B. Dette vil i hovedsak baseres på 
litteraturstudie. Teoribiten av oppgaven vil koordineres med blant annet Jens-Petter Lund, 
som jeg vil samarbeide med i Statsbygg, Olav Torp, Agnar Johansen osv. Alle disse har stor 
kompetanse når det gjelder usikkerhet og usikkerhetsstyring og har mye å bidra med. 
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Funnene som blir gjort i gjennomgangen av de to bedriftene vil bli presentert i seksjon C, før 
disse funnene blir diskutert og evaluert i seksjon D. 
 
Konklusjonene blir presentert i seksjon E, mens seksjon F i hovedsak vil bestå av vedlegg. 
 
 

5 Forskningsprosessen 
 
Dette kapitlet beskriver hvordan jeg legger opp arbeidet for å best mulig kunne besvare 
oppgaven på en tilfredsstillende måte. Oppgaveteksten i seg selv og den avgreningen jeg har 
gjort i kapittel 3, gir rammen for oppgaven som skal besvares. Deretter er jeg nødt til å velge 
et forskningsdesign som oppnår en best mulig besvarelse på oppgaven. 
 
Angrepsmåten til oppgaven vil bestå av både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Blant 
annet vil utformingen og gjennomføringen av et questback-skjema gi kvantitative resultater 
som sier noe om baseline for usikkerhetsstyring i Telenor. Den kvalitative tilnærmingen vil 
bestå av en intervjurunde hvor jeg forsøker å gå litt dypere i både hvordan Telenors baseline 
for usikkerhetsstyring fremstår generelt, og hvordan usikkerhetsstyring blir benyttet som et 
verktøy i de enkelte prosjekt. 
 
 

6 Prosjektledelse 
 
Masteroppgaven forutsettes kjørt som et prosjekt. Det vil si at jeg vil levere statusrapporter, 
del-innleveringer, kaller inn til veiledningsmøter, leder møtene og skriver møtereferater i 
etterkant. 
 

6.1 Møteplan 
Gjennom hele prosessen vil det bli gjennomført veiledningsmøter for å gjøre avklaringer og 
informere veileder om status for oppgaven. Et forslag til møteplan er vist i tabell 1. Møtene 
må avklares med veileder før møteplanen kan sies å være komplett. 
 
I tillegg til møtene som er vist i tabellen under, vil det også bli avholdt flere møter sammen 
med Telenor. Disse datoene er ikke sikre enda. 
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Dato Deltakere Sted Agenda 
22.01.07 Glenn Bjørsrud 

Agnar Johansen 
Kittil Skogen 
Torodd Olsen 

Oslo, Telenor Oppstart, 
masteroppgaven 

02.02.07 Glenn Bjørsrud 
Agnar Johansen 
Kittil Skoen 
Torodd Olsen 
Helge Mårheim 

Oslo, Telenor Arbeid med 
usikkerhetsstyring i 
Telenor 

13.02.07 Glenn Bjørsrud 
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Trondheim, 
Valgrinda 
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27.03.07 Glenn Bjørsrud 
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08.05.07 Glenn Bjørsrud 
Agnar Johansen 
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Valgrinda 
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22.05.07 Glenn Bjørsrud 
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Valgrinda 

Veiledning, 
gjennomgang av 
presentasjon master 

28.05.07 Glenn Bjørsrud 
Agnar Johansen 
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Valgrinda 

Prøve-presentasjon, 
master 

04.06.07 
 
 

Glenn Bjørsrud 
Agnar Johansen 
Telenor 

Telenor Presentasjon master 

Juni 2007 Glenn Bjørsrud 
Agnar Johansen 
 

Trondheim, 
Valgrinda 

Siste finpuss på 
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7.1 Gantt-diagram 
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7.2 Timeantall per aktivitet og totalt 
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7.3 POS 

POS Masteroppgave: 
Praktisk styring av usikkerhet – 

Eierperspektiv vs. prosjektperspektiv 

 

Problem: 
Det er et økende ønske om å forbedre usikkerhetsstyringen ute i bedrifter. For å kunne gjøre 
dette må man kjenne til hvordan usikkerhetsstyring virker inn på prosjekt og hvordan 
bedriften bruker usikkerhetsstyring i praksis. Det er også viktig å ha en oversikt over hva de 
beste aktørene gjør på fagfeltet. 
 
Kandidaten skal gå i gjennom og evaluere hvordan to bedrifter (Telenor og Statsbygg) jobber 
med å avdekke, analysere og styrer usikkerhet i sine prosjekter. Kandidaten skal i sitt arbeid 
belyse hvilke usikkerhetsforhold som blir identifisert i den tidlige fasen, hvilke blir faktisk 
styrt og hvilke var det egentlig som påvirket prosjektresultatet sett fra prosjektets perspektiv. 
Kandidaten skal også videreføre prosjektets valgte strategier for å håndtere usikkerhet opp 
mot prosjekteiers behov. I tillegg skal kandidaten vurdere hvorvidt den eksisterende måten å 
håndtere usikkerhet på også er optimal sett fra et eier/oppdragsgiverperspektiv. 
Resultatmål: 

- Analysere og dokumentere hvordan Telenor arbeider med usikkerhetsstyring i sine 
fire forretningsområder. 

- Bidra med EFQM-modell for styring av usikkerhet i Telenor. 
- Grafisk modell som viser hvordan kostnadsusikkerheten utvikler seg over hele 

prosjektforløpet. 
Delmål: 

- Forstudierapport levert innen 5.2.2007 
- Forbedre en eksisterende EFQM-modell for styring av usikkerhet innen 16.3.2007. 
- Kartlegge hvordan Telenor og Statsbygg arbeider med usikkerhetsstyring ved å 

gjennomføre intervjuer og analysere prosjekter innen 27.4.2007. 
- Utarbeide grafisk modell innen 18.5.2007. 
- Utkast til rapport levert innen 21.5.2007. 
- Sluttrapport levert innen 11.6.2007. 

Suksesskriterier: 
- God prosjektstyring og gjennomføring i henhold til fremdriftsplanen. 
- Oppgaven oppnår karakteren A. 
- Korrekt gjennomføring med tanke på metode og vitenskapelig holdbarhet. 

Forutsetninger, risiko, hindringer: 
- Engasjerte og behjelpelige samarbeidspartnere. 
- Tilgang på prosjekter og datagrunnlag. 
- Tilstrekkelig med ressurser. 
- Sykdom. 
- Problemer med dataverktøy. 
- Tap av data. 
- Uforutsette hendelser. 
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7.4 Interessentanalyse 
Interessenter 
 
 
 

Hva er de største 
positive effektene 
for I av å 
gjennomføre P? 

Hva er de 
største negative 
effektene for I 
av å 
gjennomføre 
P? 

Samlet effekt 
for I av å 
gjennomføre 
P? 

Hva er I`s primære 
behov? Hvorfor ønskes 
P gjennomført? Hvilke 
utfordringer mener I at 
prosjektet skal bidra til 
å løse? 

I`s kapasitet til 
å bidra til 
oppgaven? 

I`s motivasjon til 
å bidra til 
oppgaven? 

Hvordan vil I bli 
påvirket av 
resultatmål? 

Telenor 
 
 
 

Oppnår 
kartlegging av 
bedriftens status 
når det gjelder 
usikkerhetsstyring. 

Ressursbruk. Positiv. Kartlegging av Telenors 
usikkerhetsarbeide. Hjelp 
til realisering av 
usikkerhetsstyring i 
Telenor. 

Stor. Stor. Litt. 

Statsbygg 
 
 
 

Oppnår 
gjennomgang av 
en rekke 
prosjekter. 

Ressursbruk. Positiv. Kartlegging av Statsbyggs 
usikkerhetsarbeide. 

Stor. Stor. Litt. 

Sensor 
 
 
 

Økt kunnskap på 
området. 

Tid. Nøytral. Vurdere en rapport som 
oppnår eller overgår 
sensors forventninger. 

Nøytral. Nøytral. Nøytral. 

SINTEF/NSP/ 
NTNU 
 
 

Bidrag til PUS. Ressursbruk, 
veileder. 

Positiv.  Stor. Stor. Litt. 

Andre 
(intervjuobjekter) 
 
 

Gir mulighet til 
formidling av 
kunnskap, nye 
innspill 

Tid. Nøytral – 
positiv. 

Økt kunnskap. Bidra med 
egen kompetanse. 

Middels. Middels. Litt. 

Meg selv 
 
 
 

Gjør attraktiv på 
arbeidsmarkedet. 
Fullfører master-
graden. 

Ressursbruk. Positiv. Fullføre master-
utdanningen. Gjøre meg 
attraktiv på 
arbeidsmarkedet gjennom 
den kompetansen jeg får. 

Stor. Stor. I stor grad. 



7.5 WBS 
 

 

 
Usikkerhetsstyring 

Prosjektstyring Rapport Presentasjon 

Veiledning Møtekoordinering Statusrapporter Forstudie 

Intervjuer 

Observasjoner 

Empiri 

Litteratursøk 

Litteratur-gjennomgang 

Litteraturanalyse 

Modell utvikling 

EFQM 
Analysemodell 

Grafisk modell 

Møteinnkalling 

Lede møter 

Sammenstilling Ferdigstilling 

Møtereferater 

Analyse Telenor 

Analyse Statsbygg 
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Vedlegg B 
  

Telenor Nordic organisasjonskart 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   



   

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg C 
  

Telenors prosjektmodell 



   

 

Gevinstavtale 
(foreløpig)

Gevinstavtale 
Endelig

Måling av gevinster 

Business Case 
/Risikoanalyse 

Statusrapportering / 
med riskoppfølging 



 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg D 
  

Referat fra workshop hos Telenor 24.05.07 

   



 
MØTEREFERAT 
 

Enhet:  

Sak: Workshop Questback-resultater 

Sted: Telenor Møterom: L5E 

Tidspunkt: 24/5-07 Kl: 0900 Varighet: 2 t 

Innkaller: Helge Marheim Referent: Glenn Bjørsrud 

Neste møte:  
 

Navn Organisasjon Fo
rk

. 

In
nk

al
le

t 

T
il 

st
ed

e 

K
op

i 

E-post 
Glenn Bjørsrud Student  x x  glennlan@stud.ntnu.no
Agnar Johansen 
(telefon) Veileder NSP  x x  agnar.johansen@sintef.no

Helge Marheim Telenor  x x  helge.marheim@telenor.com

Kristin Horgen Fleisje Telenor  x x  kristin-
horgen.fleisje@telenor.com

Torodd Olsen Telenor  x x  torodd.olsen@telenor.com
Kittil Skogen Telenor  x  x kittil.skogen@telenor.com
Johnny Braaten Telenor  x  x johnny.braathen@telenor.com

Ingrid Spjelkavik NSP  x  x Ingrid.Spjelkavik@sintef.no

Eventuelle forfall meldes til møteinnkaller eller koordinator snarest. 
 

Agenda 
Kl Sak.nr. Sak Saksforbereder
0900 1 Mapping mellom spørsmål og modenhetsmatrise Alle 
 2 Generelle inntrykk Alle 
 3 Metode for vurdering av resultat Alle 
 4 Hvilke spørsmål krever dypdykk gjennom 

dybdeintervjuer 
Alle 
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Referat 
Sak nr. Tekst Frist Ansvarlig 
 Mange syntes spørsmålene var vanskelig å besvare. 

Bedre pretesting kreves før nye undersøkelser. 
Svaralternativene kan diskuteres. Var alternativene 
noen steder for like, mens andre steder av 
”avstanden” mellom alternativene for stor? 

  

 Resultatene viste at mange hadde liten kunnskap om 
porteføljerisiko. Dette medfører liten gyldighet i disse 
svarene. Bør filtreres på eiere. Kom også frem tanker 
om for lite distribusjon av info om portefølje risiko 
fra eiere til prosjektledere. Porteføljerisiko bør 
undersøkes videre i dybdeintervjuene. 

 Glenn 

 Det ble påpekt at det i flere tilfeller var forskjell på 
hva som ble gjort internt i prosjektene, og hva som 
finnes/gjelder i Telenors metodeverk. Dette må 
belyses i dybdeintervjuer. 

 Glenn 

 Kommentarer til foiler brukt i møtet: 
- 16; bra resultat med tanke på fremtiden. 
- 19; mulig ulik forståelse av spørsmål. 
- 24; spm. 14 har 0 modenhet. Virker merkelig 

at det ikke finnes noen metode. Ble påpekt at 
det allerede finnes noe. Må undersøkes i 
dybdeintervju. Gjelder også spm. 17 

- 25; kan virke som porteføljerisiko ikke blir 
kommunisert ut til prosjektledere. 

- 30; stor forskjell på om resultatet ligger på 1 
eller 2. Metode og verktøy burde hatt svar 
som samsvarte mer enn det som er tilfelle. 

- 31; dypdykk i første spm. Sammenheng med 
det siste. 

- 32; dypdykk første spm. Metode bør spørres 
om generelt. (utelate tredeling) 

- 34; muligheter: kryss i nødvendig. Burde vært 
mulig å oppnå noe her. Legge inn kolonne for 
nytte/økonomi. Begrense antall tiltak å jobbe 
med. Maks 3-4 tiltak. Synergieffekter mellom 
tiltak. 

  

 Aksjoner:   
 Helge gjør de endringene som kan bli gjort i 

modenhetsmatrisen før intervjuene blir gjort. 
 Helge 

 Glenn utarbeider spørsmål for videre dypdykk og liste 
med krav til intervjupersoner. 

30.05.07 Glenn 

 Delen som omhandler porteføljerisiko må filtreres på 
eiere. 

29.05.07 Glenn 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg E 
 
 Oversikt over Telenors avdelinger 
 
 



 

   

IS 
IS har det strategiske ansvaret for informasjonssystemer (IS) i Telenor Nordic, og det 
operative ansvaret for IS i Norge. I Danmark og Sverige er det operative ansvaret for IS lagt 
til de respektive virksomhetene. 
 
Det strategiske ansvaret omfatter prosesser, strategi og overordnet arkitektur for IS i Norden. I 
tillegg skal IS Nordic legge til rette for stordriftsfordeler, utvikling av produkter og 
forbedringstiltak på tvers av land i Telenor Nordic. 
 
Det operative ansvaret inkluderer utvikling av lokale systemer og implementering av 
produkter i disse, samt iverksettelse av beslutninger fattet på strategisk nivå. 
 
IS har 500 ansatte i Norge som drifter og forvalter alle IS/IT-løsninger for Telenor i Norge. 
Divisjonen produserer årlig IS/IT-tjenester for 1,3 milliarder NOK i Norge. 
 
Operations 
Operations har som hovedoppgavene å planlegge, bygge ut og drifte Telenors nett i Norge, 
Sverige og Danmark. Divisjonen har medarbeidere plassert i alle tre land. 
 
Operations har ansvar for: 
 
All nettutbygging og nett/IS-drift i Norden  
Nettplanlegging, inkl. radioplan  
Leveranseprosessen (fast og mobil)  
Drifteprosessen (fast og mobil)  
Nettkapasitet  
Entreprenørkjøp  
Telenor Svalbard og Maritim Radio  
Nettinformasjon  
 
Fixed 
Fixed har ansvar for produktledelse, produktutvikling og porteføljestyring for fastnettområdet 
i Norden. 
 
Fixed skal sikre en fortsatt sterk kontantstrøm ved å møte privat-, bedrift- og 
grossistmarkedets behov for internettbaserte bredbåndstjenester og fasttelefoni. Divisjonen 
skal legge til rette for optimal migrasjon av tale, modernisere bredbåndsplattformen og ta ut 
kostnadsgevinster ved å fase ut gamle teknologier. 
 
Fixed har også ansvaret for markedsutløpet mot grossistmarkedet i Norge. 
 
Mobile 
Mobile har et overordnet ansvar for å lede og utvikle mobilområdet i Norge og implementere 
utvalgte produktkonsepter og synergitiltak på tvers i Norden. Divisjonen har som mål å utføre 
dette på en slik måte at Telenor fremstår som kundedrevet, attraktiv og konkurransedyktig. 
Enheten har ansvaret for å følge opp og sikre at den definerte tiltaksporteføljen i Telenor 
Mobil imøtekommer de strategiske og operasjonelle målsettingene. 
 
Divisjonen har ca. 180 medarbeidere, og ledes av Anders Hauglie-Hanssen. 
 



 

   

Consumer Norway 
Consumer Norway skal tilby mobiltelefoni-, fasttelefoni- og bredbåndstjenester til norske 
privatkunder på en slik måte at Telenor fremstår som en gjennomgående kundedrevet, 
attraktiv og konkurransedyktig leverandør. 
 
Business Norway 
Business Norway er Telenor Nordics markedsutløp mot bedriftskunder i Norge, og skal sikre 
at Telenor er ledende totalleverandør i det norske bedriftsmarkedet. 
 
Business Norway tilbyr kommunikasjonsløsninger til private og offentlige virksomheter, og 
er markedsleder innenfor alle områdene enheten opererer i. 
 
Business Norway har et samlet og koordinert markedsapparat og selgerkorps som kan 
presentere hele produktporteføljen ute hos bedriftskundene. 
 
Business Norway har medarbeidere som jobber innen salg, markedsføring, porteføljestyring 
og kundeservice. I tillegg har divisjonen ansvar for den sentrale distribusjonsfunksjonen i 
Norge. 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg F 
 
 Intervjuguide 



 

   

Intervjuguide 
 
Denne guiden er ment som en slags huskelapp for intervjuer ved gjennomføring av 
intervjuene. Guiden viser de områder det er tenkt at intervjuet skal omhandle.  
 
Bakgrunnshistorie 

- Presentere seg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel) 
 
Resultater fra spørreundersøkelsen: 
Dypdykk i områder som dukket opp ved evaluering av spørreundersøkelsen. 
 
 
Usikkerhetsstyring 

- Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring? Hva vil det være for deg? 
 
 

- Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? 
 
 

o Hvilke krav stilles? 
 
 

o Utarbeidet/formulert noen planer for å håndtere dette? 
 
 

o Finnes det enkeltprosjekter med mer/mindre krav til dette) 
 
 

- Eksisterer det verktøy for usikkerhetsstyring? 
 
 

o I hvilken grad forventes det at dette tas i bruk? 
 
 

o Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og styre forhold 
i prosjektet? Hvordan? Hvem har ansvaret? 

 
 

o Hva/hvilke indre/ytre faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 
Indre/ytre faktorer (operasjonelt/kontekstuelt)? 

 
 

- På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 
 
 

o Hva vil en metode være for deg? 
 
 

o Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette prosjektet? 



 

   

 
 

o Hvordan bruker du metodene? Hvilke begrensninger finnes? 
 
 

o Gjøres ting likt i prosjektene og Telenors rammeverk? 
 
 

- Har organisasjonsstrukturen noen betydning for usikkerhetsstyring? 
 
 

- Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier når det gjelder usikkerhetsstyring 
og hva betyr disse for dere? 

 
 
 

- Finnes det en felles kultur i organisasjonen for usikkerhetsstyring? Hvordan 
karakterisere den? Hvor er lojaliteten sterkest knyttet? 

 
 
 
Prosjektperspektiv 

- Hva gjør man av usikkerhetsstyring i prosjektene? Hva kreves? 
 
 
 

- Hva gjøres godt, men bør videreutvikles av usikkerhetsstyring i prosjektperspektiv? 
 
 
 

- Hva er prosjektets fokus når det gjelder usikkerhetsstyring? (stor nok ramme, finne 
noe å styre mot, opprette tiltak…) 

 
 
 

- Hvilke integrerte prosesser finnes for usikkerhetsstyring i prosjektet? (prosjektnivå) 
 
 
 

- Hvordan benyttes resultatene fra usikkerhetsstyringen? (prosjektnivå) 
 
 
 
Eierperspektiv 

- Beskriv hvem som er eier 
 
 

o Hvorfor viktig med et eierperspektiv 
 
 



 

   

o Arbeidsoppgaver til eier 
 
 

o Involvering av eier 
 
 

o Forskjeller på tidlig/gjennomføringsfase 
 
 
 

- Hva er eiers fokus når det gjelder usikkerhetsstyring? 
 

 
- Hva gjøres godt innen usikkerhetsstyring i tidligfase (eierperspektiv) 

 
 

- Mangler / savn innen usikkerhetsstyring i tidligfase (eierperspektiv) 
 
 

- Hva gjør prosjekteier av usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen? 
 
 

- Usikkerhetsstyring i gjennomføringsfase, hva gjøres godt, men kan forbedres? 
 

 
 
- Usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen, hva mangler? 

 
 
 

- Hvilke integrerte prosesser finnes for usikkerhetsstyring i prosjektet? (eiernivå) 
 
 
 

- Hvordan benyttes resultatene fra usikkerhetsstyringen? (eiernivå) 
 
 
 
 
Prosjekt/eier 

- Hvilke forpliktelser finnes mellom prosjektet og eier i usikkerhetsstyringen? 
 
 

- Positive/negative sider ved usikkerhetsstyring? Forventninger til usikkerhetsstyring? 
Nytte? 

 
 
 

- Hvilke rutiner finnes for å integrere eier i usikkerhetsstyringen? 
 



 

   

 
 
 

- Hvordan kartlegges medarbeidernes kunnskaper og kompetanse rundt 
usikkerhetsstyring? 

 
 
 

- Hvilken kompetanse innehar bedriften for å bedrive usikkerhetsstyring? (eiernivå) 
 
 
 
Hvilke andre områder er det ikke spurt om? Hvilke spørsmål ble ikke stilt? 
 
 
 
Evt. andre kommentarer? 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg G 
 
 Modenhetsmatrise med resultater 



 

   

Modenhetsmatrise med resultater: 
 

 
 

Nøkkelområder 1 2 3
Kontrollert Effektiv Optimalisering

1 . 1 Metode for prosjektmessig risiko er 
etablert som del av analysefasen.

Det finnes metode for analyse for prosjektmessig risiko 
før B2 beslutning

Metoden er i bruk i alle prosjekter og risikoeiere har 
fokus på at Prosjektmessig risiko blir belyst i 
analysen.

Prosjektledere opplever tilstrekkelig verktøy / prosesstøtte for å 
utøve risikostyring i prosjektet i analysefasen. Metoden er 
eskalerbar iht etablerte kriterier for 
størrelse/kompleksitet.Metoden blir revidert løpende og 
videreutviklet sentralt i Telenor.

1 . 2 Organisering og eierskap for 
prosjektmessig risiko

Termen er innført hos de sentrale prosjektmetode 
ansvarlige, den er definert og det er hos prosjektledere 
og sentrale ledergrupper akseptert at styring av 
prosjektmessig risiko skal operasjonaliseres. 

Oppdragsgivere opplever at risiko er likt dokumentert 
og gjenkjennbart på tvers av prosjekter.Det er 
etablert et tydelig eierskap for prosjektmessig risiko 
og det finnes planer for innføring og optimalisering av 
bruk. 

Alle som jobber med prosjekt er kjent med konseptet, 
eierskapet er tydelig definert og det gjøres løpende vedlikehold 
av konsepter, metoder og veiledning. 

1 . 3 Metode for Oppfølging av 
prosjektmessig  risiko i 
gjennomførings- og lanseringsfase 
(B2-B4) er etablert

Det finnes metode for analyse for prosjektmessig risiko 
i gjennomførings- og lanseringsfase (B2-B4). 

Metoden er i bruk i alle prosjekter og risikoeiere har 
fokus på at Prosjektmessig risiko blir fulgt opp og 
revurdert regelmessig. . En "Risk management plan" 
er etablert som et obligatorisk dokument ved B2

Prosjektledere opplever tilstrekkelig verktøy / prosesstøtte for å 
utøve risikostyring i gjennomførings- og lanseringsfasen (B2-
B4) i prosjektet. Metoden blir revidert løpende og videreutviklet 
sentralt i Telenor.

1. 4 Metode for høsting av muligheter At man i forbindelse med B2 identifiserer positivt 
utfallsrom i risikoanalysen

At det er operasjonalisert en plan for å realisere de 
mulighetene som har blitt identifisert og at prosjektet 
løpende identifiserer nye muligheter og forfølger 
disse

Prosjektledere opplever tilstrekkelig verktøy / prosesstøtte for å 
utøve mulighetshåndtering i gjennomførings- og 
lanseringsfasen (B2-B4) i prosjektet. Det er etablert insentiver i 
metodikken for at prosjektene også ser på mulighetssiden. 
Metoden blir revidert løpende og videreutviklet sentralt i 
Telenor.

1 . 5 Katalogisering av prosjektmessige 
risikoelementer som bør vurderes i 
analyse/realiserings-fase

Telenor har en veiledning som omhandler 
prosjektmessige risikoelementer som bør vurderes  i 
hhv. analyse og realiseringsfaser. Denne er tilgjengelig 
for alle Prosjekt-/eiere, /ledere m.v.  

Veiledningen er kjendt for alle potensielle brukere 
(PL, Styringsgrupper, revisorer), Det er etablert 
akseptanse kriterier for ulike typer risiko og det 
utføres revisjon og rapportering på området. 

Alle prosjekt som er pålagt å styres iht. prosjektmessig risiko 
skal evalueres og rapportere på punktet ved B5. Det skal være 
mottakende eier for metoden som mottar og behandler rapport.

1 . 6 Verktøy som gir støtte for analyse, 
oppfølging og revisjon av 
prosjektmessig risiko i 
prosjektgjennomføring er etablert

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som viser hva 
slag støtte som det er behov for.  Det finnes enkelte 
verktøy i form av sjekklister,  teknikknotat andre enkle 
verktøy.

Det finnes et mer helhetelig sett med verktøy og 
metodeansvarlig har et tydelig begrep om hva som 
mangler. Alle brukere av verktøy er kjendt med 
verktøyene.

Alle identifiserte verktøy krav er etablert, alle brukere benytter 
disse og det rapporteres på forbedring/endring. 

1 . 7 Metode for etteranalyse av 
prosjektmessig risiko og 
erfaringsinnsamling er etablert for 
avslutningsfasen

Det finnes en metode for etteranalyse av risiko og 
erfaringsinnsamling er etablert for avslutningsfasen

Metoden er i bruk i alle prosjekter og risikoeiere har 
fokus på at endringer i Prosjektmessig risiko blir 
analysert og evaluert i avslutningsfasen med henblikk 
på læring 

Prosjektledere opplever tilstrekkelig verktøy / prosesstøtte for å 
foreta sluttanalysen av prosjektrisiko. Metoden blir revidert 
løpende og videreutviklet sentralt i Telenor.

2 . 1 Metode for foretningsmessig risiko er 
etablert som del av analysefase.

Det finnes metode for analyse for foretningsmessig 
risiko før B2 beslutning

Metoden er i bruk i alle prosjekter og risikoeiere har 
fokus på at F.R. blir belyst i analysen.

Metoden blir revidert løpende og videreutviklet sentralt i 
Telenor.

2 Organisering og eierskap for F.R. Termen er innført hos de sentrale prosjektmetode 
ansvarlige, den er definert og det er i sentrale 
ledergrupper akseptert at F.R. styring skal 
operasjonaliseres. 

Det er etablert et tydelig eierskap for F.R. og det 
finnes planer for innføring og optimalisering av bruk. 

Alle som jobber med prosjekt er kjendt med konseptet, 
eierskaper er tydelig definert og det gjøres løpende vedlikehold 
av konsepter, metoder og veiledning. 

2 . 3 Klassifisering av prosjekt mht. grad 
av målstabilitet.

Oppdragsgivere er obs på, og mandater innrettes etter 
hvorvidt prosjekter kan bli gjenstand for målendring. 

Det er etablert kategorier av prosjekt fra statisketil 
svært dynamiske i forhold til målendringer. Det finnes 
et sett med kriterier for å vurdere hvilken 
klassifisering et prosjekt skal ha.  

Klassifisering og kriterier eies av en enhet og vedlikeholdes 
jevnlig - det er utabeidet måltall og utføres målinger. 

2 . 4 Metode for oppfølging av 
foretningsmessig risiko i 
realiseringsfase

Metode er etablert og det finnes minimums støtte og 
verktøy for kjøring av metode

Alle prosjekter bruker og blir fulgt opp på 
foretningsmessig risiko i relaisering. 

Prosjektets gjennomføring blir dedikert evaluert på område 
"styring - foretningsmessig risiko" og det gis tilbakemelding til 
metodeeier. 

2 . 5 Katalogisering av Foretnings-
messige risikoelementer som bør 
vurderes i analyse/realiserings-fase

Telenor har en veiledning som omhandler 
foretningsmessige risikoelementer som bør vurderes  i 
hhv. analyse og realiseringsfaser. Denne er tilgjengelig 
for alle Prosjekt-/eiere, /ledere m.v.  

Veiledningen er kjendt for alle potensielle brukere 
(PL, Styringsgrupper, revisorer), og det utføres 
revisjon og rapportering på området. 

Alle prosjekt som er pålagt å styres iht. F.R. skal evalueres og 
rapportere på punktet ved B5. Det skal være mottakende eier 
for metoden som mottar og behandler rapport.

2 . 6 Verktøy som gir støtte for utføring 
vedlikehold og revisjon av 
foretningsmessig risiko i 
prosjektgjennomføring.

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som viser hva 
slag støtte som det er behov for.  Det finnes enkelte 
verktøy i form av sjekklister,  teknikknotat andre enkle 
verktøy.

Det finnes et mer helhetelig sett med verktøy og 
metodeansvarlig har et tydelig begrep om hva som 
mangler. Alle brukere av verktøy er kjendt med 
verktøyene.

Alle identifisrete verktøy krav er etablert, alle brukere benyyetr 
disse og det rapporteres på forbeding/endring. 

3 . 1 Metode for porteføljemessig 
risikoanalyse etablert.

Det finnes en metode for risikoanalyse av en 
prosjektportefølje.

Metoden benyttes sporadisk i forbindelse med 
gjennomgang av prosjektporteføljen for selskapets 
ledelse.

Metoden benyttes systematisk i forbindelse med gjennomgang 
av prosjektporteføljen og videreutvikles i tråd med selskapets 
behov og strategi.

3 . 2 Organisering og eierskap for 
porteføljemessig risikohåndtering. 

Ledere og ansvalige for administrasjon av 
prosjektporteføljen er kjent med begrepet

Det er definert eierskap til prosessen med 
porteføljemessig risiko

Alle som jobber med porteføljestyring er kjent med konseptet 
for risikohåndtering i et porteføljeperspektiv og ledelsen utøver 
et aktivt eierskap til prosessen.

3 . 3 Klassifisering av ønsket risikonivå i 
de ulike delene av porteføljen. 

Sentrale aktører er klar over at risikonivået vil variere 
for de ulike prosjekttypene

Ønsket risikonivå er beskrevet for de ulike 
kategoriene i prosjektporteføljen

Ønsket risikonivå benyttes aktivt som styringsparameter i 
behandlingen av prosjektporteføljen og revideres i tråd med 
selskapets strategi.

3 . 4 Metode for løpende oppfølging og 
håndtering av porteføljemessig 
risiko. 

Det finnes en metode for løpende oppfølging og 
håndtering av porteføljemessig risiko

Metoden er benyttes sporadisk i forbindelse med 
ledelsens gjennomgang av prosjektporteføljen.

Metoden er en integrert i porteføljestyringen og benyttes 
systematisk i forbindelse med ledelsens gjennomgang av 
prosjektporteføljen.

3 . 5 Beskrivelse av porteføljemessige 
risikoelementer i et strategisk 
perspektiv.

Det finnes en beskrivelse av hvilke risikoelementer som 
knytter seg til porteføljen i forhold til de strategiske 
målene.

Beskrivelsen av de porteføljemessige 
risikoelementene benyttes i forbindelse med analyse 
av prosjektporteføljen.

Beskrivelsen av de porteføljemessige risikoelementene 
revideres systematisk og oppdateres foran hver gjennomgang 
av prosjektporteføljen.
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Nøkkelområder 0 1 2 3
Kontrollert Effektiv Optimalisering

Metode for prosjektmessig risiko er 
etablert som del av analysefasen.

Det finnes metode for analyse for prosjektmessig risiko 
før B2 beslutning

Metoden er i bruk i alle prosjekter og risikoeiere har 
fokus på at Prosjektmessig risiko blir belyst i 
analysen.

Prosjektledere opplever tilstrekkelig verktøy / prosesstøtte for å 
utøve risikostyring i prosjektet i analysefasen. Metoden er 
eskalerbar iht etablerte kriterier for 
størrelse/kompleksitet.Metoden blir revidert løpende og 
videreutviklet sentralt i Telenor

Spørsmål :   7 7,1 % 37,1 % 45,7 % 10,0 %
Organisering og eierskap for 
prosjektmessig risiko

Termen er innført hos de sentrale prosjektmetode 
ansvarlige, den er definert og det er hos prosjektledere 
og sentrale ledergrupper akseptert at styring av 
prosjektmessig risiko skal operasjonaliseres. 

Oppdragsgivere opplever at risiko er likt dokumentert 
og gjenkjennbart på tvers av prosjekter.Det er 
etablert et tydelig eierskap for prosjektmessig risiko 
og det finnes planer for innføring og optimalisering av 
bruk. 

Alle som jobber med prosjekt er kjent med konseptet, 
eierskapet er tydelig definert og det gjøres løpende vedlikehold 
av konsepter, metoder og veiledning. 

Spørsmål :   6 5,6 % 54,9 % 21,1 % 18,3 %
Metode for Oppfølging av 
prosjektmessig  risiko i 
gjennomførings- og lanseringsfase 
(B2-B4) er etablert

Det finnes metode for analyse for prosjektmessig risiko 
i gjennomførings- og lanseringsfase (B2-B4). 

Metoden er i bruk i alle prosjekter og risikoeiere har 
fokus på at Prosjektmessig risiko blir fulgt opp og 
revurdert regelmessig. . En "Risk management plan" 
er etablert som et obligatorisk dokument ved B2

Prosjektledere opplever tilstrekkelig verktøy / prosesstøtte for å 
utøve risikostyring i gjennomførings- og lanseringsfasen (B2-
B4) i prosjektet. Metoden blir revidert løpende og videreutviklet 
sentralt i Telenor.

Spørsmål :   8 8,5 % 45,1 % 40,8 % 5,6 %
Metode for høsting av muligheter At man i forbindelse med B2 identifiserer positivt 

utfallsrom i risikoanalysen
At det er operasjonalisert en plan for å realisere de 
mulighetene som har blitt identifisert og at prosjektet 
løpende identifiserer nye muligheter og forfølger 
disse

Prosjektledere opplever tilstrekkelig verktøy / prosesstøtte for å 
utøve mulighetshåndtering i gjennomførings- og 
lanseringsfasen (B2-B4) i prosjektet. Det er etablert insentiver i 
metodikken for at prosjektene også ser på mulighetssiden. 
Metoden blir rev

Spørsmål :   9 46,4 % 24,6 % 27,5 % 1,4 %
Katalogisering av prosjektmessige 
risikoelementer som bør vurderes i 
analyse/realiserings-fase

Telenor har en veiledning som omhandler 
prosjektmessige risikoelementer som bør vurderes  i 
hhv. analyse og realiseringsfaser. Denne er tilgjengelig 
for alle Prosjekt-/eiere, /ledere m.v.  

Veiledningen er kjendt for alle potensielle brukere 
(PL, Styringsgrupper, revisorer), Det er etablert 
akseptanse kriterier for ulike typer risiko og det 
utføres revisjon og rapportering på området. 

Alle prosjekt som er pålagt å styres iht. prosjektmessig risiko 
skal evalueres og rapportere på punktet ved B5. Det skal være 
mottakende eier for metoden som mottar og behandler rapport.

Spørsmål :   10 37,7 % 53,6 % 7,2 % 1,4 %
Verktøy som gir støtte for analyse, 
oppfølging og revisjon av 
prosjektmessig risiko i 
prosjektgjennomføring er etablert

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som viser hva 
slag støtte som det er behov for.  Det finnes enkelte 
verktøy i form av sjekklister,  teknikknotat andre enkle 
verktøy.

Det finnes et mer helhetelig sett med verktøy og 
metodeansvarlig har et tydelig begrep om hva som 
mangler. Alle brukere av verktøy er kjendt med 
verktøyene.

Alle identifiserte verktøy krav er etablert, alle brukere benytter 
disse og det rapporteres på forbedring/endring. 

Spørsmål :   11 44,9 % 47,8 % 5,8 % 1,4 %
Metode for etteranalyse av 
prosjektmessig risiko og 
erfaringsinnsamling er etablert for 
avslutningsfasen

Det finnes en metode for etteranalyse av risiko og 
erfaringsinnsamling er etablert for avslutningsfasen

Metoden er i bruk i alle prosjekter og risikoeiere har 
fokus på at endringer i Prosjektmessig risiko blir 
analysert og evaluert i avslutningsfasen med henblikk 
på læring 

Prosjektledere opplever tilstrekkelig verktøy / prosesstøtte for å 
foreta sluttanalysen av prosjektrisiko. Metoden blir revidert 
løpende og videreutviklet sentralt i Telenor.

Spørsmål :   12 65,2 % 24,6 % 7,2 % 2,9 %

   



 

 

 
 

Metode for foretningsmessig risiko er 
etablert som del av analysefase.

Det finnes metode for analyse for foretningsmessig 
risiko før B2 beslutning

Metoden er i bruk i alle prosjekter og risikoeiere har 
fokus på at F.R. blir belyst i analysen.

Metoden blir revidert løpende og videreutviklet sentralt i 
Telenor.

Spørsmål :   14 42,0 % 29,0 % 23,2 % 5,8 %
Organisering og eierskap for F.R. Termen er innført hos de sentrale prosjektmetode 

ansvarlige, den er definert og det er i sentrale 
ledergrupper akseptert at F.R. styring skal 
operasjonaliseres. 

Det er etablert et tydelig eierskap for F.R. og det 
finnes planer for innføring og optimalisering av bruk. 

Alle som jobber med prosjekt er kjendt med konseptet, 
eierskaper er tydelig definert og det gjøres løpende vedlikehold 
av konsepter, metoder og veiledning. 

Spørsmål :   13 29,4 % 52,9 % 11,8 % 5,9 %
Klassifisering av prosjekt mht. grad 
av målstabilitet.

Oppdragsgivere er obs på, og mandater innrettes etter 
hvorvidt prosjekter kan bli gjenstand for målendring. 

Det er etablert kategorier av prosjekt fra statisketil 
svært dynamiske i forhold til målendringer. Det finnes 
et sett med kriterier for å vurdere hvilken 
klassifisering et prosjekt skal ha.  

Klassifisering og kriterier eies av en enhet og vedlikeholdes 
jevnlig - det er utabeidet måltall og utføres målinger. 

Spørsmål :   15 71,6 % 17,9 % 9,0 % 1,5 %
Metode for oppfølging av 
foretningsmessig risiko i 
realiseringsfase

Metode er etablert og det finnes minimums støtte og 
verktøy for kjøring av metode

Alle prosjekter bruker og blir fulgt opp på 
foretningsmessig risiko i relaisering. 

Prosjektets gjennomføring blir dedikert evaluert på område 
"styring - foretningsmessig risiko" og det gis tilbakemelding til 
metodeeier. 

Spørsmål :   16 44,9 % 31,9 % 20,3 % 2,9 %
Katalogisering av Foretnings-
messige risikoelementer som bør 
vurderes i analyse/realiserings-fase

Telenor har en veiledning som omhandler 
foretningsmessige risikoelementer som bør vurderes  i 
hhv. analyse og realiseringsfaser. Denne er tilgjengelig 
for alle Prosjekt-/eiere, /ledere m.v.  

Veiledningen er kjendt for alle potensielle brukere 
(PL, Styringsgrupper, revisorer), og det utføres 
revisjon og rapportering på området. 

Alle prosjekt som er pålagt å styres iht. F.R. skal evalueres og 
rapportere på punktet ved B5. Det skal være mottakende eier 
for metoden som mottar og behandler rapport.

Spørsmål :   17 63,2 % 27,9 % 8,8 % 0,0 %
Verktøy som gir støtte for utføring 
vedlikehold og revisjon av 
foretningsmessig risiko i 
prosjektgjennomføring.

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som viser hva 
slag støtte som det er behov for.  Det finnes enkelte 
verktøy i form av sjekklister,  teknikknotat andre enkle 
verktøy.

Det finnes et mer helhetelig sett med verktøy og 
metodeansvarlig har et tydelig begrep om hva som 
mangler. Alle brukere av verktøy er kjendt med 
verktøyene.

Alle identifisrete verktøy krav er etablert, alle brukere benyyetr 
disse og det rapporteres på forbeding/endring. 

Spørsmål :   18 67,1 % 24,3 % 8,6 % 0,0 %

 

  



 
Metode for porteføljemessig 
risikoanalyse etablert.

Det finnes en metode for risikoanalyse av en 
prosjektportefølje.

Metoden benyttes sporadisk i forbindelse med 
gjennomgang av prosjektporteføljen for selskapets 
ledelse.

Metoden benyttes systematisk i forbindelse med gjennomgang 
av prosjektporteføljen og videreutvikles i tråd med selskapets 
behov og strategi.

Spørsmål :   20 75,0 % 14,1 % 7,8 % 3,1 %
Organisering og eierskap for 
porteføljemessig risikohåndtering. 

Ledere og ansvalige for administrasjon av 
prosjektporteføljen er kjent med begrepet

Det er definert eierskap til prosessen med 
porteføljemessig risiko

Alle som jobber med porteføljestyring er kjent med konseptet 
for risikohåndtering i et porteføljeperspektiv og ledelsen utøver 
et aktivt eierskap til prosessen.

Spørsmål :   19 50,0 % 38,6 % 7,1 % 4,3 %
Klassifisering av ønsket risikonivå i 
de ulike delene av porteføljen. 

Sentrale aktører er klar over at risikonivået vil variere 
for de ulike prosjekttypene

Ønsket risikonivå er beskrevet for de ulike 
kategoriene i prosjektporteføljen

Ønsket risikonivå benyttes aktivt som styringsparameter i 
behandlingen av prosjektporteføljen og revideres i tråd med 
selskapets strategi.

Spørsmål :   21 54,5 % 39,4 % 3,0 % 3,0 %
Metode for løpende oppfølging og 
håndtering av porteføljemessig 
risiko. 

Det finnes en metode for løpende oppfølging og 
håndtering av porteføljemessig risiko

Metoden er benyttes sporadisk i forbindelse med 
ledelsens gjennomgang av prosjektporteføljen.

Metoden er en integrert i porteføljestyringen og benyttes 
systematisk i forbindelse med ledelsens gjennomgang av 
prosjektporteføljen.

Spørsmål :   22 76,2 % 12,7 % 9,5 % 1,6 %
Beskrivelse av porteføljemessige 
risikoelementer i et strategisk 
perspektiv.

Det finnes en beskrivelse av hvilke risikoelementer som 
knytter seg til porteføljen i forhold til de strategiske 
målene.

Beskrivelsen av de porteføljemessige 
risikoelementene benyttes i forbindelse med analyse 
av prosjektporteføljen.

Beskrivelsen av de porteføljemessige risikoelementene 
revideres systematisk og oppdateres foran hver gjennomgang 
av prosjektporteføljen.

Spørsmål :   23 77,4 % 17,7 % 3,2 % 1,6 %
Verktøy som gir støtte for analyse og 
håndtering av porteføljemessig 
risiko.

Det foreligger dokumentasjon som viser hva slags 
verktøystøtte det er behov for.

Det finnes et verktøy som benyttes sporadisk ved 
analyser i forkant av ledelsens gjennomgang av 
prosjektporteføljen.

Verktøyet er en integrert del av støtteverktøyet for 
porteføljestyring og anvendes og forbedres systematisk.

Spørsmål :   24 76,2 % 12,7 % 11,1 % 0,0 %  
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Forord 
 
Dette er en statusrapport til masteroppgaven som avslutter sivilingeniørstudiet ved NTNU. 
Oppgaven teller 30 studiepoeng og omhandler praktisk usikkerhetsstyring, prosjektperspektiv 
og eierperspektiv. Masteroppgaven blir utført i samarbeid med Telenor og Statsbygg. 
 
I forbindelse med perioden som har gått, ønsker jeg å rette en særlig takk til veiledere Agnar 
Johansen og Bjørn Andersen for god oppfølging, givende diskusjoner og veiledning under 
arbeidet. I tillegg er det flere som fortjener en stor takk for gode innspill og bidrag så langt i 
prosessen. Det gjelder først og fremst Kittil Skogen, Helge Marheim og Torodd Olsen ved 
Telenor, Jens-Petter Lund ved Statsbygg, Ingrid Sjelkavik og Lars Onsøyen ved Norsk Senter 
for Prosjektledelse og Kjell Austeng ved NTNU. 
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1 Beskrivelse av perioden som har vært 
 
Dette kapitlet beskriver hvordan arbeidet har gått frem til dagens dato. 
 

1.1 Arbeidets gang 
Den første perioden av arbeidet med oppgaven ble i stor grad gjort etter oppsatt plan. Det ble 
gjennomført en litteratur gjennomgang og en del av teorien som ble gjennomgått vil bli 
gjengitt i den endelige rapporten. Den senere tid har mye av arbeidet gått med til utarbeidelse 
av spørsmål til kvantitativ spørreundersøkelse som blir brukt hos Telenor i disse dager. Denne 
delen av arbeidet tok veldig mye lenger tid enn opprinnelig planlagt, og har forskyvet mye av 
det andre arbeidet. Mye av grunnen til det, er at vi ønsket en skikkelig kvalitetssikring av 
spørsmålene før disse ble sendt ut, slik at vi oppnådde de resultatene vi ønsket ved første 
forsøk. Dette var en samlet oppfatning fra min, og Telenor sin side. Spørsmålene gikk mange 
runder både hos Telenor og her i Trondheim med gode innspill fra blant annet veileder Agnar 
Johansen, Ingrid Spjelkavik og Kjell Austeng. Det ble også utført en pretest i Telenor som ga 
gode innspill til forbedringer. 
 
Undersøkelsen avsluttes 14.05.07 og arbeidet med evaluering og analyse av resultatene starter 
straks resultatene foreligger. Parallelt med arbeidet med spørreundersøkelsen, har jeg arbeidet 
med utvikling av modell for å kjøre en kvalitativ analyse av usikkerhetsarbeidet hos Telenor. 
Jeg har videreutviklet en modell basert på EFQM og RMM (Risk Management Modell). 
Modellen er tilpasset analysene jeg ønsker å gjøre hos Telenor, men det gjenstår fremdeles litt 
arbeid og veiledning før denne er klar til bruk. 
 

1.2 Fremdrift i forhold til oppsatt plan 
Grunnet uventet mye arbeid med spørreundersøkelsen, ble de påfølgende aktivitetene 
forskjøvet i tid. Det gjelder utvikling av modell for analyse av Telenor, utvikling av grafisk 
modell og arbeidet med sluttrapporten. Denne statusrapporten inneholder et oppdatert Gantt-
diagram for hvordan arbeidet er tenkt videre, se kapittel tre. 
 
Som følge av forsinkelser i case-prosjekter i Telenor, har jeg søkt om, og fått innvilget, 
utsettelse av innlevering av masteroppgaven. Dette medfører at den opprinnelige 
fremdriftsplanen ikke lenger er gjeldende. Denne statusrapporten inneholder derfor en ny og 
oppdatert fremdriftsplan frem mot ny innlevering som er satt til 02.07.2007. 
 
Dette påvirker også en rekke av delmålene som inneholdt spesifikke leveranser til gitte datoer. 
De spesifikke leveransene vil fortsatt være de samme, men datoene justeres etter det 
oppdaterte Gantt-diagrammet i kapittel tre. 
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2 Arbeidet fremover 
Dette kapitlet viser hvilke arbeider som gjenstår før oppgaven anses som ferdig. 
 

2.1 Fokusområder 
Det viktigste fokuset for oppgaven nå, er å tolke resultatene fra questback-undersøkelsen som 
er ferdig 14.05.07, samtidig som jeg må finne de relevante intervjupersonene i Telenor. Jeg 
ser for meg at intervjuene blir delt inn i to deler. Den første delen vil bestå av spørsmål 
knyttet til usikkerhetsstyringen i Telenor i henhold til analysemodellen som er under 
utvikling. Den andre delen vil omhandle den delen av oppgaveteksten som består av 
vurdering av hvordan usikkerheten har blitt styrt i ti aktuelle prosjekter i Telenor. For det siste 
punktet er det foreløpig usikkert hvor mange prosjekter som vil bli analysert. Dette kommer 
blant annet an på hvor mange prosjekter Telenor kommer opp med som aktuelle. Hvis det blir 
en forandring av antall prosjekter i forhold til det antallet som er oppført i oppgaveteksten, vil 
det komme et endringsnotat på dette. Foreløpig ser jeg for meg å kjøre åtte intervjuer, 4 
prosjekteiere og 4 prosjektledere. Dette vil opprettholde fokus på prosjekt/prosjekteier 
perspektivet som står sentralt i oppgaven, men vil endre forutsetningene for besvarelsen 
forskningsmessig fordi antallet intervjuer og prosjekter reduseres fra ti til åtte. Dette kommer 
jeg tilbake til i endelige besvarelsen. 
 

2.2 Tre arbeidspakker frem mot innlevering 
Fremover mot innlevering 02.07.07 har jeg delt inn arbeidet i tre arbeidspakker 
(analyse/intervju, grafisk modell, sluttrapport). Analysen består av analyse av resultatene fra 
questback (som er klare 14.05.07) og videre utvikling av analysemodellen som danner 
grunnlagene for intervjuene. I denne pakken inngår også gjennomføring av intervjuene og 
etterarbeidet av disse. Den grafiske modellen vil være en parallell aktivitet frem mot 
ferdigstilling av oppgaven som vil kontinuerlig utvikles etter hvert som jeg får innspill fra 
blant annet veiledere og intervjupersoner. Det er foreløpig avsatt 20 dager til sluttrapport. Jeg 
mener dette er tilstrekkelig tid da også denne aktiviteten i stor grad vil gå som en parallell 
aktivitet frem til ferdigstillelse av besvarelsen. 
 
Det vil bli gjennomført en workshop hos Telenor på Fornebu torsdag 24.05.07. Der vil blant 
annet resultatene fra questback-undersøkelsen bli diskutert, og det vil bli diskurtert evt. 
områder Telenor ønsker at skal bli videre belyst gjennom intervjuene. Forhåpentligvis vil 
dette møtet ende opp med en liste over aktuelle intervjupersoner og prosjekter slik at 
intervjuene kan starte opp uken etter, evt. uke 23. 
 
Den oppdaterte fremdriftsplanen viser at det vil bli knapt med tid til hver av de tre 
arbeidspakkene frem mot innlevering. Det vil nok bli mer enn nok å gjøre, men jeg mener det 
er fullt mulig å komme i mål med et meget tilfredsstillende resultat. 
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2.3 Utfordringer for det videre arbeidet 
Fremdriftsplanen frem mot levering gir lite muligheter for eventuelle hindringer i arbeidet. 
Dette medfører at jeg er nødt til å ha en jevnlig og god kommunikasjon med de interessenter 
for oppgaven som er kritiske i forhold til påvirkning av gjennomføringstiden for resten av 
oppgaven. Dette gjelder først og fremst Telenor, da vi i samarbeid er nødt til å finne 
intervjupersoner med prosjekter til intervjurundene. Dette haster da jeg ønsker å få 
gjennomført intervjuene i løpet av ukene 22-23. Men ved hjelp av jevnlig og god 
kommunikasjon mener jeg dette kan la seg gjøre. Målet for workshopen som gjennomføres 
hos Telenor 24.05.07 er blant annet å komme frem til en liste med aktuelle intervjupersoner. 
 
I tillegg til at jeg må finne frem til aktuelle intervjupersoner, må arbeidet med modellen for 
analysen ferdigstilles. Også spørsmålene som skal benyttes under intervjuene må 
kvalitetssikres før intervjuene kan gjennomføres. Dette mener jeg er fullt mulig å oppnå med 
jevnlig veiledning fra veileder og andre interessenter som hittil i prosessen har hatt mange 
gode innspill. 
 
 

3 Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Oppdatert Gantt-diagram 



 
 

3.1 Vedlegg - Oppdatert Gantt-diagram 
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Vedlegg J 
 
 PUS – søknad til Forskningsrådet 



 
Praktisk styring av usikkerhet i prosjekter (PUS) sett fra et 
prosjekteiers perspektiv. 
 
 
Prosjektet som arbeidsform står sentralt i utvikling av det norske samfunn og næringsliv. 
Prosjekter som bygging av vei, utvinning av nye olje- og gassfelt, utvikling og 
implementering av nye IT-løsninger eller omstilling av organisasjoner har ofte stort omfang 
og krever omfattende ressurser. I tillegg stilles det strenge krav til kvalitet og effektivitet som 
bidrar til at prosjektene må håndtere stor grad av usikkerhet. Økende grad av internasjonal 
konkurranse, større markedssvingninger, økende regional risiko, klimapåvirkninger, 
globalisering med mer, vil bidra til at ytre usikkerheten bare vil øke i fremtiden. 
Usikkerheten kan påvirke prosjektet både i positiv og negativ retning. Potensialet av å 
håndtere usikkerhet korrekt for den enkelte bedrift og samfunnet blir dermed stor. Gjennom å 
sette fokus på ledelse og kultur for praktisk styring av usikkerhet vil vi utvikle en ny måte å 
tenke, lede og styre prosjekter på. 
 
Bak denne søknaden står seks viktige norske samfunnsaktører som ser behovet av å forstå og 
utvikle hvordan man praktisk kan håndtere og styre usikkerhet. Aktørene er Statoil, 
Statsbygg, Telenor, Forsvaret, Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Sammen forvalter de en 
prosjektportefølje på ca 70 milliarder kroner årlig. Det er derfor helt sentralt at disse aktørene 
evner å styre sine prosjektporteføljer og enkeltprosjekter på en effektiv måte. Ikke minst er ny 
forståelse og innsikt i hvordan usikkerhet kan håndteres sentralt for å oppnå positive effekter 
og bedre styring. 

 
Prosjekter er beheftet med operasjonell usikkerhet 
(usikkerhet knyttet til selve 
prosjektgjennomføringen, eksempelvis omfang, 
størrelse, mengde, lengde og valg av tekniske 
løsninger og prisnivå på valgte kvaliteter) og 
usikkerhet som skyldes påvirkning fra omgivelsen 
(ytre usikkerhet, eksempelvis politiske beslutninger, 
konkurranse fra andre prosjekt, svingninger i 
marked, globale trender med mer). Håndtering av 
operasjonell 
usikkerhet finnes det per i dag tilstrekkelig med 

kunnskap og verktøy for å håndtere. Det er derimot nødvendig å skape ny kunnskap og 
bevisstgjøring om hvordan den ytre usikkerheten kan håndteres og styres1. Figur 1 illustrerer 
vårt utgangspunkt i dette prosjektet; sikkerhetsledelse og usikkerhetsstyring/håndtering. 
Innenfor prosjektfaget har det i lengre tid blitt jobbet med forbedring av usikkerhetsanalyser. I 
dette prosjektet vil ledelse og styring av usikkerheten bli adressert Prosjektene kan bli bedre 
rustet til å produsere relevante resultater for prosjekteier ved å sette usikkerheten i sentrum 
(Kreiner, 1995). 

                                                 
1 I 2004 leverte Forsvaret et kystfort til avtalt pris og kvalitet som ble åpnet og stengt samme dag. I 
1999 åpnet Statens vegvesen E6 Østfold. I 2002 startet man arbeidet med å utvidde vegen. Under 
utvikling av nytt rikshospital startet man ombyggingen og utvidelsen før prosjektet var overlevert. I 
2005 starter Statoil arbeidet med å videreutvikle Snøhvit prosjektet 2 mnd etter at plan for utvikling 
(PUD)og drift var godkjent. Prosjektet har mer en fordoblet kostnadene etter PUD og er enda ikke 
kommet over i driftsfase 
 

   



 

   

Forskningsprosjektet vil ta utgangspunkt i deltakerorganisasjonenes behov for ny kunnskap, 
metode og teori innen området ledelse og styring av usikkerhet i prosjekter. Hvordan kan de 
på best mulig måte lede prosjektenes usikkerhet ut fra type prosjekt, dets størrelse og hele 
tiden være bevisst den ytre usikkerheten? Det vil være store samfunnsmessige gevinster å 
hente fra dette prosjektet gjennom at ny kunnskap setter standard for fremtidens beste praksis 
for styring av prosjekter. 
 
 
DEL 1: FOU-prosjektet 
 
1. Mål 
Samfunnsmål: 
Prosjektet skal skape en bedriftskultur i norske bedrifter i forhold til styring av usikkerhet i 
komplekse prosjekt. Med dette mener vi å bidra til en bevissthet om at prosjekter i sin natur 
er usikre og at prosjektene må forholde seg til oppside og nedside for å sikre verdiskapning. 
 
Effektmål: 

• Bidra til en prosjektkultur der potensielle muligheter systematisk blir behandlet i et 
livsløpsperspektiv og hvor prosjektene betraktes som åpne systemer. 

• Bidra til at prosjekteier får riktigere leveranser per investert krone i prosjekter. 
• Bidra til systematisk kompetanseheving innen usikkerhetsstyring. 

Resultatmål: 
Dette prosjektet vil levere resultatmål på to områder, bedriftsspesifikke og 
forskningsspesifikke resultater. 
 
Bedriftsspesifikke resultater: 
1. Enkelt, gjennomprøvd og standardisert teorigrunnlag bestående av generiske 
metoder, verktøy, sjekklister for usikkerhetsstyring i de ulike faser av prosjekt som: 

a. Kan tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike rollene i prosjektet. 
b. Etableres som praksis hos prosjekteierne og ses i sammenheng med øvrige 
styringssystemer. 
c. Ser prosjektet i et livsløpsperspektiv, mot både samfunnsmål, effektmål og 
resultatmål til prosjektet 
d. Undersøker mulighetssiden av usikkerhet, så vel som risiko 
e. Bygger på en terminologi og en forståelse av denne som er felles for aktørene. 

2. Dimensjoneringskriterier for prosjektledelsen som baserer seg på usikkerheten til 
prosjektet for å: 

a. Dimensjonere prosjektstyringen slik at den er tilpasset usikkerheten. 
b. Bemanne prosjektet riktig i forhold til dets usikkerhet – i forhold til besluttet 
kontrollspenn og dimensjoneringskriterier. 

3. Modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for styring av 
usikkerhet:.Modellen skal kunne: 

a. Benyttes til å måle dagens nivå på styring av usikkerhet på to nivåer, prosjekteier 
og prosjektledelsen nivå. 
b. Måle både tidligfase og gjennomføringsfasen og driftsfasen. 
c. Tilpasses hver enkelt bedriftsprosjekt typer 

4. Retningslinjer for implementering av metodikken som er bransjespesifikk og 
rollespesifikk. Implementeringsplanen har som mål å gi svar på hvordan bygge en 
"usikkerhetskultur" i bedriften. 
5. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av 



 

   

prosjektdeltakerne. 
 
Generiske resultatmål som konsekvens av forskningen: 
1. En praktisk håndbok Usikkerhetsstyring i prosjekt som beskriver metodikken og 
utfordringene knyttet til praktisk usikkerhetsstyring på en pedagogisk måte. 
2. To fullførte PhD-grader i løpet av prosjektperioden innenfor temaet 
usikkerhetsledelse og usikkerhetsstyring. 
3. Skape bevissthet om praktisk usikkerhetsstyring gjennom spredning av resultatene 
fra forskningsprosjektet i form av: 

a. Temadager med fokus på ledelse og styring av usikkerhet og 
erfaringsutveksling mellom organisasjoner. 
b. Kontinuerlig oppdatert web-side underveis i prosjektet, og i etterkant av 
prosjektet. 
c. 2 til 4 tidskriftsartikler innen temaet usikkerhetsledelse. 
d. 2 til 4 konferanseartikler innen temaet usikkerhetsledelse. 

4. Minimum 20 prosjektoppgaver og masteroppgaver ved NTNU og BI i løpet av 
prosjektperioden. 
5. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av de 
akademiske partnerne. 
2. Kunnskaps- og teknologifronten 
Mye av forskningen innen prosjektledelse studerer prosjekter som isolerte organisasjoner 
(black-box-thinking) og studerer ulike forhold som vil effektivisere og forbedre 
prosjektgjennomføringen. I løpet av de siste 10-15 år har forskning innen prosjektledelse 
begynt å studere prosjekter i forhold til de omgivelser som de er en del av. Christensen og 
Kreiner (1991), Eikeland (1998) og Karlsen (1998) er viktige bidragsytere til denne retningen 
innen forskning på prosjektledelse, som studerer prosjekter som en del av løst koblede 
systemer. 
Årsaken til usikkerhet beskrives i prosjektlitteraturen ofte som mangel på informasjon 
(Christensen og Kreiner, 1991). Andre har utvidet denne tolkningen av usikkerhet til også å 
inkludere mangel på kunnskap og kompetanse (Kolltveit og Reve, 2002). Tradisjonelt har 
man både innenfor prosjektlitteraturen og praktisk prosjektledelse vært mest opptatt av risiko 
og risikovurderinger. Dette er et syn som kun ser på forhold som er negative, representerer 
problemer og kan medføre uheldige konsekvenser. Det er nå erkjent at dette er et for snevert 
syn (Chapman and Ward, 2003). Søkelyset bør i stedet rettes mot hvilken usikkerhet som 
knytter seg til prosjektarbeidet. Ved å utvide oppmerksomheten fra risiko til usikkerhet, rettes 
søkelyset ikke kun mot hvilke trusler prosjekter står overfor, også muligheter for positive 
hendelser (Hillson, 2002; PMI, 2004). 
Usikkerhetsvurderinger knyttet til planlegging og valg av prosjektstrategi dreier seg i 
litteraturen hovedsakelig om usikkerhetsvurderinger som gjøres tidlig i prosjektet, f.eks. i 
forbindelse med initiering av prosjektet. I hovedsak dreier det som om vurdering av 
usikkerhet knyttet til tidsplanlegging (Liberatore, 2002; Ahuja og Thiruvengadam, 2004; 
Pollack-Johnson og Liberatore, 2005), kostnadsestimering og budsjettering – (Austeng, 1994, 
Nassar; 2002; Burger, 2003; Emhjellen et al., 2003; Karlsen og Lereim, 2005, Austeng m.fl 
2005) og valg av prosjektstrategi (Andersen, 2005, Kolltveit et al., 2004; Olsson, 2006). 
Gjennom en studie av 58 forskjellige organisasjoner konkluderer Construction Industry 
Institute (CII) med at de fleste organisasjonene kunne legge frem en prosedyre for tidlig å 
identifisere usikkerhet. De færreste var imidlertid i stand til å omsette dette til tiltak for 
prosjektledelsen (CII, 2004). 
 
Det har i løpet av siste tiår vært gjort flere forskningsinitiativ i Norge med fokus på 



 

   

usikkerhetsanalyser og -styring. Demo 2000 (DNV et al., 2003), Prosjektstyring 2000 (Kilde 
et al., 1999), Bonus (Kolltveit et al., 2002) og Concept (Austeng et al., 2005) er noen av 
initiativene i Norge som har satt usikkerhet i prosjekter i søkelyset. I forskningsprogrammet 
Prosjektstyring 2000 ble temaet usikkerhet behandlet i flere delprosjekter. Initiativene endte i 
etableringen av boken Usikkerhet som gevinst (Husby mfl. 1999). Boken omhandler mange 
aspekter ved usikkerhet og er relativt grundig på området usikkerhetsanalyser, men den 
omtaler i liten grad hvordan prosjektet og prosjekteier skal styre usikkerheten. 
I følge artikkelen ”Project Management: A Cultural Literary Review” er temaet prosjektkultur 
et lite rapportert og diskutert område innen prosjektledelsesteori. (Henrie, Morgan og Sousa- 
Poza, Andres, 2005) Prosjektkultur er et forskningsområde hvor lite data og informasjon er 
tilgjengelig. Dette på tross av at kultur er noe alle prosjekt har til felles. Potensialet for 
negative og positive effekter av kulturen er stort. I følge Hofstede er det viktig for 
prosjektledere og ansatte å vite hvordan sin organisasjonskultur fungerer (Hofstede, Geert 
1997). Den samme artikkelen referer til at det er lite empirisk forskning gjort på temaet 
prosjektkultur. Vi mener derfor at det å undersøke prosjektkulturens betydning for styring og 
ledelse av usikkerhet vil bli en viktig del av dette prosjektet. 
 
Status prosjektledelse i privat regi 
Statoil har gjennom å operere i en internasjonal bransje (olje- og gass), bidratt til at kunnskap 
om prosjektledelse av store prosjekter i Norge ligger på et internasjonalt nivå. Statoil og de 
andre deltakerorganisasjonene har vært deltakende i forskningsprosjekter som Prosjektstyring 
år 2000 og Demo 2000. Disse etterlyser forskning som kan bidra til proaktiv ledelse og 
styring av muligheter og risiko i prosjektet. Dette innebærer også behov for teoretisk grunnlag 
i forhold til hvordan skape en ledelseskultur som er i stand til å håndtere muligheter og risiko 
i en omskiftlig verden. Det er spesielt behov for mer kunnskap om hvordan analysere og 
håndtere den ytre usikkerheten som prosjekter i et raskt svingende marked er utsatt for. Det er 
her deltakerbedriftene regner med å hente ut størst gevinster. 
 
3. FoU-utfordring 
I dette forskningsprosjektet vil vi sette søkelyset på hva usikkerhetsledelse og -styring i 
prosjekter vil innebære i et fremtidsrettet perspektiv. Forskningsaktiviteten rettes mot spesielt 
5 områder: 
1. Utvikling av teori/kunnskapsgrunnlag innen usikkerhetsledelse og – styring 
2. Utvikling av prosjektspesifikke hjelpemidler for identifisering og styring av 
usikkerhet i samvirke med organisasjonene som deltar i prosjektet. 
3. Uttesting av teorigrunnlaget og prosjektspesifikke hjelpemidler i caseprosjekter hos 
prosjektaktørene 
4. Sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap 
5. Utvikling av modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for 
styring av usikkerhet. 
1. Utvikling av teori/kunnskapsgrunnlag innen usikkerhetsledelse og – styring. 
Prosjektet vil utvikle ny teori på området styring av usikkerhet (prosess, analyse og 
kommunikasjon). En viktig utfordring her vil bli hvordan vi skal etablere akseptabel 
dimensjonering og kontrollspenn for usikkerhetsstyringen. Dette arbeidet forutsetter at vi 
jobber videre med å avdekke eventuelle internasjonale arbeider som kan være relevante for 
vårt arbeidet. Videre vil vi hente inspirasjon fra tilgrensede fagområder som er relevant for 
vårt arbeid. 
2. Utvikling av prosjektspesifikke hjelpemidler for styring av usikkerhet. 
Prosjektet vil utvikle et sett av bedriftsspesifikke produkter i tett samvirke med 
organisasjonene som deltar i prosjektet. Forskningsprosjektet vil fasilitere utviklingsarbeidet i 



 

   

de ulike organisasjonene. Det vil bli opprettet felles forum for diskusjon og refleksjon over de 
faglige problemstillingene som har interesse for alle deltakerorganisasjonene. 
3. Uttesting av teorigrunnlaget og prosjektspesifikke hjelpemidler i caseprosjekter hos 
prosjektaktørene. 
Det bedriftsspesifikke produkter vil bli testet i organisasjonen som deltar. I den sammenheng 
vil forskerne bidra som observatører og de vil bistå med å innhente erfaringer/empiri fra 
bruken av metodene/modellene/verktøyene i de ulike deltakerorganisasjonen. 
4. Sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap fra deltagerorganisasjonene. 
I prosjektet deltar virksomheter fra ulike bransjer som er viktige aktører i 
investeringsprosjektene som gjennomføres i Norge. Aktørene har en rekke erfaringer innen 
usikkerhetsanalyse og -styring, men som i ulik grad er dokumentert. Som et ledd i å utvikle 
og systematisere kunnskapsgrunnlaget for ledelse av usikkerhet, må det foretas en kartlegging 
og oppsummering av virksomhetenes erfaringer innen styring av usikkerhet. Videre mener vi 
at vi bør gjennomføre studier og benchmarking av hvordan andre norske og 
nordiske/internasjonale aktører jobber med styring av usikkerhet. 
5. Utvikling av Modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for 
styring av usikkerhet. 
For å kunne avgjøre bedriftens faglig modenhet på området styring av usikkerhet forslår vi å 
utvikle en modenhetsmodell for måling av bedriftens evne og nivå på styring av usikkerhet. 
Modellen vil være generisk i formene og vil også kunne benyttes underveis i prosjektet til å 
avgjøre om de konkrete tiltakene som forslåes har den ønskede effekten. 
Prosjektledelse er et ungt fagfelt, og prosjektet vil frambringe ny kunnskap som vil befeste 
prosjektledelse ytterligere som eget fagfelt. Problemstillingene i dette prosjektet egner seg 
godt for både dr.grads- og hovedfagsstudenter. Det planlegges to doktorgrader i prosjektet, en 
ved Handelshøyskolen BI og en ved NTNU. Det at vi har med ulike bransjer som er på ulike 
nivå innen prosjektledelse vil automatisk innebære at bransjene kan lære av hverandre, og 
derigjennom bli bedre til å håndtere usikkerhet i sine prosjekt. 
 
4. Angrepsmåte / metode 
I dette forskningsprosjektet vil deltakere fra Statoil, Telenor, Jernbaneverket, Statens 
Vegvesen, Statsbygg og Forsvaret og forskere fra BI, NTNU og SINTEF samarbeide for å få 
til endring, bedre innsikt, forståelse og bruk av resultater relatert til styring av usikkerhet i 
prosjekt. Det er et mål at det skal være aktive deltakere i alle ledd av prosjektet og 
samhandling er derfor et sentralt element. Forskningsprogrammet har som mål å utforske 
usikkerhetsstyring i prosjekter i et bredt og empirisk perspektiv. Forskningen undersøker et 
fenomen – usikkerhetsstyring – i et komplekst og tilsynelatende uoversiktlig miljø med 
mange faktorer som påvirker. Vi tar utgangspunkt i prosjektet som objekt - prosess – 
organisasjon som spiller sammen med prosjektets omgivelser og ytre miljø og gir dermed et 
holistisk utgangspunkt for casebeskrivelser og analyser (se Eikeland, 1998). 
 



 

 
Figur 2 Metodisk framgangsmåte 
 
a) Bedriftscase -> Konkrete prosjektcase 
De ulike case PUS får tak i er de sentrale byggesteinene i prosjektet. Ut fra disse vil prosjektet 
adressere konkrete bedrifts- og prosjektspesifikke|resultater. Bedriftscasene er 
premissleverandør for de|forskningsoppgavene som skal utføres. Vi kommer til å ha både 
en|induktiv og en deduktiv tilnærming til casene, med et vidt spekter av|kilder, hentet både fra 
kvalitative og kvantitative metoder (Yin, R.K,|2003). Kildene vil bli brukt i et triangulerende 
forskningsdesign. Det å ha både kvalitative og|kvantitative kilder vil minske ulempene ved de 
ulike metodene. De kvantitative|undersøkelsene vil bidra til et bredere 
sammenligningsgrunnlag og for å bekrefte kvalitative funn i casene. 

 
b) Generiske anvendbare resultater for deltakende bedrifter og prosjekter 
I dette forskningsprosjektet vil forskere og sentrale kompetansepersoner fra de ulike 
bedriftene samarbeide for å få til endring, bedre innsikt, forståelse og bruk av resultater 
relatert til usikkerhetsstyring i prosjekt. Vi har som mål at det skal være aktive deltakere i alle 
ledd av forskningsprogrammet og samhandling er derfor et sentralt element.  
Det er også en målsetting med angrepsmåten / metoden at læring og bruk forsetter etter at 
forskerne har forlatt feltet. Aksjonsforskning er en omdiskutert metode som grunnlag for 
empirisk utprøving av teoretiske årsakssammenhenger, men vil være en produktiv tilnærming 
til utvikling av relevante styringsverktøy og metoder i den enkelte bedrift2. 

                                                 
2 Aksjonsforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsmetode som utføres av forsker i bedriften I 
samarbeid med bedriftens ansatte. Målet for denne type forskning er forbedringer i den aktuelle 
organisasjonen. Metoden forutsetter bred deltakelse i forskningsprosessen og støtter handling for å 
forbedre situasjonen for forskningens deltakere. Metoden tar utgangspunkt i casestudie(r) og støtter seg 
både på kvantitative og kvalitative metoder. 

   



 

 
 
c) Spredning – offensiv spredning av resultater og informasjon 
Forskningen gjennomføres i flere trinn. De foreløpige resultatene testes og evalueres for så å 
forbedres og implementeres. Dette er en arbeidsform tilpasset bedriftene som deltar i 
programmet. Det er viktig for de deltakende bedriftene at resultatene som produseres deles 
underveis i prosjektperioden. Disse 
vil møtes jevnlig for diskusjoner og workshops og forum med forskerne. Deltakerne vil 
dermed holdes fortløpende orientert om prosjektets utvikling, være aktivt involvert med 
utgangspunkt i egen kompetanse og vil komme med tilbakemeldinger og forslag under hele 
prosjektet. Dette, sammen med de konkrete casestudier, datainnsamlinger, analyser, utvikling 
og uttesting sikrer en meget god forankring for implementering og bruk av resultatene i de 
ulike deltakerorganisasjonene. Kunnskapsoverføring gjennom å skape arena for læring på 
tvers av bransjer underveis i prosjektet skal sikres både i prosjektet, og gjennom å bruke 
Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP). Felles for de deltakende norske virksomheter i 
prosjektet er at de er partnere eller medlemmer av NSP, noe som gir en mulighet til spredning 
utenfor prosjektet for utteseting underveis i prosjektperioden. 
 
5. Prosjektorganisering 
Forskningsprogrammet organiseres som et tverrfaglig samarbeid med bedriftene i førersetet. 
Ressurspersoner fra deltagerbedriftene vil være aktive i prosjektledelsen og i styringen av 
faglig aktivitet i prosjektet. De vil sammen med de akademiske samarbeidspartnerne utvikle 
og teste metodene som kommer ut av forskningsaktivitetene i prosjektet. Fra de akademiske 
fagmiljøene vil NTNU (Institutt for bygg, anlegg og transport, Institutt for produksjon og 
kvalitetsteknikk og Institutt for tverrfaglige kulturstudier), BI Institutt for ledelse og 
organisasjon og SINTEF Teknologi og Samfunn være representert. 

 
 
Figur 3 Organisasjonskart 
Utenom Statoil finnes prosjektdeltakerne i to kategorier. Dette er oppsummert i tabell 1 
 

                                                                                                                                                         
 

   



 
Tabell 1: Aktører, roller og bidrag i form av kunnskap/kompetanse i prosjektet. 

 

 
I tillegg til leveransene fra prosjektet, er det et samfunnsmessig mål at prosjektets resultat på 
sikt skal bidra til at store norske private og offentlige prosjektaktører utvikler en proaktiv 
usikkerhetskultur hvor de ulike aktørenes roller i prosjektet er avklart for alle prosjektets 
faser. Derfor er det av betydelig verdi at flere store aktører i prosjektledelse deltar i prosjektet. 
Dette bidrar til at kunnskapen utvikles i samarbeid og at kunnskapen raskere blir anvendt i 
den norske prosjektkulturen. Prosjektet søker offentlig finansiering primært ut fra tre forhold: 

• Statoil har som målsetning å bli forvalter av usikkerhet i verdensklasse. 
Forskningsprosjekt vil skape grunnlag for forbedringer som er helt nødvendig for å 
kunne møte fremtidens utfordringer i håndtering av usikkerheter. 

• Om Statoil skulle finansiert arbeidet selv, ville det ikke vært mulig å utforme 
prosjektet 
som det brede samarbeidet det nå representerer. Statoil ville da vært åpenbar 

prosjekteier 
og prosjektet ville ikke kunne blitt den nøytrale arenaen for diskusjon på tvers av 
bransjer og aktører som det skisserte prosjektet har potensial for. 

• Dette prosjektet vil gi Statoil tilgang på ny kompetanse og erfaringer fra andre bransjer 
og institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Det er stor knapphet på kompetent 

personell 
i Statoil til å gjennomføre denne type utvikling og forbedringssprosjekter. 

   



 

   

 
Internasjonalt samarbeid. 
Det legges opp til et internasjonalt samarbeid innenfor akademia, gjennom å knytte prosjektet 
til ledende krefter innenfor retningen som studerer prosjekter som en del av omgivelsene. De 
internasjonale samarbeidspartnerne vil primært bidra: 
• med kunnskap om eksisterende forskningsfront innenfor de spesifikke områder der de 
er aktive 
• innsikt i praksis i eget land innenfor ulike bransjer 
• som diskusjonspartner i løpet av forskningsprosjektet, typisk gjennom deltakelse på 
workshops/seminarer 
• som vertskap for workshops/seminarer i eget land der forskere og bedrifter fra 
prosjektet kan få innsikt i aktuell forskning ved institusjonen. 
 
Det er lagt vekt på å ha med nordiske partnere for å utvikle prosjektledelse i tråd med 
nordiske ledelsesprinsipper, som skiller seg en del fra engelske, amerikanske eller 
sentraleuropeiske. Samtidig er disse institusjonene ledende innenfor sine emner av 
fagområdet. Etablerte samarbeidsforhold finns allerede med flere av de ledende europeiske 
universiteter, og et fordypende samarbeid innen forskningsprogram kommer primært til å skje 
med to utvalgte partnere. Disse komplimenterer den kompetansebasis som finnes blant 
forskergruppen og tilfører også en interessant empirisk variasjon. Utvalgte partnere utgjør i 
første omgang: 
• Handelshøyskolen i København, Danmark 
• LiU School of Management, Linköpings universitet, Sverige 
 
Ved Handelshøyskolen i København finns lang tradisjon for forskning på prosjektledelse. 
Nylig har man dessuten etablert et senter for forskning og undervisning innenfor 
byggsektoren. Ansvarlig ved Handelshøyskolen i København er Professor Kristian Kreiner. 
Ved Linköpings universitet finnes et nyetablert excellence senter innen prosjektledelse. Her 
forsker man på forskjellige bransjer og forskergruppen har et omfattende nettverk innenfor 
svensk industri. Ansvarlig ved Linköpings universitet er Docent Jonas Söderlund. Disse 
kontaktene supplerer det norske partnernettverk som er etablert innenfor 
forskningsprogrammet. 
 
I dette prosjektet ønsker vi å utnytte våre internasjonale kontakter på flere måter. Foruten 
muligheten for å arrangere workshops/konferanser med internasjonale forskere, har vi også 
planlagt å gjennomføre sammenlignende studier med forskerne i København og Linköping. 
En mulighet er å identifisere ulike strategier for arbeidet med usikkerhetshåndtering og 
sammenligne innovative angrepssett når det gjelder mulighetsidentifisering. Vi mener også at 
forutsetningen for å identifisere forskjeller mellom bransjer, sektorer og bedrifter er god med 
tanke på den empiriske bredden som oppnås gjennom det internasjonale samarbeidet. Vi har 
videre diskutert muligheten for at forskere i programmet kan oppholde seg en kortere periode 
ved disse institusjonene for på den måten styre det internasjonale samarbeidet. 
 
6. Plan for hovedaktiviteter og milepæler inkl prosjektleveranser ved de 
angitte milepæler 



 

 
Figur 4 Tidsplan PUS 
 
Tidsplanen vil bli revidert en gang for året (medio desember).I tabell 2 er prosjektets delmål 
spesifisert. 
 
Tabell 2 Prosjektets delmål – bedriftsspesifikke og forskningsmessige delmål 

 

   



 

 

   



 

 
 
Inkludert i kostnadene er to doktorander. Forskningsrådets andel utgjør ca 42 % av prosjektet. 
 
8. Finansiering pr. partner 
Vi har avtale med 6 partnere om å bidra med egen innsats verd 400 000 kroer hvert år i de 5 
årene som prosjektet varer. 5 av disse går inn med 500 000 kroner i direktestøtte til prosjektet. 
I tilegg vil Norsk senter for prosjektledelse bidra med 1750 000 kroner over prosjektperioden. 
 

 
 
 
DEL 2: Resultatutnyttelse 
 
9. Overordnet ide 
Den overordnede prosjektideen for prosjektet er å skape en ny kultur for håndtering og styring 
av usikkerhet i deltagerbedriftene. Prosjekter er i sin natur usikre og må forholdet seg til 
potensialer for oppside og nedside for å sikre verdiskapning. Dette prosjektet skal undersøke 
hvordan man etablerer en prosjektkultur innen usikkerhetsstyring og hvordan potensielle 

   



 

   

muligheter systematisk kan bli behandlet i et livsløpsperspektiv. Dette skal bidra til at 
prosjekteier får riktigere leveranser per investert krone. 
Effekten fra prosjektet vil være at fremtidens store investeringsprosjekter oppnår bedre 
gevinstrealisering som følge av at prosjektene utløser de ”riktige” mulighetene, 
restfleksibilitet utløses og konsekvensene av risiko blir minimalisert. I tillegg til leveransene 
fra prosjektet, er det et samfunnsmessig mål at prosjektets resultat på sikt skal bidra til at store 
norske private og offentlige prosjektaktører utvikler en proaktiv usikkerhetskultur hvor de 
ulike aktørenes roller i prosjektet er avklart for alle prosjektets faser. Derfor er det av 
betydelig verdi at flere store aktører i prosjektledelse deltar i prosjektet. Dette bidrar til at 
kunnskapen utvikles i samarbeid og at kunnskapen raskere blir anvendt i den norske 
prosjektkulturen. I et samfunnsmessig perspektiv vil prosjektet bidra til at samfunnet får bedre 
leveranser pr investert krone i prosjekter som igangsettes. 
 
10. Innovasjon/nyhetsgrad 
Prosjekter har tradisjonelt vært betraktet som lukkede systemer. Dette prosjektet betrakter 
prosjekter som åpne systemer. Prosjektet skal koble usikkerhet inn i den daglige 
prosjektledelse 
for således å bidra til prosjekter som gir bedre gevinstrealisering. 
I nåværende prosjektledelsesteori anses prosjekter som isolerte enheter (lukkede systemer) 
som planlegges, styres og gjennomføres for å levere bestemte resultater. I nyere prosjektteori 
vektlegges det at prosjekter eksisterer i en omskiftelig verden og at prosjekter må utvikle seg i 
takt med de omgivelsene de er en del av (åpne systemer). Dette prosjektet bidrar til et steg 
videre i utvikling av faget prosjektledelse ved at man settes i stand til å utøve prosjektledelse i 
en omskiftelig verden der prosjektet utvikler seg i takt med omgivelsene. Dette ved å bidra 
med modeller, metoder og systemer for å kunne koble usikkerhetsanalyser til den daglige 
ledelse av prosjekter, utnytte potensialet i positiv usikkerhet og samtidig håndtere risiko i 
prosjektet. 
Forskningsprosjektets resultater vil bidra til at prosjekter gjennomføres bedre og vil gi 
større nytte både for samfunnet og bedriftene som deltar. 
 
11. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift 
Gjennom samtaler med de ulike bedriftene har vi kartlagt områder for potensiell gevinst ved å 
innføre praktisk usikkerhetsstyring. Det er gjort et anslag for samlet potensiell gevinst for 
hver 
av bedriftene. Det viste seg å være vanskelig å splitte de potensielle områdene for gevinst i 
kvantitative størrelser. Derfor beskrives disse områdene kvalitativt der vi ikke har 
tallstørrelser. 
Det er varierende modenhet i de ulike virksomhetene knyttet til usikkerhets ledelse og styring. 
Det største gevinstpotensialet ligger i styring av ytre usikkerhet og utnyttelse av prosjektets 
mulighetsside. Her er det identifisert et stort behov for nyutvikling og innovasjon. Gevinstene 
som er identifisert i de enkelte selskapene er i stor grad relevante for en rekke virksomheter 
som gjennomfører store prosjekter. Med dagens prosjektportefølje vil en forbedring på 1 til 2 
% 
( 0,7 – 1,4 mrd) gi betydelig gevinst for samfunnet og deltagerbedriftene, se vedlegg 1 Plan 
for 
utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift. 
 
I fremtiden vil effektiv usikkerhetsstyring være et essensielt innsatsområde for å sikre suksess 
i 
en økende omskiftelig verden. Verdien av prosjektet vil gi betydelig bidrag til at prosjektene 



 

   

skal kunne sikre seg suksess innenfor sine foretningsområder. 
- At man får valgt de riktig/beste prosjektene i den tidlig fasen. 
- Sikre styring av forutsetninger og usikkerheter i gjennomføringsfasen med henblikk på 

gevinstrealiseringsfasen – kommunikasjon og kunnskap om usikkerhet er avgjørende 
for å kunne påvirke utviklingen av et prosjekt. 

- Sikrer oppnåelse av prosjektmål, forbedret verdiskapning og optimal avkastning på  
investert kapital 

 
Av plasshensyn med det store antall deltakere i prosjektet, er de detaljerte planene for den 
enkelte bedrift plassert i vedlegg til søknaden, se vedlegg 1 Plan for utnyttelse av FoU. En 
oppsummering av disse planene presenteres her, fordelt på de to kategoriene av deltakende 
organisasjoner. 
 
Aktører som er prosjekteiere 
Prosjektet omfatter både private prosjekteiere (Statoil og Telenor), og offentlige prosjekteiere 
(Statsbygg, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Forsvaret). Den grunnleggende 
forretningsideen 
for disse prosjektdeltakerne er å oppnå en bedre styring av sine prosjekter, både med hensyn 
til 
å unngå risiko og ikke minst å utnytte muligheter. Til sammen gjennomfører selskapene 
prosjekter for ca 70 milliarder per år. Selv små prosentvise forbedringer, enten gjennom 
unnvikelse av negative effekter eller utnyttelse av positive muligheter, vil representere store 
beløp for de privat eide selskapene, de offentlige prosjekteierne og samfunnet forøvrig. 
I bedriftsøkonomiske termer er anslagene fra prosjekteierne at forskningsprosjektet kan bidra 
til 
besparelser på flere millioner kroner årlig. For noen er tallet ikke nærmere presisert, for flere 
av 
aktørene er det kvantifisert opp til 100 millioner kroner per år. Dette fordeler seg på reduserte 
kostnader ved at prosjekter i større grad holder seg innenfor styringsmålet, samt gevinst for 
virksomhetene ved at tidsmålet og riktigere kvalitet oppnås. For å realisere disse 
målene/gevinstene er det etablert detaljerte planer for hver aktør. Disse inneholder typisk faser 
knyttet til utvikling av nye, interne rutiner basert på forskningsresultatene, identifikasjon av 
referanseprosjekter for utprøving av de nye rutinene, gjennomføring av utprøving og 
gjennomgående implementering av ny praksis i organisasjonene. Risikoelementene 
identifisert 
av prosjekteierne er primært knyttet til egen organisasjons evne til å sette av tid til 
forskningsprosjektet og endringsmotstand mot nye rutiner og metoder. 
 
Akademiske aktører 
Prosjektet har med tre akademiske deltakere. Den grunnleggende forretningsideen for disse er 
å 
anvende resultatene i videre forskning og utdanning. Fornyelse i utdanning krever tilgang på 
empiriske forskningsresultater slik at man tilfredsstiller kravene til forskningsbasert 
undervisning. For de akademiske aktørene er nyhetsgraden knyttet til det forskningsmessige 
satsningsområde, som er helt i front med hensyn til hvordan usikkerhet betraktes og styres 
internasjonalt. I bedriftsøkonomiske termer er det vanskeligere å kvantifisere effekten av 
prosjektet. Økt undervisningskvalitet gjennom å kunne tilby ny kunnskap vil kunne føre til 
flere 
studenter innen fagområdet, mens deltakelse i forskningen vil posisjonere aktørene bedre for 
fremtidig gjennomslag i EU/Forskningsrådet. Resultatene vil løpende bli implementert i 



 

   

undervisningsopplegg og relaterte forskningsprosjekter. Risikoelementene identifisert knytter 
seg til i hvilken grad de ulike aktørene evner å arbeide sammen. Nytten kan deles inn i nytte 
for 
a) bedriftene/deltakerne, b) bransjen/fagområdet som helhet, og c) samfunnsøkonomisk 
gevinst. 
Dette kapitlet diskuterer nytten for bedriftene/deltakerne og fagområdet. Samfunnsøkonomisk 
nytte er diskutert i kapittel 13 b). Se kapittel 13 a) for nytteeffekter for de akademiske 
aktørene. 
 
12. Miljøkonsekvenser 
Forskningen skal bidra til bedre prosjektledelse gjennom innføring av livsløpsperspektiv, 
realisering av usikkerhetens mulighetsside, samt bedre risikohåndtering i prosjekter. Dette vil 
på sikt kunne gi nye koblinger som gir positive miljømessige konsekvenser 
Prosjektledelse har tradisjonelt ikke hatt livsløpsperspektiv i sin planleggingshorisont. 
Gjennom å trekke livsløpsperspektivet inn i prosjektledelse, må vurderinger knyttet til drift / 
vedlikehold og utrangering trekkes inn. I slike vurderinger vil miljømessige konsekvenser 
komme som en naturlig del av prosjekter og bli tatt hensyn til. Usikkerhetsanalyser peker på 
muligheter og risiko. Ved å trekke disse aktivt inn i ledelse av prosjekter, kan realisering av 
muligheter i prosjektet innebære at prosjektledelsen står overfor valgsituasjoner av 
miljømessige betydning som ellers ikke ville ha blitt realisert. Videre vil bedre håndtering av 
risiko begrense mulighetene for at man kan komme i miljømessig uheldige situasjoner. 
 
13. Øvrige nytteeffekter 
a) Betydning for involverte FoU-miljøer 
Prosjektet er sentralt i forhold til å utvikle fagområdet og for å sikre videre rekruttering gjennom 
doktorgrader. Prosjektet danner fundamentet for undervisning ved NTNU og Handelshøyskolen 
BI. 
Prosjektet vil være av stor betydning for de involverte FoU-miljøene. NTNU, SINTEF og 
Handelshøyskolen BI har i en årrekke jobbet med forskning og undervisning innen 
prosjektledelse. Både PS2000, NSP og Concept er forskningsprosjekter / forskningsprogrammer 
innen prosjektledelse der NTNU og SINTEF har vært involvert, og det er årlig 
en rekke studentoppgaver som skrives innenfor prosjektledelsesfaget. Dette prosjektet vil 
bidra til at de eksisterende fagmiljøene kan videreutvikles og forsterkes sin posisjon på 
området usikkerhetsstyring. I tillegg vil dette prosjektet bidra til at man for utvidet 
fagmiljøenes faglige ståsted ved å utvikle ny kunnskap innen usikkerhetsledelse. Et 
undervisningsopplegg innen usikkerhetsledelse vil bli etablert som et resultat av prosjektet. 
Dette kan implementeres i kurs på masternivå ved NTNU/BI, og i kurs i etter- og 
videreutdanningstilbudet ved NTNU/BI. Det vil bli knyttet prosjekt- og masteroppgaver opp 
mot prosjektet. Erfaringsmessig fungerer det svært godt å knytte studentene opp mot 
pågående prosjekter. Det gir studentoppgavene aktualitet og kobler studentene opp mot 
bedrifter, noe som er motiverende for studentene. 
b) Betydning for andre enn prosjektdeltagerne 
Prosjektet vil medføre bedre utnyttelse av skattepengene i forbindelse med offentlige 
investeringer. Prosjektet medfører økt ”standing” i utlandet av norsk næringsliv knyttet til 
investeringsprosjekter. 
Samfunnet vil oppnå bedre utnyttelse av skattepengene i form av at offentlige 
investeringsprosjekter holder budsjettene eller eventuelt leverer resultater for mindre enn 
avsatt investeringsbudsjett. Som brukere av offentlige investeringer kan vi oppnå økt 
nytteeffekt av investeringene gjennom at de offentlige aktørene implementerer 
usikkerhetsstyring i sine prosjekter. I forbindelse med private investeringsprosjekter, vil økt 
evne og kompetanse til å lede store investeringsprosjekter, medføre en bedret ”standing” av 
norsk næringsliv som aktører i investeringsprosjekter. Dette vil gi bedre 
konkurransemuligheter for norsk næringsliv i konkurranse i utenlandske markeder. 



 

   

14. Informasjon og resultatspredning. 
Det etableres en åpen arena for erfaringsutveksling mellom deltagerne i prosjektet (FORUM). I 
tillegg vil Norsk senter for prosjektledelse spille en aktiv rolle ved å bidra til at resultatene 
spres på temadager og konferanser. Resultatene vil bli formildet gjennom vitenskapelige 
journaler, konferanser og undervisning ved NTNU og Handelshøyskolen BI. 
 
Prosjektet vil benytte ulike kanaler for spredning av resultater, funn og erfaringer. 
Hovedsakelig vil distribusjon bestå av publiseringer, interne og eksterne workshops samt 
interne og eksterne seminarer. For å øke spredningen av resultatene vil etablerte nettverk som 
Norsk senter for prosjektledelse og Norsk forening for prosjektledelse benyttes for spredning 
til medlemmer, gjennom deres nettsteder, publikasjoner og deres søsterorganisasjoner i 
Norden. Dette vil gi et stort nedslagsfelt innenfor akademia og prosjektmiljøet i Norden. 
Resultatene planlegges publisert i vitenskapelige journaler med referee-ordning. Prosjektet 
har som målsetting å delta på minst fire internasjonale konferanser for presentasjon av 
vitenskapelige artikler. Resultater og funn er planlagt benyttet i undervisningen ved NTNU og 
Handelshøyskolen BI. 
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Vedlegg K 
 
 PUS – prosjektplan 



 

 

   



 

 

 

   



 

   

Distribusjon 
Denne prosjektplanen er distribuert til Prosjektgruppens medlemmer for videre bearbeiding fram 
mot en versjon som senere blir lagt fram for godkjenning i prosjektets styringskomité. 
Etter at prosjektplanen er godkjent i styringskomitéen blir den distribuert til de øvrige av 
prosjektets interessenter (referansegruppe, Forskningsrådet, underleverandører, etc). 
 



 

   

1 Bakgrunn for prosjektet 
Praktisk styring av usikkerhet i et eier perspektiv (PUS) er et BIA -prosjekt finansiert av 
forskningsrådet og med Norsk senter for prosjektledelse og Statoil, Statsbygg, Telenor, Forsvaret, 
Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Prosjektdeltagerne forvalter en prosjektportefølje på ca 70 
milliarder kroner årlig. Det er derfor helt sentralt at disse aktørene evner å styre sine 
prosjektporteføljer og enkeltprosjekter på en effektiv måte. Ikke minst er ny forståelse og innsikt i 
hvordan usikkerhet kan håndteres sentralt for å oppnå positive effekter og bedre styring 
 
1.1 Bakgrunn 
Prosjektet som arbeidsform står sentralt i utvikling av det norske samfunn, både innen offentlig 
virksomhet og innen næringslivet. I prosjekter innen en rekke viktige områder som olje og gass, 
vegbygging, og IT stilles det strenge krav til kvalitet og effektivitet som bidrar til at prosjektene 
må gjennomføres med en stor grad av usikkerhet. Den ytre usikkerheten vil øke i fremtiden som 
følge bl.a. av økt internasjonal konkurranse og globalisering. Målet med PUS-prosjektet er å sette 
fokus på ledelse og kultur for praktisk styring av usikkerhet i prosjekter, og derigjennom utvikle 
en ny måte å tenke, lede og styre prosjekter på. Prosjektet har fått en grunnfinansiering fra 
Norges Forskningsråd og skal gjennomføres innunder forskningsprogrammet ”Brukerstyrt 
innovasjonsarena”. Statoil AS er prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet og deltar i et 
konsortium som består av Norsk senter for prosjektledelse (NSP), Forsvaret, Jernbaneverket, 
Statens vegvesen, Statsbygg og Telenor ASA. 
 
1.2 Forutsetninger 
Prosjektets forutsetninger og rammebetingelser er beskrevet i følgende dokumenter som denne 
prosjektplanen bygger videre på: 
1. Prosjektbeskrivelsen, dvs. beskrivelsen som var grunnlaget for søknad og godkjenning i 
Forskningsrådet, og som også inngår i kontrakten med Forskningsrådet. 
2. Kontrakt mellom Norges Forskningsråd og Statoil 
3. Konsortieavtale mellom konsortiedeltakerne Statoil, Norsk senter for prosjektledelse, 
Forsvaret, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Statsbygg og Telenor. 
1.3 Mandat til prosjektet 
Prosjektgruppen har fått mandat til å gjennomføre PUS-prosjektet i samsvar med de målene og 
rammene 
(leveranser, kostnad, tid) som er gitt i denne prosjektplanen. 
 



 
2 Mål og avgrensninger 
Prosjekts mål er blitt utviklet i løpet av søknadsprosessen og videre bearbeidet i et målseminar 
høsten 2006. 
Målene som er skissert vil kunne bli justert i løpet av prosjektperioden. Gjeldene målsetninger for 
prosjekt er oppdatert i prosjektplanene (dette dokumentet). 
Resultatmålene og effektmålene er ikke revidert i denne utgaven. Delmål er justert og tidligere 
delmål er vedlagt som vedlegg 1 
 
2.1 Effektmål (formål) 
Prosjektet skal skape resultater som kan påvirke kulturen i norske bedrifter i forhold til styring av 
usikkerhet i komplekse prosjekt. Med dette mener vi å bidra til en bevissthet om at prosjekter i 
sin natur er usikre og at prosjektene må forholde seg til oppside (muligheter) og nedside (risiki) 
for å sikre verdiskapning. 
De mer spesifikke effektmålene er at prosjektet skal: 
• Bidra til en prosjektkultur der potensielle muligheter systematisk blir behandlet i et 
livsløpsperspektiv og hvor prosjektene betraktes som åpne systemer. 
• Bidra til at prosjekteier får riktigere leveranser per investert krone i prosjekter. 
• Bidra til systematisk kompetanseheving innen usikkerhetsstyring. 
 
2.2 Resultatmål 
Dette prosjektet vil levere resultatmål på to områder, bedriftsspesifikke og forskningsspesifikke 
resultater. 
 
Bedriftsspesifikke resultater 

 
 

   



 
Generiske resultatmål fra forskningen: 

 
 

   



 
Prosjektets delmål – revidert versjon 

 

   



 

 
 
2.3 Avgrensinger 
Følgende avgrensninger ble definert ved oppstart av prosjektet: 
• Prosjektet tar i utgangspunkt i store prosjekters og store organisasjoners behov for 
usikkerhetsledelse. 
Prosjektet har ikke som primært siktemål å utvikle retningslinjer for mindre prosjekter med lavere 
kompleksitetsgrad. 
• Prosjektet skal kunne se på prosjekter innen de fagområdene som konsortiedeltakerne 
representerer (olje/gass, anskaffelsesprosjekter i Forsvaret, bygg, veg, jernbane og IKT). Andre 
typer prosjekter fra andre markeder og fagfelt inkluderes ikke i prosjektet. 
• Innenfor disse bedriftene/etatene og fagområdene igjen skal prosjektet kunne avgrense seg til å 
studere spesielle enheter eller avdelinger, og ikke nødvendigvis dekke alle fagområdene generelt. 
• Prosjektet skal hovedsakelig arbeide innenfor begrepet kontekstuell eller ytre usikkerhet og i 
mindre grad se på den indre/operative usikkerheten i prosjektet. 
• Det er eierperspektivet som skal ha størst oppmerksomhet i prosjektet og dermed i mindre grad 
prosjektledelsens operative perspektiv. 
• Usikkerhet som påvirker effektmålene i et livsløpsperspektiv skal tillegges minst like stor vekt 
som usikkerhet som påvirker resultatmål. 

   



 

   

3 Gjennomføring og organisering 
 
3.1 Prinsipper for gjennomføringen 
Forskningsprosjektet organiseres som et samarbeid mellom deltakerbedriftene, med Statoil som 
prosjektansvarlig. SINTEF, teknologi og samfunn har prosjektledelsen. 
Gjennomføringen av det faglige arbeidet i prosjektet foregår i prinsippet på to steder, i bedriftene 
(”delprosjekter”) og som felles FOU-arbeid (”arbeidspakker”). 
Bedriftene gjennomfører sitt bedriftsspesifikke arbeid i delprosjektene. Begrepet ”delprosjekt” 
stammer fra kontrakten med Forskningsrådet og er ikke et organisatorisk nivå over 
arbeidspakkene i dette tilfellet. Det skal imidlertid være faglige sammenhenger mellom 
delprosjekter og arbeidspakker. Eksempler på dette er at det felles FOU-arbeidet bl.a. skal bestå 
av studier i bedriftenes/delprosjektenes case-prosjekter. I tillegg legges det opp til at resultater fra 
arbeidet i bedriftene/delprosjektene) skal brukes i andre bedrifter og i det felles FOU-arbeidet. 
Metoder som utvikles felles i FOU-arbeidet skal også testes og eventuelt implementeres i 
bedriftene. 
Arbeidspakkene gjennomføres av prosjektets ”FOU-team” med deltakelse fra de akademiske 
fagmiljøene og andre utførende FOU-ressurser. 
Resultater og leveranser skapes både i arbeidet i bedriftene og i FOU-teamet. I praksis blir det slik 
at bedriftene leverer grunnlag og sine deler/bidrag, som blir sammensatt og aggregert til 
sluttleveranser i arbeidspakkene av FOU-teamet. 
Bedriftene kan stå fritt i hvordan arbeidet i bedriften skal foregå i praksis, men skal levere 
resultater til FOUteamet og følge felles prosjektplan. 
Doktorgradskandidater som finansieres av prosjektet har sin formelle tilknytting til studiestedene. 
Andre medlemsbedrifter i Norsk senter for prosjektledelse knyttes til prosjektet ved å delta i et 
fagforum hvor resultater diskuteres og formidles undervegs i prosjektet. 
 
3.2 Prosjektfaser 
Forskningsprosjektet gjennomføres i 3 hovedfaser: 
Fase 1 Kartlegging, utvikling og formidling 1.8.2006 – 1.10.2007 
Fase 2 Utprøving, videreutvikling og formidling 1.4.2007 – 1.7.2009 
Fase 3 Implementering og formidling. 1.7.2009 – 31.12.2010 
Disse hovedfasene er ment å illustrere hvordan bedriftene blir involvert og påvirket og er 
rammen for delprosjektene i bedriftene. 
Den delen av prosjektet som foregår som felles FOU-arbeid vil pågå i parallell med disse 
hovedfasene, men vil ha en struktur inndelt i arbeidspakker og med leveranser som skal 
tilfredsstille hovedfasene i delprosjektene og dermed bedriftsbehovene. Formidlingsaktiviteter vil 
pågå gjennom hele prosjektet og blir ikke konsentrert til en bestemt fase. 
Prosjektet skal gjennom en ”midtevaluering” av Norges Forskningsråd ved utgangen av 2008. 
Aktivitetene etter en slik midtevaluering må dermed påregnes å bli korrigert basert på prosjektets 
egen erfaring og på evalueringsresultatene fra Forskningsrådet. 
 



 
3.3 Avtaler 
 
Figuren gir en oversikt over de viktigste formelle avtaler som blir inngått i prosjektet. 

 
 
3.4 Organisering 
Rammen for prosjektorganiseringen er gitt av bestemmelsene i Forskningsrådets avtaleverk og 
kontraktsbestemmelser. Her framgår at det skal være en styringskomité og i tillegg er rollene 
prosjektansvarlig, administrativt ansvarlig og prosjektleder definert. Utover dette står prosjektet 
fritt i sin organisering. I organiseringen skal også NSP sine krav til styring og påvirkning ivaretas. 
Selve prosjektorganiseringen blir slik: 
Styringskomité. Konsortiedeltakerne hvor prosjektansvarlige har lederskapet. Rapporterer til 
Forskningsrådet 
Prosjektleder. Rapporterer til Styringskomiteen og til forskningsrådet på vegne av styringskomité 
Prosjektgruppe. Prosjektleders kjerneteam som bidrar til prosjektstyringen. Består av 
bransjeansvarlige og sentrale faglige ressurspersoner i FOU-teamet. Sekretærtjeneste, skal knyttes 
til prosjektgruppen. 
Bedrifter er det samme som konsortiedeltakere (selskaper og offentlige etater). Disse har sine 
spesielle behov i prosjektet. De har imidlertid også fellesinteresser og prosjektet skal trekke ut 
slike generiske og bedrifts- og bransjeuavhengige resultater. Bedriftene definerer sine 
tema/forskningsområder hvor deres innsats i FOUarbeidet gjennomføres som delprosjekter. 
Temaene må likevel passe inn slik at bedriftene også kan levere resultater til prosjektets felles 
arbeidspakker. Arbeidet i bedriftene organiseres som delprosjekter innunder hovedprosjektet og 
hver bedrift har en ansvarlig delprosjektleder som rapporterer til prosjektleder. 
FOU-team. Består av FOU-ressurser fra de akademiske deltakerne (BI, NTNU), og 
forskningsutførende enheter (SINTEF og underleverandører). Representanter fra 
konsortiedeltakerne/bedriftene kan også være i dette teamet. Hovedoppgaven er å lede og 
gjennomføre prosjektets felles arbeidspakker. Men ressurser herfra kan også settes inn i arbeid i 
bedriftene i tillegg til deres egeninnsats. 
Delprosjekt. Egen FoU-aktivitet hos konsortiedeltakernes bedrifter. 

   



 
Arbeidspakker. Prosjektets produksjon av faglige fellesresultater skal skje innunder arbeidspakker 
som er definert i prosjektets prosjektnedbrytingsstruktur (PNS). Arbeidspakkene skal ha hver sin 
ansvarlige som leder det faglige arbeidet. Arbeidspakkene blir inndelt i aktiviteter etter behov. 
Arbeidspakkene kan i sin helhet bli utført som felles arbeid innunder FOU-teamet, eller settes 
sammen av resultater som er levert av bedriftene. 
Underleverandører utfører definert FOU-arbeid i arbeidspakker eller aktiviteter. Styres av og 
rapporterer til ledere av arbeidspakkene. 
Doktorgrader. Oppgaver og arbeid søkes definert i prosjektets FOU-virksomhet innunder 
arbeidspakkene. Men kandidatene rapporterer til sin utdanningsinstitusjon og sin faglige veileder 
der (BI eller NTNU). 
Forum. Institusjoner eller selskaper som ønsker en relasjon til prosjektet har sin arena i et forum. 
Her blir det orientert om faglige resultater og deltakerne gis mulighet for eventuelt å bidra med 
råd og synspunkter. I utgangspunktet får alle NSP-bedriftene tilbud om en slik deltakelse. 
Forumet holdes samlet ved hjelp av møter, seminarer, workshops, internett, etc. 

 
 
3.5 Roller og funksjoner 
 
Følgende roller og funksjoner er definert i prosjektet: 

 

   



 

 

   



 
4 Arbeidsstruktur (PNS) 
 
Det er utarbeidet mer detaljert arbeidspakkebeskrivelser for FoU arbeidspakkene. Disser er lagt 
ut under planer på hver enkelt arbeidspakkes området på prosjektplassen. Under følger en kort 
beskrivelse av hva som inngår i FoU arbeidspakkene. 

 

   



 

 
 
Detaljert oversikt over arbeidspakkenes innhold, ressurser, kostnader og leveranser framgår av 
egne beskrivelser for hver enkelt arbeidspakke. 
 
4.2 Bedriftenes delprosjekter 
 
Det vises til egen plan for hvert delprosjekt hos bedriftene og etatene, se vedlegg 3 for status: 

   



 
5 Økonomi 
 
5.1 Finansiering og samlete kostnader 
 
Prosjektets finansierings- og kostnadsplan er godkjent av Forskningsrådet og er utgangspunktet 
for et mer detaljert prosjektbudsjett. Alle kostnader er nettobeløp, dvs. ekskl. eventuell 
merverdiavgift. Tabellenes disposisjon er i samsvar med Forskningsrådets krav til poster for 
budsjett og rapportering. 
 
Finansieringsplan: ref 6.1 kontrakt 
 

 
Finansiering av to doktorgradsstipendier er inkludert i kostnadene. Forskningsrådets andel utgjør 
ca. 34 % av prosjektets totalbudsjett. 
Kostnadsplan: ref 6.4 kontrakt 
 

 
 

 
 
5.2 Ressursinnsats fra deltakerne: 
Bedriftene blant konsortiedeltakerne har avtale om å bidra med egeninnsats verdt ca. kr. 
400.000,- hvert år i prosjektets varighet (5 år). I tillegg går de inn med pengebidrag i en noe 
varierende størrelse (kr. 100-200.000 pr. år). Norsk senter for prosjektledelse bidrar med 
egeninnsats verdt ca. kr. 300.000,- pr. år og et pengebidrag på kr. 550.000,- pr. år. 
Konsortiedeltakerne forplikter seg til å bidra til prosjektet med pengebidrag og egeninnsats over 
hele prosjektperioden 2006-2010. 

   



 

 
 

   



 
5.3 Budsjett for arbeidspakkene 
Nedenfor presenteres en samlet oversikt over estimert omfang pr arbeidspakke. 
Kostnad for to doktorgrader ligger i arbeidspakke Studentaktiviteter og er postert som direkte 
utgifter. 

 

   



 
6 Tidsplan 
 
Prosjektet starter formelt ved godkjent søknad hos Forskningsrådet, med oppstart 1.8.2006. 
Prosjektets sluttdato er 31.12.2010. 
 
Revideres 
 

 

   



 

   

7 Innkjøp 
 
Her gjengis en plan for hvilke anskaffelser som skal gjøres i prosjektet. En plan for anskaffelser 
skal inneholde: 
• Vurdering av behov for innkjøp av varer og tjenester i forhold til hva prosjektet skal utføre og 
levere. Prosjektets behov for ressurser og kompetanse vil bestemme behov for innkjøp av 
tjenester (rådgivere, konsulent, faglig utførende). 
• Angivelse av tidspunkt og varighet for anskaffelser. En tidsplan for anskaffelser er spesielt 
viktig i forbindelse med anskaffelser som skal kunngjøres for konkurranse. 
• Budsjett for prosjektets anskaffelser. 
Kontrakter med prosjektets underleverandører skal etableres med utgangspunkt i en 
kontraktsstandard basert på NS 8402 - ” Alminnelige kontraktsbestemmelser for  
rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid”. 
 



 

   

8 Kommunikasjon 
8.1 Sentrale arenaer for formidling av resultater 
I 2007 er følgende arenaer sentrale for formidling av resultater fra prosjektet: 
- Prosjektets hjemmeside 
- FORUM – det planlegges med 2 i løpet av 2007 
- Forum 1. 13 og 14 juni Oslo – vertskap Forsvaret 
- Forum 2.10 oktober Trondheim – vertskap NSP 
- Temadag NSP – prosjektet har ansvar for en åpne temadag planlagt avholdt september/oktober 
- Prosjekt 2007- vi vil bidra med minimum to foredrag på konferanse 
- Nordnett 2007 – Vi har sendt over forespørsel til komiteen – målet er to foredrag 
- NEON 21-22/11- Konferansen avholdes i Trondheim 
- Ph.D fagseminar 13 og 14/09 i Trondheim – Seminar vil fokusere på FoU oppgaver fra PUS 
- IPMA WC – Polen – Sendt inn artikkel 
- Div tidskrift innen prosjektledelse . Sende inn artikler 
 
8.2 Rapportering 
Formell rapportering gjøres med utgangspunkt i Forskningsrådets krav. Her skal  rosjektansvarlig 
rapportere til Forskningsrådet hvert tertial. Denne rapporteringen gjøres i praksis av prosjektleder 
og godkjennes av prosjektansvarlig før oversendelse til Forskningsrådet. Rapporteringen skjer 
elektronisk på Forskningsrådets system. I prinsippet består rapporteringen av to 
framdriftsrapporter og årlig regnskapsrapport. Prosjektleders rapport til styringskomiteen baseres 
på samme rapport som utarbeides til Forskningsrådet, men kan ha annen frekvens eller 
detaljeringsgrad. Prosjektleder skal hvert kvartal utarbeide en statusrapport som oversendes til 
styringskomitéen. 
Rapporteringen internt i prosjektet fra delprosjektledere og arbeidspakkeledere er grunnlaget for 
den videre formelle rapporteringen til styringskomiteen og Forskningsrådet. Denne 
rapporteringen må derfor legges opp både i innhold og tidsmessig slik at rapporteringsflyten 
sikres. Rapportering av forbrukte timer, påløpte kostnader og framdrift for delprosjekter og 
arbeidspakker skal gjøres månedlig av hver enkelt delprosjektleder og arbeidspakkeleder. 
Prosjektet er brukerstyrt, og skal sende følgende rapporter til Forskningsrådet: 
- Prosjektregnskapsrapporter 
- Framdriftsrapporter 
- Sluttrapporter 
- Andre rapporter 
 
8.3 Statusrapportering i forbindelse med styremøter i NSP 
Alle prosjekter som er tilknyttet Norsk senter for prosjektledelse skal gi en kort statusrapport til 
styret i senteret i forbindelse med hvert styremøte. Følgende informasjon skal innrapporteres: 
• Status faglig fremdrift 
• Status gjenstående arbeid 
• Avvik i forhold til plan, samt korrektive tiltak 
• Vurdering av forholdet mellom gjenstående arbeid og tilgjengelige midler 
Ledelsen av NSP er ansvarlig for denne rapporteringen og skal dermed ha mulighet for å hente 
inn denne informasjonen fra prosjektet. 



 

   

8.4 Møter 
Prosjektet har disse møtebegrepene: 
• Styringskomitémøter. Normal frekvens er i forbindelse med offisiell rapportering hvert tertial. I 
tillegg kan styringskomiteen ha møter ved eget behov, ved større milepælsmarkeringer, ved større 
avviks- eller endringssaker, etc. 
• Prosjektgruppemøter. Møter i prosjektgruppe for bedrifter for status, oppfølging, styring og 
planlegging av delprosjektet. Avholdes periodisk etter behov. 
• Møter i FOU-teamet. Møter med deltakelse av lederne for felles arbeidspakker for planlegging 
og koordinering av felles FOU-arbeid. I perioder av prosjektet med stort koordineringsbehov, for 
eksempel ved detaljplanlegging eller faglig koordinering mot sluttleveranser er det behov for 
ukentlige møter. 
• Arbeidsmøter. Faglig koordinering, status, diskusjoner og avklaringer i hver arbeidspakke med 
de ansvarlig i arbeidspakker/delprosjektene. Periodisk ledermøter mellom prosjektleder og 
styreleder. Avholdes etter behov i arbeidspakkene. 
• Forummøter. Møter av ulik karakter i forumet (informasjon, arbeidsseminar, workshops, etc). 
Gjennomføres halvårlig. 
 
8.5 Intern prosjektkommunikasjon 
Det legges til rette for felles kommunikasjonssystem og prosjektarkiv på prosjektets intranett, 
www.prosjektplassen.no. Også hver bedrift skal ha sitt offisielle prosjektarkiv der, slik at det er 
mulig å utveksle informasjon mellom bedriftene og på tvers i prosjektet. 
Forumet kan også knyttes til deler av kommunikasjonssystemet på Prosjektplassen, som da også 
vil fungere som prosjektets ekstranett. 
E-post benyttes normalt til enkel kommunikasjon og praktiske avklaringer, men ikke til 
distribusjon av prosjektdokumentasjon. Slik distribusjon skal skje på prosjektnettet. E-post skal 
heller ikke brukes til viktige diskusjoner og avklaringer. Dette skal skje i møter og nedfelles i 
møtereferater. Møter trenger ikke være med fysisk oppmøte, men kan like gjerne være telefon- 
eller nettmøter. Enkle møtereferater med oppsummering av konklusjoner og oppfølgingssaker 
skal normalt skrives og distribueres på prosjektnettet. 
 
8.6 Kommunikasjon med ulike interessenter 
Innunder arbeidspakke ”Formidling” skal det lages en kommunikasjonsplan som både skal dekke 
intern (prosjekt og bedrift) og ekstern kommunikasjon (publikum, media). Et overordnet innhold 
er: 
• Kommunikasjonsstrategi 
• Målgrupper 
• Budskap 
• Medier 
• Kommunikasjonstiltak 
Prosjektet skal som hovedprinsipp formidle sluttresultater på internett. Via NSP sine nettsider 
skal prosjektet legge opp sin egen hjemmeside med offisiell informasjon og publisering av 
resultater. 



 

   

9 Kvalitet 
 
9.1 Avtaler og bekreftelser 
Følgende avtaler og bekreftelser gjelder for prosjektet: 
• Kontrakt mellom Norges Forskningsråd og Statoil AS 
• Konsortieavtale mellom deltakerne i prosjektkonsortiet: Statoil AS, Forsvaret, Jernbaneverket, 
Statens vegvesen, Statsbygg, Telenor ASA 
• Avtale mellom Statoil AS og SINTEF om ledelse og gjennomføring av prosjektet 
• Avtale mellom SINTEF og underleverandører FoU 
• AdHoc avtaler med ressurspersoner og konsulentselskaper 
 
9.2 Revisjon av prosjektplan 
Prosjektplanen skal revideres dersom det oppstår endring i forutsetningene for prosjektet eller 
det er behov for å detaljplanlegge for kommende perioden. Alle endringer av prosjektplanen skal 
legges fram for styringskomiteen. Prosjektleder er ansvarlig for å underrette alle parter og 
prosjektdeltakere om endringene. Prosjektplanen skal kvalitetssikres minst to ganger i året. 
Ved behov skal prosjektet definere og forankre sine mål gjennom egne målanalyser. Resultatene 
fra disse vil også gi annen informasjon, for eksempel definisjon av interessenter og viktigste 
suksesskriterier. Slike målanalyser brukes også i grensen mot identifisering av usikkerhet i 
prosjektet. Et typisk tidspunkt for målanalyse er i oppstartsfasen før godkjenning av 
prosjektplanen med beskrivelse av målene som prosjektet skal styre etter. Andre tidspunkt er ved 
større revisjoner av prosjektplanen og ved faseoverganger når det er behov for ny detaljering av 
kommende fase. Et sentralt tidspunkt for revisjon av prosjektplanen er også etter 
Forskningsrådets evaluering pr. 31.12.2008. 
 
9.3 Metoder for kvalitetssikring 
Prosjektets kvalitetssikring vil foregå i samsvar med ulike rutiner fordi prosjektets deler er 
underlagt ulike ansvarsforhold: 
• Prosjektledelsen gjøres i samsvar med SINTEF’s kvalitetssystem og i samsvar med 
Forskningsrådets krav 
• Felles FOU-arbeid i FOU-team og arbeidspakker gjøres i samsvar med SINTEF’s 
kvalitetssystem 
• Delprosjektene i bedriftene og etatene gjennomføres innunder kvalitetssystemet til den 
ansvarlige bedriften/etaten 
Prosjektet legger opp egne rutiner for dokumentgjennomganger, høringsrunder og godkjenninger 
av materiale som skal inngå i prosjektets offisielle leveranser. 
Den forskningsmessige kvaliteten skal sikres ved involvering av kvalitetssikringsressurser som 
ligger utenfor prosjektet. Referansegruppen vil bli benyttet til dette. I tillegg vil konkrete 
ressurspersoner i forskningsmiljøet ved NTNU bli benyttet til slike oppgaver. 



 

   

9.4 Behandling av avvik og endringer 
Avvik fra prosjektplan og inngåtte avtaler beskrives i prosjektets månedlige statusrapport. 
Prosjektleder har ansvar for å iverksette tiltak for å få avvikene sluttbehandlet. 
Det kan på ulike måter bli behov for å endre prosjektets innhold, budsjett eller framdrift. Slike 
endringer skal behandles formelt og godkjennes av styringskomiteen dersom endringen strekker 
seg utover prosjektleders mandat. 
 
9.5 Dokumentstyring 
Prosjektets arkiv av faglig materiale og leveranser/rapporter skal i prosjektperioden arkiveres i 
filarkiv på prosjektets område på www.prosjektplassen.no. 
Formelt arkiv legges på SINTEF’s filserver. All dokumentasjon skal være sporbar og tydelig 
merkes med dato og versjonsnummer. Det skal også framgå dokumentets status i forhold til 
godkjenning. Alle prosjektets felles resultater skal framstilles med en profil tilsvarende NSP sine 
eksisterende dokumentmaler. Bedriftsspesifikk dokumentasjon skal presenteres med bedriftenes 
egen profil. 
 
10 Håndtering av usikkerhet 
Prosjektet skal legge opp til en proaktiv usikkerhetsstyring etter tradisjonelle metoder, men kan 
også forsøke å benytte prinsipper og metoder som utvikles som prosjektresultater. Foreløpige 
metoder er: 
• Usikkerhetsanalyse/prosess for å definere ti-på-topp-listen 
• Integrerte mål- og interessentanalyser. Nye krav/forventninger undervegs 
• Suksessiv planlegging - halvårlig 
• Oppfølging og styring. Statusgjennomganger og håndtering av usikkerhet 
• Gjennomganger av usikre forhold i styringskomité for å fange opp eierperspektivene 
• Usikkerhetsavsetninger/reserver i budsjetter og tildelinger til arbeidspakkene 
• Dynamiske mål. FOU-perspektiv. Fleksibilitet 
• Utarbeidelse av usikkerhetsmatrise 
Prosjektet skal utvikle og benytte egnet dokumentasjon for å synliggjøre og for å kunne styre 
usikkerheten: 
• Rapporter fra analyser 
• Oppdatert usikkerhetsmatrise 
• Usikkerhetskapittel i statusrapport 
• Tiltaksbeskrivelser 
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Tidsplan PUS 2006 - 2011 
 



 
Vedlegg 1 Prosjektets delmål (versjon 0,5 prosjektplan) 
 
Tabell 2 - Prosjektets delmål – bedriftsspesifikke og forskningsmessige delmål: 

 

   



 

 

   



 

   

Arbeidspakkebeskrivelser 
 
AP 1 Prosjektadministrasjon – ikke egen beskrivelse 
 
AP 2 Kunnskapsgrunnlag – se arbeidspakke beskrivelse prosjektplassen 
 
AP 3 Bedriftsperspektiv – se arbeidspakke beskrivelse prosjektplassen 
 
AP 4 Modenhet & KPI – se arbeidspakke beskrivelse prosjektplassen 
 
AP 5 Organisasjon og kultur- ikke uarbeidet – jobber med konkretisering plan klar medio juni 
 
AP 20 Studentaktivitet – ikke egen beskrivelse 
 
AP 21 Formidling - se formidlingsplan 



 

   

Plan for delprosjektene fra bedriftene 
 
1. Statoil 
Status: Har lagd en grov plan for 2007, se prosjektplan versjon1 
2. Telenor 
Status: Har utviklet plan i 2006 og 2007 , se mandat PUS i Telenor v1.doc 
3. Forsvaret 
Status. Har utviklet plan, se Caseprosjekter og delprosjekter for Forsvaret relatert til Praktisk 
usikkerhetsstyring.doc 
4. Statens vegvesen 
Status. Plan mangler 
5. Jernbane verket 
Status. Plan mangler 
6. Statsbygg 
Status. Har utviklet et styringsdokument for sitt internprosjekt som er til behandling, se 
Styringsdokument 
SUS version1.doc 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg L 
 
 Resultater Questback 
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PUS i Telenor

Publisert fra 01.05.2007 til 14.05.2007
71 svar (71 unike)

1. 1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:

1
2
3
4
5
6
7

Prosjektleder Fixed
Prosjektleder Mobil
Prosjektleder R&I
Delprosjektleder IS
Styringsgruppe – prosjekteier
Styringsgruppe - deltaker
Linjefunksjon

45,7 %
15,7 %
0,0 %
8,6 %
5,7 %
4,3 %
20,0 %

32
11
0
6
4
3
14

Total 70

Alternativer Prosent Verdi

1
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2. 2. Kjønn

1
2

Mann
Kvinne

68,6 %
31,4 %

48
22

Total 70

Alternativer Prosent Verdi

2
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3. 3. Alder

1
2
3
4
5
6

20 år eller yngre
Mellom 21 og 30 år
Mellom 31 og 40 år
Mellom 41 og 50 år
Mellom 51 og 60 år
61 år eller eldre

0,0 %
1,4 %
28,2 %
47,9 %
22,5 %
0,0 %

0
1
20
34
16
0

Total 71

Alternativer Prosent Verdi

3
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4. 4. Hvor lang jobberfaring har du med prosjekter?

1
2
3

0 – 3 år
3 – 8 år
8 eller flere år

10,0 %
28,6 %
61,4 %

7
20
43

Total 70

Alternativer Prosent Verdi

4
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5. 5. Utdannelsesnivå

1
2
3
4
5

Fagskole/el. tilsvarende
Ingeniør/økonom (bachelor)
Sivilingeniør/siviløkonom (master)
Høyere grad (Ph.D)
Annet

0,0 %
29,6 %
67,6 %
0,0 %
2,8 %

0
21
48
0
2

Total 71

Alternativer Prosent Verdi

5
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6. 6. Er du kjent med begrepet prosjektmessig risiko, og hvordan er eierskapet til prosjektmessig risiko 
organisert i Telenor?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til betydningen av 
begrepet ”prosjektmessig risiko”.
Begrepet er kjent og akseptert hos 
prosjektledere og sentrale 
ledergrupper og det er vedtatt at 
styring av prosjektmessig risiko skal 
operasjonaliseres.
Prosjekteiere har akseptert eierskap 
til den prosjektmessig risiko og 
opplever at denne er likt 
dokumentert og gjenkjennbar på 
tvers av prosjekter.
Alle som jobber med prosjekter er 
kjent med begrepet og det gjøres 
løpende vedlikehold av begreper og 
dokumentasjonskrav.

5,6 %

54,9 %

21,1 %

18,3 %

4

39

15

13

Total 71

Alternativer Prosent Verdi

6
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7. 7. I hvilken grad er det etablert metodikk for identifisering av og planlegging i forhold til 
prosjektmessig risiko som en del av analysefasen?

1
2

3

4

Jeg kjenner ikke til noen metodikk.
Jeg kjenner til at det eksisterer en 
beskrevet metodikk som kan brukes 
før B2 beslutning.
Metodikken brukes i alle prosjekter 
og prosjekteier har fokus på at 
prosjektmessig risiko blir belyst i 
analysen.
Prosjektledere og prosjekteiere 
opplever at metodikken er 
tilfredsstillende og skalerbar til 
prosjektenes størrelse og 
kompleksitet og at den vedlikeholdes 
og oppdateres løpende.

7,1 %
37,1 %

45,7 %

10,0 %

5
26

32

7

Total 70

Alternativer Prosent Verdi

7
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8. 8. I hvilken grad er det etablert en metode for oppfølging av prosjektmessig risiko i gjennomførings- 
og lanseringsfase (B2-B4)?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det finnes noe 
krav til dette eller noen metodikk.
Jeg kjenner til at det eksisterer en 
beskrevet metodikk for oppfølging 
av prosjektmessig risiko i 
gjennomførings- og lanseringsfasen 
(B2-B4).
Metodikken brukes i alle prosjekter 
og prosjekteier har fokus på at 
prosjektmessig risiko blir fulgt opp 
og revurdert regelmessig.
Prosjektledere opplever tilstrekkelig 
verktøy – og prosesstøtte for å 
uttøve risikostyring i 
gjennomførings- og lanseringsfasen 
(B2-B4) i prosjektet. Metodikken blir 
revidert løpende og videreutviklet 
sentralt i Telenor.

8,5 %

45,1 %

40,8 %

5,6 %

6

32

29

4

Total 71

Alternativer Prosent Verdi

8
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9. 9. Hvilke metoder/rutiner finnes i Telenor for å utnytte mulighetene i prosjekter?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at vi har en 
metodikk for å identifisere positive 
utfallsrom i risikoanalysen.
Prosjektene identifiserer positive 
utfallsrom som del av risikoanalysen
Prosjektene identifiserer kontinuerlig 
og følger opp de mulighetene som 
blir identifisert.
Det er etablert insentiver som del av 
risikostyringsmetodikken for at 
prosjektene også ser på 
mulighetssiden.

46,4 %

24,6 %

27,5 %

1,4 %

32

17

19

1

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

9
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10. 10. Hvordan standardiseres prosjektmessige risikoelementer som bør vurderes i en 
analyse/realiseringsfase?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det finnes 
noen form for sjekklister eller 
katalogisering av prosjektmessige 
risikoelementer som bør vurderes i 
hhv analyse-, gjennomførings-og 
lanseringsfaser.
Det finnes en veiledning som er 
tilgjengelig for prosjektene som 
omhandler prosjektmessige 
risikoelementer som skal vurderes i 
de forskjellige prosjektfasene.
Veiledningen er kjent for alle 
potensielle brukere (PL, 
Styringsgrupper, revisorer) .Det er 
etablert akseptkriterier for ulike 
typer risiko og det utføres revisjon 
og rapportering på området.
Alle prosjekter evalueres og 
rapporterer på styring av 
prosjektmessig risiko ved B5. Eier 
av 
metoden mottar rapport for 

37,7 %

53,6 %

7,2 %

1,4 %

26

37

5

1

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

10
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11. 11. I hvilken grad er det etablert verktøy som gir støtte for analyse, oppfølging og revisjon av 
prosjektmessig risiko i prosjektgjennomføringen?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det i Telenor 
eksisterer noe standard verktøy som 
gir støtte for analyse, oppfølging og 
revisjon av prosjektmessig risiko i 
prosjektgjennomføringen.
Det er utarbeidet en 
kravspesifikasjon som viser hva 
slags støtte som det er behov for. 
Det finnes enkle verktøy i form av 
sjekklister, tekniske notater og 
andre enkle hjelpemidler.
Det finnes et helhetlig sett med 
verktøy og metodeansvarlig har en 
klar oppfatning om hva som 
mangler. Alle potensielle brukere av 
verktøyene er kjent med disse.
Verktøy som tilfredsstiller alle 
identifiserte krav er etablert og disse 
brukes av alle potensielle brukere. 
Det rapporteres kontinuerlig på 
videreutvikling og forbedring.

44,9 %

47,8 %

5,8 %

1,4 %

31

33

4

1

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

11
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12. 12.I hvilken grad er det etablert en metode for etteranalyse av prosjektmessig risiko og 
erfaringsinnsamling i avslutningsfasen?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det i Telenor 
eksisterer noen metode for 
etteranalyse av risiko og 
erfaringsinnsamling på 
prosjektmessig risiko i 
avslutningsfasen.
Det finnes en metode for 
etteranalyse av risiko og 
erfaringsinnsamling i 
avslutningsfasen.
Metoden er i bruk i alle prosjekter og 
risikoeierne har fokus på at 
endringer i prosjektmessig risiko blir 
analysert og evaluert i 
avslutningsfasen med henblikk på 
læring.
Prosjektledere opplever tilstrekkelig 
verktøy/ prosesstøtte for å foreta 
sluttanalysen av prosjektrisiko. 
Metoden blir revidert løpende og 
videreutviklet sentralt i Telenor.

65,2 %

24,6 %

7,2 %

2,9 %

45

17

5

2

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

12
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13. 13. Er du kjent med begrepet forretningsmessig risiko, og hvordan er eierskapet til 
forretningsmessig risiko organisert i Telenor?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til betydningen av 
begrepet ”forretningsmessig risiko”.
Termen er innført hos de sentrale 
prosjektmetode ansvarlige, den er 
definert og det er i sentrale 
ledergrupper akseptert at 
forretningsrisiko styring skal 
operasjonaliseres.
Det er etablert et tydelig eierskap 
for 
forretningsrisiko og det finnes planer 
for innføring av metoder for 
håndtering av forretningsmessig 
risiko og optimalisering av bruken av 
metodene.
Alle som jobber med prosjekt er 
kjent med konseptet, eierskaper er 
tydelig definert og det gjøres 
løpende vedlikehold av konsepter, 

29,4 %

52,9 %

11,8 %

5,9 %

20

36

8

4

Total 68

Alternativer Prosent Verdi

13
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14. 14. I hvilken grad er det etablert metodikk for identifisering av og planlegging i forhold til 
forretningsmessig risiko som en del av analysefasen?

1
2

3

4

Jeg kjenner ikke til en slik metode.
Jeg kjenner til at det finnes en slik 
metode.
Metoden ble brukt i mitt prosjekt og 
oppdragsgivere etterspurte dette.
Jeg kjenner til at metoden benyttes 
regelmessig og videreutvikles i tråd 
med selskapets strategi.

42,0 %
29,0 %

23,2 %

5,8 %

29
20

16

4

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

14
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15. 15. Hvordan klassifiseres prosjekter mht. grad av målendring?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at prosjekter 
vurderes forskjellig i forhold til 
målendring.
I mitt prosjekt innrettet 
oppdragsgivere mandater på 
hvorvidt prosjektet kunne bli 
gjenstand for målendring.
Jeg kjenner til at det er etablert 
kategorier av prosjekt fra statiske til 
svært dynamiske i forhold til 
målendringer og det finnes et sett 
med kriterier for å vurdere hvilken 
klassifisering et prosjekt skal ha.
Jeg kjenner til at klassifisering og 
kriterier for målendring eies av en 
enhet og vedlikeholdes jevnlig - det 
er utarbeidet måltall og utføres 
målinger.

71,6 %

17,9 %

9,0 %

1,5 %

48

12

6

1

Total 67

Alternativer Prosent Verdi

15
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16. 16. I hvilken grad er det etablert en metode for oppfølging av forretningsmessig risiko i 
realiseringsfasen?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at prosjekter jobber 
aktivt med revisjon av 
forretningsrisiko etter B2.
Jeg kjenner til at det er en metode 
for dette i Telenor og at det finnes 
minimums støtte og verktøy for 
kjøring av metode.
I mitt prosjekt fulgte vi opp 
forretningsrisiko og oppdragsgiver 
etterspurte dette jevnlig.
I mitt prosjekt evaluerte vi 
oppfølging og styring på området 
forretningsrisiko og gav dedikert 
tilbakemelding til metodeeier.

44,9 %

31,9 %

20,3 %

2,9 %

31

22

14

2

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

16
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17. 17. I hvilken grad benyttes veiledning om forretningsmessige risikoelementer som bør vurderes i 
analyse/realiseringsfase?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at det finnes 
veiledning om forretningsrisiko 
elementer i Telenor som bør 
vurderes.
Telenor har en veiledning som 
omhandler foretningsmessige 
risikoelementer som bør vurderes i 
hhv. analyse og realiseringsfaser. 
Denne er tilgjengelig for alle 
Prosjekt-/eiere, /ledere m.v.
I mitt prosjekt brukte vi denne 
veiledningen og det utførtes revisjon 
og rapportering på området.
I mitt prosjekt evaluerte vi denne 
veiledningen og gav dedikert 
tilbakemelding til metodeeier.

63,2 %

27,9 %

8,8 %

0,0 %

43

19

6

0

Total 68

Alternativer Prosent Verdi

17
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18. 18. I hvilken grad er det etablert verktøy som gir støtte for analyse, oppfølging og revisjon av 
forretningsrisiko i prosjektgjennomføringen?

1
2

3

4

Kjenner ikke til slik verktøystøtte.
I mitt prosjekt hadde vi tilgjengelig 
slikt verktøy i form av sjekklister, 
teknikknotat eller lignende.
Det finnes et mer helhetlig sett med 
verktøy og metodeansvarlig har et 
tydelig begrep om hva som mangler. 
Alle brukere av verktøy er kjent 
med 
verktøyene.
Alle identifiserte verktøykrav er 
etablert, alle brukere benytter disse 
og det rapporteres på 

67,1 %
24,3 %

8,6 %

0,0 %

47
17

6

0

Total 70

Alternativer Prosent Verdi

18
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19. 19. Er du kjent med begrepet porteføljemessig risiko, og hvordan eierskapet til porteføljemessig 
risiko er organisert i dine prosjekter?

1

2

3

4

Begrepet porteføljemessig risiko er 
ikke kjent.
Begrepet er kjent for ledere og i 
administrasjonen av 
prosjektporteføljen.
Eierskap til prosessen med 
porteføljemessig risiko er definert.
Ledelsen utøver et aktivt eierskap til 
prosessen med 
porteføljerisikohåndtering.

50,0 %

38,6 %

7,1 %

4,3 %

35

27

5

3

Total 70

Alternativer Prosent Verdi

19
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20. 20. I hvilken grad er en metode for analyse og styring av porteføljemessig risiko etablert?

1
2
3

4

Metoden foreligger ikke.
Metoden er beskrevet og tilgjengelig.
Metoden benyttes sporadisk ved 
gjennomgang av prosjektporteføljen.
Metoden benyttes regelmessig og 
videreutvikles i tråd med selskapets 
strategi.

75,0 %
14,1 %
7,8 %

3,1 %

48
9
5

2

Total 64

Alternativer Prosent Verdi

20
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21. 21. Hvordan benyttes klassifisering av ønsket risikonivå i Telenor?

1

2

3

4

Porteføljeeiere har ikke noe forhold 
til risikonivået for de ulike 
prosjekttypene.
Porteføljeeierer er klar over at 
risikonivået bør variere for de ulike 
prosjekttypene.
Akseptabelt risikospenn er beskrevet 
for de ulike kategoriene i 
prosjektporteføljen.
Akseptabelt risikospenn benyttes 
aktivt som styringsparameter for 
prosjektporteføljen.

54,5 %

39,4 %

3,0 %

3,0 %

36

26

2

2

Total 66

Alternativer Prosent Verdi
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22. 22. I hvilken grad er det etablert en metode for løpende oppfølging og håndtering av 
porteføljemessig risiko?

1
2
3

4

Metoden foreligger ikke.
Metoden er beskrevet og tilgjengelig.
Metoden benyttes sporadisk ved 
gjennomgang av prosjektporteføljen.
Metoden er en integrert i 
porteføljestyringen og benyttes 
systematisk.

76,2 %
12,7 %
9,5 %

1,6 %

48
8
6

1

Total 63

Alternativer Prosent Verdi

22
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23. 23. Hvordan standardiseres porteføljemessige risikoelementer i et strategisk perspektiv?

1

2

3

4

Standard porteføljemessige 
risikoelementer foreligger ikke.
Risikoelementer knyttet til 
porteføljen er standardardisert.
Standard porteføljemessige 
risikoelementer benyttes ved 
analyse av prosjektporteføljen.
Standard porteføljemessige 
risikoelementene revideres 
regelmessig.

77,4 %

17,7 %

3,2 %

1,6 %

48

11

2

1

Total 62

Alternativer Prosent Verdi
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24. 24. I hvilken grad er det etablert et verktøy som gir støtte for analyse og håndtering av 
porteføljemessig risiko?

1

2

3

4

Aktørene har ikke noe forhold til 
behovet for støtteverktøy.
Behov for verktøystøtte er 
dokumentert.
Verktøy benyttes sporadisk ved 
analyser av prosjektporteføljen.
Verktøyet er en integrert i 
porteføljestyringen og anvendes 
systematisk.

76,2 %

12,7 %

11,1 %

0,0 %

48

8

7

0

Total 63

Alternativer Prosent Verdi

24
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25. 25. Ta stilling til følgende: Usikkerhetsstyring ”skreddersys” av prosjektet selv.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

2,9 %
30,4 %
34,8 %
26,1 %
5,8 %

2
21
24
18
4

Total 69

Alternativer Prosent Verdi
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26. 26. Ta stilling til følgende:Usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

13,0 %
36,2 %
33,3 %
11,6 %
5,8 %

9
25
23
8
4

Total 69

Alternativer Prosent Verdi
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27. 27. Finnes det noen standardiserte formularer for periodisk rapportering av usikkerhet i de 
prosjektene du har vært med på?

1

2

3
4

Ja, og de er stort sett like for alle 
prosjekter.
Ja, men de utarbeides for det 
enkelte prosjekt.
Nei
Usikker

68,1 %

20,3 %

5,8 %
5,8 %

47

14

4
4

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

27



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 11:26:38

28. 28. Benyttes resultatet fra usikkerhetsanalyser som grunnlag for å få en bemanning av prosjektet 
som svarer opp mot den identifiserte usikkerheten?

1
2
3

Ja
Nei
Usikker

29,0 %
39,1 %
31,9 %

20
27
22

Total 69

Alternativer Prosent Verdi
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29. 29. I hvilken grad mener du at det er det etablert et forståelig, entydig og relevant begrepsapparat 
om usikkerhetsstyring i din virksomhet?

1
2
3
4

0
1
2
3

13,2 %
47,1 %
33,8 %
5,9 %

9
32
23
4

Total 68

Alternativer Prosent Verdi
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30. 30. I hvilken grad tror du usikkerhetsstyring har, eller vil få, en fremtredende plass i virksomhetens 
ledelsesfilosofi?

1
2
3
4

0
1
2
3

16,2 %
32,4 %
41,2 %
10,3 %

11
22
28
7

Total 68

Alternativer Prosent Verdi
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31. 31. I hvilken grad har du opplevd at prosjekteier benytter resultatene fra 
usikkerhetsrapporteringen?

1
2
3
4

0
1
2
3

16,2 %
30,9 %
41,2 %
11,8 %

11
21
28
8

Total 68

Alternativer Prosent Verdi

31
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32. 32. Hvilken av de påfølgende påstandene mener du passer best til din organisasjon?

1

2

3

I vår bedrift/etat har vi en god kultur 
for å håndtere usikkerhet, som 
ivaretar både risiko- og 
mulighetshåndtering.
Kulturen er bra, men mest rettet mot 
risikohåndtering.
Vi har liten eller ingen kultur for 
håndtering av usikkerhet.

1,4 %

76,8 %

21,7 %

1

53

15

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

32
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33. 33. Ta stilling til følgende påstand: ”I vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å gi uttrykk 
for usikkerhet”

1
2
3
4

0
1
2
3

52,9 %
32,9 %
12,9 %
1,4 %

37
23
9
1

Total 70

Alternativer Prosent Verdi

33
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34. 34. I hvilken grad oppfatter du miljøet i din organisasjon er slik at dårlige nyheter kommer frem 
tidlig nok til at problemet kan løses best mulig?

1
2
3
4

0
1
2
3

8,6 %
17,1 %
58,6 %
15,7 %

6
12
41
11

Total 70

Alternativer Prosent Verdi

34
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35. 35. Mange hevder at mangelvare nr. 1 i prosjekter er de gode spørsmålene til riktig tid. I hvilken 
grad føler du at forholdene i din bedrift er slik at disse viktige spørsmålene kan få komme fram?

1
2
3
4

0
1
2
3

1,4 %
29,0 %
60,9 %
8,7 %

1
20
42
6

Total 69

Alternativer Prosent Verdi

35



 

   

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg M 
 
 Resultater Questback filtrert prosjektleder 



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:49:50

PUS i Telenor

Publisert fra 01.05.2007 til 14.05.2007
49 svar (49 unike)

Filter (Filtrert prosjektleder)

"1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:" = "Delprosjektleder IS"
"1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:" = "Prosjektleder Fixed"
"1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:" = "Prosjektleder Mobil"
"1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:" = "Prosjektleder R&I"

1. 1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:

1
2
3
4
5
6
7

Prosjektleder Fixed
Prosjektleder Mobil
Prosjektleder R&I
Delprosjektleder IS
Styringsgruppe – prosjekteier
Styringsgruppe - deltaker
Linjefunksjon

65,3 %
22,4 %
0,0 %
12,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

32
11
0
6
0
0
0

Total 49

Alternativer Prosent Verdi

1
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2. 2. Kjønn

1
2

Mann
Kvinne

68,8 %
31,3 %

33
15

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

2
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3. 3. Alder

1
2
3
4
5
6

20 år eller yngre
Mellom 21 og 30 år
Mellom 31 og 40 år
Mellom 41 og 50 år
Mellom 51 og 60 år
61 år eller eldre

0,0 %
2,0 %
26,5 %
51,0 %
20,4 %
0,0 %

0
1
13
25
10
0

Total 49

Alternativer Prosent Verdi

3



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:49:59

4. 4. Hvor lang jobberfaring har du med prosjekter?

1
2
3

0 – 3 år
3 – 8 år
8 eller flere år

10,4 %
29,2 %
60,4 %

5
14
29

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

4



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:50:01

5. 5. Utdannelsesnivå

1
2
3
4
5

Fagskole/el. tilsvarende
Ingeniør/økonom (bachelor)
Sivilingeniør/siviløkonom (master)
Høyere grad (Ph.D)
Annet

0,0 %
28,6 %
67,3 %
0,0 %
4,1 %

0
14
33
0
2

Total 49

Alternativer Prosent Verdi

5
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6. 6. Er du kjent med begrepet prosjektmessig risiko, og hvordan er eierskapet til prosjektmessig risiko 
organisert i Telenor?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til betydningen av 
begrepet ”prosjektmessig risiko”.
Begrepet er kjent og akseptert hos 
prosjektledere og sentrale 
ledergrupper og det er vedtatt at 
styring av prosjektmessig risiko skal 
operasjonaliseres.
Prosjekteiere har akseptert eierskap 
til den prosjektmessig risiko og 
opplever at denne er likt 
dokumentert og gjenkjennbar på 
tvers av prosjekter.
Alle som jobber med prosjekter er 
kjent med begrepet og det gjøres 
løpende vedlikehold av begreper og 
dokumentasjonskrav.

6,1 %

57,1 %

16,3 %

20,4 %

3

28

8

10

Total 49

Alternativer Prosent Verdi

6
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7. 7. I hvilken grad er det etablert metodikk for identifisering av og planlegging i forhold til 
prosjektmessig risiko som en del av analysefasen?

1
2

3

4

Jeg kjenner ikke til noen metodikk.
Jeg kjenner til at det eksisterer en 
beskrevet metodikk som kan brukes 
før B2 beslutning.
Metodikken brukes i alle prosjekter 
og prosjekteier har fokus på at 
prosjektmessig risiko blir belyst i 
analysen.
Prosjektledere og prosjekteiere 
opplever at metodikken er 
tilfredsstillende og skalerbar til 
prosjektenes størrelse og 
kompleksitet og at den vedlikeholdes 
og oppdateres løpende.

2,1 %
37,5 %

47,9 %

12,5 %

1
18

23

6

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

7
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8. 8. I hvilken grad er det etablert en metode for oppfølging av prosjektmessig risiko i gjennomførings- 
og lanseringsfase (B2-B4)?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det finnes noe 
krav til dette eller noen metodikk.
Jeg kjenner til at det eksisterer en 
beskrevet metodikk for oppfølging 
av prosjektmessig risiko i 
gjennomførings- og lanseringsfasen 
(B2-B4).
Metodikken brukes i alle prosjekter 
og prosjekteier har fokus på at 
prosjektmessig risiko blir fulgt opp 
og revurdert regelmessig.
Prosjektledere opplever tilstrekkelig 
verktøy – og prosesstøtte for å 
uttøve risikostyring i 
gjennomførings- og lanseringsfasen 
(B2-B4) i prosjektet. Metodikken blir 
revidert løpende og videreutviklet 
sentralt i Telenor.

4,1 %

44,9 %

42,9 %

8,2 %

2

22

21

4

Total 49

Alternativer Prosent Verdi

8
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9. 9. Hvilke metoder/rutiner finnes i Telenor for å utnytte mulighetene i prosjekter?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at vi har en 
metodikk for å identifisere positive 
utfallsrom i risikoanalysen.
Prosjektene identifiserer positive 
utfallsrom som del av risikoanalysen
Prosjektene identifiserer kontinuerlig 
og følger opp de mulighetene som 
blir identifisert.
Det er etablert insentiver som del av 
risikostyringsmetodikken for at 
prosjektene også ser på 
mulighetssiden.

37,5 %

33,3 %

27,1 %

2,1 %

18

16

13

1

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

9
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10. 10. Hvordan standardiseres prosjektmessige risikoelementer som bør vurderes i en 
analyse/realiseringsfase?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det finnes 
noen form for sjekklister eller 
katalogisering av prosjektmessige 
risikoelementer som bør vurderes i 
hhv analyse-, gjennomførings-og 
lanseringsfaser.
Det finnes en veiledning som er 
tilgjengelig for prosjektene som 
omhandler prosjektmessige 
risikoelementer som skal vurderes i 
de forskjellige prosjektfasene.
Veiledningen er kjent for alle 
potensielle brukere (PL, 
Styringsgrupper, revisorer) .Det er 
etablert akseptkriterier for ulike 
typer risiko og det utføres revisjon 
og rapportering på området.
Alle prosjekter evalueres og 
rapporterer på styring av 
prosjektmessig risiko ved B5. Eier 
av 
metoden mottar rapport for 

34,7 %

55,1 %

10,2 %

0,0 %

17

27

5

0

Total 49

Alternativer Prosent Verdi

10
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11. 11. I hvilken grad er det etablert verktøy som gir støtte for analyse, oppfølging og revisjon av 
prosjektmessig risiko i prosjektgjennomføringen?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det i Telenor 
eksisterer noe standard verktøy som 
gir støtte for analyse, oppfølging og 
revisjon av prosjektmessig risiko i 
prosjektgjennomføringen.
Det er utarbeidet en 
kravspesifikasjon som viser hva 
slags støtte som det er behov for. 
Det finnes enkle verktøy i form av 
sjekklister, tekniske notater og 
andre enkle hjelpemidler.
Det finnes et helhetlig sett med 
verktøy og metodeansvarlig har en 
klar oppfatning om hva som 
mangler. Alle potensielle brukere av 
verktøyene er kjent med disse.
Verktøy som tilfredsstiller alle 
identifiserte krav er etablert og disse 
brukes av alle potensielle brukere. 
Det rapporteres kontinuerlig på 
videreutvikling og forbedring.

41,7 %

50,0 %

6,3 %

2,1 %

20

24

3

1

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

11
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12. 12.I hvilken grad er det etablert en metode for etteranalyse av prosjektmessig risiko og 
erfaringsinnsamling i avslutningsfasen?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det i Telenor 
eksisterer noen metode for 
etteranalyse av risiko og 
erfaringsinnsamling på 
prosjektmessig risiko i 
avslutningsfasen.
Det finnes en metode for 
etteranalyse av risiko og 
erfaringsinnsamling i 
avslutningsfasen.
Metoden er i bruk i alle prosjekter og 
risikoeierne har fokus på at 
endringer i prosjektmessig risiko blir 
analysert og evaluert i 
avslutningsfasen med henblikk på 
læring.
Prosjektledere opplever tilstrekkelig 
verktøy/ prosesstøtte for å foreta 
sluttanalysen av prosjektrisiko. 
Metoden blir revidert løpende og 
videreutviklet sentralt i Telenor.

66,7 %

25,0 %

4,2 %

4,2 %

32

12

2

2

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

12
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13. 13. Er du kjent med begrepet forretningsmessig risiko, og hvordan er eierskapet til 
forretningsmessig risiko organisert i Telenor?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til betydningen av 
begrepet ”forretningsmessig risiko”.
Termen er innført hos de sentrale 
prosjektmetode ansvarlige, den er 
definert og det er i sentrale 
ledergrupper akseptert at 
forretningsrisiko styring skal 
operasjonaliseres.
Det er etablert et tydelig eierskap 
for 
forretningsrisiko og det finnes planer 
for innføring av metoder for 
håndtering av forretningsmessig 
risiko og optimalisering av bruken av 
metodene.
Alle som jobber med prosjekt er 
kjent med konseptet, eierskaper er 
tydelig definert og det gjøres 
løpende vedlikehold av konsepter, 

29,8 %

53,2 %

8,5 %

8,5 %

14

25

4

4

Total 47

Alternativer Prosent Verdi

13
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14. 14. I hvilken grad er det etablert metodikk for identifisering av og planlegging i forhold til 
forretningsmessig risiko som en del av analysefasen?

1
2

3

4

Jeg kjenner ikke til en slik metode.
Jeg kjenner til at det finnes en slik 
metode.
Metoden ble brukt i mitt prosjekt og 
oppdragsgivere etterspurte dette.
Jeg kjenner til at metoden benyttes 
regelmessig og videreutvikles i tråd 
med selskapets strategi.

41,7 %
29,2 %

25,0 %

4,2 %

20
14

12

2

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

14
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15. 15. Hvordan klassifiseres prosjekter mht. grad av målendring?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at prosjekter 
vurderes forskjellig i forhold til 
målendring.
I mitt prosjekt innrettet 
oppdragsgivere mandater på 
hvorvidt prosjektet kunne bli 
gjenstand for målendring.
Jeg kjenner til at det er etablert 
kategorier av prosjekt fra statiske til 
svært dynamiske i forhold til 
målendringer og det finnes et sett 
med kriterier for å vurdere hvilken 
klassifisering et prosjekt skal ha.
Jeg kjenner til at klassifisering og 
kriterier for målendring eies av en 
enhet og vedlikeholdes jevnlig - det 
er utarbeidet måltall og utføres 
målinger.

74,5 %

19,1 %

4,3 %

2,1 %

35

9

2

1

Total 47

Alternativer Prosent Verdi

15
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16. 16. I hvilken grad er det etablert en metode for oppfølging av forretningsmessig risiko i 
realiseringsfasen?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at prosjekter jobber 
aktivt med revisjon av 
forretningsrisiko etter B2.
Jeg kjenner til at det er en metode 
for dette i Telenor og at det finnes 
minimums støtte og verktøy for 
kjøring av metode.
I mitt prosjekt fulgte vi opp 
forretningsrisiko og oppdragsgiver 
etterspurte dette jevnlig.
I mitt prosjekt evaluerte vi 
oppfølging og styring på området 
forretningsrisiko og gav dedikert 
tilbakemelding til metodeeier.

45,8 %

29,2 %

20,8 %

4,2 %

22

14

10

2

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

16
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17. 17. I hvilken grad benyttes veiledning om forretningsmessige risikoelementer som bør vurderes i 
analyse/realiseringsfase?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at det finnes 
veiledning om forretningsrisiko 
elementer i Telenor som bør 
vurderes.
Telenor har en veiledning som 
omhandler foretningsmessige 
risikoelementer som bør vurderes i 
hhv. analyse og realiseringsfaser. 
Denne er tilgjengelig for alle 
Prosjekt-/eiere, /ledere m.v.
I mitt prosjekt brukte vi denne 
veiledningen og det utførtes revisjon 
og rapportering på området.
I mitt prosjekt evaluerte vi denne 
veiledningen og gav dedikert 
tilbakemelding til metodeeier.

60,4 %

29,2 %

10,4 %

0,0 %

29

14

5

0

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

17
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18. 18. I hvilken grad er det etablert verktøy som gir støtte for analyse, oppfølging og revisjon av 
forretningsrisiko i prosjektgjennomføringen?

1
2

3

4

Kjenner ikke til slik verktøystøtte.
I mitt prosjekt hadde vi tilgjengelig 
slikt verktøy i form av sjekklister, 
teknikknotat eller lignende.
Det finnes et mer helhetlig sett med 
verktøy og metodeansvarlig har et 
tydelig begrep om hva som mangler. 
Alle brukere av verktøy er kjent 
med 
verktøyene.
Alle identifiserte verktøykrav er 
etablert, alle brukere benytter disse 
og det rapporteres på 

68,8 %
22,9 %

8,3 %

0,0 %

33
11

4

0

Total 48

Alternativer Prosent Verdi
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19. 19. Er du kjent med begrepet porteføljemessig risiko, og hvordan eierskapet til porteføljemessig 
risiko er organisert i dine prosjekter?

1

2

3

4

Begrepet porteføljemessig risiko er 
ikke kjent.
Begrepet er kjent for ledere og i 
administrasjonen av 
prosjektporteføljen.
Eierskap til prosessen med 
porteføljemessig risiko er definert.
Ledelsen utøver et aktivt eierskap til 
prosessen med 
porteføljerisikohåndtering.

56,3 %

31,3 %

8,3 %

4,2 %

27

15

4

2

Total 48

Alternativer Prosent Verdi
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20. 20. I hvilken grad er en metode for analyse og styring av porteføljemessig risiko etablert?

1
2
3

4

Metoden foreligger ikke.
Metoden er beskrevet og tilgjengelig.
Metoden benyttes sporadisk ved 
gjennomgang av prosjektporteføljen.
Metoden benyttes regelmessig og 
videreutvikles i tråd med selskapets 
strategi.

75,0 %
13,6 %
9,1 %

2,3 %

33
6
4

1

Total 44

Alternativer Prosent Verdi
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21. 21. Hvordan benyttes klassifisering av ønsket risikonivå i Telenor?

1

2

3

4

Porteføljeeiere har ikke noe forhold 
til risikonivået for de ulike 
prosjekttypene.
Porteføljeeierer er klar over at 
risikonivået bør variere for de ulike 
prosjekttypene.
Akseptabelt risikospenn er beskrevet 
for de ulike kategoriene i 
prosjektporteføljen.
Akseptabelt risikospenn benyttes 
aktivt som styringsparameter for 
prosjektporteføljen.

59,1 %

36,4 %

2,3 %

2,3 %

26

16

1

1

Total 44

Alternativer Prosent Verdi

21



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:50:48

22. 22. I hvilken grad er det etablert en metode for løpende oppfølging og håndtering av 
porteføljemessig risiko?

1
2
3

4

Metoden foreligger ikke.
Metoden er beskrevet og tilgjengelig.
Metoden benyttes sporadisk ved 
gjennomgang av prosjektporteføljen.
Metoden er en integrert i 
porteføljestyringen og benyttes 
systematisk.

75,6 %
12,2 %
12,2 %

0,0 %

31
5
5

0

Total 41

Alternativer Prosent Verdi
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23. 23. Hvordan standardiseres porteføljemessige risikoelementer i et strategisk perspektiv?

1

2

3

4

Standard porteføljemessige 
risikoelementer foreligger ikke.
Risikoelementer knyttet til 
porteføljen er standardardisert.
Standard porteføljemessige 
risikoelementer benyttes ved 
analyse av prosjektporteføljen.
Standard porteføljemessige 
risikoelementene revideres 
regelmessig.

78,0 %

17,1 %

2,4 %

2,4 %

32

7

1

1

Total 41

Alternativer Prosent Verdi

23



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:50:54

24. 24. I hvilken grad er det etablert et verktøy som gir støtte for analyse og håndtering av 
porteføljemessig risiko?

1

2

3

4

Aktørene har ikke noe forhold til 
behovet for støtteverktøy.
Behov for verktøystøtte er 
dokumentert.
Verktøy benyttes sporadisk ved 
analyser av prosjektporteføljen.
Verktøyet er en integrert i 
porteføljestyringen og anvendes 
systematisk.

76,2 %

11,9 %

11,9 %

0,0 %

32

5

5

0

Total 42

Alternativer Prosent Verdi
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25. 25. Ta stilling til følgende: Usikkerhetsstyring ”skreddersys” av prosjektet selv.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

4,2 %
31,3 %
35,4 %
27,1 %
2,1 %

2
15
17
13
1

Total 48

Alternativer Prosent Verdi
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26. 26. Ta stilling til følgende:Usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

8,3 %
31,3 %
41,7 %
14,6 %
4,2 %

4
15
20
7
2

Total 48

Alternativer Prosent Verdi
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27. 27. Finnes det noen standardiserte formularer for periodisk rapportering av usikkerhet i de 
prosjektene du har vært med på?

1

2

3
4

Ja, og de er stort sett like for alle 
prosjekter.
Ja, men de utarbeides for det 
enkelte prosjekt.
Nei
Usikker

72,9 %

20,8 %

2,1 %
4,2 %

35

10

1
2

Total 48

Alternativer Prosent Verdi
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28. 28. Benyttes resultatet fra usikkerhetsanalyser som grunnlag for å få en bemanning av prosjektet 
som svarer opp mot den identifiserte usikkerheten?

1
2
3

Ja
Nei
Usikker

29,2 %
35,4 %
35,4 %

14
17
17

Total 48

Alternativer Prosent Verdi
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29. 29. I hvilken grad mener du at det er det etablert et forståelig, entydig og relevant begrepsapparat 
om usikkerhetsstyring i din virksomhet?

1
2
3
4

0
1
2
3

6,4 %
51,1 %
34,0 %
8,5 %

3
24
16
4

Total 47

Alternativer Prosent Verdi

29
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30. 30. I hvilken grad tror du usikkerhetsstyring har, eller vil få, en fremtredende plass i virksomhetens 
ledelsesfilosofi?

1
2
3
4

0
1
2
3

14,9 %
29,8 %
44,7 %
10,6 %

7
14
21
5

Total 47

Alternativer Prosent Verdi

30
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31. 31. I hvilken grad har du opplevd at prosjekteier benytter resultatene fra 
usikkerhetsrapporteringen?

1
2
3
4

0
1
2
3

12,8 %
38,3 %
34,0 %
14,9 %

6
18
16
7

Total 47

Alternativer Prosent Verdi

31
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32. 32. Hvilken av de påfølgende påstandene mener du passer best til din organisasjon?

1

2

3

I vår bedrift/etat har vi en god kultur 
for å håndtere usikkerhet, som 
ivaretar både risiko- og 
mulighetshåndtering.
Kulturen er bra, men mest rettet mot 
risikohåndtering.
Vi har liten eller ingen kultur for 
håndtering av usikkerhet.

2,1 %

79,2 %

18,8 %

1

38

9

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

32
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33. 33. Ta stilling til følgende påstand: ”I vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å gi uttrykk 
for usikkerhet”

1
2
3
4

0
1
2
3

58,3 %
35,4 %
4,2 %
2,1 %

28
17
2
1

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

33
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34. 34. I hvilken grad oppfatter du miljøet i din organisasjon er slik at dårlige nyheter kommer frem 
tidlig nok til at problemet kan løses best mulig?

1
2
3
4

0
1
2
3

10,4 %
14,6 %
54,2 %
20,8 %

5
7
26
10

Total 48

Alternativer Prosent Verdi

34
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35. 35. Mange hevder at mangelvare nr. 1 i prosjekter er de gode spørsmålene til riktig tid. I hvilken 
grad føler du at forholdene i din bedrift er slik at disse viktige spørsmålene kan få komme fram?

1
2
3
4

0
1
2
3

2,1 %
29,8 %
57,4 %
10,6 %

1
14
27
5

Total 47

Alternativer Prosent Verdi

35
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PUS i Telenor

Publisert fra 01.05.2007 til 14.05.2007
7 svar (7 unike)

Filter (Filtrert prosjekteier)

"1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:" = "Styringsgruppe - deltaker"
"1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:" = "Styringsgruppe – prosjekteier"

1. 1. Jeg besvarer spørreskjemaet som:

1
2
3
4
5
6
7

Prosjektleder Fixed
Prosjektleder Mobil
Prosjektleder R&I
Delprosjektleder IS
Styringsgruppe – prosjekteier
Styringsgruppe - deltaker
Linjefunksjon

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
57,1 %
42,9 %
0,0 %

0
0
0
0
4
3
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

1
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2. 2. Kjønn

1
2

Mann
Kvinne

100,0 %
0,0 %

7
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

2
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3. 3. Alder

1
2
3
4
5
6

20 år eller yngre
Mellom 21 og 30 år
Mellom 31 og 40 år
Mellom 41 og 50 år
Mellom 51 og 60 år
61 år eller eldre

0,0 %
0,0 %
28,6 %
42,9 %
28,6 %
0,0 %

0
0
2
3
2
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

3
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4. 4. Hvor lang jobberfaring har du med prosjekter?

1
2
3

0 – 3 år
3 – 8 år
8 eller flere år

0,0 %
0,0 %

100,0 %

0
0
7

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

4
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5. 5. Utdannelsesnivå

1
2
3
4
5

Fagskole/el. tilsvarende
Ingeniør/økonom (bachelor)
Sivilingeniør/siviløkonom (master)
Høyere grad (Ph.D)
Annet

0,0 %
28,6 %
71,4 %
0,0 %
0,0 %

0
2
5
0
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

5
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6. 6. Er du kjent med begrepet prosjektmessig risiko, og hvordan er eierskapet til prosjektmessig risiko 
organisert i Telenor?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til betydningen av 
begrepet ”prosjektmessig risiko”.
Begrepet er kjent og akseptert hos 
prosjektledere og sentrale 
ledergrupper og det er vedtatt at 
styring av prosjektmessig risiko skal 
operasjonaliseres.
Prosjekteiere har akseptert eierskap 
til den prosjektmessig risiko og 
opplever at denne er likt 
dokumentert og gjenkjennbar på 
tvers av prosjekter.
Alle som jobber med prosjekter er 
kjent med begrepet og det gjøres 
løpende vedlikehold av begreper og 
dokumentasjonskrav.

0,0 %

57,1 %

42,9 %

0,0 %

0

4

3

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

6
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7. 7. I hvilken grad er det etablert metodikk for identifisering av og planlegging i forhold til 
prosjektmessig risiko som en del av analysefasen?

1
2

3

4

Jeg kjenner ikke til noen metodikk.
Jeg kjenner til at det eksisterer en 
beskrevet metodikk som kan brukes 
før B2 beslutning.
Metodikken brukes i alle prosjekter 
og prosjekteier har fokus på at 
prosjektmessig risiko blir belyst i 
analysen.
Prosjektledere og prosjekteiere 
opplever at metodikken er 
tilfredsstillende og skalerbar til 
prosjektenes størrelse og 
kompleksitet og at den vedlikeholdes 
og oppdateres løpende.

14,3 %
14,3 %

57,1 %

14,3 %

1
1

4

1

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

7



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:57:40

8. 8. I hvilken grad er det etablert en metode for oppfølging av prosjektmessig risiko i gjennomførings- 
og lanseringsfase (B2-B4)?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det finnes noe 
krav til dette eller noen metodikk.
Jeg kjenner til at det eksisterer en 
beskrevet metodikk for oppfølging 
av prosjektmessig risiko i 
gjennomførings- og lanseringsfasen 
(B2-B4).
Metodikken brukes i alle prosjekter 
og prosjekteier har fokus på at 
prosjektmessig risiko blir fulgt opp 
og revurdert regelmessig.
Prosjektledere opplever tilstrekkelig 
verktøy – og prosesstøtte for å 
uttøve risikostyring i 
gjennomførings- og lanseringsfasen 
(B2-B4) i prosjektet. Metodikken blir 
revidert løpende og videreutviklet 
sentralt i Telenor.

14,3 %

42,9 %

42,9 %

0,0 %

1

3

3

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

8
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9. 9. Hvilke metoder/rutiner finnes i Telenor for å utnytte mulighetene i prosjekter?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at vi har en 
metodikk for å identifisere positive 
utfallsrom i risikoanalysen.
Prosjektene identifiserer positive 
utfallsrom som del av risikoanalysen
Prosjektene identifiserer kontinuerlig 
og følger opp de mulighetene som 
blir identifisert.
Det er etablert insentiver som del av 
risikostyringsmetodikken for at 
prosjektene også ser på 
mulighetssiden.

57,1 %

0,0 %

42,9 %

0,0 %

4

0

3

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

9
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10. 10. Hvordan standardiseres prosjektmessige risikoelementer som bør vurderes i en 
analyse/realiseringsfase?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det finnes 
noen form for sjekklister eller 
katalogisering av prosjektmessige 
risikoelementer som bør vurderes i 
hhv analyse-, gjennomførings-og 
lanseringsfaser.
Det finnes en veiledning som er 
tilgjengelig for prosjektene som 
omhandler prosjektmessige 
risikoelementer som skal vurderes i 
de forskjellige prosjektfasene.
Veiledningen er kjent for alle 
potensielle brukere (PL, 
Styringsgrupper, revisorer) .Det er 
etablert akseptkriterier for ulike 
typer risiko og det utføres revisjon 
og rapportering på området.
Alle prosjekter evalueres og 
rapporterer på styring av 
prosjektmessig risiko ved B5. Eier 
av 
metoden mottar rapport for 

28,6 %

57,1 %

0,0 %

14,3 %

2

4

0

1

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

10
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11. 11. I hvilken grad er det etablert verktøy som gir støtte for analyse, oppfølging og revisjon av 
prosjektmessig risiko i prosjektgjennomføringen?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det i Telenor 
eksisterer noe standard verktøy som 
gir støtte for analyse, oppfølging og 
revisjon av prosjektmessig risiko i 
prosjektgjennomføringen.
Det er utarbeidet en 
kravspesifikasjon som viser hva 
slags støtte som det er behov for. 
Det finnes enkle verktøy i form av 
sjekklister, tekniske notater og 
andre enkle hjelpemidler.
Det finnes et helhetlig sett med 
verktøy og metodeansvarlig har en 
klar oppfatning om hva som 
mangler. Alle potensielle brukere av 
verktøyene er kjent med disse.
Verktøy som tilfredsstiller alle 
identifiserte krav er etablert og disse 
brukes av alle potensielle brukere. 
Det rapporteres kontinuerlig på 
videreutvikling og forbedring.

42,9 %

42,9 %

14,3 %

0,0 %

3

3

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

11
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12. 12.I hvilken grad er det etablert en metode for etteranalyse av prosjektmessig risiko og 
erfaringsinnsamling i avslutningsfasen?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til at det i Telenor 
eksisterer noen metode for 
etteranalyse av risiko og 
erfaringsinnsamling på 
prosjektmessig risiko i 
avslutningsfasen.
Det finnes en metode for 
etteranalyse av risiko og 
erfaringsinnsamling i 
avslutningsfasen.
Metoden er i bruk i alle prosjekter og 
risikoeierne har fokus på at 
endringer i prosjektmessig risiko blir 
analysert og evaluert i 
avslutningsfasen med henblikk på 
læring.
Prosjektledere opplever tilstrekkelig 
verktøy/ prosesstøtte for å foreta 
sluttanalysen av prosjektrisiko. 
Metoden blir revidert løpende og 
videreutviklet sentralt i Telenor.

71,4 %

14,3 %

14,3 %

0,0 %

5

1

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

12
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13. 13. Er du kjent med begrepet forretningsmessig risiko, og hvordan er eierskapet til 
forretningsmessig risiko organisert i Telenor?

1

2

3

4

Jeg kjenner ikke til betydningen av 
begrepet ”forretningsmessig risiko”.
Termen er innført hos de sentrale 
prosjektmetode ansvarlige, den er 
definert og det er i sentrale 
ledergrupper akseptert at 
forretningsrisiko styring skal 
operasjonaliseres.
Det er etablert et tydelig eierskap 
for 
forretningsrisiko og det finnes planer 
for innføring av metoder for 
håndtering av forretningsmessig 
risiko og optimalisering av bruken av 
metodene.
Alle som jobber med prosjekt er 
kjent med konseptet, eierskaper er 
tydelig definert og det gjøres 
løpende vedlikehold av konsepter, 

28,6 %

57,1 %

14,3 %

0,0 %

2

4

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

13
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14. 14. I hvilken grad er det etablert metodikk for identifisering av og planlegging i forhold til 
forretningsmessig risiko som en del av analysefasen?

1
2

3

4

Jeg kjenner ikke til en slik metode.
Jeg kjenner til at det finnes en slik 
metode.
Metoden ble brukt i mitt prosjekt og 
oppdragsgivere etterspurte dette.
Jeg kjenner til at metoden benyttes 
regelmessig og videreutvikles i tråd 
med selskapets strategi.

28,6 %
57,1 %

14,3 %

0,0 %

2
4

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

14
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15. 15. Hvordan klassifiseres prosjekter mht. grad av målendring?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at prosjekter 
vurderes forskjellig i forhold til 
målendring.
I mitt prosjekt innrettet 
oppdragsgivere mandater på 
hvorvidt prosjektet kunne bli 
gjenstand for målendring.
Jeg kjenner til at det er etablert 
kategorier av prosjekt fra statiske til 
svært dynamiske i forhold til 
målendringer og det finnes et sett 
med kriterier for å vurdere hvilken 
klassifisering et prosjekt skal ha.
Jeg kjenner til at klassifisering og 
kriterier for målendring eies av en 
enhet og vedlikeholdes jevnlig - det 
er utarbeidet måltall og utføres 
målinger.

42,9 %

14,3 %

42,9 %

0,0 %

3

1

3

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

15
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16. 16. I hvilken grad er det etablert en metode for oppfølging av forretningsmessig risiko i 
realiseringsfasen?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at prosjekter jobber 
aktivt med revisjon av 
forretningsrisiko etter B2.
Jeg kjenner til at det er en metode 
for dette i Telenor og at det finnes 
minimums støtte og verktøy for 
kjøring av metode.
I mitt prosjekt fulgte vi opp 
forretningsrisiko og oppdragsgiver 
etterspurte dette jevnlig.
I mitt prosjekt evaluerte vi 
oppfølging og styring på området 
forretningsrisiko og gav dedikert 
tilbakemelding til metodeeier.

42,9 %

42,9 %

14,3 %

0,0 %

3

3

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

16
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17. 17. I hvilken grad benyttes veiledning om forretningsmessige risikoelementer som bør vurderes i 
analyse/realiseringsfase?

1

2

3

4

Kjenner ikke til at det finnes 
veiledning om forretningsrisiko 
elementer i Telenor som bør 
vurderes.
Telenor har en veiledning som 
omhandler foretningsmessige 
risikoelementer som bør vurderes i 
hhv. analyse og realiseringsfaser. 
Denne er tilgjengelig for alle 
Prosjekt-/eiere, /ledere m.v.
I mitt prosjekt brukte vi denne 
veiledningen og det utførtes revisjon 
og rapportering på området.
I mitt prosjekt evaluerte vi denne 
veiledningen og gav dedikert 
tilbakemelding til metodeeier.

50,0 %

33,3 %

16,7 %

0,0 %

3

2

1

0

Total 6

Alternativer Prosent Verdi

17
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18. 18. I hvilken grad er det etablert verktøy som gir støtte for analyse, oppfølging og revisjon av 
forretningsrisiko i prosjektgjennomføringen?

1
2

3

4

Kjenner ikke til slik verktøystøtte.
I mitt prosjekt hadde vi tilgjengelig 
slikt verktøy i form av sjekklister, 
teknikknotat eller lignende.
Det finnes et mer helhetlig sett med 
verktøy og metodeansvarlig har et 
tydelig begrep om hva som mangler. 
Alle brukere av verktøy er kjent 
med 
verktøyene.
Alle identifiserte verktøykrav er 
etablert, alle brukere benytter disse 
og det rapporteres på 

42,9 %
42,9 %

14,3 %

0,0 %

3
3

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

18



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:58:32

19. 19. Er du kjent med begrepet porteføljemessig risiko, og hvordan eierskapet til porteføljemessig 
risiko er organisert i dine prosjekter?

1

2

3

4

Begrepet porteføljemessig risiko er 
ikke kjent.
Begrepet er kjent for ledere og i 
administrasjonen av 
prosjektporteføljen.
Eierskap til prosessen med 
porteføljemessig risiko er definert.
Ledelsen utøver et aktivt eierskap til 
prosessen med 
porteføljerisikohåndtering.

42,9 %

42,9 %

14,3 %

0,0 %

3

3

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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20. 20. I hvilken grad er en metode for analyse og styring av porteføljemessig risiko etablert?

1
2
3

4

Metoden foreligger ikke.
Metoden er beskrevet og tilgjengelig.
Metoden benyttes sporadisk ved 
gjennomgang av prosjektporteføljen.
Metoden benyttes regelmessig og 
videreutvikles i tråd med selskapets 
strategi.

66,7 %
0,0 %
16,7 %

16,7 %

4
0
1

1

Total 6

Alternativer Prosent Verdi
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21. 21. Hvordan benyttes klassifisering av ønsket risikonivå i Telenor?

1

2

3

4

Porteføljeeiere har ikke noe forhold 
til risikonivået for de ulike 
prosjekttypene.
Porteføljeeierer er klar over at 
risikonivået bør variere for de ulike 
prosjekttypene.
Akseptabelt risikospenn er beskrevet 
for de ulike kategoriene i 
prosjektporteføljen.
Akseptabelt risikospenn benyttes 
aktivt som styringsparameter for 
prosjektporteføljen.

42,9 %

42,9 %

14,3 %

0,0 %

3

3

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

21



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:58:43

22. 22. I hvilken grad er det etablert en metode for løpende oppfølging og håndtering av 
porteføljemessig risiko?

1
2
3

4

Metoden foreligger ikke.
Metoden er beskrevet og tilgjengelig.
Metoden benyttes sporadisk ved 
gjennomgang av prosjektporteføljen.
Metoden er en integrert i 
porteføljestyringen og benyttes 
systematisk.

71,4 %
14,3 %
14,3 %

0,0 %

5
1
1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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23. 23. Hvordan standardiseres porteføljemessige risikoelementer i et strategisk perspektiv?

1

2

3

4

Standard porteføljemessige 
risikoelementer foreligger ikke.
Risikoelementer knyttet til 
porteføljen er standardardisert.
Standard porteføljemessige 
risikoelementer benyttes ved 
analyse av prosjektporteføljen.
Standard porteføljemessige 
risikoelementene revideres 
regelmessig.

71,4 %

14,3 %

14,3 %

0,0 %

5

1

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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24. 24. I hvilken grad er det etablert et verktøy som gir støtte for analyse og håndtering av 
porteføljemessig risiko?

1

2

3

4

Aktørene har ikke noe forhold til 
behovet for støtteverktøy.
Behov for verktøystøtte er 
dokumentert.
Verktøy benyttes sporadisk ved 
analyser av prosjektporteføljen.
Verktøyet er en integrert i 
porteføljestyringen og anvendes 
systematisk.

57,1 %

28,6 %

14,3 %

0,0 %

4

2

1

0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi

24



QuestBack eksport - PUS i Telenor15.05.2007 13:58:59

25. 25. Ta stilling til følgende: Usikkerhetsstyring ”skreddersys” av prosjektet selv.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

0,0 %
42,9 %
28,6 %
14,3 %
14,3 %

0
3
2
1
1

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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26. 26. Ta stilling til følgende:Usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

28,6 %
57,1 %
14,3 %
0,0 %
0,0 %

2
4
1
0
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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27. 27. Finnes det noen standardiserte formularer for periodisk rapportering av usikkerhet i de 
prosjektene du har vært med på?

1

2

3
4

Ja, og de er stort sett like for alle 
prosjekter.
Ja, men de utarbeides for det 
enkelte prosjekt.
Nei
Usikker

57,1 %

28,6 %

14,3 %
0,0 %

4

2

1
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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28. 28. Benyttes resultatet fra usikkerhetsanalyser som grunnlag for å få en bemanning av prosjektet 
som svarer opp mot den identifiserte usikkerheten?

1
2
3

Ja
Nei
Usikker

42,9 %
42,9 %
14,3 %

3
3
1

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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29. 29. I hvilken grad mener du at det er det etablert et forståelig, entydig og relevant begrepsapparat 
om usikkerhetsstyring i din virksomhet?

1
2
3
4

0
1
2
3

28,6 %
42,9 %
28,6 %
0,0 %

2
3
2
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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30. 30. I hvilken grad tror du usikkerhetsstyring har, eller vil få, en fremtredende plass i virksomhetens 
ledelsesfilosofi?

1
2
3
4

0
1
2
3

28,6 %
57,1 %
0,0 %
14,3 %

2
4
0
1

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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31. 31. I hvilken grad har du opplevd at prosjekteier benytter resultatene fra 
usikkerhetsrapporteringen?

1
2
3
4

0
1
2
3

28,6 %
14,3 %
57,1 %
0,0 %

2
1
4
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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32. 32. Hvilken av de påfølgende påstandene mener du passer best til din organisasjon?

1

2

3

I vår bedrift/etat har vi en god kultur 
for å håndtere usikkerhet, som 
ivaretar både risiko- og 
mulighetshåndtering.
Kulturen er bra, men mest rettet mot 
risikohåndtering.
Vi har liten eller ingen kultur for 
håndtering av usikkerhet.

0,0 %

71,4 %

28,6 %

0

5

2

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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33. 33. Ta stilling til følgende påstand: ”I vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å gi uttrykk 
for usikkerhet”

1
2
3
4

0
1
2
3

57,1 %
14,3 %
28,6 %
0,0 %

4
1
2
0

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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34. 34. I hvilken grad oppfatter du miljøet i din organisasjon er slik at dårlige nyheter kommer frem 
tidlig nok til at problemet kan løses best mulig?

1
2
3
4

0
1
2
3

14,3 %
14,3 %
57,1 %
14,3 %

1
1
4
1

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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35. 35. Mange hevder at mangelvare nr. 1 i prosjekter er de gode spørsmålene til riktig tid. I hvilken 
grad føler du at forholdene i din bedrift er slik at disse viktige spørsmålene kan få komme fram?

1
2
3
4

0
1
2
3

0,0 %
14,3 %
71,4 %
14,3 %

0
1
5
1

Total 7

Alternativer Prosent Verdi
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schedule? 
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If no: 

Weeks ahead of plan: 

Weeks after plan: 
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Measures: 

According to 
budget? 

Yes: 

No: 

If no: 

Deviation: 

Reasons: 

Measures:  

Main results this period: 
 

 

Deviation from to activity plans: 
 

Planned results next period: 

 

Risk factors for project activity:  
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Review board comments:  
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1. Element 1 
Beskrivelse:  Tiltak: Ansvarlig: 

   
  

Status:   
   

  
Sannsynlighet: H/M/L   
Konsekvens: H/M/L   

   

2. Element 2 
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Status:   
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Veiledning 
Risikovurderingen for prosjekter er ment å skulle synliggjøre de risikomomenter som påvirker prosjektet. 
Dokumentet bør benyttes for periodisk rapportering av risikomomenter, iverksatte tiltak og status til prosjektets 
styringsgruppe. Frekvensen på rapporteringen besluttes av styringsgruppen/ evalueringsteamet (månedlig eller 
kvartalsvis anbefales). Dokumentet kan også benyttes som et prosjektinternt oppfølgingsdokument.  
 
De identifiserte risikoelementene vurderes ut fra to dimensjoner: 
 

 Sannsynlighet for inntreffelse og 
 Konsekvens for prosjektet ved inntreffelse 

 
Med konsekvens for prosjektet inkluderes også konsekvenser for Telenor, som for eksempel tap av omdømme.  
Tiltak som iverksettes bør ha til hensikt å redusere konsekvens for prosjektet og/eller sannsynligheten for 
inntreffelse. 

Fremgangsmåte: 
• Identifisere risikoelementer mot prosjektmålene som vil påvirke prosjektet. Disse bør fokusere på 

prosjektkostnader, fremdrift, måloppnåelse og eventuelle konsekvenser for Telenors omdømme. 
• For de ulike risikoelementene beskrives konsekvensen ved at de inntreffer og hvor sannsynlig det er at de 

vil inntreffe. 
 
Sannsynligheten bedømmes etter følgende kvalitative skala. 

- Høy sannsynlighet (svarende til en høyere sannsynlighet enn 30%) 
- Middels sannsynlighet (svarende til en sannsynlighet mellom 10% til 30%) 
- Lav sannsynlighet (svarende til en lavere sannsynlighet enn 10%) 

Tidskonsekvensen/fremdriften, gitt at risikoen opptrer, bedømmes etter følgende kvalitative skala 
- S; Stor forsinkelse i ferdigstillelsen av fase 1 (svarende til en større forsinkelse enn 4 uker) 
- M; Middels forsinkelse i ferdigstillelsen av fase 1 (svarende til en forsinkelse på mellom 1 og 4 

uker) 
- L; Liten forsinkelse i ferdigstillelsen av fase 1 (svarende til en mindre forsinkelse enn 1 uke) 

Kvalitetskonsekvensen, gitt at risikoen opptrer, bedømmes ved hjelp av følgende kvalitative skala: 
- S; Stor kvalitetsreduksjon 
- M; Middels kvalitetsreduksjon 
- L; Liten kvalitetsreduksjon 

Kostnadskonsekvensen, gitt at risikoen opptrer, bedømmes ved hjelp av følgende kvantitative skala: 
- S; Stor kostnadsøkning (svarende til en kostnadsøkning større enn 20%) 
- M; Middels kostnadsøkning (svarende til en kostnadsøkning mellom 5% til 20%) 
- L; Liten kostnadsøkning (svarende til en kostnadsøkning mindre enn 5%) 

 
• For de ulike risikoelementene beskrives hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere enten 

konsekvensene ved eller sannsynligheten for inntreffelse. Tiltakene bør være så konkret som mulig og det 
utpekes en ansvarlig for hvert av tiltakene.  

• Rapporten oppdateres periodisk og legges frem for styringsgruppen/evalueringsteamet iht avtalt frekvens. 
Endring fra forrige rapport kan med fordel vises i diagrammet ved å legge inn en pil som viser hvordan 
sannsynlighet og konsekvens har endret seg. 

 
• Dersom det identifiseres mange risikoelementer vil det være en fordel å fokusere på de viktigste; de som har 

høyest konsekvens og sannsynlighet for inntreffelse, og kun presentere f.eks en ”topp 10” liste til 
styringsgruppen/evalueringsteamet. 
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