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Forord 

Denne rapporten er den avsluttende masteroppgaven i mitt studium ved Institutt for Industriell 

Økonomi og Teknologiledelse ved Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet. 

 

Gjennom arbeidet har jeg fått mulighet til å sette meg inn i et interessant og viktig fagfelt i 

prosjektledelse. Prosessen har vært veldig spennende og lærerikt. Det er gjerne slik at veien 

blir til mens en går i slike prosjekter, emner kunne vært lagt til og andre trukket fra. Jeg kunne 

har jobbet med denne problemsstillingen i en evighet, da dette både var spennende og 

interessant. Men alt i alt er jeg fornøyd med resultatet jeg her presenterer.  

 

Jeg vil benytte anledningen til å takke Agnar Johansen for de råd han har gitt meg som min 

veileder. Ved å stille de kritiske spørsmålene har han utfordret meg til å tenke nytt. Gode 

historier og mulighet til å få delta på møter har vært inspirasjonskilder. 

Jeg vil takke min faglærer, Bjørn Andersen, for alltid ta seg tid når jeg enten dukket opp på 

kontoret eller sendte haste mail. Veiledningen har alltid vært konstruktiv og god.  

Jeg vil også rette en stor takk til Leif Tore Vinje som i hverdager, som helligdager, har stilt 

opp og hjulpet meg. Veiledningsmøtene har vært en fryd og har fått tiden til å fly. Diskusjon 

om både faglig og ikke- faglige temaer har vært veldig interessante, og vil bli savnet. 

 

Ingrid Spjelkavik og Lars Onsøyen for å stille opp på kort varsel for å veilede meg. Jeg setter 

stor pris på det og rådene var til stor hjelp, takk. 

 

Ellers vil jeg rette en sto takk til alle som har hjulpet meg underveis i oppgaven. Både ved å 

stille opp på intervjuer, være tilgjengelig på mail, telefon eller ved å supplere meg med nyttig 

informasjon. Jeg hadde aldri klart dette uten deres hjelp. 

 

Jeg vil takke venner og familie for å ha holdt ut og støttet meg igjennom disse årene. 

 

Takk, Kristin for nok engang stille din dyrebare tid til disposisjon for korrekturlesning. Og for 

de råd, den oppmuntringen og støtten du har gitt meg. Du er min favoritt søster. 
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Takk til pappa for hjulpet til med gjennomlesning, og til mamma for å stille opp som 

barnevakt døgnet rundt.   

 

Alf, jeg hadde ikke kommet meg igjennom dette uten våre diskusjoner, den moralske støtten 

og de råd du ga meg underveis. Du er en fantastisk. 

 

Som en avslutning på dette forordet vil jeg låne et sitat av en mann som det alltid er like 

interessant å lytte til og diskutere med; 

”normaly is good enough”. 
- Mika Kojonkoski 

 

 

 

 

Til Sokrates, mammas lille engel. 

 

 

Trondheim 11.06.2007 

 

 

 

Hege Færø Bakken 
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Sammendrag 

 

Usikkerhetsstyring er i dag et sentralt tema som mange bedrifter ønsker å rette fokus mot. Ved 

å redusere usikkerhet i et prosjekt vil en ha mulighet til å senke kostnadene og kanskje også 

oppnå større utbytte. Det finne mange teorier og metoder på hvordan man best mulig styrer 

usikkerhet. Statoil er blant bedriftene som ønsker å rette enda større fokus på hvordan 

usikkerhet styres og håndteres. Selv om de kan regnes som en av de ledende innen 

usikkerhetsstyring i Norge, ønsker de å bli enda bedre. 

 

I denne masteroppgaven vil det bli gjort casestudie for å se på hvordan usikkerhetsstyring blir 

håndtert i Statoil. Tyrihans, et feltutbyggingsprosjekt i regi av Statoil, ble valgt som case. Et 

av målene med oppgaven var å se på hvordan usikkerhetsstyring generelt blir håndtert i 

Tyrihans, og hvordan dette forholder seg til de retningslinjer og krav som Statoil har. Statoil 

krever at det skal utføres usikkerhetsstyring alle prosjekter og de anbefaler at PIMS (Project 

Information Management System) brukes som verktøy for registrering av usikkerhet. Et av 

målene til Statoil er å få en kontinuerlig usikkerhetsstyring gjennom hele prosjektet. Tyrihans 

har fokus på usikkerhetsstyring og usikkerhetsledelse, ved blant annet å legge vekt på at dette 

er en aktivitet som skal foregå igjennom hele prosjektet. Prosjektledelsen ønsker å legge vekt 

på at usikkerhetsstyring skal integreres i prosjektet, og ikke komme som et tillegg. Tyrihans 

kan fremdeles forbedre en generell forståelse av at usikkerhetsstyring er nyttig og ikke bare et 

innrapporteringssystem. 

 

Tyrihans følger de anbefalinger og retningslinjer som Statoils Styrende dokumenter har, og 

har tilpasset disse til prosjektet. Usikkerhetsregisteret i PIMS brukes aktivt og ved å knytte 

usikkerhetselementer opp mot tilsyn danner Tyrihans ny praksis innad i Statoil. PIMS er 

relativt lett å bruke og tilgjengelig for alle i prosjektet.  

 

Usikkerhetsregisteret til Tyrihans inneholdt for mange åpne usikkerhetselementer og flere av 

disse var for mangelfullt utfylt. Dette kan lett gjøre styring av usikkerhetene uhåndterbart, og 
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en anbefaling for forbedring vil være å stille strengere krav til det som legges inn i 

usikkerhetsregisteret.  

 

Oppgaven hadde også som mål å studere og diskutere hva som kan defineres som “best 

praksis” innen usikkerhetsstyring og hvordan dette kan måles opp mot praksis i Statoil og 

Tyrihans.  Å definere ”best praksis” viste seg å være vanskelig, nærmest umulig. Det er heller 

ikke alltid nødvendig å utføre beste praksis, effektiv usikkerhetsstyring er som oftest godt 

nok. På bakgrunn av dette kan man si at den beste praksis på usikkerhetsstyring er å vite når 

en skal si stopp, og tilpasse usikkerhetsstyringssystemet til det enkelte prosjektet. 

 

Som første prosjekt i Statoil har Tyrihans tatt i bruk indikatorer som skal gi tidligvarsling på 

problemer i prosjektet. Det ble sett på hvordan Tyrihans bruker disse, og indikatorene ble 

brukt som utgangspunkt i videreutvikling og tilpassing av indikatorene Kritisk sti og 

Temperaturmåling. Disse to indikatorene legger vekt på hvordan en kan oppdage signaler på 

problemer i prosjektet på et tidlig tidspunkt. Kritisk sti er en indikator som overvåker 

underleverandører og deres tidsfrister for leveranse, mens temperaturmåling tar for ”feel 

good”-faktoren blant prosjektmedlemmer, dvs generell stemning og motivasjon.  

På bakgrunn av funn og vurdering som ble gjort i casestudiet ble det også utarbeidet to 

modeller, Proaktiv og Promod. Disse blir presentert og vurdert i denne oppgaven. 

Proaktiv er en modell som gir retningslinjer for hvordan signaler som gir tidligvarsling av 

problem håndteres på en strukturert og effektiv måtte. I tillegg til dette vil modellen bidra til 

at viktigheten til kommunikasjon mellom de forskjellige partene i prosjektet synliggjøres og 

at det legges vekt på erfarings- og kunnskapsoverføring både innad i prosjektet og på tvers av 

tilsvarende prosjekter.  

 

Formålet med Promod- modellen var å øke fleksibiliteten i prosjekt og på denne måten åpne 

for nye muligheter, uten samtidig å miste trykket i hovedprosjektet. Modellen ble utarbeidet i 

nært samarbeid med veileder og interessenter i Statoil. Promod- modellen ble utviklet som et 

et resultat av at et av målene for oppgaven var å gi anbefalinger på hvordan 

usikkerhetsstyringen i Tyrihans kunne forbedres. Tyrihans hadde liten fokus på muligheter og 

modellen er et forsøk på å forbedre dette. 
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Summary 

 

Uncertainty management is one of the fields companies wants to bring into focus. By 

reducing project risk, the project may experience budget cut and increase profit. There are 

many different theories on how to manage uncertainty. Statoil, among others, wish to increase 

focus on how to handle and manage uncertainty. Even though they are one of the leading 

companies within this field in Norway, Statoil wants to improve. 

 

In this master thesis a case study on how uncertainty management is carried out in Statoil is 

conducted. Tyrihans, a field development project in the North Sea, was chosen as the object 

for the case study. One of the project tasks was to study how uncertainty management in 

general was conducted in Tyrihans, and compare it with the steering documents from Statoil. 

Statoil require a focus on uncertainty throughout the project and recommend the use of PIMS 

(Project Information Management System) as a tool. Tyrihans focus on how to handle 

uncertainty by emphasizing the importance of continuous uncertainty management throughout 

the project. The project management focus on how to integrate uncertainty management into 

the project. A general understanding of the importance of uncertainty management as 

something useful rather than just a report system is recommended.  

  

In handling uncertainty, Tyrihans comply with the rules and recommendations carried out by 

Statoil, and adjust to their specific needs. PIMS is used frequently, and by linking uncertainty 

and supervision, Tyrihans try a different approach. PIMS is easy to grasp and is available to 

everyone within the project. 

 

But, the system contains too many open uncertainty elements, and several of these were 

inadequate filled out. This may easily cause that the uncertainty management becomes 

unhandy, and it is recommended that the elements are more supplementary registered.  

 

Studying what might be defined as “best practice” in handling uncertainty and comparing this 

with how Statoil and Tyrihans handle uncertainty was another goal of the thesis.  
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Defining “best practice” turn out to be hard. In some cases this is not even necessary. 

Efficient uncertainty management is good enough.  

Based on this, “best practice” on uncertainty management can be defined as knowing when it 

is good enough, and making adjustment to fit the project.  

 

Tyrihans, as the first project in Statoil, use indicators to identify problems in the project at an 

early stage. This was studied and used as basis to develope the indicators Kritisk sti(critical 

path) and Temperaturmåling(Temperature measurement). Kritisk sti is based on how to detect 

late delivery from subcontractors and Temperaturmåling emphasize the importance of job 

satisfaction among project members.  

 

This thesis introduces two models, Proaktiv and Promod. They were designed based on the 

results of the case study. 

 

Proaktiv is a model that gives guidelines for how to handle early-warning signals in a 

structured and efficient way. In addition, this model will be helpful to show the importance of 

two things, communication between the different parts of the project, and also the transfer of 

experience and knowledge within this and similar projects. 

 

The objective for Promod is to increase the flexibility within the project and in this way open 

up for new possibilities without loosing the momentum in the main project. The model was 

composed in close collaboration with both supervisor and partners in Statoil. Promod was 

developed because one of the goals in this thesis was to give recommendations on how to 

improve the uncertainty management within Tyrihans. Tyrihans had little focus on 

possibilities within the project and this model is an attempt to improve this. 

 

 

 



 

            NTNU                                                                                                MASTEROPPGAVE 2007 

   

 

USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                             HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

vii 

INNHOLDSFORTEGNELSE  

 
Forord.................................................................................................................................................................i 
Sammendrag ................................................................................................................................................... iii 
Summary ...........................................................................................................................................................v 
INNHOLDSFORTEGNELSE.......................................................................................................................vii 
Begrepsavklaringer .........................................................................................................................................xi 
Tabelloversikt ................................................................................................................................................xvi 

Seksjon A. Innledning og metode....................................................................................... 1 

1. Introduksjon til ”Usikkerhetsstyring i et stort prosjekt”..........................................................2 
1.1. Formålet og bakgrunn for oppgaven.........................................................................................................2 
1.2. Beskrivelse av problem og behov .............................................................................................................3 
1.3. Målgruppe ..................................................................................................................................................4 
1.4. Mål ..............................................................................................................................................................4 
1.5. Avgrensinger og forbehold........................................................................................................................5 
1.6. Oppbygning av oppgaven........................................................................................................................10 

2. Metode/ Forskningsdesign ........................................................................................................... 12 
2.1. Kvalitativ og Kvantitativ metoder ..........................................................................................................12 
2.2. Kvalitativ metode.....................................................................................................................................13 
2.3. Triangulering ............................................................................................................................................15 
2.4. Litteraturstudie .........................................................................................................................................15 
2.5. Case studie................................................................................................................................................16 
2.6. Intervju......................................................................................................................................................17 
2.7. Kritikk til metodene .................................................................................................................................19 

3. Fremgangsmåte ............................................................................................................................. 20 
3.1. Fremgangsmåte etter å finne “best praksis” ...........................................................................................20 
3.2. Måling av usikkerhetsregisteret i PIMS .................................................................................................22 

Seksjon B. Teori og litteraturstudie.................................................................................. 24 

4. Teori/ Litteraturstudiet ................................................................................................................ 25 
4.1. Risiko vs usikkerhet.................................................................................................................................26 
4.2. Usikkerhet ................................................................................................................................................28 
4.3. Hovedkilder til usikkerhet .......................................................................................................................29 



 

            NTNU                                                                                                MASTEROPPGAVE 2007 

   

 

USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                             HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

viii 

4.4. Usikkerhetsledelse ...................................................................................................................................32 
4.5. Usikkerhetsstyring ...................................................................................................................................33 
4.6. Usikkerhetsstyring igjennom prosjektets livssyklus..............................................................................34 

5. Fleksibilitet og endringer i prosjekt ........................................................................................... 35 
5.1. Fleksibilitet i et prosjekt ..........................................................................................................................35 
5.2. Fleksibilitet i løpet av prosjektet.............................................................................................................37 
5.3. Behovet for fleksibilitet i prosjekter .......................................................................................................38 
5.4. Endringer i prosjekt .................................................................................................................................39 

6. Tidligvarsling................................................................................................................................. 41 
6.1. Hva er tidligvarsling? ..............................................................................................................................42 
6.2. Viktighet av tidligvarsling.......................................................................................................................42 
6.3. Indikatorer på tidligvarsling ....................................................................................................................42 

7. Måling og benchmarking ............................................................................................................. 46 
7.1. Hva er benchmarking?.............................................................................................................................46 
7.2. Hvorfor drive benchmarking? .................................................................................................................47 
7.3. Benchmarkingprosessen ..........................................................................................................................49 

8. Metoder innen usikkerhetsstyring, - ledelse & - analyse ........................................................ 50 
8.1. Project Management Body of Knowledge .............................................................................................50 
8.2. Project Risk Analysis and Management.................................................................................................53 
8.3. Risk Analysis and Management for Projects .........................................................................................55 
8.4. Trinnvisprosessen ....................................................................................................................................56 
8.5. SHAMPU .................................................................................................................................................57 
8.6. Stokastisk tidsanalyse med Critical Chain .............................................................................................59 
8.7. Effektiv usikkerhetsstyring......................................................................................................................61 

9. Diskusjon av teori.......................................................................................................................... 62 
9.1. Diskusjon Benchmarking ........................................................................................................................62 
9.2. Diskusjon PMBoK ...................................................................................................................................63 
9.3. Diskusjon PRAM .....................................................................................................................................64 
9.4. Diskusjon RAMP .....................................................................................................................................64 
9.5. Diskusjon av SHAMPUS ........................................................................................................................65 
9.6. Diskusjon av Trinnvisprosessen..............................................................................................................66 
9.7. Diskusjon av Stokastisk tidsanalyse med Critical Chain ......................................................................67 
9.8. Diskusjon av tidligvarsling og indikatorer .............................................................................................67 



 

            NTNU                                                                                                MASTEROPPGAVE 2007 

   

 

USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                             HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

ix 

Seksjon C. Resultater ....................................................................................................... 70 

10. Resultater fra Statoil .................................................................................................................. 71 
10.1. Statoil ......................................................................................................................................................71 
10.2. Statoils usikkerhetsledelse.....................................................................................................................71 
10.3. Usikkerhetsstyring i Statoil ...................................................................................................................72 

11. Tyrihans........................................................................................................................................ 80 
11.1. Generelt om Tyrihans ............................................................................................................................80 
11.2. Strukturen i usikkerhetsstyring til Tyrihans .........................................................................................81 
11.3. Ansvarlig for usikkerhetsstyring i Tyrihans.........................................................................................82 
11.4. Beskrivelse av arbeidsprosess ...............................................................................................................83 
11.5. Verktøy som brukes i Tyrihans .............................................................................................................85 
11.6. Oppfølging av usikkerhetsregisteret .....................................................................................................87 

12. Tidligvarsling / Indikatorer....................................................................................................... 87 
12.1. Tidligvarsling av problemer i Tyrihans ................................................................................................87 
12.2. Framstilling av indikatoren ...................................................................................................................88 
12.3. Funn i analyse av PIMS.........................................................................................................................90 

13. Best praksis .................................................................................................................................. 96 
13.1. Hva er “best praksis”? ...........................................................................................................................98 
13.2. Hva er kritiske usikkerhetselementer?................................................................................................102 
13.3. Signaler på at noe er i ferd med å skje................................................................................................103 

Seksjon D. Modeller ....................................................................................................... 105 

14. Generelt om modellene............................................................................................................. 106 

15. Promod ....................................................................................................................................... 107 
15.1. Bakgrunn for Promod ..........................................................................................................................107 
15.2. Fremgangsmåte ....................................................................................................................................108 
15.3. Diskusjon av Promod ..........................................................................................................................109 

16. Indikatorer - Kritisk sti & Temperaturmåler ......................................................................... 111 
16.1. Bakgrunn for Kritisk sti og Temperaturmåler ...................................................................................111 
16.2. Fremgangsmåte for indikatoren Kritisk sti .........................................................................................112 
16.3. Fremgangsmåte for indikatoren Temperaturmåling ..........................................................................114 
16.4. Diskusjon av indikatoren Kritisk sti og Temperaturmåling ..............................................................117 



 

            NTNU                                                                                                MASTEROPPGAVE 2007 

   

 

USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                             HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

x 

17. Proaktiv ...................................................................................................................................... 121 
17.1. Bakgrunn for modellen Proaktiv ........................................................................................................121 
17.2. Fremgangsmåte for Proaktiv ...............................................................................................................121 
17.3. Diskusjon av Proaktiv..........................................................................................................................125 

Seksjon E. Analyse & diskusjon..................................................................................... 129 

18. Innledning diskusjon ................................................................................................................ 130 
18.1. Muligheter og fleksibilitet i prosjekt ..................................................................................................130 
18.2. Analyse av intervjuer i forbindelse med indikatorer .........................................................................132 
18.3. Indikatorer brukt i Tyrihans ................................................................................................................134 

19. Diskusjon funn i PIMS............................................................................................................. 135 
19.1. Diskusjon om de måling utført i PIMS...............................................................................................136 
19.2. Generelldiskusjon om usikkerhetsregisteret i PIMS..........................................................................141 

20. Diskusjon av usikkerhetsstyring i Tyrihans ......................................................................... 143 
20.1. Generelldiskusjon om usikkerhetsstyring i Tyrihans ........................................................................143 
20.2. Tyrihans opp mot Statoils styrende dokumenter ...............................................................................145 
20.3. Forbedring av usikkerhetsstyring i Tyrihans......................................................................................147 

21. DISKUSJON ”BEST PRAKSIS” ........................................................................................... 149 
21.1. Hva er “best praksis”? .........................................................................................................................149 
21.2. Diskusjon Statoil / Tyrihans og “best praksis” ..................................................................................152 

22. Gyldighet av masteroppgaven................................................................................................. 155 

Seksjon F. Konklusjoner & videre arbeid ...................................................................... 156 

23. Konklusjon ................................................................................................................................. 157 

24. Videre arbeid ............................................................................................................................. 159 

25. Kildeoversikt.............................................................................................................................. 160 

Seksjon G. Vedlegg ........................................................................................................ 169 

 



 

            NTNU                                                                                                MASTEROPPGAVE 2007 

   

 

USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                             HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

xi 

Begrepsavklaringer 

Forkortelser 

 

APM Association for Project Management 

BOD Beslutning om drift 

BOF Beslutning om ferdigstilling 

BOG Beslutning om gjennomføring 

BOK Beslutning om konsept 

BOV Beslutning om videreføring 

DG Decision gates 

FEED Front end engineering design 

HMS (HSE) Helse, Miljø og Sikkerhet (Health, safety and environment) 

KS Kvalitetssikring 

L,M,H Low, Medium, High 

NSP Norsk Senter for Prosjektledelse 

NTNU Norges teknisk- naturvitenskaplig institutt 

PIMS Project Information Management system 

PL Prosjektleder 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

PMI Project Management Institute 

POL Partner operational licens 

POS- skjema Project overview Statement- skjema 

PRAM Project Risk Analysis and Management 



 

            NTNU                                                                                                MASTEROPPGAVE 2007 

   

 

USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                             HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

xii 

PUS Praktisk styring av usikkerhet i et eierperspektiv 

RAMP Risk Analysis and Management of Project 

SHAMPU Shape, harness and manage project uncertainty 

SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning 

SOL Statoil operational licens 

T&P Technology & Projects 

UA Usikkerhetsanalyse 

UL Usikkerhetsledelse 

UPN Undersøkelser og produksjon norsk sokkel 

US Usikkerhetsstyring 

WBS Work breakdown system 

 



 

            NTNU                                                                                                MASTEROPPGAVE 2007 

   

 

USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                             HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

xiii 

Begrep 

Benchmarking En metodikk for forbedring, gjennom 

sammenlikning med andre bedrifter. 

Benchmarking er prosessen med kontinuerlig 

å måle og sammenlikne sine 

forretningsprosesser mot tilsvarende 

prosesser i ledende organisasjoner[5] 

Concept Forskningsprogram som skal utvikle 

kunnskap for å sikre bedre ressursutnytting 

og effekt av statlige investeringer. 

Oppdragsgiver er Finansdepartementet [3]  

Estimatusikkerhet Gir uttrykk for mulige variabiliteten for 

kostnader i prosjektet. I tillegg usikkerhet 

knyttet til tid [11] 

Fleksibilitet Evnen til å tilpasse nye, forskjellige og/ eller 

endringer i behov [29] 

Hendelsesusikkerhet Usikkerhet som prosjektorganisasjonen har 

begrenset kontroll over. Skyldes ofte forhold 

som er utenfor selve prosjektet [11] 

Kontekstuell usikkerhet Den har utspring i omgivelsene rundt 

prosjektet. Denne kan være vanskelig å 

forutse [10] 

Kontekstuell usikkerhet Den usikkerhet som er knyttet til analyse og 

analysemodell. Denne usikkerheten handler 

om forståelse av problemet, hvordan det 

analyserte systemet er, hvordan det virker osv 

[10] 

KS1 Kvalitetssikring av konseptvalg [78] 

KS2 Kvalitetssikring av styringsunderlag samt 

kostnadsoverslag [37]  
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Muligheter Positiv utfall av en usikkerhet [78] 

Opresjonell usikkerhet Den indre usikkerhet. Denne knytter seg ofte 

til selve prosjektgjennomføringen. Denne er i 

viss grad forutsigbar og en stor del ab denne 

kan prosjektorganisasjonen kontrollere [10] 

Risiko Negativt utfall av en usikkerhet [10] 

Scenariall usikkerhet Er usikkerhet i forhold til beslutningskriterier 

og beslutningsregler [10] 

Scope Prosjektomfang[23]. Arbeidet som må bli 

utført for å kunne levere et produkt / service 

/resultat med de spesifikasjoner og funksjoner 

som er bestemt [63] 

Tidligvarsling De første tegn på internt eller eksterne tegn 

på forandring [86] 

Usikkerhet Mangel på nødvendig viten om fremtiden 

[10] 

Usikkerhetsanalyse Systematisk fremgangsmåte for å identifisere, 

beskrevet og beregne usikkerhet [11] 

Usikkerhetsledelse Håndtering av usikkerhet som er identifisert 

og styring under bevisstheten om at det er 

usikkerhetselementer som kanskje ikke er 

identifisert [11]  

Usikkerhetsstyring Prestasjon av usikkerhetsbilde i form av de 

mest kritiske usikkerhetsfaktorene i forhold 

til realisering av prosjektets hensikt, mål og 

kritiske suksessfaktorer. Dette er ledsaget av 

en beskrivelse av hvilke strategier og tiltak 

prosjektet har eller planlegger å iverksette for 

å styre disse [37] 
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Seksjon A. Innledning og metode 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

True knowledge exists in knowing that you know nothing. 

- Socrates (469- 399 f.Kr. ) 
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1. Introduksjon til ”Usikkerhetsstyring i et stort prosjekt” 
 

De aller fleste, om ikke alle avgjørelser blir tatt med en viss usikkerhet [81]. 

Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. Forskjellige 

oppfatninger av hva som inngår i begrepet og hvordan dette bør praktiseres, gjør det aktuelt 

og interessant å studere dette fagområdet mer inngående. Denne oppgaven er delt inn i seks 

seksjoner; 

 

 

 

Figur 1-1 Inndeling av seksjonene 

 

Oppbygning av oppgaven vil bli beskrevet i kapittel 1.6 

 

1.1. Formålet og bakgrunn for oppgaven 

Som en avslutning på Mastergradstudiet ved avdeling for industriell økonomi og 

teknologiledelse ved Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) inngår en 

masteroppgave som skal utføres i det 10. semester.  

 

Oppgaven er knyttet til et forskningsprosjekt drevet av Norsk Senter for Prosjektledelse 

(NSP), Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF) og NTNU. 

Forskningsprosjektet har navnet Praktisk Usikkerhetsstyring (PUS) og er sponset av 
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Norges Forskningsråd. Intensjonene er at PUS skal bidra til at fremtidens 

investeringsprosjekter skal bli bedre styrt og gjennomført enn de er i dag. Oppgaven er knyttet 

opp mot Statoil som ønsket for sin del kontinuerlig å forbedre usikkerhetsstyring og 

gjennomgang av hvordan ting utføres i dag.   

 

1.2. Beskrivelse av problem og behov 

Det er i dag vanlig å gjennomføre usikkerhetsanalyser i løpet av forprosjektfasen på større 

investeringsprosjekter. Usikkerhetsanalyse er etter hvert blitt innarbeidet som begrep og 

verktøy i store investeringsprosjekter. Hovedfokus har tradisjonelt vært å estimere 

sluttkostnad ved å estimere prisen på de ulike kostnadselementene som inngår i prosjektet, 

samt de ulike usikkerhetsforhold som kan inntreffe i prosjektet. I olje- og gassprosjekt, større 

byggeprosjekt og større samferdselsprosjekt er det blitt mer og mer vanlig at man bruker 

resultatene, eller snarere forsøker å bruke, resultatene fra enkeltstående usikkerhetsanalyser 

videre. Slik forsøker man å etablere en erfaringsdatabase som vil øke konfidensen i 

usikkerhetsanalyser ved fremtidige prosjekter. Usikkerhetsstyring er ikke i like stor grad 

etablert som begrep og det er i dag ulik oppfatning av hva som inngår i begrepet og hvordan 

dette praktiseres i store investeringsprosjekt.  

 

Noen oppfatter at usikkerhetsstyring er synonymt med å gjennomføre to eller flere 

kostnadsanalyser i løpet av tidligfase av prosjektet. Andre mener dette handler om å etablere 

et styringsregime hvor man jobber aktivt med å styre risikoene som blir avdekket i 

usikkerhetsanalysen frem til forprosjektet har blitt vedtatt. Atter andre mener at 

usikkerhetsstyring skal gjennomsyre prosjektet fra start til slutt og at både risiko og 

muligheter skal følges opp i alle faser av prosjektet, helt til resultatmålet er overlevert. 

 

Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. For å forbedre en 

bedrifts bruk av usikkerhetsstyring, må man kjenne til hvordan usikkerhetsstyring innvirker 

på prosjekter og hvordan man i bedriften bruker usikkerhetsstyring i praksis. I tillegg til en 

slik status, må man kjenne til hva de beste aktørene gjør på fagfeltet. 
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1.3. Målgruppe 

Oppgavens interessenter vil være sensor, veiledere, Statoil, NSP og meg selv. Det er også en 

intensjon at andre skal finne oppgaven interessant. 

 

1.4. Mål  

Oppgaven har flere mål. Hensikten med oppgaven er beskrevet som effektmål, mens 

resultatene av arbeidet er beskrevet igjennom resultatmål. 

 

Effektmål 

Hensikten med oppgaven er å gjøre kandidaten attraktiv på arbeidsmarkedet. Dette utføres 

ved at kandidaten opparbeider seg kunnskap og forståelse på relevante fagområder og 

gjennom den erfaring arbeid med en større oppgave gir. Det er også kandidatens hensikt å 

lære seg å jobbe etter normal arbeidsuke. Dette innebærer 40 timers uker, og kandidaten så 

det som en av målsetningene å få levert et resultat hun var fornøyd med innenfor disse 

rammene. 

 

Resultatmål 

Masteroppgaven skal levere et selvstendig og originalt faglig bidrag i form av en rapport om 

hva som muligens gjøres bedre med styring av usikkerhet i Tyrihans. Rapporten skal være 

innlevert innen 11. juni 2007. 

 

Delmål 1: Se generelt på hvordan usikkerhetsstyring håndteres i prosjektet (Tyrihans) og 

hvordan disse forholder seg til det som står i Statoils styrende dokumenter. 

 

Delmål 2: Hvordan Statoil og Tyrihans’ praksis kan holdes opp mot “best praksis” på 

området. I utarbeidelsen av dette var det nødvendig å kartlegge forskjellige metoder og teorier 

på hva som kan defineres som “best praksis”.  
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Delmål 3: Hvordan tidligvarsling om problemer knyttet til usikkerhetshåndtering, og hvordan 

håndtering av usikkerhetselementene kan gjøres mer oversiktlig. Det ble her utarbeidet 2 

modeller / metoder. Den ene var indikatorer som skal kunne gi signaler om at noe er i ferd 

med å skje i prosjektet. Den andre modellen er et forslag på hvordan håndtering av slike 

signaler bør utføres på en effektiv og strukturert måte.  

 

Delmål 4: Da et av målene var å kunne gi en anbefaling om hva som muligens bør gjøres 

bedre, ble det under dette arbeidet utarbeidet en modell som kan øke fleksibiliteten til 

prosjektet, uten betraktelig økning av endringskostnader til underleverandører.  

 

1.5. Avgrensinger og forbehold 

Oppgavens punkter ble tolket og det ble underveis foreslått enkelte endringer. Endringene ble 

gjort gjeldende etter avklaring mot en eller flere veiledere. Tid til rådighet, tilgjengelige 

personer og informasjonsmaterial har vært noen av utfordringene. Tyrihans var under de fem 

månedene kandidaten arbeidet med oppgaven fremdeles tidlig i prosjektet. Dette gjorde at det 

ble en veldig begrenset tidsperiode det var mulig for kandidaten å studere caset. 

 

De teoretiske temaene er valgt ut fra det kandidaten mente var mest relevant for oppgaven. 

Det var en utfordring å skulle begrense teorien til temaer som var mest aktuelle. Kandidaten 

fant det viktig å si litt generelt om usikkerhetsstyring, - ledelse og –analyse. Dette for å gi 

leseren av oppgaven mulighet til å forstå hvordan kandidaten oppfatter dette med usikkerhet. 

Fleksibilitet og endringer i prosjekter ble i utarbeidelsen av modellen ”ombygningsprosjekt” 

temaer kandidaten fant veldig relevant. For å kunne gi grunnlag i hvordan tidligvarsling og 

indikatorer på tidligvarsling defineres var det nødvendig å ta med teori om dette temaet.  

I arbeidet med å finne beste praksis ble benchmarking brukt som et virkemiddel. Kandidaten 

fant det også nødvendig til å gi kort innblikk i de forskjellige metodene som er brukt i 

forbindelse med usikkerhetsstyring.  

Som nevnt over var det en utfordring å begrense hvor mye teori som skulle taes med i 

oppgaven. Diskusjon med veiledere ble hyppig brukt for å avklare dette. 
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Under følger gjengivelse av punktene i oppgaveteksten fra NTNU og kandidatens 

kommentarer til punktene. 

 

Punkt 1 
 

Kandidaten skal se generelt på hvordan usikkerhetsstyring håndteres i 

prosjektet (Tyrihans) 

 

For å kunne få en oversikt over hvordan usikkerhetsstyring håndteres i Tyrihans har 

kandidaten lagt vekt på å diskutere med usikkerhetskoordinator i prosjektet, andre 

prosjektmedarbeidere, sett på arbeidsbeskrivelsen og observert.  

Kandidaten har også fått opplæring av bruk av PIMS som brukes som usikkerhetsregister for 

prosjektet.  

Dette punktet og punkt 2 hadde som hensikt å gi kandidaten et innblikk i usikkerhetsstyring 

generelt i Statoil og på prosjektnivå i Statoil.  

 

 

Punkt 2 
Hvordan dette forholder seg til det som står i Statoils styrende dokumenter 

om usikkerhetshåndtering  

 

Kandidaten har i dette tilfellet valgt å se på de styrende dokumentene i Statoil og samtaler 

med personer som jobber under fagfeltet usikkerhetsledelse i Statoil. Grunnlaget for dette ble 

punktet ble utarbeidet i prosjektoppgaven utført høst 2006. 
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Punkt 3 
Videre skal Statoils praksis holdes opp mot ””best praksis”” på dette området 

 

For å få en oversikt over hva som kan defineres som “best praksis” på området, sette 

kandidaten seg inn i forskjellige metoder, teorier osv.  

En definisjon av beste praksis var nødvendig. Kandidaten jobbet i begynnelsen ut ifra det 

synspunktet at det skulle finnes en best måte å utføre usikkerhetsstyring. Underveis forandret 

kandidaten oppfatning av dette. Den beste praksis var noe som kandidaten mente ikke kunne 

bli gitt en definisjon på, men som var forskjellig fra prosjekt til prosjekt, bedrift til bedrift osv. 

Det viste seg også tidlig at Statoil er en av de ledende innen usikkerhetsstyring. 

På bakgrunn av dette og diskusjoner med veileder og kontaktpersoner i Statoil ble forståelsen 

av punktet forandret litt. Isteden for å gjøre en grundig analyse av hvordan Statoil utførte 

usikkerhetsstyring opp mot “best praksis” på området, ble det utarbeidet en modell. Modellen 

har som hensikt å kunne hjelpe til å løse problemet med at behovene underveis i et prosjekt 

forandres. Under intervjurunden som ble utført viste det seg at flere nevnte endringsordrer, 

hvor underleverandørene ”tjener” på at endringer utføres, som en begrensning i å utnytte de 

forskjellige muligheter som kan dukke opp. Modellen er altså ment som et forslag til hvordan 

dette problemet kan løses. Under utarbeidelsen av denne modellen ble det dermed nødvendig 

å se nærmere på fleksibilitet, endinger og muligheter i prosjektet. Modellen kan også flettes 

inn i punkt 5, som går på å gi en anbefaling på hvordan usikkerhetsstyring kan gjøres bedre. 

 

Det ble likevel til utarbeidelsen av modellen diskutert og analysert hvordan “best praksis” kan 

tolkes, hva kandidaten mener er beste praksis og hvordan Statoil og Tyrihans praksis kan 

holdes opp mot dette.  
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Punkt 4 
Det er også av interesse å se på hvordan man i prosjektet får til å skape 

”tidlig varsling” om problemer knyttet til usikkerhetshåndtering, og hvordan 

håndtering av usikkerhetselementene kan gjøres enda mer oversiktlig 

 

For å kunne svare på dette spørsmålet var kandidaten nødt til å sette seg inn i 

usikkerhetsregisteret som brukes i Tyrihans. Kandidaten jobbet underveis av studiet med flere 

utgangsvinkler hvordan dette punktet kunne løses. Det ble blant annet diskutert med veiledere 

om man skulle se på de eksisterende indikatorene som finnes i Tyrihans. Kandidaten endte 

opp med å dele dette punktet opp i to deler.  

 

Punkt 4a. Kandidaten valgte etter samtaler med veiledere å gjøre systematisk målinger i 

usikkerhetsregisteret i PIMS. Hensikten med dette var både for at kandidaten skulle få mer 

oversikt over hva som var registrert i PIMS, og at kandidaten kunne gi en anbefaling om 

hvordan dette kunne gjøres mer oversiktlig. 

 

Punkt 4b. Da det vil være en umulig jobb å utarbeide indikatorer for alle usikkerhetene i et 

prosjekt valgte kandidaten å konsentrere seg om de som ble ansett som de største truslene mot 

at prosjektet skulle bli ansett som vellykket. Vellykket i denne oppgaven er brukt for at 

prosjektet skal bli gjennomført etter de planer og mål som er satt.  

For å finne de største truslene ble det utført litteratursøk, diskusjoner med veiledere og 

intervju av forskjellige prosjektarbeidere både i og utenfor Statoil. Under dette studiet kom 

kandidaten frem til at tids- og ressursmangel ble ansett som en større trussel i dagens olje- og 

gassmarked enn penger. Videre så kandidaten på hvilke signaler som kan indikere på at det 

kan være problemer i prosjektet.  Dette ble gjort ved litteratursøk, intervjuer, samtaler med 

usikkerhetskoordinator i Tyrihans og vurderinger basert på egne erfaringer. Basert på dette 

ble det, i samråd med veileder i Statoil, bestemt at kandidaten skulle utarbeide indikatorer i 

forbindelse med sein levering fra underleverandører og temperaturmåling i prosjektet. Det ble 

også utarbeidet en modell som har som hensikt å gi veiledning til hvordan håndtering av 

signaler gjøres på en effektiv og strukturert måte.  
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Punkt 5 
Et av målene er å kunne gi en anbefaling om hva som muligens bør gjøres 

bedre 

 

Kandidaten har tolket dette punktet i å skulle gi anbefalinger som kan gjøre usikkerhetsstyring 

i Tyrihans og Statoil bedre. På dette område er det tatt for seg noen punkter, og disse kan 

flettes inn i punkt 3 og 4. Kandidaten har valgt å fokusere på fire punkter. 

  

• Kandidaten har sett på hvordan en kan løse problemet med endringer og liten 

fleksibilitet, uten at dette behøver å gå ut over trykket i prosjektet. I forbindelse med 

dette er modellen ”Promod” utarbeidet.  

• Kandidaten har sett på hvordan usikkerhetsregisteret i PIMS kan gjøres mer 

oversiktlig.  

• Kandidaten har satt fokus på to indikatorer som går på levering fra underleverandører 

og atmosfæren i prosjektet. 

• Kandidaten har utarbeidet en modell som skal kunne gi veiledning til hvordan 

håndtering av signaler kan gjøres mer effektivt og strukturert. 

 

Disse avgrensingene er tatt i samråd med veiledere.  
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1.6. Oppbygning av oppgaven 

Avgrensninger, forbehold og tolkning av oppgaven er lagt til grunn for forslag til strukturen 

av oppgaven. Dette er illustrert i figuren under. 

 

Introduksjon til "Usikkerhetsstyring i et stort prosjekt"

Metode / Forskningsdesign

Fremgangsmåte

Seksjon A - Innledning og metode

Teori / Litteraturstudiet

Fleksibilitet og endringer i prosjekt

Tidligvarsling

Måling og benchmarking

Metoder innen usikkerhetsstyring, -ledelse & -analyse

Diskusjon av teori

Seksjon B - Teori og litteraturstudie

Resultater fra Statoil

Tyrihans

Tidligvarsling / Indikatorer

Best praksis

Seksjon C - Resultater

Generelt om modellene

Ombyggingsprosjekt

Indikatorer - Kritisk sti & Temperaturmåler

Proaktiv

Seksjon D - Modeller

Innledning til analysekapittelet

Diskusjon funn i PIMS

Diskusjon av usikkerhetsstyring i Tyrihans

Diskusjon "BEST PRAKSIS"

Gyldighet av masteroppgaven

Seksjon E - Analyse & diskusjon

Konklusjon

Videre arbeid

Kildeoversikt

Seksjon F - Konklusjoner & videre arbeid

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Seksjon G - Vedlegg

Usikkerhetsstyring i et stort prosjekt

 
 

Figur 1-2 Oppbygning av oppgaven 

 

Seksjon A inneholder innledede ord om oppgaven. Herunder formål, problemstilling, 

oppbygning. Videre vil kapittelet ”metode / forskningsdesign” gi en forklaring på hvilke 

metoder som er brukt i studiet og fremgangsmåten. 

 

Seksjon B gir et innblikk i det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Det vil i denne delen bli 

gitt innblikk i det kandidaten mente var relevant om usikkerhet. Videre vil det bli sett på 

fleksibilitet og endringer, Benchmarking og tidligvarsling / Indikatorer, og bli gikk korte 
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beskrivelser av noen metoder innen usikkerhetsstyring. Til slutt i kapittelet vi teorien 

presentert i kapittelet diskutert. 

 

Seksjon C vil presentere resultatene. Seksjonen er strukturert etter de fire hovedpunktene. Det 

vil først bli en beskrivelse av usikkerhetsstyring i Statoil. Videre vil det usikkerhetsstyring i 

Tyrihans bli beskrevet. Tidligvarsling / Indikatorer vil prøve å gjengi det som allerede er 

utarbeidet i Tyrihans og hvilke funn som ble gjort i forbindelse med måling i PIMS. 

Til slutt vil resultatene fra intervjuene i forbindelse med beste praksis bli presentert. 

 

Seksjon D vil presentere og vurdere de tre modellene, Promod, Indikatorene ; Kritisk sti og 

Temperaturmåling, og Proaktiv.  

 

Seksjon E vil analysere og diskutere casestudiet.  

 

Seksjon F vil omhandle konklusjon, forslag til videre arbeid og en oversikt av de forskjellige 

kildene. 

 

Seksjon G vil inneholde vedlegg til oppgaven. 

 

Kilder i oppgaven blir referert ved bruk av nummer, etter ønske fra veileder. Referansene blir 

presentert alfabetisk tilslutt i seksjon F. Der det er brukt sitat har kandidaten merket dette med 

Italic og med referanse.  

 



            NTNU  PROSJEKTOPPGAVE  2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

12 

2. Metode/ Forskningsdesign 
 

”En metode er således et redskap, en framgangsmåte for å løse problemer og å komme fram til ny 

erkjennelse. Alle de midler som kan være med å fremme dette målet, er en metode.”  

[28] 
 

Det vil i dette kapittelet bli gitt en forklaring på hvilke metoder som er blitt brukt i oppgaven. 

Det vil redegjøres hva de forskjellige metodene går ut på, og hvorfor de ble valgt. 

 

Det er, i følge Miller og Dingwall, tre måter å studere i form av samfunnsvitenskaplig; 

 stille spørsmål 

 ”hanging out” 

 lese teori 

[50] 

 

Alle mennesker bruker dette i hverdagen uten å tenker bevist over det. Det er nærmest umulig 

å gi et objektivt syn på ting, fordi det som skal gjenfortelle eller analysere så og si alltid vil ha 

sin egen historie setting som vi gi den, om ikke annet ubevist, forhold til det hele [50]. 

Hvordan vi oppfatter situasjoner og opplysninger vi blir gitt, avhenger av vår sosiale 

bakgrunn og historien vår. 

 

2.1. Kvalitativ og Kvantitativ metoder  

I samfunnsforskning er det vanlig å skille mellom to hovedmetoder; kvalitativ og kvantitativ. 

Den ene metoden er ikke bedre enn den andre, de har hver sine styrker og svakheter. Valget 

av metode gjøres på bakgrunn av hvilken metode forskeren mener er best egnet til den 

aktuelle problemstillingen [28]. 

 

En grunnleggende likhet mellom disse to metodene er at de har et felles formål. Begge har 

som hensikt å bidra til en bedre forståelse av det samfunnet vi lever i, og hvordan 
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enkeltmennesker, grupper og institusjoner handler og samhandler innenfor dette [28]. Utover 

dette er metodene svært forskjellige.  

 

Kvantitativ metode er ofte basert på objektive og standardiserte metoder, og ser ikke på det 

subjektive perspektivet til enkeltindividet. Metode er veldig formalisert og strukturert og blir 

ofte basert på tallfestet og statisk informasjon.  

 

Kvalitativ metode gjør gjennom tilnærming et forsøk på å sette seg inn i den undersøktes 

situasjon og se verden fra dennes perspektiv. I arbeidet gjort i forbindelse med denne 

oppgaven har det basert på tidsrammen og ønske om å undersøle sitasjonen, vært det 

nærliggende å bruke kvalitativ metode, og kvantitativ metode vil derfor ikke bli forklart 

nærmere. 

 

2.2. Kvalitativ metode 

”Kvalitative metoder innebærer liten grad av formalisering. Metoden har primært et siktemål om å 

skape forståelse. Derimot er den ikke opptatt av å prøve om data er generelt gyldige. Det sentrale blir 

at en gjennom ulike former for innsamling av data makter å skape en dypere forståelse for det 

problemkomplekset en studerer, og hvilken totalsammenheng dette står i.” 

[28] 

 

Kvalitativ metode handler mer om å få bedre forståelse av problemet. Metode baserer seg på å 

samle informasjon fra forskjellige kilder, ofte subjektive, og på denne måten få en bedre 

forståelse av problemet. Metoden baserer seg på nærhet til kilden [28]. 
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Holme og Krohn Solvang har listet opp disse hovedkjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ 

metode [28]. 

 
Kvalitativ metode Kvantitativ metode 

Forskeren jobber mot best mulig følsom gjengiving 

av data 

Forskeren jobber mot maksimal presisjon 

Mange opplysninger om få undersøkelsesenheter  Få opplysninger om mange undersøkelsesenheter 

Mer usystematisk og ustrukturert observasjoner Systematiske og strukturerte observasjoner 

Interesse for det som er særpreget, unikt og 

avvikende 

Interesse for det felles, det gjennomsnittige, det 

representative 

Datainnsamlingen skjer under betingelser som ligger 

nær opp til den virkelighet en ønsker å undersøke 

Datainnsamlingen skjer under betingelser som er 

forskjellige fra den virkeligheten en ønsker å 

undersøke 

Interesse for sammenhenger, strukturer Interesse for variable som skiller seg ut 

Framstiling og forståelse Framstilling og forklaring 

Deltaker eller aktør Tilskuer eller manipulator 

Jeg/du forhold mellom forsker og 

undersøkelsesperson 

Jeg/du forhold mellom forsker og undersøkelsesperson 

 

Tabell 2-1 Kvalitativ og kvantitativ metode 

[28] 

 

Kvalitativ metode er ikke én måte å utføre en undersøkelse på; det finnes tre hovedtyper. 

Disse er intervju, observasjon og dokumentanalyse. I denne oppgave er dokumentanalyse og 

intervju / samtaler brukt som hovedverktøy. Samtalene er blitt dokumentert og bearbeidet inn 

i besvarelsen. Det er viktig her å påpeke at svarene er tolket ut fra personlig oppfatning av 

besvarelsene. Det er ikke blitt sendt for godkjenning av de personene som er intervjuet/ hatt 

samtaler med. Observasjon til en viss grad er også blitt utført. Dette er gjort i små 

tidsperioder.  
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2.3. Triangulering 

I følge Robert Stake setter Triangulering fokus på å sammenligne og hente informasjon fra 

kvalitativ analyse, litteratursøk og litteraturstudium. Den prøver med dette å gi et så nøyaktig 

virkelighetsbilde som mulig [71]. Det settes fokus på å sammenligne og hente informasjon så 

vel fra en kvalitativ analyse, som fra samfunnsvitenskapelige litteratursøk og litteraturstudium 

[71]. Triangulering kan sies å være den logiske forklaringen på å bruke flere kilder på veien 

mot en løsning [71]. Bruken av mangfoldige kilder i et case studium tillater en forsker å se på 

et bredere bilde av historiske, holdningsbaserte og adferdsbaserte resultater [71]. Det viktigste 

fortrinnet med bruk av et mangfold av kilder er dog at man kan dra sammenhenger mellom 

informasjon fra flere hold. Dette gjør de resultatene og konklusjonene man trekker 

sannsynligvis er mer overbevisende og korrekte [85]. Med triangulering blir problemene med 

å skape gyldighet minimert, dette skyldes at mangfoldet med kilder og informasjon 

hovedsakelig skaffer et bredt spekter av svar for det samme spørsmålet [71]. Å skaffe 

gyldighet blir med triangulering minimert, dette skyldes at mangfoldet med kilder og 

informasjon hovedsakelig skaffer et bredt spekter av svar for det samme spørsmålet [77].  

 

Det er i denne oppgaven for få kilder til å kunne generalisere med bakgrunn av denne 

oppgaven. Triangulering i denne oppgaven omhandler litteratursøk i artikler, nett, bøker, 

databaser på den ene siden og casestudie med basis i styringsdokumenter, retningslinjer og 

intervju på den andre siden. 

 

2.4. Litteraturstudie 

Litteraturstudiet som er gjort i dette studiet, er gjort rundt tema usikkerhetsledelse og styring i, 

fleksibilitet i prosjekter, indikatorer, tidligvarsling osv. Det er gjort søk i artikler, bøker, 

foredragsnotater, websider osv. Det har til tider vært svært vanskelig å finne relevant 

informasjon, komme i kontakt med de riktige personene på noen temaer, mens andre derimot 

har det vært vanskelig å avgrense søket. Det er lagt størst fokus på litteratur fra Norge og 

artikler publisert etter år 2000. I tilfeller der dette ikke var tilstrekelig er det også hentet 

litteratur publisert i utlandet og før år 2000. 
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Selv om det i en litteraturstudie er vanlig å benytte seg av publisert informasjon er det i denne 

litteraturstudie også benyttes samtaler med relevant personell. Dette for å få tak i informasjon 

som ikke er publisert og få litt utdypning. 

 

2.5. Case studie 

Case studie er en empirisk undersøkelse som brukes for å skape forståelse og innsikt i en 

kompleks problemstilling [85]. Formålet med et case studie er ikke at det skal representere 

verden, men å representere det aktuelle case [71]. Et case kan enten være enkle (en ser kun på 

et case) eller komplekse [71].   

 

I følge Stake er det tre ulike mål med case studier;  

 

”Intrinsic case study”.  Man er ikke interessert i generalisering og  

representativitet. Studien er utført fordi en vil få en bedre forståelse for akkurat dette caset. 

Det trenger ikke være valgt fordi den representerer andre case, eller viser spesielle trender 

osv, men den er valgt fordi nettopp dette caset er veldig interessant. Hensikten er ikke å bygge 

en teori, men i andre tilfeller så kan nettopp dette være grunnen [71]. 

 

”Instrumental case study”. For å få innsikt i et forhold eller raffinere en  

teori, selve caset er her av sekundær interesse. Et bestemt case er studert for å få et blikk på en 

teori eller et tema. Den spiller en støttende rolle, enten ved at det skal gi forståelse eller andre 

grunner. Caset blir studier i dybden. Den blir ofte representativ for andre case. Caset blir valgt 

fordi det representerer andre case, ser på helheten o.l. [71]. 

 

”Collective case study”. Studerer en rekke case for å undersøke et  

fenomen, en populasjon eller et generelt forhold. Har veldig lite interesse i det spesielle caset, 

forskeren studerer en rekke case for å få en forståelse for hvorfor noe er så populært, generelle 

forhold osv. Casene trenger ikke å ha sammenheng med hverandre, det blir studert en rekke 

forskjellige for å kunne trekke konklusjoner ut i fra hva forskeren finner [71]. 

 



            NTNU  PROSJEKTOPPGAVE  2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

17 

Det er to hovedmåter å velge hvilket case en skal bruke [77]. Det teoretiske, caset velges ut 

fra variasjon eller konstans, eller det statistiske, caset velges ut fra tilfeldighet [77]. Uansett er 

valget av case avgjørende for utfallet av studiet [77].  

 

Case studie i denne oppgaven er gjort i form av gjennomgang av styringsdokumenter og 

intervju / samtaler med sentrale personer. Det er gjort en kvalitativ analyse av caset, dette 

skyldes et ønske om en dypere forståelse av hvordan usikkerhetsstyring  fungerer i Tyrihans. 

Det kan være verd å nevne at da forfatteren har jobbet under en av bedriftene tidligere, kan 

dette påvirke utfallet.  

 

2.6. Intervju 

”Målet for forskeren vil ikke være å gjenfortelle slavisk historisk forløp av hendelsen, men å gi en 

fortolkning av den.” 
[77]  

 

Intervju er en måte hvor den som blir intervjuet blir på en eller annen måte plassert under et 

visst press. Det er en situasjon hvor det kreves at den som blir intervjuet viser hvilken 

kompetanse en har innenfor det aktuelle tema [49]. 

 

Intervju skal være en samtale, men det er ikke en naturlig samtale. Det gir intervjuobjektet en 

mulighet til å snakke om noe som intervjueren har interesse for og vil vite mer om. Det kan 

være av interesse eller helt uinteressant for den som blir intervjuet. Hvis den som intervjuer 

ikke vil si noe om emnet, blir intervjuobjektet nødt til å gjette og dette er en umulig ”jobb” 

[49]. 

I et intervju får en bare vite det en spør om. Hvis det er viktige ting som en ikke har kjennskap 

til, så vil en kanskje heller ikke finne ut noe om dette [49]. Det er derfor viktig å ha en viss 

struktur og plan før en setter i gang med intervjuet. Informasjonen som produseres fra 

intervjuet er konstruert igjennom den sosiale bakgrunnen, og påvirket av hvordan intervjueren 

ser på saken. Den forteller oss noe om hvordan de ser på situasjonen, ikke hvordan det er å 

være der (oppleve det osv)- eksempel familier med handikapet barn. I et intervju med 
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de vil de fortelle oss om hvordan hverdagen for en familie med et handikapet barn er, og ikke 

fortelle oss noe om hvordan det føles [49]. 

Forskere kan ta et intervjuobjekts synspunkt og gi det et generelt syn [49].  

Det kvalitative forskningsintervju vil være en delvis strukturer tilnærming, der temaet er 

bestemt men rekkefølgen bestemmes underveis [77]. 

 

Hvem som bør intervjues avhenger mye av hva en lurer på, men ofte vil det være lønnsomt å 

intervjue informanter som er følsomme for det aktuelle tema, eks nybegynnere, personer med 

høy status, reflekterte personer. En bør også finne intervjuobjekter som er villig til å avsløre 

ting [77]. 

 

En kan se på intervju som noe vi kan presentere som fakta, eller noe en ikke tror  på. Videre 

kan intervju sees som en måte å få innsikt til ”deres” verden forbi den historien som 

intervjuobjektet forteller, at alt er mer komplekst enn det gies inntrykk av.  

Uansett er det viktig at en ikke påstår at den en intervjuer ikke vet hva den snakket om, det vil 

være det samme som å si at verden ikke kan bli forstått av noen som lever i den. Alle har sine 

egne oppfatninger av hvordan ting er, og sin egen ”verden” de lever i [47]. 

 

Valget av intervjuobjekter er gjort ut ifra hvilke personer som var tilgjengelig og hadde 

stillinger hvor usikkerhet var en del av hverdagen. Det ble valgt personer som på den ene 

siden representerte Statoil og på den andre siden personer som har jobbet tett opp mot Statoil 

eller andre bedrifter i samme bransje. Intervjuobjektene hadde alle relativ lang erfaring og 

hadde jobbet med usikkerhetsstyring. Intervjuene foregikk svært uformelt, slik at det ble en fri 

dialog. Det ble likevel satt opp en intervjuguide før intervjuene for å lettere kunne holde 

tråden i samtalen. Da antallet intervjuobjekter var relativ lite er det vanskelig å si noe om 

disse representerer det generelle syn.  
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2.7. Kritikk til metodene 

I tillegg til kritikkene som er nevnt underveis i metode kapittelet er det verdt å nevne at på 

grunn av tidsfristen, resurser osv er ikke kildelisten og det utvalget som er gjort så stor som 

ønskelig var. Tyrihans er et prosjekt som pågår over langt tid, og jeg fikk kun mulighet til å 

studere det i en kort periode, på ca fem måneder. 
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3. Fremgangsmåte 
 

I dette kapittelet vil fremgangsmåten i forskningsarbeidet gjort i forbindelse med oppgaven 

blir beskrevet. Det vil bli prøvd å gi en forklaring hvorfor en metode / problemstilling er valgt 

fremfor en annen. Det vil også bli prøvd å gi en oversikt over de spor som ikke førte frem til 

noe relevant i forbindelse med denne problemstillingen.  

 

3.1. Fremgangsmåte etter å finne “best praksis” 

Som nevnt tidligere ble det i denne oppgaven gjort litteraturstudie, andre case studier, 

intervjuer / samtaler / sammenligninger og observasjon for å prøve å gi et svar på hva “best 

praksis” er, og hvordan Statoil / Tyrihans ligger an i forhold til denne praksisen.  

 

Intervjuene / samtalene er gjort etter en intervjuguide, som ble gjennomgått av veileder før 

bruk. Det ble notert for hånd, etter ønske fra enkelt som ble intervjuet. Selve intervjuet ble 

gjort under ikke strenge formelle krav, men mer en diskusjon mellom forfatteren og 

intervjuobjektet. Dette ble valg fordi på denne måte fikk forfatteren oppfatning av at 

intervjuobjektene åpnet seg mer. Allikevel la forfatteren vekt på at intervjuobjektene i første 

omgang skulle svare det første som falt de inn. Det ble totalt utført 20 intervjuer. De som ble 

intervjuet var folk som arbeidet med usikkerhetsstyring enten som fagområde eller i 

forbindelse med prosjektarbeid, samt prosjektmedarbeidere som til daglig jobbet mer eller 

mindre med usikkerhetsstyring, men selv ikke var bevist på det.  

 

I tillegg til dette ble det utført mindre observasjoner av hvordan ting ble gjort i Statoil / 

Tyrihans, men også i andre nærliggende bedrifter. Disse observasjonene var av mindre 

tidsperioder, og var kun ment som nyttig tilleggsinformasjon for forfatteren.  

 

Det ble foretatt litteraturstudie av de forskjellige metodene innen usikkerhetsstyring, samt lest 

artikler og anen relevant litteratur hvor andre case studier var blitt utført. 
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Kritiske usikkerhetselementer. For å finne de usikkerhetselementene som var betraktet som 

mest kritiske ble oppgaven delt inn i tre.  

 

1. Intervjue / forhøre hva forskjellige fagpersoner mente var de mest kritiske. Dette ble 

utført uten noe påvirkning fra meg. Det ble heller ikke gitt noe retningslinje om hvor 

mange de burde nevne. De som ble intervjuet var personer som har jobbet med 

usikkerhetsstyring, enten i Statoil eller andre bedrifter. Det ble intervjuet 18 stykker i 

denne forbindelsen.  

 

2. Utføre litteraturstudie for å se hva det fantes i teorien om dette. 

 

3. Intervjue en gruppe på ... hvor de ble gikk listen over de usikkerhetene som jeg hadde 

funnet frem til å gå igjen som de mest kritiske. Disse skulle gi, på skala fra 1- 6, en 

grad. 

6 = veldig kritisk 

1= ikke så kritisk 

 

Etter punkt 1 og 2 ble det. altså dannet en liste, bestående av 15 usikkerhetselementer. Disse 

ble brukt i punkt 3. 

I litteraturstudiet med det gjort søk i diverse databaser, samt endel ble basert på hva som hva 

gjort av casestudier om dette tidligere. 

I den andre intervjurunden ble det intervjuet 20 personer. Også her ble det valgt ut folk som i 

viss grad har kjennskap til dette med usikkerhetsstyring. De som ble intervjuet fra Statoil var 

personer som jobber eller har jobbet med usikkerhetsstyring i Statoil. De som ble intervjuet 

som ikke jobber i Statoil ble det valgt ut personer som enten har jobbet tett med Statoil (som 

underleverandører osv), jobbet tett med Hydro (enten jobber i Hydro eller som 

underleverandører), eller som jobber med usikkerhet i andre bedrifter innen olje og gass. 

Noen hadde jobbet med både Hydro og Statoil. Alle hadde minimum fem års erfaring. 

 

Signaler. Fremgangsmåten på dette feltet er identisk med det over. De samme menneskene 

ble intervjuet og det ble gjort søk i litteraturen. Det ble dermed ikke gitt graderinger i hvilke 

som var de viktigste. 
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3.2. Måling av usikkerhetsregisteret i PIMS 

For å få en oversikt over hvilke usikkerhetselementer som var registrert i Tyrihans 

 var det nødvendig å organisere og systematisere de som allerede lå inne i PIMS. Dette ble 

gjort ved at det ble laget et Excel- ark hvor alle de åpne usikkerhetselementene på et gitt 

tidspunkt systematisk ble registrert. En oversikt over hvilke opplysninger som ble gitt på hver 

usikkerhet er vist i vedlegg 1. 

  

Det ble laget listefunksjon for å lettere kunne organisere og sortere dataene, da dette var 

nødvendig for å kunne se om det fantes et mønster eventuelt ingen mønster.  

Som vist i tabellen i vedlegg 1 ble aktuelle tilsyn og aksjoner som er knyttet opp i mot de 

forskjellige usikkerhetene også lagt inn i Excel- arket for å se sammenhengen her. I 

utgangspunktet var planen at alle lukkede og kansellerte usikkerhetselementer, tilsyn og 

aksjoner også skulle legges inn og studeres, dette ble ikke gjort. Hovedgrunnen til at dette 

ikke ble utført var først og fremst fordi PIMS på det gitte tidspunkt hadde begrensinger om at 

kun de 200 siste lukkede og kansellerte fremdeles var registret i databasen og det var kun 

disse det var mulig å få rapporter fra. Det var mulig og vurdert å bare se på disse. Dette ble 

bestemt å ikke gjøre da det ville være litt for tilfeldig hvilke data som da ville bli analysert. En 

annen viktig grunn for at dette ble gått bort ifra å analysere også lukkende og kansellerte 

elementer, aksjoner og tilsyn var at det viste seg at dette uansett ville bli altfor stort og 

omfangende med hensyn på den tiden som er avsatt til en masteroppgave.  

 

I arbeidet med å registrere de tilsyn som er knyttet opp imot usikkerhetselementene ble det 

observert at endel tilsyn var knyttet opp imot lukkede usikkerhetselementer. Disse ble først 

betraktet som interessante og det ble valgt å sett nærmere på.  Hver enkelt at de lukkede 

usikkerhetselementene ble vurdert. Dette viste seg å ikke være noe interessant for oppgaven. 
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Når alle åpne usikkerhetselementer, tilsyn, aksjoner osv var registrert og lagt inn i Excel- 

arket ble det studert, forsøkt strukturert og analysert. Det som ble sett på var bl.a. ; 

 

- de som var registrert på muligheter 

- de som verken hadde konsekvens, sannsynlighet og styringsgrad på både muligheter 

og risiko 

- usikkerhetselementer de uten ansvarlig 

- hvem som eide de forskjellige usikkerhetselementene. Hvilke typer usikkerheter hadde 

de ansvar for? Utpekte noen seg med flere forsinkede enn andre? osv  

- de usikkerhetselementene som skulle vært lukket 

- de usikkerhetselementene som varer hele prosjektet 

- de som er knyttet opp mot tilsyn, og de som ikke er det. Sammenheng? 

- sett på de mest / minst kritiske. Hvem har aksjoner/tilsyn knyttet opp mot seg? 

Tilfeldig eller struktur? 

- Sannsynligheten for at de vil inntre 

- Hva som mangler? (sammenlignet med litteratur og svar fra intervjurunde) 

 

Det ble tatt ut rapporter fra PIMS i forkant og etterkant av en purring fra 

usikkerhetskoordinator, dette for å se på tendensene i hvor mange av de åpne elementene som 

ble lukket rett etter en slik rundt. Det var også aktuelt å se på dette i forbindelse for å se på 

nytten av e indikatorene som ble utarbeidet i Tyrihans. Selv om det vil være vanskelig å gi en 

vurdering om de har en nytteeffekt siden prosjektet ennå ikke er ferdig, var det interessant å 

se på tendensene. 
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Seksjon B. Teori og litteraturstudie 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Murphy’s Law 

Anything that can go wrong does! (And at the worst imaginable time) 
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4. Teori/ Litteraturstudiet 
 

Usikkerhetsstyring er et sentralt tema som mange bedrifter ønsker å rette fokus mot. Ved å 

redusere usikkerheten i et prosjekt vil en ha mulighet til å senke kostnadene, redusere 

tidsbruken og kanskje oppnå større utbytte. Dagens markedet gir et økende trykk på 

tilgjengelig arbeidskraft, og med nye prosjekter ventende vil det være lite rom for 

tidsoverskridelser. For tidligs mulig skulle oppdage signaler på problemer i prosjekter er det 

viktig å se nærmere på tidligvarsling.  

For å få et innblikk de mange definisjonene på prosjektusikkerhet og usikkerhetsstyring var 

det nødvendig å gjøre et litteratursøk som omfattet usikkerhet i prosjekter og forskjellige 

typer usikkerhet. Usikkerhetsstyring er ikke et like etablert begrep som usikkerhetsanalyse. 

Noen oppfatter usikkerhetsstyring som synonymt med å gjennomføre to eller flere 

kostnadsanalyser, mens andre mener at usikkerhetsstyring bør gjennomstyres prosjektet fra 

start til slutt. For å kunne skille mellom usikkerhetsstyring, - ledelse og – analyse, var det 

nødvendig å se forskjellige oppfatninger av temaene.  

Muligheter er noe som ofte blir nedprioritert i usikkerhetsstyring. Fokus er ofte på å få 

redusert risiko. Et ønske fra Statoil var å se på hvordan en kunne forbedre usikkerhetsstyring i 

den forstand å øke fokus på muligheter i et prosjekt. For å se på dette ble det nødvendig å 

studere fleksibilitet og endringer i prosjekter. Hvilke innvirkninger de hadde på prosjektet og 

hvor nødvendig det var.  

Med tiden har det dukket opp flere forskjellige metoder for hvordan usikkerhet i prosjekter 

bør styres. For å kunne si noe om hva som kan regnes som “best praksis” ble det sett på 

forskjellige teorier og metoder. Det finnes mange flere metode, men de som ble valg i denne 

oppgaven er de som fremstår som de ledende innen usikkerhetsstyring. Metoden som 

kandidaten brukte for å måle forskjellige metoder var Benchmarking. 

 

Det første kapittelet i denne seksjonen vil omhandle usikkerhet. 
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4.1. Risiko vs usikkerhet 

Det finnes mange definisjoner på prosjektusikkerhet og usikkerhetsstyring. Dette fører til at 

begrepsforvirringen er stor og ordene usikkerhet og risiko blir ofte brukt om hverandre [31, 

39]. 

 

Det strides i det akademiske miljøet om betydningen av ordet risiko. Noen oppfatter ordet 

som både trusler og muligheter, altså positiv og negativ risiko, mens andre derimot oppfatter 

risiko entydig negativt og muligheter som den positive siden av usikkerhet. Ut i fra dette kan 

det deles opp i to varianter [27].  

 

1) Risiko, et paraplybegrep som kan deles inn i to varianter: 

- Risiko med positiv effekt, altså mulighet. 

- Risiko med negativ effekt, altså en trussel. 

 

2) Usikkerhet, er en overordnet begrep med to varianter: 

• Usikkerhet med positiv effekt, altså mulighet 

• Usikkerhet med negativ effekt, altså en risiko 
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I tabellen under er det gitt en oversikt over hvordan begrepet blir bruk [16-19, 22, 31, 37, 41, 

48, 57, 62, 63, 67, 69, 73, 74, 82, 83]. 

 

Kilde risiko (1) usikkerhet (2) 

Bøhren[16] X  

Chapman & Ward[17, 18, 

22, 83] 

X X 

Husby et. al[31]  X 

Johansen & Langlo[37]  X 

Kerzner[41] X X 

Mikkelsen[48] X  

Oleson[57]   

Pennock[62] X  

PMBOK[63] X  

Samset[67]  X 

Schuyler[69] X  

Statoils Styrende 

dokumenter[73, 74] 

 X 

Wang[82] X  

 

Tabell 4-1 Definisjonsoversikt ev de forskjellige kildene 

 

Finansmiljøet bruker risiko som noe som kan innebære stor avkastning eller tap [31, 56, 57, 

61]. Et argument for å bruke denne metoden er at trusler og muligheter kan styres på samme 

måte. 

 

Det norske akademiske miljøet er det variant 2 som er mest utbredt. Variant 2 begynner også 

å bli mer utbredt bruk internasjonalt [22]. I Statoil brukes ordet risiko som noe som er 

negativt. Et argument for å bruke denne varianten er at ordet usikkerhet blir nøytralt og at det 

dermed vil bli lettere å fokusere på muligheter i et prosjekt også. Basert på dette, samt det at 

variant 2 er utbredt i det akademiske miljøet vil ordet risiko i denne oppgaven brukes 

enbetydelig med noe negativt. 
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4.2. Usikkerhet 

Usikkerhet er et samlebegrep for risiko og muligheter. I ”usikkerhet som gevinst” prøver 

Husby et. al å skape en felles begrepsapparat innenfor faget usikkerhetsstyring, med mål om å 

forenkle kommunikasjonen og hindre misforståelser [31]. 

 

Usikkerhet er gitt ved differansen mellom den informasjonen som er nødvendig for å ta en 

sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon [31]. 

 

Usikkerhet vil derfor være alle mulige utfall som prosjektparameter kan få som følge av for 

lite informasjon. Usikkerhet påvirker prosjektet i helhet, dens mål og rammer. Litt usikker hva 

du mener i disse setningene over?? Summen av usikkerhetselementene vil være prosjektets 

totale usikkerhet [31].  

 

Usikkerhet i prosjekter er et begrep som har mange betydninger, men en ganske felles 

oppfatning er at usikkerhet har noe med mangel på nødvendig viten [10].  

Usikkerhet i et prosjekt representerer enten en sjanse til å oppnå bedre resultater enn 

forventet, eller en risiko for å få dårligere resultat [42]. Usikkerhet, i denne sammenhengen, 

består altså både av risiko og muligheter.  

 

Alle prosjekter involverer risiko. Ett nullrisiko prosjekt ville ikke vært verd å gjennomføre 

[80]. Det finner ingen en riktig metode på hvordan en håndterer risiko, det avhenger blant 

annet av hvordan prosjektet og hvem om er involvert [41]. 

 

Det finnes flere måter å beskrive usikkerhet; i tall, i ord eller i intervaller.  
 

Tall. I tall gies det ofte en objektiv mening, og det vil uansett finnes en matematisk regel for 

hvordan disse tallene skal forholde seg til hverandre. Folk flest blir nok litt skremt av dette, og 

det skal ikke så mye til før en mister grepet. 

[76] 
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Ord. Språk har mange ord, og ordet usikkerhet kan ha mange forskjellige betydninger; sjanse, 

fullt mulig, tvilsomt, nesten sikkert, litt usikkert, sannsynlig osv. Det er vanskelig å plassere 

disse på en skala, slik at alle vil ha samme oppfatning når de hører en ekspert snakke om 

”liten risiko” eller ”stor mulighet”.  

[76]  
 

Intervall. Intervaller blir nesten alltid for snevre. Hvordan skal en kunne plassere en sjanse i 

et intervall mellom x og y? Det er vanskelig å forestille seg det uforutsette, og det er disse 

som skaper de store avvikene. Ofte har en et ønske om å at hendelsen er under kontroll.  

[76] 
 

4.3. Hovedkilder til usikkerhet 

Det finnes flere hovedkilder til usikkerhet i prosjekter [10]; 

 

Konseptuel usikkerhet. Er den usikkerhet som er knyttet til analyse og analysemodell. 

Denne usikkerheten dreier som om forståelsen av problemet, hvordan det analyserte systemet 

er, hvordan det virker, om analysemodellen og parameterne brukes riktig osv [10]. 

 

Operasjonell usikkerhet. Er den indre usikkerheten. Denne knytter seg ofte til selve 

prosjektgjennomføringen. Denne er i viss grad forutsigbar og en stor del av denne kan 

prosjektorganisasjonen kontrollere [10]. 

Prosjektet vil i løpet av utviklingsforeløpet utføre en rekke avklaringer av formål, valg av 

konsepter, valg av tekniske løsninger osv. Alle disse bidrar til å redusere den operasjonelle 

usikkerheten, og ideelt sett tar man beslutninger som er så gode at disse ikke må reverseres 

senere i prosessen og den operasjonelle usikkerheten blir lik null [55]  

 

Kontekstuell usikkerhet. Er den som har sitt utspring i omgivelsene rundt prosjektet. Denne 

kan være svært vanskelig å forutse. Den kontekstuelle usikkerheten påvirker prosjektet 

igjennom hele utviklingsforløpet, og i en viss grad vil denne kunne bli styr av prosjektet selv.  

[55]  
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Scenariall usikkerhet. Er usikkerhet i forhold til beslutningskriterier og beslutningsregler 

[10].  

 

Vurdering av usikkerhet er en komplisert oppgave som omhandler mange problemstillinger, 

diffuse forhold og kompliserte sammenhenger [78]. 

 

Usikkerhet kan også deles opp i estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet [11]. Figuren under 

illustrerer hvordan usikkerhet kan klassifiseres i hendelses- og estimatusikkerhet. Figuren er 

henter fra Concept Report 12 [11]. 

 

 
 

        Figur 4-1 Usikkerhet som et samlebegrep 

 

 

Hendelsesusikkerhet 

Hendelsesusikkerhet skyldes ofte forhold som er utenfor selve prosjektet. Dette er usikkerhet 

som prosjektorganisasjonen har begrenset kontroll over, men prosjektet må allikevel bære 

konsekvensen av hendelsene, og finne tiltak for enten å motvirke risikoen eller å øke 

mulighetene. Eksempler på hendelsesusikkerhet vil være oljeprisene og været [11]. 
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Estimatusikkerhet 

Estimatusikkerhet gir uttrykk for mulige variabiliteten for kostnader i prosjektet [11]. I tillegg 

til dette innebærer estimatusikkerhet også usikkerhet knyttet til tid [11] . 

 

Det er i beslutningsfasen, da spesielt i tidligfasen, at usikkerheten kommer tydeligst frem [35]. 

Usikkerheten er størst i en tidlig fase av prosjektet, og vil etter hvert som en får mer kunnskap 

om selve prosjektet snevres inn. 

 

 
 

    Figur 4-2 Usikkerhetsforløpet i et prosjekt 

 

I starten av et prosjekt er det manglende informasjon som er årsaken til usikkerhet. I 

gjennomføringen er det pågående aktivitet [31] som er årsaken. Rammene og forutsetning kan 

forandres underveis, og dette er noe som kan gjøre et prosjekt usikkerhet, dog både i positiv 

og negativ forstand. 
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Usikkerhetsledelse 
 

Håndtering, utvikling, implementering,  
Definering av grunn – 

prinsipper for usikkerhetshåndtering 

Usikkerhetsstyring 
 

Analyse, tiltak, oppfølging, 
erfaringsoverføring, definering av 

styringsregler 

Usikkerhetsanalyse 
 

Forståelse, anbefalinger 

4.4. Usikkerhetsledelse 

Det er, i følge Austeng et. al, to sider å se usikkerhetsledelse på [10]. Den ene er hvordan 

usikkerhetene som er identifisert blir håndtert. Det andre er bevissthet på at i tillegg til de 

usikkerhetene som er identifisert finnes det kanskje usikkerheter som ikke er identifisert. Mye 

vil blir overlappet, men forskjellen her ligger i holdningen til usikkerhet, og at 

usikkerhetsledelse omfatter mer enn bare håndtering, som igjen er mer enn bare 

usikkerhetsanalyse.  

(Hele avsnittet over; [11])  

 

Figuren  under viser hvordan usikkerhetsledelse overlapper usikkerhetsstyring, og videre 

usikkerhetsanalyse [14]. Usikkerhetsledelse er noe som pågå parallelt med styring og analyse 

av usikkerhet [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-3 Overlapp mellom usikkerhetsledelse, - styring og - analyse 

 

I følge Ward og Chapman er usikkerhetsledelse langt i fra bare styring av risiko og 

muligheter. Systematisk identifisering, håndtering og planlegging er også viktige faktorer. Det 

er viktig å utforske og forstå hva roten til usikkerhetselementene, før en prøver å styre de [21, 

22]. 
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4.5. Usikkerhetsstyring 

Styring av usikkerhet er en sentral del av prosjektstyring, og den foregår i prosjektplanlegging 

og prosjektoppfølging [38].”Veien gjennom KS2” har definert styring av usikkerhet på denne 

måten: 

 
”En presentasjon av usikkerhetsbildet i form av de mest kritiske usikkerhetsfaktorene (både muligheter 

og trusler) i forhold til realisering av prosjektets hensikt, mål og kritiske suksessfaktorer, ledsaget av 

en beskrivelse av hvilke strategier og tiltak prosjektet har eller planlegger å iverksette for å styre 

disse.” 

[37] 

 

Metoden med å analysere en oppgave med en overordnet og grov vurdering, for så gradvis 

detaljere er grunnleggende trekk i et ingeniørarbeid [13]. Usikkerhetsstyring handler om 

innsikt, forståelse og å spørre de rette spørsmålene [20]. Usikkerhetsstyring er en kontinuerlig 

aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre 

forbedringstiltak [20]. Dette er en påstand som deles av flere [31, 34]. Husby et. al sier at selv 

om det er normalt muligheten til å påvirke sannsynligheten som oppfattes som det styrbare, er 

dette forenklet[31]. Man vil som regel også kunne påvirke konsekvensen [31].  
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4.6. Usikkerhetsstyring igjennom prosjektets livssyklus 

Usikkerhetsstyring er noe som endrer karakter etter hvert som prosjektet pågår. Prosjektets 

livssyklus er ofte delt inn i forskjellige faser [31, 36] og forskjellige beslutningspunkter er 

ofte lagt til faseovergangene [31]. Figuren under viser eksempel på hvordan prosjektets faser 

kan være delt opp.  

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 4-4 Eksempel på inndeling av prosjektfaser 

 

Fleksibiliteten i prosjektet forandrer seg i løpet av prosjekt. Dette er beskrevet nærmere i 

neste kapittel. 

 

INITIERINGSFASE PLANLEGGINGS-

FASE 

GJENNOMFØRINGS-

FASE 
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5. Fleksibilitet og endringer i prosjekt 
 

Prosjektets fleksibilitet er et av de fundamentale dilemmaene i prosjektstyring [60]. 

Prosjektets fleksibilitet endres i løpet av prosjektet og underveis vil det så og si alltid blir gjort 

små eller store endringer i forholde til det planlagte. I dette kapittelet blir fleksibilitet og 

endringer kort gjennomgått. Det vil bli sett litt generelt hvordan en kan definere fleksibilitet, 

fleksibilitet i prosjekt, hvordan fleksibilitet forandres, behovet for fleksibilitet og endringer i 

prosjekt. Bakgrunnen for at fleksibilitet og endringer er omhandlet, samt en diskusjon av 

temaet vil bli gjort under kapittelet ”Diskusjon av teori”.  

 

Det finnes flere definisjoner på fleksibilitet. Husby et. al definerer fleksibilitet som [31]: 

 

”Evnen til å tilpasse prosjektet til fremtidige konsekvenser av usikre forhold innenfor 

prosjektets rammebetingelser”  

 

Merriam- webster online dictonary definere fleksibilitet som [29]: 

 

”Charaterised by a ready capability to adopt to new, different, or changing requirements” 

 

Denne siste definisjonen er brukt i denne oppgaven. Dette er en vid definisjon, og inkluderer 

endringer i scope1 (i arbeidsomfang), tilpassning til usikkerheter osv.  

 

5.1. Fleksibilitet i et prosjekt 

 

Prosjektets fleksibilitet er et av de fundamentale dilemmaene i prosjektstyring. På den ene 

siden er det nødvendig for prosjektet å ha stabilitet og kontroll for å effektivt kunne 

gjennomføres [60]. Avklaring av hvilke underleverandører som skal brukes, fastsette av 

tidsplaner og kostnader er nødvendig for å få progresjon i prosjektet. Sett i denne 

                                                
1 Scope brukes i denne oppgaven for arbeidsomfang 
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sammenhengen bør fleksibiliteten på dette tidspunktet være liten [60]. På den andre siden må, 

ifølge Olsson, viktige avgjørelser som blir tatt i prosjekter som basert på liten informasjon i en 

uforutsigbar verden, skape nødvendighet for fleksibilitet [60]. Stor fleksibilitet i et prosjekt vil 

også kunne medføre stor usikkerhet.  

 

Det er stor uenighet hvor fleksibelt et prosjekt bør være i de forskjellige fasene av prosjektet. 

Allikevel virker det som det er stor enighet om at fleksibilitet tidlig i prosjektet er viktig [60].  

 

Fleksibilitet i et prosjekt er ofte oppfattet som en trussel for både å nå ferdigstillelsesdato samt 

og gjennomføre uten budsjettoverskridelser [58, 59]. Ut ifra dette perspektivet bør prosjekter 

på et tidlig tidspunkt, og gjerne i front- end2 fasen, ha klare definerte mål og retningslinjer. I 

tillegg bør prosjektplanene følges, og det bør være små justeringer i løpet av 

gjennomføringsfasen [58].  

 

En avgjørelse blir ofte tatt på et tidspunkt hvor informasjonen i prosjektene er lavt [48]. En 

vanlig måte å løse dette problemet på er å øke nødvendig kunnskap i prosjektene, og utsette 

avgjørelser til mer informasjon er tilgjengelig [60]. Stabiliteten i prosjekter er også et 

argument for å minske fleksibiliteten. Da spesielt i sluttfasene av prosjektet. Dette er noe både 

Söderlund og Crawford et. al referere til [24, 60, 75]. Flere forfattere, inkludert Morris et. al, 

advarer mot endringer i prosjekter når spesifiseringer er fastslått [52, 59]. Miller et. al 

argumentere mot fleksibilitet etter front- end fasen er over [50, 59]. 

 

På den andre siden, blir fleksibilitet sett på som et redskap for å oppnå prosjektets mål [58]. Et 

prosjekt med tilstrekkelig fleksibilitet til å nyttiggjøre mulighetene for å øke verdien til eierne 

og brukere, kan tilslutt være mer effektfull [58].  

 

Kreiner fremhever i sin artikkel ”In search of relevance: Project management in drifting 

environment”, at tradisjonell fokus på stabilitet i prosjekter blir utfordret når det kommer til 

usikkerhetsstyring [43]. Han oppretter noe han kaller drifting environment. Han hentyder her 

til prosjekter som avviker fra sin opprinnelige kurs [43].  

                                                
2 Front- end er fasen som dekker alt frem til en bestemmer seg for å gjennomføre prosjektet 
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Kreiner er ikke den eneste som mener at det er viktig med fleksibilitet i prosjekter. Mintzberg 

mener at fleksibilitet i et prosjekt er nødvendig for å kunne håndtere endringer i prosjektet og 

usikkerheter [51]. Miller et. al mener at nøkkelen bak et vellykket ingeniørprosjekt er blant 

annet dette med å låse prosjektene så seint som mulig [50, 58].  

 

5.2. Fleksibilitet i løpet av prosjektet 

Olsson har i sin doktoravhandling, ”Project Flexibility in Large Engineering Project” blant 

annet sett på hvordan fleksibiliteten i et prosjekt minker utover i prosjektet. Dette er vist i 

figuren under. Fleksibiliteten er størst tidelig i et prosjekt, og vil etterhvert som beslutninger 

taes minke. 

 

 
 

 Figur 5-1 Forandring av fleksibilitet i prosjekt 
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5.3. Behovet for fleksibilitet i prosjekter 

Behovet for fleksibilitet i prosjekter kan variere ut ifra hvilke øye som ser.  I ”Management of 

flexibility in projects” av Olsson er nettopp dette diskutert [59]. Olsson viser til en studie av 

18 forskjellige prosjekter, der oppfattningen av behovet av fleksibilitet i prosjekter variere fra 

de forskjellige interessentene. I tabellen under viser de forskjellige meningene til 

interessentene om hvorvidt et prosjekt bør være fleksible i de forskjellige fasene. Tabellen er 

hentet fra ”Management of flexibility in projects” av Olsson [59] .  

 

 

 Front- end Planlegging Gjennomføring 

Eiere + + + 

Brukere + / -  + + 

Prosjektledelsen + + / - - 

Kontraktører / 

Underleverandører 

 Ikke 

tilgjengelig 

- - 

 

  Tabell 5-1 Oversikt over forskjellig oppfatning om nødvendigheten av fleksibilitet 

 

+  = Positiv oppfatning av fleksibilitet i prosjektet 

- = Negativ oppfatning av fleksibilitet i prosjektet  

+/- = Delt oppfatning av fleksibilitet i prosjektet 

 

Som tabellen over og studiet til Olsson hentyder, vil eier og bruker se mer nytte av 

fleksibilitet igjennom hele prosjektet enn kontraktører / underleverandører og 

prosjektledelsen. Studiet til Olsson viste også at i prosjekter hvor prosjektledelsen var nært 

knyttet opp i mot prosjektets eier, var prosjektledelsen mer positive til fleksibilitet i 

prosjektene [59]. I en undersøkelse gjort i Statens Vegvesen høsten 2006, ble et tilsvarende 

resultat avdekket [14]. Prosjektlederne som ble intervjuet hadde en oppfatning at stor 

fleksibilitet i prosjekter ofte var synonymt med stor risiko / usikkerhet i negativ forstand, i 

prosjektene. Jo tidligere en klarte å låse prosjektet, jo større sannsynlighet var det for at 

prosjektene ville kunne gå under budsjett, noe som ble sett på som en suksessfaktor 
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[14]. Eierne av prosjektet i disse tilfellene var ikke klart definert, og prosjektledelsen ble ofte 

sett på som eier av prosjektet [14] . 

 

I ”Project Risk Analysis and Management- PRAM the generic process” legger Chapman vekt 

på viktigheten av å definere prosjektets eier [17]. Det som kan ha negativt utfall av en part, 

kan åpne muligheter for en annen part [17, 59, 60]. Klienter og kontraktører kan ha 

forskjellige hensikt [17, 35, 59, 60]. Chapman legger vekt på at hver part bør utarbeider sin 

egen plan over usikkerhetsledelse, men føre en felles dialog om hvordan det skal styres i 

prosjektet som helhet [17].  

Langlo og Johansen diskuterer i også viktigheten av å definere prosjektets eier i sin artikkel, 

”Uncertainty management in a project owner perspective; case studies from government 

projects in Norway” [44].  

 

5.4. Endringer i prosjekt 

Det er i flere tekstbøker og litteratur blitt illustrert sammenhengen mellom endringer i de 

forskjellige fasene i prosjektet og økning i kostnader [25, 31, 63, 66]. I figur 5-2 er hentet fra 

Husby et. al [31], og viser denne sammenhengen mellom endring i forskjellige prosjektfasene 

og kostnadsutviklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-2 Endrings- og kostnadsutvikling i prosjektfansene 

Initierings- 

fasen 

Planleggings- 

fasen 

Gjennomføringsfasen 

Påvirkningsmulighet Kostnad 
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Husby et. al viser til at påvirkningsmulighetene er størst tidlig i prosjektet da alle muligheter 

ennå er åpne, og at disse avtar etter hvert som beslutninger blir fattet, alternativer valgt, 

strategier fastlagt, kontrakter inngått osv [31].  

Husby et. al mener kostnadene ved endringer øker jo lengre ut i prosjektet en kommer. Dette 

fordi en endrer eksisterende planer, påbegynt arbeid og inngåtte forpliktelser [31]. Dette, og 

da spesielt endring av eksisterende planer og allerede inngåtte forpliktelser, er noe som blir 

referert til av flere erfarende prosjektledere [6, 15, 46, 68]. I litteraturen sees det ofte 

sammenhengen mellom endinger i prosjekter og budsjettoverskridelser [25, 52, 63]. 

 

Rolstadås er blant de som mener at endringer i et prosjekt er nødvendig, men at de har endel 

negative konsekvenser [65]. Eksempler på dette er økning av kostnader, forsinkelser, 

dårligere arbeidsmoral, redusert produktivitet og medføre er anstrengt forhold mellom 

prosjektets interessenter [65].  

 

 

 

 



            NTNU  PROSJEKTOPPGAVE  2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

41 

6. Tidligvarsling  
 

6. august 1945 tre fly flyr inn over byen Hiroshima i Japan. Det ene flyet slipper ei bombe og 

i løpet av noen sekunder er en radius på 4 km utslettet.  

Andre juledag 2004 skjer det utenkelige, et jordskjelv ryster og skaper en gigantisk bølge som 

skylder inn over de mange øyene i området. Tsunamien dreper flere hundre tusen mennesker 

og skaper store skader. De fleste som ble rammet var helt uforeberedt på dette, og når først 

bølgen rammet så skjedde det. alt for raskt til at noen rakk å tenke.  

Høsten 2005, orkanen Katarina rammer byen New Orleans. Deler av byen blir totalskadd, 

mange mennesker dør og enda flere blir husløse.  

Alle disse hendelsene har det til felles at de kom brått på de som ble rammet og i alle 

tilfellende var de som ble rammet mer eller mindre helt uforberedt på hva som var i ferd med 

å skje. Var dette fordi ingen forvarsel var gitt? Var det fordi de tidlige signalene ble oversett? 

Selv om disse tilfellene ikke vil kategoriseres som prosjekter, kan det. allikevel trekkes noen 

paralleller til prosjekter som har problemer.  

 

Problemer i prosjekter blir i mange tilfeller først tatt hånd om i det de kommer til overflaten, 

mens det da ofte er for seint fordi problemet. allerede da eksisterer [54]. Ved prosjekter under 

konstant tidspress og stor mangel på arbeidskraft er tidligvarsling av problemer utrolig viktig 

[54]. 

 

I dette kapittelet blir det sett nærmere på dette med tidligvarsling. Det vil først bli sett litt på 

hva tidligvarsling er, viktigheten av tidligvarsling og tilslutt på indikatorer / signaler på 

tidligvarsling. Indikator og signaler blir ofte brukt om hverandre i denne oppgaven, og 

defineres som tegn på at noe er i ferd med å skje. 

 

Det finnes lite eksisterende litteratur på område tidligvarslig og usikkerhet, og det er derfor 

nødvendig å trekke paralleller til prestasjonsmåling og tidligvarsling generelt i prosjektene.  
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6.1. Hva er tidligvarsling? 

Tidligvarsling kan defineres på flere måter. I følge Kappelman er tidligvarsling definert som 

en hendelse eller indikator som varsler at noe ikke går etter planen, og som inntrer i starten av 

et prosjekt [45] .  

En annen måte å definere hva som er tidligvarsling er at det er signaler på problemer som 

oppstår i prosjektet, som tilsier at noe er i ferd med å gå galt. Disse kan inntre når som helst i 

prosjektets levetid [7].  

Åberg definerer tidligvarsling av svakheter i et prosjekt som de første tegnene på interne eller 

eksterne forandringer. 

Statoil bruker tidligvarsling som indikator på at noe er i ferd med å skje, uansett når i 

prosjektfasen det inntrer [79]. Statoils definisjon på tidligvarsling vil blir brukt videre i denne 

oppgaven. 

 

6.2. Viktighet av tidligvarsling 

Kappelman et. al har utført et studie i IT- bedrifter på nettopp dette med tidligvarsling av 

problemer. De hevder at lenge før prosjekter går dårlig finnes det klare symptomer på at 

prosjektet er i ferd med å gå dårlig. De hevder også at disse er viktig å ta tak i på et så tidlig 

tidspunkt som mulig. Dette er noe som støttes av flere [9, 84]. 

 

6.3. Indikatorer på tidligvarsling 

Tidligvarslingssystemet av usikkerhet kan i noen tilfeller sammenlignes med hva som faktisk 

skjer med forventet / planlagte hendelser og på denne måten kunne forebygge et problem [53, 

84] . Selv om ikke alle problemene sender ut signaler, viser flere studier at det i de fleste 

tilfellene blir sendt ut en eller annen form for signal [53]. Utfordringen er å oppfatte hva 

signalet prøver å indikere og utføre tiltak som kan forebygge problemer [53].  

Ved å studere forskjellig litteratur om indikatorer på tidligvarsling, vil en se at noen av 

signalene går igjen. Forventning at noe går galt, atmosfære i prosjektet, konflikter og 
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motstridene informasjon osv er noen signaler som kan være tegn på et problem i prosjektet 

[53]. 

 

Ved å være klar over hvilke områder som kan oppfattes som kritisk i et prosjekt, vil en lettere 

kunne oppdage signaler som sendes ut [40, 53]. Kappelman et. al er blant de som har 

utarbeidet en liste over signaler som kan tyde på at det er problemer i prosjektet. I studiet blir 

53 signaler presentert. Disse har blitt rangert ut ifra hva de 55 prosjektlederne som var med i 

studien kategoriserte som mest kritiske. Videre studerte de 17 av de mest kritiske signalene, i 

følge rangeringen. Noen av disse ble slått sammen, og tilslutt utarbeidet de en liste på 12 

signaler. Usikkerhetene i dette tilfellet deles inn i tre kategorier; person, prosess og 

produktusikkerhet [40].  

 

Noen av de vanligste prosjektproblemene har med tidsplanlegging, prosjektetstyring, levering 

og engineering [53, 54]. Disse kan være vanskelige å analysere fordi de avhenger av 

situasjonen i prosjektet, samt at årsaken til problemene kan være mange [53].  

 

Husby et. al lister opp noen av de vanligste usikkerhetssituasjoner som prosjektledere bør 

være beviste på. Et utvalg av disse, samt et utvalg av de største farene som Kappelman et. al 

og Nikander et. al fant i sine studier er presentert i tabellen 6-1 på neste side [31, 40, 54]. 
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Husby et. al Kappelman et. al Nikander et. al 

Prosjektet er svært ulikt det siste 

prosjektet de gjennomførte 

Mangel på støtte fra toppledelsen Tidsplanlegging 

Følelsen av uro i prosjektet Svak prosjektledelse Styring av prosjektet 

Arbeidsomfang, mål og resultater 

er ikke klart definert eller forstått 

Lite engasjement for interessentene Levering  

Et stort antall alternativer er 

oppfattet som mulige 

Svak engasjement fra prosjekt 

teamet 

Ingeniørarbeid 

Mangel av teknisk informasjon Prosjektets medarbeidere mangel 

på nødvendig kunnskap eller 

kompetanse 

Prosjektledere 

Ny teknologi Fageksperter er overbelastet Prosjektmedarbeideres 

engasjement 

Kostnader, tidsplaner og 

produktivitet er fremstilt som 

deterministiske verdier uten form 

for avvik 

Manglende dokumenterte krav 

og/eller suksess kriterier 

Liten struktur i prosjektene 

Forutsetninger for planer og 

estimater er uklare 

Ingen kontroll på endringer Liten tillitt  

Vag aktivitetsplan Lite effektiv tidsplanlegging 

og/eller ledelse 

Usikker finansiering 

Miljøtillatelser mangler Dårlig kommunikasjon Tekniske utfordringer 

Tilsvarende prosjekter er blitt 

forsinket eller stoppet 

Ressurser overflyttet til andre 

prosjekter 

Dårlig kommunikasjon 

Stor variasjon i anbud Ikke marked/ tiltro til prosjektet Forskjellige Inntresser 

Ny samarbeidsform  Uro i prosjektet 

Ny kontraktsfilosofi   

Erfaring og kompetanse i 

organisasjonen 

  

Motivasjon i organisasjonen   

Usikker finansiering   

 

Tabell 6-1 Kritiske usikkerhetssituasjoner i et prosjekt 
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Identifisering av signaler som kan indikere at det kan være et problem i prosjektet, løser ikke 

automatisk problemet. Nikander et. al og Liu et. al presentere begge metoder om hvordan en 

skal gå frem etter signalene er observert [54, 85]. Andersen et. al, ”Performance measurement 

explained”, tar bl.a. for seg hvordan en kan måle utførelse og implementere dette i bedriftene. 

Boken gir også forslag, som de har gjort ut ifra egne erfaringer, på hvilke indikatorer som kan 

brukes [4]. Disse metodene samt andre metoder fra teorien er brukt som utgangspunkt i 

modell ”Proaktiv” som presenteres i Seksjon D.  
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7. Måling og benchmarking 
 

Benchmarking og måling av hva som gjøres, og hvordan ting kan gjøres bedre kan være et 

viktig redskap i kontinuerlig forbedring av prosjekter og organisasjoner. I denne oppgaven er 

benchmarking gjort for å finne ut hva som er “best praksis”. Dette er noe som vil bli drøftet, 

analysert og omhandlet senere i oppgaven. I dette kapittelet vil noen ulike definisjoner på 

benchmarking bli gitt, samt argumenter for og imot bruk av benchmarking.  

 

7.1. Hva er benchmarking? 

Benchmarking kan defineres som [5]: 

 

 Et benchmark er et prestasjonsnivå anerkjent som det beste for en foretningsprosess (best-in- 

class) og som kan tjene som referanse for sammenlikning. 

 [5] 

 

En annen definisjon på benchmarking er: 

 

Benchmaring er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenlikne sine forretningsprosesser 

mot tilsvarende prosesser i ledende organisasjoner for å få informasjon som kan hjelpe 

organisasjonen å finne og gjennomføre forbedringstiltak.  

[5] 

 

Benchmarking er, i følge Andersen og Pettersen, et verktøy for forbedring [5]. Ved 

sammenligning av andre prosjekter og andre bedrifter som best på sitt område.  

 

Benchmarking kan deles opp i tre. Disse er prestasjonsbenchmarking, prosessbenchmarking 

og strategisk benchmarking.  
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Prestasjonsbenchmarking Sammenligning av prestasjonsmål, med den hensikt å bestemme 

hvor god ens egen bedrift er i forhold til andre 

Prosessbenchmarking Sammenligning av metoder og praksis, men hensikt å lære av de 

beste for selv å bli bedre 

Strategisk benchmarking Sammenligning av strategiske valg, med hensikt å innhente 

informasjon til strategisk planlegging 

   

  Tabell 7-1 Beskrivelse av prestasjons-, prosess- og strategisk benchmarking 

 

I denne oppgaven er prosessbenchmarking blitt brukt.  

 

7.2. Hvorfor drive benchmarking? 

I følger Andersen og Pettersen er det fire hovedargumenter som taler for bruk av 

benchmarking [5].  

 

1. Benchmarking hjelper organisasjonen til å utvikle en kritisk holdning til sine egne 

forretningsprosesser, og forstå sine egne prosesser. 

2. Den fremmer en aktiv læringsprosess i bedriften og kan motivere til endring og 

forbedring. 

3. Bedriften kan igjennom benchmarking finne kilder til forbedringer og måter å gjøre 

ting på utenfor egen organisasjon. 

1. Den kan igjennom benchmarking etablere referansepunkter for prestasjonsmålinger av 

de kritiske forretningsprosessene. 

[5] 

 

Benchmarking handler om sammenligning av egne bedrifter mot andre bedrifter [5]. Man kan 

enten sammenligne bedrifter som helhet eller sammenlikne prosesser, produkter, funksjoner 

osv [5]. 
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Kerzner mener at et av de mest interessante og kanskje vanskeligste aktiviteten inne ”Project 

Office”, er benchmarking [41]. Benchmarking krever, på samme måte som mentoring gjør, 

bruk av erfarende prosjektledere [5, 41]. Individet må vite hva en skal se etter og hvilke 

spørsmål som må stilles [5]. Individet må ha evnen til å gjenkjenne gode løsninger/funn i 

bedriften og hvordan dataene skal tolkes, og vite hvilke anbefalinger som skal gies [41].  

Benchmarking er direkte relatert til strategisk planlegging for prosjektledere og kan ha en 

tydelig effekt på selskapets bunnlinje på hvor raskt endringene er implementert [41].  

 

Ikke alle bedrifter og organisasjoner er like entusiastiske når det kommer til Benchmarking. 

Kerzner nevner argumentene som argumenter som brukers [41] 

 

• Det er ikke relevant for vår bedrift eller industri 

• Det var ikke oppfunnet her 

• Her er alt bare bra. 

• Vi trenger ikke hjelp 

• Hvorfor reparere noe som ikke er ødelagt 

[41] 

 

 

Av de som bruker benchmarking i bedriften har flere oppdaget de siste årene at “best 

praksis” kan være benchmarking med organisasjoner og bedrifter som ikke nødvendigvis er 

tilknyttet samme ”miljø” [5, 41].  
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7.3. Benchmarkingprosessen 

Andersen og Pettersen har utarbeidet en metode som er tilpasset det norske miljøet. Denne er 

utarbeidet etter grundig studie av omtrent 40 ulike benchmarkingprosesser.  

Andersen et. al kom frem til en prosess de kaller benchmarkinghjulet. Denne er vist i figuren 

7-1 [5].  

  
 

Figur 7-1 Benchmarkinghjulet 

 

Benchmarkinghjulet inneholder fem grunnleggende aktiviteter. Disse er, som vist i figuren 

over, planlegge, søk, observere, analysere og tilpasse.  

I følge Andersen et. al er et bra estimat 50% planlegging, 20 % gjennomføring og 30 % 

analyse [5].  

I denne oppgaven er denne prosessen blitt brukt som en metode for å kunne sammenligne hva 

Statoil gjør mot “best praksis”. 
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8. Metoder innen usikkerhetsstyring, - ledelse & - analyse 
 

Det finnes mange forskjellige metoder som brukes i usikkerhetsstyring. Det er mange likheter 

og noen vesentlige forskjeller i metodene. For å finne hva som kan regnes som beste praksis 

er det nødvendig å se litt på de forskjellige metodene. I dette kapittelet vil det bli gitt en 

gjennomgang av de som er blitt sett på som mest aktuelle i denne oppgaven. 

8.1. Project Management Body of Knowledge 

Project Management Body of Knowledge, referert til som PMBOK senere i denne oppgaven, 

er en av de grunnleggende metode i hvordan usikkerhet styres [2]. Den er derfor beskrevet 

først i dette avsnittet og det vil her bli gitt en forklaring av hvordan PMBOK anbefaler at 

usikkerhet bør styres. Metoden er presentert av Prosjekt Management Institute, som senere vil 

bli nevnt som PMI i denne oppgaven. 

PMBOK argumenterer at usikkerhetsledelse i prosjekt kan deles inn i seks prosesser. Disse er 

planlegging av usikkerhet, identifikasjon av usikkerhet, kvalitativ usikkerhetsanalyse, 

kvantitativ usikkerhetsanalyse, planlegging av aksjoner, overvåke usikkerhet og kontrollering 

av usikkerhet. Disse prosessene går ofte over i hverandre, og vil oppdateres igjennom hele 

prosjektet. I tabellen under gies en beskrivelse av de forskjellige fasene, hvilke innputt, 

teknikk og hva som er målet for fasene.  
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V
erktøy/ 

T
eknikk 

U
tdata 

Inndata 

M
ål 

Faser 

- strategi for risiko og m
uligheter 

- strategi for tiltak m
ot usikkerhet 

- oppdatering av usikkerhetsregister 

- oppdatering av plan for prosjektstyring 

- enighet m
ed kontraktørene om

 usikkerhet 

- usikkerhetsstyringsplan 

- registrerte usikkerheter 

- prioritert liste over usikkerheter 

- sannsynlighet for å m
øte kostnads- og 

tidsplaner 

liste over m
ulige tiltak 

- vanlige usikkerhetsårsaker 

- treder i resultater fra kvantitativ 

usikkerhetsanalyse 

- utarbeide aksjoner, prosedyrer og teknikk for å 

øke m
uligheter og redusere risiko 

Planlegging av tiltak 

Planleggingsm
øter og analyser  

 - plan over usikkerhetsstyring i prosjektet 

- prosjektm
andat 

- organisasjonens rutiner for usikkerhetsstyring 

- definere ansvar og roller 

- toleranse for usikkerhet 

- m
aler for organisasjonens 

usikkerhetsledelsesplan 

- A
rbeidsnedbrytingsstruktur 

- lage en strategiplan for usikkerhetsstyring i 

prosjektet 

Planlegging av sikkerhetsstyringen 

- R
evisjon av tiltak m

ot usikkerhet 

- periodisk gjennom
gang av prosjektusikkerheter 

- trend og variasjons analyser 

- tekniske kvalitetsm
ålinger 

- reserveplan 

- status m
øter 

- oppdatering av usikkerhetsregister 

- anm
odning om

 prosjektendring 

- anbefalte korrigeringstiltak 

- anbefalte forbyggende tiltak  

- plan for prosjektsstyrig 

- database over usikkerheter 

- usikkerhetsstyringsplan 

- plan for tiltak m
ot usikkerhet 

- registrerte usikkerheter 

- godkjente endringsordre 

- prosjektkom
m

unikasjon 

- følge m
ed på usikkerhetene 

- identifisere nye usikkerheter 

- gjennom
føre planer for reduksjon av usikkerhet 

- evaluere hvor effektiv disse er igjennom
 

prosessen 

 O
vervåkning og kontrollering av 

usikkerhet 
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- D
okum

ent gjennom
gang  inform

asjons- innsam
ling, 

sjekkliste, antagelser, diagram
 

- registrering av usikkerhet 

- utløsende årsaker 

- inndata til andre prosesser 

- plan for usikkerhetsledelse 

- utdata fra prosjektplanlegging 

- usikkerhetskategorier 

- historikk 

- identifisere hvilken usikkerhetsfaktorer som
 påvirker 

prosjektet 

Identifisering av usikkerhet 

- sannsynlighet og konsekvens vurdering 

- sannsynlighet og konsekvens m
atrise 

- vurdering av kvaliteten på usikkerhet 

- kategorisering av usikkerhet 

- testing av forutsetningene  

- oppdatering av registreringen av usikkerhet 

- rangering av usikkerheter 

- liste over usikkerheter som
 m

å analyseres videre 

- trend i analysen 

- registrerte usikkerheter 

- plan for usikkerhetsstyring 

- prosjekt scope 

- prosjektets status 

- prosjektets type 

- datapresisjon 

- skala for sannsynlighet og konsekvens 

- forutsetninger 

- utføre en kvalitativ analyse av usikkerhet og betingelser for 

å prioritere deres innvirkning på prosjektets m
ålsetninger 

K
valitativ analyse 

- datainnsam
ling  

- kvalitativ usikkerhetsanalyse (sensitivanalyse, 

beslutningsanalyse, sim
ulering) 

- oppdatering av usikkerhetsregister 

- prioriterings- liste over kvantifiserte usikkerheter 

- sannsynlighet for å oppnå kostnads- og tidsm
ålsetning 

- prosjekt scopet 

- plan over styring av 

usikkerhets 

- usikkerhetsregister 

- plan over  prosjektstyring 

- liste for prioritering av usikkerhet 

- Ekspertuttalelse 

- andre planlegging 

- m
åle sannsynligheten og konsekvensen av usikkerhetene 

og betegne deres innvirkning på prosjektets m
ålsetning 

K
vantitativ analyse  

 

Tabell 8-1 Faser, inn- og utdata, teknikk og mål for PMBOK 
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I følge PMBOK oppstår hver prosess minst en gang i prosjektet, og i en eller flere 

prosjektfaser [63].  

 

En mer detaljert beskrivelse av hva fasene går ut på, hva som skal gjøres, hvem som skal 

utføre hva osv er beskrevet i blant annet Project Management Body of Knowledge [63] og er 

oversatt til norsk i Concept Report 12 [11, 63]. 

 

8.2. Project Risk Analysis and Management 

Project Risk Analysis and Management (PRAM) er utarbeidet av Association for Project 

Management (APM). Metoden er del inn i 9 faser. Disse er kort beskrevet i tabellen under. 

 

Faser Hensikt 

Definere Samle relevant informasjon og fylle inn mangler 

Fokusere Utarbeide et scope og strategiplan for usikkerhetsstyring 

Identifisere Identifisere usikkerheter 

Identifisere hva som kan gjøre med for å styre usikkerheten 

Identifisere hva som kan gå galt 

Strukturere Teste enkle antagelser 

Utarbeide en mer kompleks struktur 

Eier Identifisere hvem som eier de forskjellige usikkerhetene, og hvem som skal 

være ansvarlig (navngi) for å følge de opp 

Estimere Identifisere hvor det er betydelig usikkerheter og hvor det kan være 

betydelige usikkerheter 

Evaluere Evaluere estimeringene 

Planer Innarbeide usikkerhetsstyringsplan med prosjektplanene 

Styre Overvåke, kontrollere og utarbeide planer for hastetiltak 

       

       Tabell 8-2 Faser og hensikt for PRAM 



            NTNU  PROSJEKTOPPGAVE  2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

54 

Metoden er forklart i forskjellig litteratur, bl.a. Project Risk Analysis and Management Guide 

[8], Project Risk Management [20] og det er gitt en kort forklaring i Project risk Analysis and 

Management- PRAM the generic process [1].  

En videre beskrivelse av PRAM vil ikke bli gitt i denne oppgaven. 
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8.3. Risk Analysis and Management for Projects  

Risk Analysis and Management for Projects (RAMP) er utarbeidet av Institute of Civil 

Engineers and Institute of Actuaries. RAMP bygger sin metode på samme som prinsipp som 

livssyklusen til investeringsprosjekter. RAMP kan deles inn i fire hovedaktiviteter. Disse er 

illustrert i flytskjemaet under.  

 
  Figur 8-1 Flytdiagram for aktivitetene i RAMP 

 



            NTNU  PROSJEKTOPPGAVE  2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

56 

Metoden er nærmere beskrevet i blant annet Risk Analysis and Management for Project [1] og 

www.ramprisk.com [64]. Det vil ikke bli gitt en nærmere beskrivelse av metoden i denne 

oppgaven. 

8.4. Trinnvisprosessen  

Trinnvis- prosessen bygger på Steen Lichtenberg suksessiv kalkulasjon som opprinnelig ble 

utviklet i 1970- årene [78]. Bakgrunnen for dette var den stadig overskridelser i prosjekter. 

Han utarbeidet suksessprinsippet som består av følgende punkter [42]: 

 

• Nedbryting av problemet, grovt oversiktsbilde først og mer detaljert senere. 

• Estimering av usikre størrelser, subjektive vurderinger og tredoble anslag. 

• Statistisk regneregler blir kombinert med enkel systematikk for at verktøyet skal 

håndtere usikkerhet. 

[42] 

 

På bakgrunn av dette utarbeidet Institutt for bygg- og anleggteknikk ved NTNU, ”Trinnvis- 

prosessen” av Ole Jonny Klakegg. Dette var en ny systematikk for bearbeiding av 

prosjektinformasjon som grunnlag for planlegging, beslutninger og styring [42].  

 

Det viktigste enkeltelementet i denne metoden er en systematisk og åpen gjennomføring av 

prosjektet i en kompetent ressursgruppe, som er ledet av en prosessleder [42]. Metoden bruker 

systematisk den informasjon som ressurspersoner i prosjektet / organisasjonen sitter inne med, 

deres intuisjon, de opplysninger som foreligger prosjektet og andre forhold som kan påvirke 

prosjektet [11]. På denne måten er man i stand til å lage planer som tar hensyn til mest mulig 

av den tilgjengelig kunnskap det finnes om prosjektet [11]. 

 

Grunnlaget for trinnvisprosessen er å samle erfaring og kunnskap fra mange ulike fagområder 

[42]. Planlaggingsprosessen skal dermed avdekke hvilke forhold ved prosjektet som er usikre  

[11]. Arbeidsgangen kan illustreres som en spiral, der arbeidet går fra et definert startpunkt  

[11]. Denne er vist i figuren 8-2 [14].  
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Figur 8-2 Trinnvisprosessen 

 

En nærmere beskrivelse av fasene er gitt i  vedlegg 2. Metoden er ellers beskrevet i blant 

annet Trinnvisprosessen [42], Trinnvis kalkulasjon [12] og Concept Report 12 [11]. 

 

8.5. SHAMPU 

Chris Chapman og Stepen Ward, som er to ledende skikkelser innen usikkerhetsstyring [11], 

har utarbeidet noe de kaller SHAMPU- metoden. SHAMPU står for Shape, harness and 

manage project uncertainty, noe som til norsk kan oversettes som forme, kontrollere og styre 

prosjektusikkerhet [11]. Utbyggingsprosjekter i USA, Canada og i Nordsjøen på slutten av 

70- og på begynnelsen av 80-tallet ble grunnlaget for denne modellen utformet [11]. 

Under utviklingen av modellen har Chapman og Ward tatt for seg en rekke ulike modeller, 

noe som har ført til at SHAMPU inneholder mangel tilsvarende elementer som en rekke andre 

modeller [22]. 

 

Concept Report 12 anbefales SHAMPU- prosessen som et generelt rammeverk for direkte 

bruk under usikkerhetsstyring av prosjekter [11]. Metoden kan også brukes i kombinasjon 

med andre usikkerhetsstyringsprosesser [11].  Det er viktig at usikkerhetsstyring integreres i 
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prosjektet [11], og ikke fungerer som et tilegg.  Nettopp dette med add- in3 fremfor add-on er 

sentralt i modellen [31]. 

En god kultur på risikovurderinger i prosjektorganisasjonen er vesentlig for at prosessen kan 

gli naturlig inn i det daglige arbeidet, uten å fremstå som ukjent og unødvendig [11]. I tillegg 

vil god struktur og disiplin i organisasjonen gjør det lettere å gjennomføre prosessen på en 

mer effektiv måte [11].  

 

I alt består modellen av ni faser, disse er vist i tabell 8-3. For å få en bedre oversikt over 

modellen, er den videre delt inn i tre eller fem overordnede faser. Disse er vist i tabellen 

under, og danner grunnprinsippet for modellen.  

Tabellen er hentet fra Concept Report 12 [11]. 

  

Ni fase Fem faser Tre faser 

Definer prosjektet Klargjør analysegrunnlaget Forme prosjektstrategien 

Fokusere prosessen   

Identifisere temaene Utføre kvalitativ analyse  

Strukturere temaene   

Klarere eierskap   

Estimere variasjoner Utføre kvantitativ analyse  

Evaluere implikasjoner   

Kontrollere planer Kontrollere planer Kontrollere planer 

Styre implementering Styre implementering Styre implementering 

 

Tabell 8-3 Faseinndeling i SAMPU 

 

Hver fase har ulike arbeidsoppgaver som må utføres og godkjennes før man kan gå videre til 

neste fase. Fasene har også ulike formål. For å få en bedre overgang, kan modellen deles inn i 

fem eller tre overordnede faser. Dette er vist i tabellen over. Disse fasene utgjør 

grunnprinsippene i modellen [11]. Et sentralt punkt i modellen er at det kreves at man går 

                                                
3 Med add- in og add- on menes i dette tilfellet at usikkerhet skal integreres inn i prosjektet og ikke fungere som 

et tillegg. 
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tilbake til tidligere faser for å utbedre, utvikle eller redefinere punkter man ikke finner gode 

nok ved tidligere gjennomgang [11]. Dette er essensielt. Dersom dette ikke blir gjort kan 

SHAMPU- prosessen fungere svært ineffektivt [11]. Uvesentlige punkter kan risikere å få for 

mye oppmerksomhet, mens vesentlige punkter kan bli oversett [11]. Dersom prosessen 

derimot utføres som anbefalt, vil SHAMPU- modellen kunne hjelpe prosjektledere til stadig å 

forbedre prosjektstrategien, og samtidig utvikle utsikkerhetsstyring som også vil kunne 

benyttes i fremtidlige prosjekter [11]. 

 

En grundig gjennomgang av fasene vil ikke bli gjennomgått i denne oppgaven. 

SHAMPUS- metoden er beskrevet i blant annet Concept Report 12 [11], Usikkerhet som 

gevinst [31] og Project Risk Management [22]. 

 

8.6. Stokastisk tidsanalyse med Critical Chain 

Concept Report 12 presenterer en modell de kaller ”Stokastisk tidsanalyse med Critical 

Chain”. Denne modellen er ment som en mulig fremgangsmåte for å kombinere 

tidsplanlegging under usikkerhet, nettverksplanlegging og bufferstyring [11]. Metoden består 

av 8 steg [11]: 

 

1. Konstruere nettverksplan 

2. Identifisere indre og ytre påvirkningsfaktorer 

3. Legge påvirkningsfaktorene inn i planstruktur 

4. Estimere varighet på aktivitetene og tidsvirkningen på påvirkningsfaktorene 

5. Utarbeide arbeidsplan med tilhørende usikkerhet 

6. Definer milepæler og bestemme tidspunkt 

7. Omforme planen til arbeidskjeder med tidsbuffere 

8. Utvikle strategi for bruken av buffere 

[11] 
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Figur 8-3 viser et eksempel av et nettverksplan. Figuren er hentet fra Concept Report 12 [11]. 

 

 
 

Figur 8-3 Nettverksplan 

 

 

De mest sannsynlige verdien for hvor lang tid hver aktivitet tar settes inn 

Aktivitetene blir rangert etter hvor stor usikkerhet de har, og hvor lang tid hver aktivitet mest 

sannsynlig tar. Disse kan presenteres i et Gantt- diagram. Ved å gi aktivitetene litt slakke 

oppretter man såkalte buffersoner [11]. Bufferne blir fordelt på de forkjellige aktivitetene 

[11]. Et eksempel på dette er vist i figuren 8-4. Figuren er hentet fra Concept Report 12 [11]. 

 

 
Figur 8-4 Gantt-diagram med buffersoner 
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I dette eksemplet er bufferne tidsbuffere, men det vil også i de fleste prosjekter finne 

økonomiske buffere [26]. Det er viktig å merke seg at bufferne representerer i dette tilfellet 

”worst case scenario” [11]. Ytterlige forsinkelser kan medføre store forsinkelser i prosjektet, 

og målet før derfor å bruke mindre tid en bufferne [11]. 

 

En mer detaljert beskrivelse av denne metoden er gjort i Concept Report 12 [11].  

 

8.7. Effektiv usikkerhetsstyring 

Det er ikke alltid det er nødvendig å lage en detaljert handlingsplan over 

usikkerhetselementene. Noen ganger kan dette være mer ressurskrevende enn å ta den 

eventuelle kostnaden hvis den kommer [41]. Hvis sannsynligheten for at noen vil inntreffe er 

lav, eller kostnadene for å lage en back-up plan er mye høyere enn det vil være å eventuelt 

fikse problemet hvis det oppstår så kan identifisering av usikkerheter være tilstrekkelig [41]. 

Kerzner er en av de som legger vekt på at det i noen tilfeller lønner det seg å vente og se [41]. 

Effektiv usikkerhetsstyring vil, i følge Kernzer, være bevist i beslutningene om hvilke 

usikkerhetselementer som bør inn i usikkerhetsregisteret og brukes tid på [41]. Kerzner mener 

at det er viktig å erkjenne at det er endel usikkerhetsfaktorer som en ennå ikke har identifisert. 

Ved å erkjenne dette vil være en beste praksis innenfor feltet. Typer risiko og grunnen til 

denne risiko vil kunne variere i løpet av prosjektets livssyklus [41]. Risiko som virker som 

små uvesentlige faktorer i begynnelsen av et prosjekt vil kunne bli større og mer 

betydningsfulle etter hvert [41].  

 

Best og effektiv praksis behøver ikke nødvendigvis å være det samme som vanlig praksis. I 

likhet med Kerzner har Chapman har i artikkel, Key point of contribution in framing 

assumption for risk and uncertaint management, skapt en debatt om dette [18].  

 

Dette kapittelet har forsøkt å gi et innblikk i de forskjellige metodene som brukes innen 

usikkerhetsstyring, for lettere å kunne finne hva “best praksis” er.  I det neste kapittelet vil 

teorien bli diskutert.  
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9. Diskusjon av teori 
 

For å få en bedre fly i oppgaven vil det i denne delen komme en diskusjon av det som er blitt 

presentert i seksjon B. Kapittelet vil starte med en kort diskusjon av Benchmarking. Videre vil 

de forskjellige metodene innenfor usikkerhetsstyring bli diskutert. Så vil det bli en kort 

diskusjon på  kritisk sti / tidsanalyse for kapittelet tilslutt diskuterer tidligsvarsling. 

 

9.1. Diskusjon Benchmarking  

 

I denne oppgaven er sammenligning av forskjellige teorier og praksis, en av fremgangsmåtene 

for å finne ””best praksis””. Det var dermed naturlig å se litt på dette med benchmarking.  

 

Ikke alle bedrifter er like entusiastiske for benchmarking, og det kan være flere grunner til 

denne skepsisen. For noen spiller følelsen av å ville klare noe selv, ”hvorfor skulle vi behøve 

hjelp til dette? ” inn som et argument mot benchmarking. Andre er skeptiske til å skulle la 

andre få tilgang til ens egne metoder og praksis være en årsak. Jeg mener at Benchmarking er 

et viktig redskap for å kunne lære av andre. Både ved å se på hvordan ting kan gjøres bedre og 

hvordan de ”beste i klassen” gjør det.  

 

Statoil er veldig positiv til benchmarking, og er en av de ledende innen dette i Norge. De 

virker ivrige til å lære av andre og er stor sett veldig åpne med hva de selv gjør. Benchmaring 

er en naturlig del av Statoil sin kultur og fremgangsmåte. Dette viser at det ikke bare er villig 

til å la andre få kunnskap om hva de driver med, men også at de har forstått at de alltid kan 

gjøre ting enda bedre. Fornyelse er viktig enhver tid for å kunne til tilpasse seg den tiden en er 

i. Det er farlig å tro at de standarder man har ikke har rom til forbedring. Selv om man er best 

i klassen, vil det. alltid være noe man kan gjøre litt bedre.  

 

Videre vil de forskjellige metodene, som ble presentert i teorien, innen usikkerhetsstyring bli 

diskutert. For å finne en ””best praksis”” for hvordan usikkerhet bør styres er det nødvendig å 

kjenne til de forskjellige metodene. Alle metodene har positive og negative momenter 
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og derfor, som vil diskuteres senere, er en kombinasjon av flere metoder den beste måten å 

utforme et usikkerhetsstyringssystem. 

 

9.2. Diskusjon PMBoK 

Det er ikke store innholdsmessig forskjeller mellom PMBoK og de andre metoder som kort 

ble beskrevet. 

 

PMBoK kan ha noen begrensinger i sin metode for styring av usikkerhet, og dette er noe som 

er viktig å belyse. Metoden er veldig forenklet, og det blir ikke lagt vekt på at metoden kan 

tilpasses bedriften, prosjekt eller de som jobber i prosjektet. For de som ikke har nok 

kunnskap om metoden vil den lett kunne implementeres, uten tilpasning, og uten å sette seg 

inn i om denne virkelig er det rette for bedriften. 

 

Jeg mener PMBoK bør ha større fokus på hvor viktig det er med kommunikasjon mellom 

partene er. Et godt samspill og samarbeid krever god kommunikasjon. Jeg tror at ved større 

fokus på dette ville mange misforståelser og problemer i et prosjekt ville vært utgått. Selv om 

hver part bør lage sin egen usikkerhetsplan bør det også være felles målsetninger og 

strategier.  

For å øke fokus på muligheter i prosjektet mener jeg at ordet risk, i betyding av noe som kan 

være både positiv og negativt, bør byttes ut med usikkerhet. Både PMBoK og RAMP bruker 

ordet risiko. Selv om det i mange sammenhenger ikke er noe problem, mener jeg allikevel at 

det i de fleste tilfellene vil bli assosiert med noe negativt. For å få et mer nøytral preg er altså 

ordet usikkerhet til å foretrekke.  

 

Metoden har også noen positive forskjeller i forhold til andre metoder. Presentasjonsformen 

til metoden er en av disse. Metoden er presentert på en enkel og grei måte, slik at 

utenforstående vil kunne forstå hvorfor, og hvordan, tings skal gjøres. Den legger også vekt 

på at usikkerhetsanalyse skal gjøres flere ganger i et prosjekt. Metoden vier usikkerhetsstyring 

mye plass, og fremhever på denne måten at dette er viktig.  
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Usikkerhetsstyring er en kompleks prosess og det er mange faktorer som spiller inn. Det er 

allikevel viktig å få frem at PMBOK er en grei metode for å bruke som utgangspunkt til å 

utarbeide egne systemer for usikkerhetsstyring.  

 

9.3. Diskusjon PRAM 

Det finnes mange likheter mellom denne metoden og PMBoK. Metoden legger vekt på at det 

er viktig å utarbeide sin egen metode og å være kreativ i hver prosess. PRAM skal brukes som 

en guide og er ikke fasit.  

Det er viktig å definere hvem som eier prosjektet, og i motsetning til PMBoK vektlegger 

PRAM dette. En annen forskjell mellom PRAM og PMBoK, er at PRAM påpeker at det er 

viktig at hver part bør lage sin egen plan for usikkerhetsstyring, men at prosjektet har felles 

målsetninger og strategier.  

Metoden er veldig lik SHAMPU- metoden som blir diskutert senere i kapittelet. 

 

9.4. Diskusjon RAMP  

RAMP er en enkel metode bestående av fire hovedsteg. Disse er enkle å følge, og tilpasse 

egne systemer.  

Noe som er annerledes fra andre metodene er at den legger veldig vekt på en 

avslutningsrapport. Dette er et positivt element. På denne måten vil lærdom fra et prosjekt 

kunne bli videreført til kommende prosjekter. Selv om jeg mener at kunnskaps- og 

erfaringsoverføring er viktig og som bør fokuseres på, vil det være vanskelig å få med all 

informasjon i en rapport. Det finnes flere grunner til dette. Tidspress er en viktig grunn. I 

slutten av et prosjekt er det sjelden satt av ekstra tid og ressurser til erfaringsoverføring. I de 

tilfellene det er satt av ekstra tid er ofte denne tiden allerede brukt opp til andre gjøremål. En 

annen grunn er at behovet for kunnskap / erfaring variere fra prosjekt til prosjekt, tid til tid og 

person til person. Det er vanskelig å sette opp en mal som vil dekke alle behov, da det du 

trenger å vite i et prosjekt kanskje er helt annerledes enn det en trengte å vite i det forrige. 

Nok en grunn kan være at det er vanskelig å forklare hva en har gjort. Et eksempel på 
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dette kan være noe så enkelt som hvordan man forklarer noen hvordan en går på ski? 

Prinsippene kan være enkel å forklare, men hvordan forklarer man det med balanse, eller 

hvordan en stopper i nedoverbakke osv. Noe annet en må være beviste på under 

erfaringsoverføringen er at en kun fokuser på det negative, hva som gikk galt i prosjektet og 

ikke nevner hva som gikk bra. Tiltross for at det finnes mange argumenter for at 

erfaringsoverføring kan være utfordrende, mener jeg at det likevel viktig at dette blir gjort. 

 

9.5. Diskusjon av SHAMPUS  

SHAMPUS modellen bygger mer på hva som kan skje, i motsetning til hva som man håper 

vil skje. Metoden inneholder elementer fra alle de foregående metodene (PRAM, PMBoK, 

RAMP). 

 

Kontinuerlig usikkerhetsstyring igjennom hele prosjektet og i alle prosjektfasene er noe jeg 

mener er viktig. Denne metoden legger vekt på nettopp dette.  

Metoden legger vekt på at usikkerhet skal integreres inn og ikke utenfor prosjektet. Det vil si 

at usikkerhet skal være en del av prosjektarbeidet og ikke være en egen prosess. Dette er noe 

som jeg mener er veldig viktig. For at usikkerhetsstyring skal føles som noe mer enn bare 

innrapporteringssystem for de opp i systemet, mener jeg det er viktig å integrere 

usikkerhetsstyring i det daglige arbeidet.  

 

Metoden har en god struktur. Og den kan være veldig effektiv for de som kjenner metoden og 

bruken av den. En fare er at den kan virke å ha for mye struktur, og for enkelte kan det føles 

som for mye ekstrajobb. Personer kan falle av og føle at dette er et innrapporterings system 

mer enn et verktøy i den enkeltes arbeidshverdag.  

 

Metoden legger vekt på å definere eier av prosjektet. Dette er noe jeg mener er viktig blant 

annet fordi prosjektets eier og prosjektet kan ha forskjellige interesser. 

 

Metoden legger vekt på at en skal vurdere og analysere alle usikkerhetselementene. Dette er 

noe som jeg mener er både positivt og negativt. En for stor fokus på uvesentlige 
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punkter kan føre til at disse får for mye oppmerksomhet. Det er ikke alltid hensiktsmessig å 

vektlegge alt likt. Dette vil bli diskutert under ””best praksis”” i Seksjon E. 

 

Jeg mener at metoden er bra å bruke som en mal og for å få optimal effekt bør den, i samråd 

med de som skal jobbe med den på dagligbasis, tilpasses det enkelte prosjekt. 

 

9.6. Diskusjon av Trinnvisprosessen 

Hovedpoenget med trinnvisprosessen virker å være at den skal utnytte de erfaringene og den 

kunnskapen som folk i prosjektet sitter med. Dette er veldig positivt, da det er noe som ikke 

fokuseres like mye på i de andre modellen. 

Trinnvisprosessen legger vekt på at det er ikke et standardsvar som passer til alle prosjektene. 

 

Metoden deler opp de forskjellige usikkerhetselementene og vurderer dem slik at det ikke blir 

for mange å forholde seg til. Dette er positivt i den forstand at det blir oversiktlig og en får 

vurdert hva som er verd å konsentrere seg om og hva som ikke er det. 

 

Trinnvisprosessen har et godt system for å begrense antall usikkerhetselementer. Metoden 

fokuserer på at det ikke må være så mange usikkerhetselementer at det hele blir uhåndterbart. 

Den gir et oversiktlig og bra bilde av hvilke usikkerhetselementer som må prioriteres, og 

hvilke en kan se bort fra. En av ulempene her er at usikkerhetselementene reduseres ved at de 

blir splittet opp i poster i kalkylen og dermed risikerer man at de forskjellige usikkerhetene 

”forsvinner”. Usikkerheten i seg selv reduseres ikke, men en kan miste fokus på hvor stor 

betydning et ”hovedelement” har, i og med at elementet med stor usikkerhet kan deles opp i 

mindre elementer.  

Trinnvisprosessen utføres av en gruppe personer og er ikke like tilgjengelig for alle i 

prosjektet. Det vil dermed være noen få personen som utfører idédugnad. De som jobber med 

dette har erfaring og vet hvilke usikkerhetselementer som ofte kan være de største og 

viktigste. En begrensning er at noe kan bli oversett, en kan lett se på dette som en rutine og 

nye impulser vil kanskje ikke være tilstede. En annen fare med et begrenset antall deltagere i 
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usikkerhetsvurderingen er at forståelsen for usikkerhet blir begrenset til noen få personer, 

mens det i realiteten er noe som alle arbeider med.  

 

9.7. Diskusjon av Stokastisk tidsanalyse med Critical Chain 

Metodene diskutert ovenfor fokuserer mest på hvordan en skal redusere utgiftene i et prosjekt, 

samt se på nye muligheter ,”bruk av penger, kan gi større gevinst”. 

Det kritiske i dagens marked er ikke så mye kostnadene, men tidsbruken. Det er stor mangel 

på arbeidskraft og forsinkelser i leveringer vil være kritisk.  

Et annet problem er dette med at selv om det estimeres ekstra kostnader og tidsbruk, så viser 

det seg at både kostnadene og tiden ofte blir brukt opp uansett. Det er derfor nødvendig å 

utvikle en strategi som forholder seg til dette.  

  

Jeg mener denne metodikken gjøre det lettere å kontrollere og planlegge, dersom det skulle 

vise seg at noe ligger etter plan. Jeg mener derfor at tidsanalyse er veldig viktig og interessant.  

 

For at kritiske sti skal fungere må man kartlegge hva som henger sammen med hva. Man må 

kartlegge når de forskjellige aktivitetene kan starte, de forskjellige aktivitetenes avhengighet 

til hverandre, kan de starte uavhengig av noe annet, hva skjer hvis den ene aktiviteten er 

forsinket, klarer man å løse denne kabalen, kan man på et tidligere tidspunkt identifisere 

hvordan forsinkelser vil påvirke prosjektet osv.  

 

9.8. Diskusjon av tidligvarsling og indikatorer 

I prosjekter blir i mange tilfeller problemer først tatt hånd om i det de kommer til overflaten, 

noe som da ofte er for seint fordi problemet. allerede da eksisterer. Økonomi, stor mangel på 

arbeidskraft og prosjekter under konstant tidspress gjør at tidligvarsling av problemer i 

prosjektet er utrolig viktig. 
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Som nevnt i teorikapittelet er det flere måter å definere tidligvarsling. Jeg har valgte å 

definere tidligvarsling som et signal på at noe uønsket er i ferd med å skje i prosjektet, og 

dette gjelder i hele prosjektets levetid. Selv om fokus er rettet mot risiko, kan det også 

gjenspeile et signal på en mulighet. Forandring i markedett er et eksempel på dette.  

 

Selv om det i mange tilfeller vil være klare symptomer på at prosjektet går dårlig, er det 

likevel viktig å presisere at det ikke alltid behøver å være slik. Det kan oppstå situasjoner hvor 

symptomene / signalene ikke finnes, eller er vanskelig å oppdage. Jeg mener imidlertid at 

signalene som oftest vil være der, utfordringen blir å identifisere dem.  

Som Nikander et. al viste i sin studie, vil noen signaler går igjen. På den andre siden behøver 

det ikke være slik at de samme signalene er indikatorer på de samme usikkerhetene hver gang. 

Prosjektene og de som jobber i prosjektene kan være forskjellige, og det er farlig å tror at alt 

er likt hver gang.   

 

Jeg er enig med Kappelman et. al at det er viktig å ta tak i signalene på et så tidlig tidspunkt 

som mulig. Dette vil gjøre det lettere å finne årsaken og avverge en fare eller utforske en 

mulighet. Problemet er ofte at signalene blir oppdaget på et så seint tidspunkt at problemet. 

allerede eksisterer og det vil være nødvendig med brannslukning fremfor forebyggende 

arbeid. Det vil likevel aldri være forseint å ta tak i et problem eller løse en mulighet. Et tegn 

på problemer i et prosjekt behøver ikke nødvendigvis å bety det samme i et annet prosjekt.  

Eksempel på dette er mobilisering som Nikander og Eloranta nevnte som et tidlig tegn på 

prosjekter som kommer tregt i gang og vil slite med dette ut over i prosjektet. Dette kan i flere 

tilfeller være et tidlig tegn, men samtidlig er det viktig å ikke la seg lure av kun å se på dette. 

God mobilisering trenger ikke være synonymt med at prosjekter vil gå bra. Balansegangen 

mellom å mobilisere etter hvert som behovet oppstår er essensielt. Dersom mobiliseringen er 

for stor for tidlig, vil det kunne skje at folk som er i prosjektet og som opprinnelig var veldig 

motiverte til å begynne med vil bli sittende uten å ha noe å gjøre. Dette kan føre til at en 

mister litt motivasjonene og gløden, noe som kan henge igjen. Samtidlig vil for lav 

mobilisering kunne føre til at folk har for mye å gjøre og blir utbrent tidlig i prosjektet. Det vil 

også kunne sende ut signaler om prosjektet ikke blir prioritert høyt nok. En åpen dialog er 

essensielt med underleverandører på et tidlig tidspunkt, slik at en som eier av prosjektet vet 

hvordan ting ligger an og er planlagt.  
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Ved å studere litteraturen oppdaget jeg at endel av de samme grunnene for usikkerheter i 

prosjektene gikk igjen. Både Kappelman et. al, Husby et. al og Nikander et. al nevner mange 

av de samme faktorene. Studiene er gjort under forskjellige omstendigheter og i litt 

forskjellige bransjer, men jeg mener dette viser at mange av de samme problemene oppstår på 

tvers av fagfelt.  

 

For å sammenligne teori og praksis på blant annet hvilke signaler som kan indikere at det er 

problemer i prosjektet er det utfort noen intervjuet. Resultatene er presentert i Seksjon C.  
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Seksjon C. Resultater 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bedre føre var, enn etter snar.. 

- Norsk ordtak 
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10. Resultater fra Statoil 
 

Dette kapittelet vil prøve å gi et innblikk i hvordan 

usikkerhetsstyring og - ledelse utføres i Statoil.  

Kapittelet er basert på en kombinasjon av Statoil sine 

styrende dokumenter, og intervjuer og diskusjoner med 

personer som jobber med dette i Statoil. 

Den vil først i kapittelet bli sagt litt generelt om Statoil. Det vil så bli gitt et innblikk i 

usikkerhetsledelse i Statoil. Tilslutt hvordan usikkerhetsstyring i Statoil utføres.  

 

10.1. Statoil 

Statoil er et integrert olje- og gasselskap. Det ble etablert i 1972, og har i dag en virksomhet i 

34 land og over 26 000 medarbeidere. Selskapet er operatør for ca 60 prosent av olje- og 

gassproduksjonen i Norge, og Statoils internasjonale produksjonen øker kraftig. 

Statoil er en av verdens største oljeselgere, en betydelig selger av naturgass i det europeiske 

markedett og har betydelig industriell virksomhet [30].  

 

10.2. Statoils usikkerhetsledelse 

For å få et innblikk i hvordan usikkerhetsledelse i Statoil praktiseres, er det først nødvendig å 

gi en liten oversikt over hvilke styrende dokumenter, kurs osv i Statoil. Det vil i dette avsnittet 

bli gitt en oversikt over de viktigste.  

 

”Project Development, FR05”- gir en beskrivelse av de ulike prosjektfasene i Statoil. Den er 

et generelt dokument for prosjektutvikling, og skal brukes i alle prosjekter i Statoil. 

Dokumentet er i hovedsak ment for prosjektlederne, de som tilhører prosjektledergruppen, de 

ansvarlige faglederne i hvert prosjekt og de som er ansvarlig for kvalitetssikting og kontroll. 
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Statoils ”Uncertainties Management in Projects WD0622” er et styrende dokument som er 

ment som en veiledning på hvordan usikkerhetsledelse, styring og analyse skal utføres i 

prosjektene.  

 

”Project modell in Statoil”, beskriver generelle prinsipper i forbindelse med utførelse av et 

prosjekt. 

 

I tillegg så holdes det kurs. Noen av de kursene hvor usikkerhet er et av temaene er; PM Basic 

(Project Management basic), PL (Project leadership essential), PC (prosjektstyringskurs), PLE 

(Project leadership experience). Det holdes også kurs i bruken av PIMS i forbindelse med 

usikkerhetsstyring. Dette kurset kalles ”Uncertainty Management Documentation, PIMS”.   

 

Usikkerhetsledelse er hjørnesteinen for at prosjektene skal bli en suksess [74]. Etter hvert som 

et prosjekt blir mer kompleks er det viktig for prosjektledelsen og eierne av prosjektene å 

forstå hvilke risiko et prosjekt kan utsettes for og hvilke muligheter det finnes for forbedring. 

 

10.3. Usikkerhetsstyring i Statoil 

Usikkerhetsstyring er noe som Statoil krever skal skje i alle prosjektfaser, og når alle 

beslutninger skal taes. Det vil i denne delen blitt sett litt mer hvordan de styrende 

dokumentene i Statoil forventer at nettopp usikkerhetsstyring i Statoil utføres. Mye av dette er 

også behandlet i ”Usikkerhetsledelse i praksis”. Det blir gitt en forklaring på hvordan 

usikkerhet blir identifisert, vurdert, behandlet og kontrollert [14]. 

 

Investeringsprosjekter deles opp i to perioder, planlegging og gjennomføring. Statoil deler 

videre prosjektet opp i forskjellige faser, hvor det i slutten av hver av disse fasene skal ta 

avgjørelser om arbeidet som er utført er tilstrekkelig for å gå videre til neste fase. 

Prosjektplanleggingsfasen leder til en avgjørelse om prosjektet skal gjennomføres, og når 

gjennomføringsfasen skal starte. Gjennomføringsfasen ender opp i oppstart av produktet.  
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En liste over de forskjellige fasene, og kort forklaring når de inntreffer finnes i tabellen under. 

  
 

Fasene Hva besluttes Kommentar 

DG0 Beslutning om prosjektet skal kjøres Denne er frivillig 

DG1/BOK 

 

Beslutning om konseptet  Er en godkjenning av Statoil og partnerne 

til videreføring av forstudie og dannelse av 

et konsept 

DG2/BOV 

 

Beslutning om videreføring En godkjenning av Statoil og partnerne til å 

begynne med front- end enigeering design 

DG3/BOG Beslutning om gjennomføring Beslutning om at prosjektet (konseptet) skal 

gjennomføres. Detaljert engineering starter 

ved dette punktet 

DG4/BOD  

 

Beslutning om drift Beslutninger ved ”hand-over” til 

kunde/operatør 

DG5 

/BOF 

 

Beslutning om ferdigstilling Beslutninger i forbindelse med 

ferdigstilling, godkjennelse av prosjektet 

 

   Tabell 10-1 Oversikt over beslutningspunkt i Statoil 
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Som figuren under viser, har prosjektet to hovedfaser. Dette er tidligfasen og 

gjennomføringsfasen. Figur 10-1 er hentet fra Project Development [73] og viser de 

forskjellige prosjektfasene.  

 

 

 
 

 

Figur 10-1 Prosjektfasene og beslutningspunktene i Statoil 

 

 

Det stilles forskjellig krav til hva som skal gjøres av usikkerhetsstyring i de forskjellige 

prosjektfasene. Dette er nærmere beskrevet i ”Usikkerhetsledelse i praksis- et case studie” 

[14], og vil ikke bli beskrevet i denne oppgaven. 

 

Usikkerhetsledelse. Usikkerhetsledelse deles opp i fire kategorier. Den første går på å 

identifisere usikkerhetselementene, så vurdere dem, videre utføre tiltak og tilslutt kontrollere.  

 

Endelig 

konsept valg Godkjenningspunkt 
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Usikkerhetsstyring skal pågå kontinuerlig under hele prosjektet, figur 10-2 viser denne 

gangen. 

 

 
  

  

 
Figur 10-2 Gangen i usikkerhetsledelse i Statoil 

 

Identifisere. Hensikten med den første delen av prosessen er å identifisere alle muligheter og 

risikoer som kan oppstå. Dette skal skje ved idédugnad. Resultatene av dette blir lagret i en 

database. PIMS4 er anbefalt men ikke satt som et krav. PIMS er et levende register, og søking 

etter nye usikkerhetselementer er noe som skal pågå igjennom hele prosjektet. Det skal være 

minst et arbeidsmøte i hver fase hvor usikkerhet skal diskuteres [14]. Usikkerhetselementene 

skal beskrives så detaljert som mulig. Alle i prosjektet har tilgang til å legge inn 

usikkerhetselementer i PIMS. Det hele skal koordineres og systematiseres av en fasiliator, en 

usikkerhetskoordinator.  

                                                
4 PIMS står for Project Information Management System, og er en webbasert database hvor alle 

usikkerhetselementer blir lagt inn og behandlet. 
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Figuren under viser hvordan en usikkerhetsform i PIMS ser ut. 

 

  
 Figur 10-3 Usikkerhetsform i PIMS 

 

 

Vurdere. Det neste som gjøres er en vurdering av de resultatene som er kommet frem i 

identifiseringsprosessen. ”Uncertainty Managment” er delt opp i to bolker, det ene går på 

risiko (nedside) og det andre på muligheter (oppside). Det utføres først en kvalitativ vurdering 

av de identifiserte usikkerhetselementene. De vurderes etter tre kategorier; 

 
1. Sannsynlighet for at 
det vil inntreffe 

(0-100%) 

2. Potensielle 
konsekvenser 

(1-10) 

3. Styringsgrad av 
usikkerhetselementene 

(L,M,H) 

 

Tabell 10-2 Oversikt over hvilke vurderinger som blir gjort av usikkerhetselementene 

 

Søk etter 

usikkerhet 

Tilføre ny 

usikkerhet 

Åpne 

usikkerhetselement 
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Denne vurderingen er gjort ut ifra den erfaringen de som gjør vurderingen har. Statoil jobber i 

dag med å utarbeide en veiledning til hvordan denne vurderingen skal gjøres. Dette for å få 

vurderingene mer like. Et eksempel på dette er vist i figuren 10-4. Denne figuren er hentet fra 

usikkerhetsregisteret til Tyrihans. 

 

 
Figur 10-4 Konsekvens matrix 

 

Når alle usikkerhetselementene er vurdert, setter det opp en Topp- 105 liste for alle del – 

prosjekter.  

 

Topp-10 listen skal gjennomgås og analysere av et kjerneteamet.. Kjerneteamet vil så vurdere 

om noen av usikkerhetselementene har såkalte ”knock-on” effekter, hvor 

usikkerhetselementene vil kunne påvirke flere fagdisipliner. 

Tilslutt i denne fasen vil gruppen lage en Topp-10 liste for hele prosjektet. Denne listen skal 

inneholde de viktigste risikofaktorene og de største mulighetene for hele prosjektet.  

Det er viktig her å nevne de såkalte ”Red- flags” skal gjennomgås grundig. ”Red-flags” er 

usikkerhetselementer som har med HMS, lover og vedtekter, ryktet til firma osv å gjøre. 

 

                                                
5 Dette er en liste over de viktigste usikkerhetene, trenger ikke være 10. 
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Handle. Når alle6 usikkerhetselementene er blitt identifisert og vurdert, er det neste steget å 

sette i gang tiltak som vil forhindre at de risikoene som er vil inntre. En person i prosjektet vil 

ha hovedansvaret for å følge opp hvert enkelt usikkerhetselement som er registrert . Det blir 

satt aksjonspunkter, og disse vil ha en deadline som er spesifisert i PIMS. Den ansvarlige for 

usikkerhetselementet vil ha ansvar for å følge opp at dette vil bli utført i tide. 

 

Usikkerhetskoordinatoren vil ha et overordnet ansvar for å følge med at de forskjellige 

aksjonene blir utført og koordinere.  

 

Som nevnt tidligere er PIMS et levende register, og det vi stadig være flere aksjoner på gang 

samtidig. Det vil igjennom hele prosjektet være flere åpne usikkerhetselementer og etter hvert 

er målet at alle disse skal lykkes. De er da ferdig behandlet og blir ikke lengre sett på som en 

usikkerhet. 

 

Figuren under viser ei liste over usikkerhetselementer, hvem som har ansvaret for de enkelte, 

hvilken status de har og når aksjonene har deadline. 

 

 
 

  Figur 10-5 Usikkerhetselementer i PIMS 

 

                                                
6 Alle blir brukt som et begrep for de usikkerhetselementene som kommer frem i idédugnad eller andre 

sammenhenger. Det vil alltid være en del usikkerhetselementer som ikke kommer frem, da det er nærmest en 

umulig oppgave å skulle kartlegge absolutt alle.  
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Kontrollere. Usikkerhetsstyring skal være en prosess som er føre var på hvilke hendelser som 

kan inntreffe. Status på risiko, muligheter, hva som gjøres av aksjoner osv skal følges opp og 

kontrolleres. Det vil være usikkerhetskoordinatorens oppgave å etablere rutiner og kontrollere 

at alle aksjoner blir utført.  

 

I neste kapittel vil det usikkerhetsstyring i Tyrihans bli beskrevet. Noe vil være det samme 

som det som er beskrevet i dette kapittelet, mens noe vil være forskjellig. 
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11. Tyrihans 
 

I dette kapittelet vil det bli gitt et innblikk i hvordan usikkerhetsstyring utføres på prosjektnivå 

i Statoil. Prosjektet so valg er Tyrihans. Kapittelet er basert på en kombinasjon av 

arbeidsbeskrivelse for usikkerhetsstyring i Tyrihans, intervjuer og diskusjoner med personer 

som jobber i Tyrihans og egne observasjoner. 

Det vil først bli beskrevet litt generelt om Tyrihans. Dette for å få et innblikk i hva prosjektet 

går ut på. Videre vil det bli beskrevet hvordan usikkerhetsstyring er strukturert og hvem som 

har ansvar for usikkerhetsstyring i Tyrihans. Videre vil arbeidsprosessen og den praktiske 

arbeidsmetodikken bli beskrevet. Tilslutt vil det hvilke verktøy som brukes i forbindelse med 

usikkerhetsstyring i Tyrihans og krav til oppfølging av registeret bli beskrevet.  

 
 

 
Figur 11-1 Utdrag fra Tyrihansfeltet 

     [72] 

 

 

11.1. Generelt om Tyrihans 

Tyrihansutbyggingen omfatter forekomstene Tyrihans Sør og Tyrihans Nord. Tyrihans Sør er 

et oljefelt med gasskappe, mens Tyrihans Nord er et gass- og kondensatfelt med en tynn 

oljesone. Feltet er lokalisert ca 25 km sørøst for Åsgard feltet og 170 km vest fra norske 

kysten. Feltet bygges ut med fem havbunnsrammer. Fire av disse er for produksjon / 
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gassinjeksjon og en er for vanninjeksjon. Gassen fra Tyrihans skal sendes gjennom 

rørledningen Åsgard transport til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.  

Olje og kondensat fra Tyrihans vil bli stabilisert med væskeproduksjon fra Kristin og sendt 

via en rørledning til Åsgard C videre transport med tankskip.  

Den første brønnen på Tyrihans Sør ble boret i april 1983 og i Tyrihans Nord i september 

samme år. Tyrihans er planlagt å være i drift i 2009, når det er ledig kapasitet på Kristin. 

Tyrihans er nå inne i gjennomføringsfasen og driver med blant annet med ”detail 

engineering”, se figur 10-1. Totalt har Tyrihans et kostnadsbudsjett på over 14 millioner 

NOK [32, 72, 79]. 

 

Statusrapport som ble utgitt rett før oppstart av denne masteroppgaven ligger som vedlegg 3. 

11.2. Strukturen i usikkerhetsstyring til Tyrihans 

Strukturen hvordan usikkerhetsstyring foregår i Tyrihans, samsvarer på mange måter det som 

står i de styrende dokumentene. Det vil i denne delen komme en beskrivelse av hva som 

kreves blir gjort i Tyrihans og hva som faktisk gjøres. 

 

Usikkerhetsdata som oppgies i Tyrihans er delt inn i områder. Disse områdene er:  

• Subsea 

• Topside 

• Undergrunnen 

• Driftsforberedelse 

• Kjerneteam 

 

Hvert område har, som også er nevnt i de styrende dokumentene, en topp-10 liste og en topp 

10 liste for prosjektet totalt. 
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11.3. Ansvarlig for usikkerhetsstyring i Tyrihans 

I Tyrihans er det prosjektledelsen, med prosjektleder i spissen, har ansvar for 

usikkerhetsstyring i prosjektet. Prosjektet har en egen usikkerhetskoordinator som har det 

daglige ansvaret for oppfølging. Koordinatoren har ansvar for koordinering av 

usikkerhetsstyringsfunksjoner, ansvar for å vedlikeholde verktøyene, være en pådriver i 

usikkerhetsstyringsprosessen og rapportere status. 

 

Alle prosjektmedarbeidere skal håndtere usikkerheter for sitt ansvarsområde og ansvar for 

identifikasjon og oppfølging av usikkerhetselementer ligger i linjen i henhold til definerte 

ansvarsforhold i prosjektet forøvrig. Figuren under viser oppbygningen av kjerneteamet i 

Tyrihans. Figuren er hentet fra Statoil sine dokumenter. 

 

 

 

 
Figur 11-2 Kjerneteamet i Tyrihans  
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11.4. Beskrivelse av arbeidsprosess 

Usikkerhetsstyringsfunksjonen skal være effektiv, praktisk rettet, og gi bidrag til prosjektets 

styringsgrunnlag. Eierskap til usikkerhetsstyring, metode og verktøy er noe prosjektet mener 

er en forutsetning for å lykkes. Nøytral holdning skal ligge til grunn for analyse av usikkerhet 

og konsekvens. I dette ligger at en skal fokusere like mye på muligheter som på 

risikoeksponeringen. 

 

Usikkerhetsstyringsprosessen er en kontinuerlig prosess, og består av følgende trinn: 

 

• Identifisering og gruppering av usikkerhetselementer 

• Analyse av sannsynligheter og konsekvenser 

• Identifisering av aksjoner og tiltak 

• Oppfølging og rapportering 

 

Usikkerhetselementene identifiseres hovedsakelig gjennom det daglige prosjektarbeidet, bl.a. 

i møtesammenheng. Det vil også jevnlig arrangeres egne seanser med fokus på usikkerheter 

og identifisering og styring av disse. 

 

Usikkerhetselementene kan identifiseres hvor som helst i organisasjonen. Et normalt forløp 

vil være at: 

 

1. Elementet gjennomgås i første omgang på områdenivå (for eksempel SPS, Topside 

Åsgard) i ukentlige møter eller lignende. Generell informasjon, oppsider og nedsider 

og eventuell supplerende informasjon skal beskrives. Ansvarlig for oppfølging av 

elementet her er usikkerhetskoordinator. 

2. Usikkerheten presenteres på delprosjektnivå (Subsea, Topside). Detaljert informasjon 

og beskrivelser skal være lagt inn i registeret. Tiltak og videre arbeid planlegges og 

legges inn i usikkerhetsregisteret i PIMS. Delprosjektet bestemmer om elementet skal 

på delprosjektets topp-10 liste og eventuelt foreslå om det skal inn på prosjektets topp-

10 liste. 
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3. Presentasjon/gjennomgang på møte i kjerneteam. Her skal tiltak og videre arbeid 

bestemmes, også på tvers i prosjektet. Eventuell plassering på prosjektets topp-10 liste 

bestemmes her. 

 

Gjennomgang av status for alle elementer skal foretas på ukentlig basis på område og 

delprosjektnivå. Kjerneteamet har gjennomgang av status annenhver uke. Top-10 liste og 

status er tema for hvert månedsmøte med T&P7. 

Flytskjemaet under vise hvordan usikkerhet skal styres i Tyrihans. 

 

 

 

 

Figur 11-3 Flytskjema for usikkerhetsstyring i Tyrihans 

 

                                                
7 T&P står for Technology & Projects 
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11.5. Verktøy som brukes i Tyrihans 

Tyrihans krever at PIMS skal brukes som verktøy for usikkerhetsstyring. Alle som jobber fast 

i prosjektteamet skal ha tilgang til verktøyet, kunne verktøyet og bruke dette jevnlig.  

 

Ved å logge seg inn på sin bruker vil det øverst ligge informasjon om den enkeltes bruker. 

Videre ligger det ei liste over alle aksjonene som den enkelte har ansvar for, og deretter ei 

liste over aksjoner som eventuelt er delegert videre av den enkelte bruker. Selv om PIMS er 

brukt som verktøy i forbindelse med usikkerhetsstyring tidligere er dette første prosjektet som 

krever at det skal brukes [79].  

 

For at verktøyet skal brukes på en fornuftig måte har prosjektledelsen laget ei liste over hva 

som må fylles ut. Disse er:  

 

• Tittel • Ansvarlig 

• Beskrivelse • Status 

• Delprosjekt • Frist 

 

I tillegg anbefales det at alle andre felt også fylles ut, men dette er ikke et krav. 
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Gradering av elementet bør også fylles ut (sannsynlighet, styring og konsekvens). For alle 

topp-10 elementer må dette være utfylt. Retningslinjer for gradering av elementer er vist i 

tabell 11-1. 

 

Kvantifisering av 

sannsynlighet: 

Sannsynlighet på oppside/nedside skal vurderes på en skala fra 

0-100%, der tall nær 0% betyr liten sannsynlighet, og tall nær 

100% betyr meget høy sannsynlighet. 

Kvantifisering av 

konsekvens: 

Konsekvens på oppside/nedside skal vurderes på en skala fra 1-

10, der tall nær 0 betyr liten konsekvens, og tall nær 10 betyr 

meget høy konsekvens. Når en gjør denne vurderingen skal både 

endring i investeringskostnad, driftskostnad og konsekvens for 

inntekter tas hensyn til. 

Kvantifisering av 

kunnskap: 

Kunnskap om usikkerheten rangeres i skalaen høy-middels-lav 

Styrbarhet: Hvor styrbart et usikkerhetsområde er, sees i forhold til hvilke 

muligheter en har til å påvirke informasjonsgrunnlag, 

sannsynlighet for hendelse (ønsket eller uønsket), og 

konsekvens av hendelse. Denne rangeres som høy, middels eller 

lav. 

 

Tabell 11-1 Retningslinjer for gradering av konsekvens, sannsynlighet og styrbarhet i Tyrihans 

 

Alle elementer bør ha minst en aksjon. For alle aksjoner må følgende være utfylt: 

• Beskrivelse 

• Ansvarlig 

• Frist 

• Status 

 

Når elementer eller aksjoner endrer status (åpen, lukket eller kansellert) skal det legges inn 

informasjon om bakgrunnen for endringen. Det anbefales og henvise til rapporter, kontrakter, 

beslutninger, kvalifiseringer, møter osv der dette er relevant.  

 

De viktigste usikkerhetsområdene skal til enhver tid være de øverste usikkerhetene på 

prioritetslisten for kjerneteamet. Gjennomgang av denne listen, herunder iverksettelse 
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og oppfølging av tiltak, skal være et fast punkt på agendaen i statusmøter i kjerneteamet. 

De 10 viktigste usikkerhetsområdene skal til enhver tid også være de 10 øverste usikkerhetene 

på prioritetslisten for hver disiplin. Gjennomgang av denne listen, herunder iverksettelse og 

oppfølging av tiltak, skal være et fast punkt på agendaen på statusmøter innen disiplinen. 

 

11.6. Oppfølging av usikkerhetsregisteret 

Status for usikkerhetsområdene skal rapporteres periodisk. Usikkerhetskoordinator sender i 

forkant av statusrapportering ut generell purring på oppdatering av registeret og dersom tiltak 

er forfalt, usikkerheter mangler tiltak osv. Topp-10 listen er vedlagt i prosjektets 

månedsrapport og er fast på agendaen for månedsmøter med T&P ledelse. 

 

Tyrihans bruker også noen indikatorer som er utarbeidet av SINTEF. Disse skal gi 

tidligvarsling på eventuelle problemer av prosjektet. Indikatorene er beskrevet i det neste 

kapittelet. 

12. Tidligvarsling / Indikatorer 
 

For å tidlig kunne gjøre noe med problemer som oppstart bruker Tyrihans brannvarslere. I 

dette kapitelet vil det bli sett litt på de indikatorene Tyrihans bruker, hvordan indikatoren i 

forbindelse med usikkerhet blir fremstil. Tilslutt i kapittelet vil de funn som ble gjort i 

målingen av PIMS bli presentert. 

 

12.1. Tidligvarsling av problemer i Tyrihans 

SINTEF ble i februar 2006 spurt om å lage indikatorer som gav tidlig varsling i Tyrihans-

prosjektet. Kjerneteamet i Tyrihans plukket ut 12 indikatorer for tidligvarsling og disse skulle 

presiseres videre av SINTEF. Grunnlagsdataene for indikatorene skulle i størst mulig grad 

hentes fra eksisterende systemer i Statoil, og disse skulle i størst mulig utstrekning hentes 
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automatisk. Indikatorene skulle oppgis samlet for prosjektet, og i noen tilfeller på 

områdenivå.  

 

Indikatorene skulle ikke gi et helhetlig bilde for tilstanden for prosjektet Tyrihans, men skulle 

gi en tidlig varsling om symptomer på kritiske områder. Alarmerende nivå på indikatorer ville 

medføre behov for analyse som i så fall ville knytte avviket til område og gi 

beslutningsinformasjon som grunnlag for iverksetting av tiltak.  

(hele avsnittet; [70]) 
 

Usikkerhet var en av de 12 indikatorene som skulle presiseres. Noe av bakgrunnen var at 

usikkerhetsbilde for prosjekter er noe som endres over tid, og må håndteres. Indikatorene 

besto av åpne usikkerhetselementer, lukkede usikkerhetselementer, forsinkede 

usikkerhetselementer, usikkerhetselemente uten aksjoner, åpne usikkerhetsaksjoner, lukkede 

usikkerhetaskjoner og forsinkede usikkerhetsaksjoner. Data som blir oppgitt for Tyrihans 

bruker samme områdeinndeling som beskrevet i kapittel 11.  
(hele avsnittet; [70]) 
 

12.2. Framstilling av indikatoren 

 

Indikatoren blir fremstilt i to koordinatsystem som viser graf for forsinkede objekter i forhold 

til antall åpne objekter for Tyrihans totalt. I tillegg lages tabeller som viser [70]: 

 

• Åpne usikkerhetselementer • Åpne usikkerhetsaksjoner 

• Lukkede usikkerhetselementer • Lukkede usikkerhetsaksjoner 

• Forsinkede usikkerhetselementer • Forsinkede usikkerhetsaksjoner 

• Usikkerhetselementer uten aksjoner  
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Tabell 12-1 og figur 12-1 viser eksempel på hvordan disse indikatorene fremstilles. Disse er 

fra ststusrapport i Tyrihans. 

 

Overview 

Subsea Topside Sub- 
surface 

Oper. 
prep. 

Core 
team 
(incl 
staff) 

Active uncertainties 126 33 26 4 1 
Finished uncertainties 175 44 18 4 18 
Overdue uncertainties 22 5 0 0 0 

 

Tabell 12-1 Oversikt over usikkerheter  

 

 
Figur 12-1 Forsinkede usikkerhetselementer 

 

Indikatorene bruks av usikkeherhetskooridnator. Det blir sendt ut statusrapport på slutten av 

hver måned. Av de indikatorene som SINTEF utarbeidet brukes alle uten ”Forsinkede 

kontraktsleveranser”. Statoil har her utarbeidet en egen indikator som de kaller flytindikator. 

Etter ønske fra Statoil vil denne ikke bli gjennomgått i denne oppgaven.  

 

For å få en oversikt over hva som finnes i usikkerhetsregisteret til Tyrihans var det nødvendig 

å studere det som var registrert i PIMS. Dette blir presentert i neste delkapittel. 
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12.3. Funn i analyse av PIMS 

For å få en oversikt over hva som ligger i PIMS, hvilke mangler, hva som kan forbedres osv 

så ble, som nevnt i metodekapittelet, PIMS studert. Noen av funnene blir presentert i dette 

kapittelet. Funnene blir diskutert og analysert senere under diskusjons- og analysekapittelet.  

 

Totalt 

Det var totalt 191 åpne usikkerhetselementer når rapproten ble tatt ut.  

Av disse var det; 

- 8 som manglet såkalte eiere av usikkerhetselementene.  

- 126 som hadde en eller flere aksjoner knyttet opp mot seg. 

- 62 som hadde tilsyn knyttet mot seg.  

- 14 hadde registrert konsekvens, sannsynlighet og / eller styringsgrad på mulighetsiden.  

- 5 av usikkerhetselementene har er registrert på status som blank, altså verken lukket 

eller åpen. Alle disse har tilsyn knyttet opp mot seg.  

- 91 hadde konsekvens, sannsynlighet og / eller styringsgrad på risiko.  

o Av disse  hadde 54 en eller flere aksjonspunkter knyttet opp mot seg. 

o 38 av usikkerhetselementene (som hadde registrert konsekvens / sannsynlighet 

/ styringsgrad) hadde tilsyn knyttet opp mot seg.  

 

I løpet av de siste 30 dagene var det kommet 8 nye usikkerhetselementer, 9 var lukket og 40 

var kansellert.  

 

Det var totalt 177 åpne aksjonspunkter knyttet opp mot usikkerhetene. I løpet av de siste 30 

dagene var det kommet 15 nye, 17 var lukket og 23 var kansellert.  

 

Registrert muligheter 

Som nevnt over var det 14 som var registrert med noe på muligheter.  

Av disse er det to som utpeker seg som ny mulighet, de andre går på hva som kan gå bra.  

• Den ene muligheten har to aksjonspunker. Den ene av disse var allerede lukket.  

o Muligheten står åpen hele prosjektet.  
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o Konsekvensen på denne er 6, sannsynligheten er 30 % og styringsgraden er 

medium.  

o Risikosiden av denne muligheten har lav sannsynlighet, lav styringsgrad med 

konsekvensen er også her på 6. 

 

• Den andre av mulighetene hadde sannsynlighet på 100%. Den hadde et aksjonspunkt. 

 

Sett på de uten ansvarlig 

- Det var 7 usikkerhetselementer som ikke hadde eier.  

- 3 av disse var usikkerhetselementer som ”varte” ut prosjektet.  

- 2 usikkerhetselementer var forsinket og skulle vært lukket.  

- 4 hadde utfylt konsekvens, sannsynlighet og styringsgrad på risiko.  

- Ingen hadde utfylt dette på muligheter.  

- 2 stk hadde 70 % eller 80 % sannsynlighet for ville inntre.  

o Begge hadde styringsgrad som var lav, men konsekvensen var henholdsvis 8 

for 80% og 5 for 70 %.  

- 5 hadde aksjoner knyttet opp mot en.  

o Av disse aksjonene var 23 stk (av 37) enten lukket eller kansellerte.  

 

Se på hvem de ansvarlige for de forskjellige, hvilke type usikkerhet, mange som er på 

etterskudd osv 

Totalt var det 18 forskjellige som ”eiere” på usikkerhetselementer. Antallet hver person hadde 

ansvaret for varierte fra 1 til 52. Den største gruppen lå mellom 1 til 5. Så var det 3 personer 

mellom 11 til 19, 2 personer på 38 og 33, og en person på 52.  

Det ble sett på hvor mange av de forsinkete elementene som hver hadde, dette blir beskrevet i 

neste avsnitt. 

 

En skilte seg ut ved å ha aksjonspunkter og / eller tilsyn knyttet opp mot alle, så nær som en, 

av usikkerhetselementene sine. Denne personen tilhørte topp-5 med antall 

usikkerhetselementer knyttet opp mot seg. 
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Personen som hadde ansvaret for 52 stykker hadde;  

- 1 registrert som mulighet.  

- 27 hadde aksjonspunkter.  

- 29 var knyttet opp mot tilsyn (den samme personen sto som ansvarlig for tilsyn og 

usikkerhetselementer).  

- 22 var registrert med konsekvens, sannsynlighet og styringsgrad på risiko. Av disse 

hadde: 

- 5 høy sannsynlighet ( 70 % eller høyere). Disse hadde: 

o Konsekvens mellom 5 og 8 

o Styringsgrad på medium eller høy.  

- 11 hadde lav sannsynlighet (mindre enn 50 %).  

o Disse hadde en konsekvens mellom 5 og 8,  

o Styringsgrad på høy eller medium.  

 

Typen usikkerhet denne personen hadde gikk mest på ting som kan gå galt i forbindelse med 

installasjon. 

 

Se på de som skulle vært lukket 

På det tidspunktet rapporten ble tatt ut var det 57 åpne usikkerhetselementer som skulle vært 

avslutt / lukket. Av disse hadde;  

- 11 en konsekvens (risk) på 7, 8 eller 9.  

o 2 av disse hadde sannsynlighet på større enn 70% ville inntre,  

o 2 hadde sannsynlighet på 40-70 % ville inntre 

o de rastrerende hadde sannsynlighet på mindre enn 40% for ville inntre.  

- 3 totalt hadde utfylt for muligheter.  

o Den ene av disse hadde både for mulighet og risiko.  

 Den ene av disse hadde tilsyn og aksjonspunkt knyttet mot seg, og var 

utfylt som kun mulighet. Tilsyn var her kansellert men aksjon sto 

fremdeles åpen. 

o En annen av muligheter hadde stor konsekvens (9), høy styrbarhet og 30 % 

sannsynlighet.  

- 27 sto blanke, altså ikke fylt ut risiko eller muligheter.  
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- Kun 2 stykker av de som hadde gått ut hadde ingen ”eier” knyttet opp mot seg.  

o Den ene av disse hadde stor sannsynlighet (70%) og konsekvens på 5. Denne 

hadde en rekke tilsyn knyttet opp mot seg.  

o Den andre var konsekvens, sannsynlighet og styringsgrad ikke registrert. 

Denne hadde aksjonspunkt knyttet opp mot seg. Dette aksjonspunktet var åpen 

og var satt til å bli utført 1.12.07. 

 

Fordelingen mellom forsinkede usikkerhetselementer lå stort sett mellom 1 til 7. Men 2 av 

eierne skilte seg ut. Disse hadde henholdsvis 28 og 15 forsinkede usikkerhetselementer de var 

ansvarlige for. Totale usikkerhetselementer for disse var henholdsvis 52 og 38 totale 

elementer knyttet mot seg. 

 

Se på de som varer hele prosjektet 

Det var 12 usikkerhetselementer som var satt skulle vare ut prosjektet. Av disse hadde:  

- alle, så nær som en, tilsyn eller aksjonspunkter knyttet opp mot seg.  

- En mangle ”eier” av usikkerheten.  

o Denne hadde sannsynlighet (risiko) på 80%, konsekvens på 8 og lav 

styrbarhet.  

o Denne hadde opptil flere tilsyner knyttet opp mot seg. Hvor alle disse tilsynene 

hadde en ansvarlig. 7 av 11 av disse tilsynene var allerede lukket.  

- 7 var registrert med konsekvens, sannsynlighet og styringsgrad på risiko 

o 3 av disse hadde konsekvens på 9 eller 8. Sannsynlighetene på disse var på 80 

og 90 % 

- 2 var registrert med muligheter.  

o Den ene er omtalt lenge oppe i resultatene.  

o Den andre har lav (under 3) konsekvens på mulighetsiden mens høy på 

risikosiden (over 7).  

o Styringsgraden på mulighet er stor mens lav på risiko.  

o Den er vurdert som større sannsynlighet for risiko enn mulighet. Denne er 

knytte opp mot aksjon 
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Knyttet opp mot tilsyn.  

Det var 77 som er knyttet opp mot tilsyn.  

- 29 av disse hadde ikke registrert konsekvens, sannsynlighet eller styringsgrad.  

- Ca halvparten hadde samme ansvarlig på usikkerhetselementene som de som hadde 

ansvar på tilsyn.  

- 13 hadde konsekvens mellom 7-9 

- 35 hadde konsekvens mellom 6-2 

- 18 hadde høy -, 22 hadde medium - og 3 hadde lav styringsgrad. 

- 8 hadde sannsynlighet mellom 60 – 90 %. 

 

Konsekvens / sannsynlighet / styringsgrad 

- 7 hadde høy konsekvens (mellom 7 og 10) og sannsynlighet mellom (80-90 %).  

o Av disse var 3 knyttet opp mot tilsyn og 4 knyttet opp mot aksjoner.  

 

- 10 hadde høy sannsynlighet, uansett konsekvens og  styringsgrad var det 10 av.  

o Alle disse var knyttet opp mot tilsyn, aksjonspunkter eller begge dele.  

o 3 av disse var forsinket. 

 

- 24 hadde høy styringsgrad og lav konsekvens. 

o 6 av disse var knyttet opp mot aksjoner, og alle disse gikk på muligheter.  

 

- 24 hadde lav sannsynlighet (10%), lav konsekvens (4 eller mindre).  

o 10 av disse var knyttet opp mot tilsyn. 

 

Type usikkerhetselementer 

De flest usikkerhetselementene som var åpne og registrert gikk på; 

- hva som kan gå galt i forbindelse med installasjon,  

- bygging  

- Rig   

- teknisk  

- dårlig kvalitet på materiale  
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- Bemanning internt var en usikkerhet.  

o Denne hadde aksjonspunkt knyttet mot seg, og skal være lukket 01.01.08 

 

- HMS internt og eksternt var også i usikkerhetsregisteret. 

- Usikkerheter knyttet opp mot Kristin var det flere av.  

 

 

”Project team working condition” var en av usikkerhet. Denne hadde en aksjon som gikk på 

etablering av prosjektteam utvikling. Det var flere tilsyn knyttet opp mot denne, men disse 

gikk mest på verifikasjoner på arbeidet som utføres. 

 

”Kapasitet på leverandører” ble nevnt som en usikkerhet. På dette punktet var både 

konsekvens, sannsynlighet og styringsgrad, på både muligheter og risiko utfylt. Denne ble sett 

på som stor sannsynlighet, stor styring men lite konsekvens på risiko. Det var tre 

aksjonspunktet knyttet mot denne. Disse gikk på å følge med på markedet, gode relasjoner 

osv 

 

Flere var av generell karakter, for å nevne noen; 

• ” drop objeck from rig” 

• ” skade på rør” 

• ” public actions”  

• ” tilstrekelig og fullført usikkerhetsregister” 

 

Disse funnene vil bli diskutert i seksjon E. For å prøve å finne hva som er beste praksis innen 

usikkerhetsstyring ble det utført endel intervjuet. Disse blir presentert i neste kapittel. 
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13. Best praksis 
 

I arbeidet med å finne frem til hva som er “best praksis” og hvordan Statoil og Tyrihans 

arbeider opp i mot dette ble det, som nevnt i metodekapittelet, utført en intervjurunde samt 

litteraturstudie.  Spørsmålsguidene er lagt med som vedlegg 4. 

 

Intervjuene fant sted i Trondheim, Stjørdal eller via telefon, i tidsperioden mellom mars og 

mai 2007.Totalt ble 20 personer intervjuet. Av disse var det 10 Statoil ansatte og 10 som ikke 

jobbet i Statoil. Av de Statoil ansatte var det 9 menn og 1 kvinne. De representerte en 

aldersspredning fra 33 til 52 år. 4 jobbet hadde usikkerhetsledelse som sitt fagfelt, mens 6 

jobbet i prosjekter. Av disse 6 var det kun en person som mente at den ikke hadde jobbet med 

usikkerhetsstyrig.  
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Av de som ikke jobbet i Statoil var det 7 menn og 3 kvinner. De hadde en aldersspredning fra 

35 til 46 år. Bedriftene disse representerte er vist i tabellen 13-1. 

 

Bedrift Antall Hvordan de jobber med usikkerhetsstyring 

Hydro 1 Leder på prosjektstyringsnivå. Jobbet mye med 

usikkerhet i prosjekt, offshore. 

Aker Kværner 1 Prosjektleder, jobbet usikkerhet på prosjekt. 

Underleverandør- Statoil 

Innleid konsulent, Hydro 1 Jobbet med usikkerhet i prosjekter for Hydro 

Linjebygg offshorepartner 

(kontrakter med både 

Statoil og Hydro) 

2 Underleverandør for Statoil og Hydro. Jobbet med 

usikkerhetsstyring i prosjekter. Prosjekteringsleder og 

fagleder. 

Aker Reinertsen 

(underleverandør med 

Statoil og Hydro) 

1 Jobbet med usikkerhetsstyring. Underleverandør for store 

prosjekter i både Hydro og Statoil 

Petrojar 1 Jobber ikke så mye med usikkerhetsstyring nå. Gjorde 

det i tidligere stilling. 

Saftec 1 Jobber med tekniksrisiko og HMS 

Innleid konsulent, Statoil 1 Jobbet med usikkerhet i prosjekter for Statoil 

Reinertsen Engineering 1 Jobbet med usikkerhetsstyring. Underleverandør for store 

prosjekter i både Hydro og Statoil. Fagleder. 

 

  Tabell 13-1 Oversikt over ikke- Statoil ansatte som ble intervjuet 

 

Da flere spurte om å få være anonyme, blir ikke svarene sitert men prøvd å gjengi etter beste 

evne. Ikke alle svarene vil bli gjengitt ordrett. 
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13.1. Hva er “best praksis”? 

I intervjurunden ble det spurt om hva de som ble intervjuet ment var “best praksis” i 

forbindelse med usikkerhetsstyring. Selv om svarene varierte noe var det likevel noe som gikk 

igjen.  

 

”Vi må få folket, de som jobber i prosjektet med oss”  

Dette var det som gikk igjen til flest. Ved spørsmål om hvordan en burde gjøre dette, varierte 

svaret noe. Noen mente at ved å ta med de som skulle drive med usikkerhetsstyring i 

prosessen å utarbeide en plan, ville være den beste løsningen. Andre mente at det å holde kurs 

ville være bra. Atter andre mente at ved å leie inn konsulenter som arrangerte arbeidsmøter og 

teambuilding ville være løsningen.  

 

Integrere usikkerhetsstyring som en del av prosjektstyringen var noe de flest mente var viktig. 

Kun to person mente at usikkerhetsstyring burde holdes utenfor prosjektstyringen, og at 

usikkerhetsstyringen burde drives av en egen gruppe. 

 

”Statistikken blir for vanskelig”  

Dette med å gjøre usikkerhetsstyring så enkelt at alle forsto var noe som flere mente var 

viktig. Flere nevnte at det å snakke om de elementær, gjøre det enkelt og få folk med seg var 

der verdigrunnlaget ble lagt. På denne måten, mente noen, ville de som jobbet i prosjektet 

forstå at det var en link, og ikke noe som må gjøres fordi det kreves oppad i systemet. 

 

For å finne beste praksis mente noen at nøkkelen her var å jobbe med dette innad i bedriften. 

At ved å lære seg å kjenne de som jobbet i bedriften ville en kunne utarbeide et 

styringssystem som var tilpasset. Andre mente at nøkkelen var å høre på hva som skjer rundt 

seg. Være ute blant andre bedrifter, se andre teorier samt arbeidspraksis.  

 

Overføring av teori til praksis var noe som ble sett på som en utfordring av mange. 

Usikkerhetsanalyse mente noen ikke var så komplisert, mens andre mente at den ofte var for 

innviklet. Det å konstant følge med i tiden, å vite om det er funnet på noe nytt. Om bedriften 

henger etter eller er føre var osv. 
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Styrende dokumenter 

Statoil sine styrende dokumenter bygger mye på PMI, men er tilpasset Statoil. De fleste innad 

i Statoil mente disse var ganske bra. På en skala fra 1-6 hvor 6 var perfekt, fikk de styrende 

dokumentene en 3’er, flest 4’ere og noen 5’ere.  

En utfordring som ble nevnt innad i Statoil var dette med usikkerhetsledelse. Det er flere 

miljøer i Statoil som  jobber med usikkerhetsstyring, men å skape en egen sektor som jobber 

med usikkerhetsledelse var noen følte manglet.  

 

Kritiske faser  

I intervjuet ble det også spurt om hvilke faser i usikkerhetsstyring som var mest kritisk. 

Noen mente det er viktig å få opp et usikkerhetsregister tidlig i prosjektet, men ofte avtar 

interessen rundt dette utover i prosjektet. Det er derfor viktig at dette følges opp gjennom hele 

prosjektet. Det er også viktig at prosjektarbeiderne får informasjon om hvilke usikkerheter 

som gjelder dem. I mange tilfeller stopper denne informasjonen i prosjektledelsen. 

 

De fleste som ble intervjuet fra Statoil mente at de mest kritiske fasene er i DG1 i forkant av 

denne skal det gjøres en idédugnad.  

 

En utfordring som ble nevnt, av Statoil ansatte, var det som ble gjort av usikkerhetsstyring før 

DG1. Spesielt virksomhet i utlandet. Her må usikkerhetsstyring  starter på et tidligere 

tidspunkt.  

 

Ellers ble overgangene fra en fase til annen fase nevnt som kritiske. I denne perioden vil nye 

personer kommer inn og få til en overlapping der nye personer i prosjektet ble tilstrekkelig 

oppdater ble sett på som kritisk. Arbeid som er gjort kan lett bli ”glemt” isteden for å bruke 

det som er gjort videre.  

 

Prosessen midt i prosjektet var noe som ble nevnt at et par som den mest kritiske fasen. I 

denne fasen er det mest hektisk aktivitet, lite tid til andre ting og derfor vil være den mest 

kritiske fasen. 
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Det var også noen som mente at dette vil variere veldig fra prosjekt til prosjekt. At 

tilrettelegging av en riktig prosess danner grunnlaget for god usikkerhetsstyring 

 

I spørsmål om hvordan dette kan forebedredes, mente mange at fokus på usikkerhetsstyring 

igjennom hele prosjektet var essensielt.  

 

Samtidlige må de som jobber i prosjektet kjenne til usikkerhetsstyring. Ha en inntresse for 

dette. På denne måte vil kunnskapen kommer, og fokus på usikkerhetsstyring generelt i 

prosjektet vil bli større.  

 

Sette av tid til overlapping og planlegging var også nevnt som viktige faktorer. I dagens 

marked har en knapp nok tid til å si hei. Det må settes av tid til å prioritere usikkerhetsstyring. 

 

Andre mente at det er viktig å ikke tenke for snevert når en leter etter usikkerheter. De største 

usikkerheten kan fort bli de man ikke har tenkt på. Noen opplevde at det ofte dukker opp nye 

ting i f.eks. Hazop, hvor mange personer med forskjellig bakgrunn kommer sammen.  

 

Fokus på muligheter 

I intervjuet ble det spurt om det bør rettes større fokus på muligheter kontra risiko.  

 

Alle unntatt en person mente at det burde rettes større fokus på muligheter kontra risiko. Den 

personen som ikke mente dette, mente at muligheter var noe som var i fokus i oppstarten av 

prosjektet. Underveis i prosjektet var det viktig å konsentrere seg om hva som kunne gå galt, 

da bemanningsproblem gjorde det vanskelig å konsentrere seg om begge.  

 

En annen mente at endringer underveis i prosjektet var den største ”trusselen” for et prosjekt, 

og selv om en burde fokusere på både muligheter og risiko, var det viktig å ha størst fokus 

mot risiko. 

 

Ellers mente de fleste at muligheter var noe som burde få større fokus. 
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En mente at Statoil er blitt bedre til å identifisere, men ikke flink nok til å styre mot oppsider. 

Flere mente at det er naturlig at vi prøver det som går galt og at det er vanskelig å se 

betydningen mot å ha fokus mot oppsiden. Noen mente at å se hva betydningen av en 

mulighet har i penger er nøkkelen for å få rettet større fokus på muligheter.  

 

Noen mente at det er viktig å utfordre HMS til ikke bare ser nedsider. Det er oppsider i HMS 

også.  

 

Flere mente at helt klart bør det rettes større oppmerksomhet på muligheter.  Dette er en 

oppgave som usikkerhetsleder bør følge opp ved enhver anledning.  En kan godt bruke 

samme teknikker som for identifisering av nedsider.   

 

En mente at når man oppretter et risikoregister, blir det fort fokus på ting som kan skjære seg. 

Det er jo viktig å få fram at en risiko ikke trenger å være noe negativt, men faktisk en 

mulighet for å gjøre prosjektet vellykket. Kanskje burde det i stedet hete ”suksess-styring”? 

 

Generelt 

Andre ting som ble nevnt under intervjuene, og som er viktig å ta med er at det var flere som 

nevnte at enighet innad i prosjektet at fokus på usikkerhetsstyring var viktig. Det var 

nødvendig at det var enighet om at dette var noe som burde gjøres i prosjektet.  

Trivsel var også nevnt som noe som var viktig. Temperaturmålinger i ny og ne for å se om 

folk trives. Hvis noen går å sturer, ble det nevnt, at det er viktig å ta affære og finne ut hva 

som er grunnen. Følelsen av å jobbe som et team.  

 

Ellers ble det nevnt at det er viktig å ikke bruke usikkerhetsregisteret som kun en huskeliste. 

Man må forstå det man må legge inn i registeret. Viktig at en ikke blir målt på kvantitet, men 

kvalitet. 

Det ble også nevnt at usikkerhets er noe som blir jobbet med i prosjektet daglig, men mange 

føler at når de må utarbeide rapporter så blir dette et innrapporteringssystem.  

 

Av noen som ikke jobber i Statoil ble det nevnt at det er viktig at både oppdragsgiver og det 
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firmaet som utfører oppdraget har en felles forståelse for hva som er de største usikkerhetene 

og det blir stort fokus på dette tidlig i prosjektet. 

 

13.2. Hva er kritiske usikkerhetselementer? 

Som nevnt i metodekapittelet ble det utarbeidet et liste på 15 usikkerheter som gikk igjen til 

flest, enten intervjuet eller funnet i litteraturen. I den første intervjurunde varierte det veldig 

hvor mange elementer de svarte. Noen hadde mange mens andre hadde bare en. I tabell 12-1 

viser usikkerhetselementene som ble sett på som kritiske. Tendensene til hva Statoil ansatte 

og ikke-Statoil ansatte svarte under intervjuene er også presentert.  

 

Kritiske 

usikkerhetselementer 

Statoil Ikke-statoil 

ansatte 

Arbeidsomfang 4 5 

Finansierings problemer 2 3 

For liten tiltro 2 3 

HMS / K 5 5 

Ingeniør- problemer 

(teknisk)  

4 3 

Kommunikasjonsproblemer 5 5 

Kulturelle problemer 4 3 

Kvalitet 5 3 

Levering/  5 4 

Management problemer 3 4 

Marked (oljepriser, politiske 

vedtak) 

6 3 

Omdømme 5 3 

Overskridelse av budsjett 4 3 

Ressurs problemer 6 6 

Tidsplan 6 6 

 

Tabell 13-2 Rangering av kritiske usikkerhetselementer 
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I tillegg til disse elementene var det tre stykker, av de som ikke jobbet i Statoil, som mente at 

det største usikkerhetselementet er endringer. Grunnen til dette var at enkeltpersoner eller 

disipliner gjøre mindre endringer for å optimalisere, men dette får imidlertid konsekvenser for 

tidsplaner og kostnader for andre disipliner. 

 

13.3. Signaler på at noe er i ferd med å skje 

Som beskrevet i metodekapittelet ble det prøvd å danne et bilde av hvilke signaler som sendes 

ut dersom et prosjekt begynner å gå dårlig. De som kom frem etter intervjurunden og 

litteratursøk er beskrevet her.  

Tendensen var at så lenge ting er målbart er det greit å lese om det er i ferd med å skje noe. 

Men ting som ikke er målbare er vanskelig. Dette går på kommunikasjon, samhandling, 

arbeidsomfang forstå hva som skal gjøres. Enighet om at dette er det vi skal gjøre. Det er 

viktig å få gruppen til å fungere som et team.  

Trivsel var noe som flere mente var essensielt. Hvis en i prosjektet, eller flere, går rundt og er 

misfornøye, sturer eller en ser at det er noe, så det dette nevnt noe som kunne indikere at her 

var noe på ferde. Atmosfære i prosjektet var noe som alle nevnte som et signal på om 

prosjektet gikk godt eller dårlig. Stor gjennomtrekk av personell var også nevnt at de fleste. 

Stor gjennomtrekk ble sagt å føre til at ting ble veldig usikkert og ofte ville slike prosjekter 

ofte gå dårlige. For lang tid til å ta en avgjørelse var noe flere nevnte som et signal.  

 

Flere mente at det var viktig at de i prosjektet hadde tru på det de jobbet med. Et tydelig 

signal på at det kommer til å skjære seg er at prosjektmedarbeidere får en oppfatning om at 

planen er urealistisk.  
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I tabell 13-3 er de signalene som gikk igjen i litteraturen samt i intervjurunden. De fem første 

var de som gikk igjen hos flest under intervjurunden.  

 

Signaler på at noe går galt 

Atmosfære i prosjektet 

Mistrivsel  

Mangel / forsinkelse av opprinnelig materiale 

Forsinkelser i levering eller dårlig kvalitet 

Tonefallet i beskjeder / dårlig kommunikasjon 

Tar for lang tid å ta en avgjørelse 

Førsteinntrykk 

Kvalitet på rapporter 

Forventning at noe vil gå galt 

Konflikter og motstridene informasjon 

 

Tabell 13-3 Signaler på problemer i prosjekter 



            NTNU  PROSJEKTOPPGAVE  2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

105 

Seksjon D. Modeller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Well done is better than well said" 

- Benjamin Franklin (1706-1790) 
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14. Generelt om modellene 
 

Et av delmålene i oppgaven var å kunne gi en anbefaling på hvordan håndtering av 

usikkerheter kunne gjøres mer oversiktlig. På bakgrunn av dette er det utarbeidet tre modeller. 

Disse vil bli presentert og vurdert i denne seksjonen. 

 

Modell 1- Promod, er utarbeidet i forbindelse med at fleksibiliteten reduseres utover i 

prosjektfasene. Forandringer i markedet fører til at behovene og forutsetningene endres. 

Utfordringen består i å tilpasse og utnytte nye muligheter. Formålet er derfor å utvide 

fleksibiliteten slik at en kan tilpasse eventuelle nye behov og samtidig beholde trykket i 

prosjektet.  

 

Modell 2 – Kritisk sti og temperaturmåler, to indikatorer. Den ene indikatoren er utarbeidet 

etter prisnippet om kritisk sti. Denne indikatoren utspiller seg fra at mangel på tid og ressurser 

er sett på som et større problem i dagens olje og gassmarked, enn det kostnader er. Den andre 

indikatoren går på trivsel og atmosfære i prosjektet. Dette var det som ble nevnt av flest under 

intervjurunden, som et tegn på at det kunne være problemer i prosjektet. 

 

Modell 3 – Proaktiv, har som formål å gi retningslinjer på hvordan en bør håndtere de 

signaler som kan indikere at det er problemer i prosjektet. Det er ikke alltid nok å bare 

identifisere signalene, men man må også ta aksjoner slik at problemer avverges. Modellen har 

som formål å prøver å gi en strukturer og effektiv metode på hvordan dette kan utføres.  
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15. Promod 
 

Promod er en metode på hvordan fleksibilitet i prosjekter økes, for å tilfredstille nye behov, 

uten at trykket på opprinnelig prosjekt reduseres. Et av delmålene i oppgaven var gi 

anbefalinger om hvordan usikkerhetsstyring i Tyrihans kan forbedres. Med utgangspunkt i 

hva interessenter i Statoil ønsket å forbedre ble denne modellen utarbeidet. Kapittelet vil 

starte med å beskrive bakgrunnen for Promod , før fremgangsmåten og oppbygningen av 

modellen blir illustrasjon og forklart. For å få en bedre flyt i oppgaven vil diskusjonen av 

modellen være i dette kapittelet.  

 

15.1. Bakgrunn for Promod 

Utgangspunktet for modellen er basert på teori og empiri som ligger til grunn for denne 

oppgaven. Et ønske fra interessentene i Statoil var å se på hvordan man skulle øke fokus på 

muligheter i prosjektene. Usikkerheter blir ofte assosiert med noe negativt, men ved økt fokus 

på muligheter kan man åpne for nye løsninger og økt langsiktig gevinst. Ved å ta 

beslutninger, som å inngå kontrakter med underleverandører, reduseres fleksibiliteten i 

prosjektet. På denne måten blir prosjektet ansett som mer forutsigbart, samt at både risiko, 

men også muligheter snevres inn. Ved gjennomgang av kontrakter med underleverandører ble 

det registrerte at underleverandører tok seg betalt og krevde mer tid for å gjøre endringer på 

scope. Dette var uavhengig av om arbeidsmengden økte eller minket for underleverandørene. 

Statoil ønsket å se på hvordan fleksibiliteten i langsiktige prosjekt kunne økes, uten at trykket 

fra prosjektet ble borte. Ideen bak modellen kom under samtaler med veileder, der det ble 

nevnt at Hydro har gjort tilsvarende for noen av sine prosjekter. Dette dannet ideen, og 

forslaget til modellen ble utarbeidet i samarbeid med interessenter i Statoil og andre eksterne 

aktører.  
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15.2. Fremgangsmåte 

Metoden går på å starter et nytt prosjekt (senere kalt prosjekt 2) samtidig som hovedprosjektet 

(senere kalt prosjekt 1) pågår. Prosjekt 2, som i realiteten er ombygning av det opprinnelige 

prosjekt, vil gjøre at det kan åpne seg nye muligheter i eksisterende prosjektet, samtidig som 

trykket i det første prosjektet blir holdt oppe. Prosjektene har hver sine scope og 

prosjektorganisasjoner. Prosjekt 1 skal jobbe upåvirket av prosjekt 2. En forutsetning er at 

prosjekt 1 og prosjekt 2 har samme eier som har det overordnede ansvaret. Figurer 15-1 

illustrerer denne modellen. 

 

  
 

 

Figur 15-1 Promod 
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15.3. Diskusjon av Promod 

Mange prosjekter har lang realiseringstid, typisk 3- 5 år fra startet planlegging til de er i drift. 

Dette fører med seg at behov og krav forandrer seg underveis. Det kan være en utfordring å gå 

over budsjett i dag, for å øke lønnsomheten på sikt. Muligheter er noe som bør fokuseres på 

også i gjennomføringsfasen da det kan dukke opp ny kunnskap som gjør at tidligere 

beslutninger ikke lengre er like relevante eller riktige. En av årsakene til at muligheter kan bli 

oversett er at prosjektet selv opptrer som eier av prosjektet. Fokus på hva som er best for 

prosjektet blir mye viktigere enn hva som er best for bedriften.  

 

En utfordring vil være de gangene det blir konflikt mellom planer for prosjekt 1 og prosjekt 2. 

I disse tilfellene er det viktig at eier av prosjektet er klart definert, og at eieren er den samme 

for begge prosjektene. På denne måten vil eieren kunne bestemme hva som er best på lang 

sikt for prosjektene som en helhet. 

Som nevnt tidligere er det å definere hvem som eier et prosjekt noe jeg synes er viktig. De 

erfaringer jeg gjorde i forbindelse med prosjektoppgaven var at eierforholdet ikke var klart 

nok definert i Statoil. Prosjektet ble oppfattet som eier og selv om det ble rapportert opp, var 

det lite innblanding fra toppen i styring av usikkerhet. Dette kan på enkelte områder fungere 

veldig bra. Det er ikke alltid for mye innblanding fra ledelsen trenger å være positivt. På den 

andre siden vil eierne ha andre synspunkter  enn det prosjektet har. Prosjektet blir ofte målt 

opp mot de målsetninger som er satt i oppstarten av prosjektet, mens eieren vil måles opp i 

mot budsjett og inntekt over et langt tidsperspektiv. Dette er med på å gjøre at forutsetningen 

og innfallsvinklene er forskjellige. Ved å definere prosjektets eier og bruke modellen over, vil 

mulighetene og de langsiktige gevinstene i prosjektet kunne økes, samtidig som det 

opprinnelige prosjektet får jobbe i fred og holde trykket i prosjektet oppe. Nettopp på grunn 

av dette er det viktig at organisasjonene til prosjekt 1 og 2 er uavhengig av hverandre, men 

kommuniserer og holder åpen dialog.  

 

Modellen er en skisse og for å kunne brukes i det virkelige liv må den tilpasses og utarbeides 

mer. Den er basert på å lettere løse problemet av at behov og muligheter forandre seg 

underveis i et prosjekt. 
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Tilsvarende er prøvd i noen prosjekter i Hydro, og resultatet skal være tilfredstillende [6].  

Diskusjonene og påstandene jeg har presentert er kun basert på egne erfaringer og samtaler 

med veiledere. Det vil være nødvendig å gjennomføre en grundig og mer omfattende studie 

for å avgjøre om dette vil fungere i praksis. 
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16. Indikatorer - Kritisk sti & Temperaturmåler 
 

Kritisk sti og Temperaturmåler er indikatorer som skal hjelpe til å spore problemer i 

prosjekter. Indikatorene er et hjelpemiddel i forbindelse med usikkerhetsstyring i Tyrihans og 

er hovedsaklig basert på funn fra casestudiet, og tar utgangspunkt i allerede eksisterende 

metoder. Det vil i dette kapittelet bli kort en kort oppsummering av bakgrunnen for 

utarbeidelsen av indikatorene og hvordan disse er oppbygd. Til slutt i kapittelet er 

indikatorene vurdert. 

 

16.1. Bakgrunn for Kritisk sti og Temperaturmåler 

Et av delmålene i oppgaven var å se på hvordan tidligvarsling av problemer utføres i 

Tyrihans. SINTEF og Statoil hadde utarbeidet 12 indikatorer som skal gi tidligvarsling av 

problemer innenfor disse feltene. Disse indikatorene ble brukt som utgangspunkt i denne 

studien. Det er ikke mulig å ha indikatorer som varsler absolutt alle problemer som kan oppstå 

i et prosjekt. I samråd med veileder, ble det funnet mest hensiktsmessig å konsentrere seg om 

de feltene som ble oppfattet som mest kritiske i prosjektet. For å kartlegge dette ble det utført 

litteraturstudie, intervjurunde og observasjoner. Ut ifra resultatet av disse, samt kandidatens 

egne vurderinger og erfaringer, ble det besluttet å utarbeide indikatorer for forsinkelser i 

tidsplanene og dårlig stemning i prosjektet.  

 

Den ene tar altså utgangspunkt i hvor kritisk en forsinket levering er, hva som henger sammen 

med hva. Denne baserer seg på kritisk sti prinsippet, og blir kalt Kritisk sti. Indikatoren tar 

utgangspunk i indikatorene SINTEF og Statoil har utarbeidet og metode presentert i Concept 

Report 12. Den er likevel justert og tilpasset de erfaringer kandidaten selv har. 

 

Den andre indikatoren går på atmosfæren i prosjektet. Er det noe som tilsier at de som jobber i 

prosjektet er misfornøyde? Har alle det bra? Denne modellen kalles Temperaturmåler.  

 

De to indikatorene blir illustrert og beskrevet i kapittel 16.2 og 16.3. Til slutt i kapitelet vil det 

være en diskusjon og vurdering av indikatorene. 
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16.2. Fremgangsmåte for indikatoren Kritisk sti 

Modellen er delt opp i tre deler; ”nettverk”, ”brannvarsler” og ”utslag”. Disse er illustrert i 

figurene 16-1, 16-2 og 16-3. Det blir også gitt en kort forklaring på fremgangsmåten av 

delene.  

 

Del 1 Nettverk. Denne delen av metoden bygger på fremgangsmåten i Stokastisk tidsanalyse. 

Det første man må gjøre er å konstruere et nettverkskart som viser hvordan de forskjellige 

aktivitetene er knyttet opp mot hverandre. Denne skal blant annet vise hvilke aktiviteter som 

er avhengig av andre aktiviteter. Figur 16-1, et eksempel av nettverk som viser den kritisk sti.  

 

 

 

 
 

Figur 16-1 Kritisk sti 

 

Videre må varigheten av hver aktivitet estimeres. På denne måten vil en lettere kunne se 

hvilke konsekvenser en eventuell forsinkelse i en aktivitet vil ha på andre aktiviteter og på 

prosjektet som helhet. Når sammenhengen mellom de forskjellige aktivitetene er kartlagt vil 

dette utarbeides i en tidsplan. Ved å gi hver aktivitet litt tidsmargin opprettes buffersoner som 

gjør at prosjektet tåler litt forsinkelser. Disse buffersonene fordeles utover aktivitetene og 

beregnes ut fra hvor stor usikkerhet er knyttet opp mot aktivitetene. Dette blir presentert i et 

Gantt- diagram. Her vil varigheten av hver aktivitet og hvilke aktiviteter som henger sammen 
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være vist. De aktivitetene som vil kunne forårsake store forsinkelser i prosjektet hvis de blir 

forsinkes, deles inn i delmål / milepæler.  

 

Del 2 brannvarsler. Det vil her være utarbeidet en plan for hver aktivitet, som viser når denne 

aktiviteten er planlagt avsluttet. Det er videre utarbeidet milepæler underveis i aktiviteten, for 

dermed å kunne spore på et tidlig tidspunkt dersom aktiviteten vil bli forsinket. Eksempler på 

slike milepæler er oppfølging av leverandører i form av ferdigstilling av tegninger i 

forskjellige faser (”issued for design”, ”issued for review”...), statusmøter med 

underleverandører og leveringer av produkter. På denne måten vil en kunne spore når noe er i 

ferd med å havne etter tidsskjema. Det er viktig å nevne at planen til enhver tid må 

oppdateres, slik at man ikke får etterslep. Det er viktig å fokusere på hva som er reelle og 

aktuelle planer i dag, og ikke hvordan planene var tidligere. 

 

 

 

Figur 16-2 Brannvarsler  

 

 

Dersom en milepæl ikke blir nådd er det nødvendig å gå i dybden for å se om dette kan 

påvirke tidsrammene for aktiviteten.  
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Del 3 Utslag. Dersom tegninger er forsinket, det er dårlig atmosfære på statusmøte eller andre 

signaler vil det være nødvendig å gå i dybden for å spore om det er et problem. Dette er viktig 

å gjøre på et så tidlig tidspunk som mulig. Her taes modellen ”Proaktiv” i bruk. 

Fremgangsmetoden for denne modellen er beskrevet i kapittel 17.  

 

 
Figur 16-3 Fra signal til handling 

 

 

Modellen er utarbeidet for å brukes både på interne og eksterne aktiviteter.  

 

Atmosfæren i prosjektet var det signalet som flest intervjuobjekter mente var et tydelig tegn 

på at prosjektet hadde problemer. Den andre indikatoren som det ble rettet fokus mot gikk på 

dette med trivsel i prosjektet. Indikatoren er kalt temperaturmåler og er beskrevet i kapittel 

16.3 

 

16.3. Fremgangsmåte for indikatoren Temperaturmåling 

Denne indikatoren tar utgangspunkt i en av indikatorene som SINTEF utarbeidet. Ressurser 

og bemanning ble sett på som den største utfordringen i dagens marked. For å unngå at 

prosjektmedarbeidere skifter stilling på grunn av mistrivsel, var trivsel i prosjektet vektlagt. 

Både intervjurunden og litteraturstudiet satte fokus på stemningen i prosjektet; dårlig 

stemning indikerte problemer i prosjektet.  
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På bakgrunn av dette ble denne indikatoren regnet som viktig. Indikatoren er delt opp i tre 

deler; spørre, ta pulsen og hva skjer. Disse er illustrert og beskrevet under.  

 

 
 

Figur 16-4 Gangen i indikatoren Temperaturmåling.  

 

Del 1- Spørre.  

Her er det påtenkt en web-basert spørreundersøkelse som fylles ut av ansatte. Dette er relativ 

likt det SINTEF utarbeidet for Tyrihans, men har noen endringer.  

Undersøkelsen skal være anonym og ikke være lagt opp på en måte som kan virke som 

uthengig av enkelte parter / personer i prosjektet. Undersøkelsen skal gjennomføres med 

jevne mellomrom, ca 4- 5 ganger i året. Dersom bedriften har egne temperaturmålinger i 

bedriften, skal det ikke utføres interne prosjekttemperaturmålinger ved samme tidspunkt. 

Indikatorene baseres på et spørreskjema, hvor gjennomsnittsresultatet blir lagt til grunn. Et 

eksempel på et slik spørreskjema er lagt med i vedlegg 6. Dette spørreskjemaet er hentet fra 

det som brukes internt i Tyrihans i dag, men har noen endringer.  
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Indikatoren består av målinger innenfor følgende temaer: 

 

• Trivsel • Samarbeid 

• Kommunikasjon • Opplæring 

• Kultur • Feedback 

• Informasjon • Motivasjon 

• Beslutning • HMS 

• Arbeidsprosesser • Arbeidsmengde 

• Styringssystemer  

 

Svarene fra spørreskjemaet kan fremstilles ved  at gjennomsnittet av resultatene oppgis i et 

diagram som viser resultater fra de ferskeste undersøkelser. Ved å samle utviklingen over tid 

vil en kunne se tendensene.  

 

Del 2 – Ta pulsen Denne delen går på å være til stede i prosjektet. Ta pulsen på hvordan 

stemningen er. Eksempler på dette er å ta en kaffepause med prosjektmedarbeiderne, besøke 

underleverandører og arrangere teambuilding. Det finnes ingen tallmålinger for denne delen. 

Magefølelsen vil være utgangspunktet for å fange opp problemer. 

 

Del 3 – Hva skjer? Denne delen går på å følge med på hva som skjer utenfor prosjektet. 

Eksempler på dette er å følge med på markedet, se om nye prosjekter internt eller eksternt kan 

påvirke prosjektet, samt følge med om det vedtaes nye politiske vedtak som kan påvirke 

prosjektet.  

 

Indikatoren kan brukes både internt og eksternt. Den må tilpasses prosjektet som den brukes i. 

Ved et utslag på noe av de delene vil modellen Proaktiv  (beskrevet i kapittel 17) brukes. 

 

I neste kapittelet vurderes indikatoren Kritisk sti og Temperaturmåling.  
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16.4. Diskusjon av indikatoren Kritisk sti og Temperaturmåling 

Indikatorene er et resultat av at en del av oppgaven min gikk på å finne noe som kunne gi 

tidligvarsling på ting som var i ferd med å gå galt i prosjektet. Da det vil være umulig å lage 

indikatorer på tidligvarsling for alle usikkerhetene i et prosjekt har jeg konsentrert meg om to 

av de jeg synes er de mest kritiske tatt i betraktning dagens marked, litteraturstudiet, 

intervjuer og egne vurderinger. Ingen av indikatorene er nye. I de flest bedrifter utføres både 

undersøkelser for å se om ansatte trives, samt at det utarbeides tids- og kostnadsanalyser. Noe 

av hensikten for vektlegging av disse indikatorene var bevisstgjøring, for interessenter i 

Statoil og lesere av denne oppgaven, på det jeg mener er de mest kritiske elementer. 

 

Kritisk sti 

Utarbeidelsen av denne indikatoren ble basert på litteraturstudiet og intervjurunden som ble 

utført. Det er en felles oppfatting om at forsinkelse i levering kan medfører forsinkelse i 

hovedprosjektet. Da forsinkelser i tidsplaner blir sett på som en større trussel i dagens olje- og 

gassmarked enn kostnadsoverskridelser, har jeg vurdert dette til å være en viktig indikator. 

I alle prosjekter vil noen aktiviteter henger sammen med andre. Forsinkelser av disse kan det 

medføre store konsekvenser tidsmessig for prosjektet. Grunnlaget for denne indikatoren er 

basert på Stokastisk tidsanalyse, som er detaljert beskrevet i Concept Report 12 (ref). Dette er 

en analyse som kan være tidkrevende, men som er veldig viktig for videre utarbeidelse av 

metoden. De aller fleste bedriftene utfører mer eller mindre tilsvarende analysere allerede. 

Buffersonene gjør at hver aktivitet kan være forsinket uten at dette skal føre til forsinkelser i 

prosjektet. Dersom aktivitetene blir ytterlige forsinket vil det få konsekvenser for prosjektet. 

Denne tidsanalysen er mest effektiv hvis den utføres før oppstart av prosjektet, da det er på 

dette tidspunktet en kan legge til buffere. Det er allikevel fullt mulig å gjennomføre 

kartleggingen selv om prosjektet er i gjennomføringsfasen. Hensikten da vil være å se 

sammenhengen i aktivitetene og dermed kunne overvåke dem. 

 

Det er viktig å på et tidlig tidspunkt kunne spore om en aktivitet blir forsinket. En måte å 

gjøre dette på er å definere forskjellige milepæler i de forskjellige aktivitetene. Målet med 

milepælene i denne sammenheng er ikke å straffe eller belønne hvis de ligger bak eller 
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før planen, men på et så tidlig tidspunkt som mulig se faresignalene. En kombinasjon av disse 

milepælsmålingene, statusmøter og leveringer vil gi signaler på hvordan ting ligger an.  

Dersom det blir registrert problemer på en aktivitet, er effektiv og strukturert håndtering av 

disse viktig for å løse problemet. Et forslag til denne prosessen er ”Proaktiv” som blir 

beskrevet i kapittel 17. 

  

Tyrihans bruker i dag en indikator på leverandørene som baserer seg på de samme 

prinsippene. Indikatoren er ikke testet i noen prosjekter, noe som må gjøres før en kan si 

hvorvidt den har en nytteverdi eller ikke.   

 

Det er viktig å poengtere at disse indikatorene ikke vil kunne overvåke alt som skjer i et 

prosjekt, men kan være behjelpelig til å identifisere noen signaler. Indikatorene er ment som 

et grunnlagt for videre tilpasning til de forskjellige prosjektene. Den kan brukes både i olje- 

og gassindustrien, som her tiltenkt, og i andre bransjer.  

 

 

Diskusjon Temperaturmåling 

I intervjurunden jeg utførte i forbindelse med mastergradoppgaven svarte samtlige at ressurs / 

bemanning var maksimalt kritisk. Det er gode tider i olje- og gassbransjen, nye oppdrag ligger 

ofte på vent, og mangel på ressurser og erfaren arbeidskraft gjør at bemanning er en 

utfordring i de flest bedrifter.  

 

Hensikten med indikatoren er ikke at ansatte skal føle seg overvåket, men at dette er et 

hjelpemiddel for å tilrettelegg gode arbeidsforhold i prosjektet.  

 

Den ene delen baserer seg på et web-basert spørreskjema. Det er viktig å poengtere at 

hensikten ikke er å skulle ta noen, men å gjøre ting bedre innad i prosjektet. Det må ikke være 

for mange spørsmål, da dette kan føles som en belastning for de som svare på spørsmålene. 

Spørsmålene er basert seg på spørsmål SINTEF utarbeidet for Tyrihans. Jeg mener 

spørsmålene fra SINTEF var både utfyllende og veldig bra. De dekket de områdene jeg tenkte 

på og var formulert på en måte som gjør det enkelt å forstå. Jeg så derfor ingen grunn til å 

utarbeide helt nye spørsmål, men har gjort små endringer for å tilpasse spørsmålene slik 
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at de kan brukes både internt i bedriften og hos leverandører. Skalaen er også utvidet med en, 

da jeg foretrekker å bruke 1-6 i skala, og på den måten unngå ”middelverdi- svaret”. 

 

Resultatene blir presentert i et diagram som viser gjennomsnittet for undersøkelsen. Ved å 

studere tidligere resultat vil det kunne være mulig å se om tendensen har forandret seg, går 

opp og ned eller er stabil. Presentasjonsformen som Tyrihans bruker i dag virker grei og lett å 

forstå, og må gjerne brukes. Resultatene for underleverandørene kan presenteres på samme 

måte. Ved å bruke samme presentasjonsteknikk for begge undersøkelsene vil det bli mer 

oversiktlig. Det er viktig å poengtere at den ansvarlige for indikatorene må dykke dypere ned i 

svarene for å finne hva eventuelle problemer. Det kan også være tilfeller hvor det viser seg at 

det ikke er noe reelt problem. Ut i fra inntrykk jeg har fått virker Tyrihans fornøyd med 

fremstillingen av spørreundersøkelsen, og derfor er disse brukt som basisgrunnlag i denne 

oppgaven. 

 

Den andre delen av modellen går med på å sette av tid til å fysisk være i prosjektet. Dette er 

noe jeg mener er viktig å prioritere av flere grunner. Er folk misfornøyde vil det i de fleste 

tilfellene være relativt lett å oppdage. Ofte vil en oppdage dårlig stemning ved bare å være 

tilstede.  Dette gjelder også besøk hos underleverandører. I et statusmøte med prosjektledelse 

er det ingen selvfølgelighet at stemningen innad i prosjektet blir et tema. Ved å sette av tid til 

en kaffekopp og prate med prosjektmedarbeidere vil en, etter min mening, lettere kunne 

fastslå hvordan stemningen i prosjektet er. Det er her viktig å poengtere at ikke alle 

nødvendigvis sender ut de sanne signalene. Noen personer vil være flinke til å gjemme 

følelsene sine, mens andre vil det vises godt på. Dette avhenger veldig fra person til person.  

Motivasjonsfaktoren er en annen grunn til at det er viktig å ta seg tid til å være tilstede i 

prosjektet, er at for mange av prosjektmedarbeiderne kan dette føles som en 

motovasjonsfaktor. Det at ledelsen viser ansikt kan gi en følelse av at en er sammen om 

prosjektet. 

 

Den tredje delen går på dette med å følge med på hva som skjer rundt prosjektet. Eksempler 

på dette er forandringer i markedet og opprettelse av nye prosjekter internt eller eksternt. Jeg 

mener det er naivt å tro at ingen vil forlate jobben sin midt i et prosjekt. Hva skjer hvis en 

underleverandør får en ny stor kontrakt? Kan man risikere at viktige ressurspersoner 
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blir flyttet over til det nye prosjektet. Det samme gjelder innad i bedriften. Hyppige 

omrokeringer i prosjektet kan være positivt i forstand av nye impulser og ny kunnskap. På den 

annen side tar det tid å lære opp nyansatte. Det tar tid å lære opp noen andre til å gjøre den 

aktuelle jobben. Selv om vedkommende har mye kunnskap kan det hende at hun / han er vant 

til å gjøre dette på en helt annen måte. Det tar tid å sette seg inn i nye prosedyrer og 

standarder for prosjektet, samt prosjektets historie. Stor gjennomstrømning kan også skape 

uro blant de som jobber i prosjektet.  

Markedet kan også forandre seg. Ned- eller oppgang i oljeprisene og nye miljøvedtekter er 

andre eksempler som kan påvirke prosjektet. Hvis det for eksempel er fare for streik i en 

bedrift som produserer materialer som prosjektet avhengig av, vil et forebyggende tiltak være 

å gjøre noen nødvendige innkjøp før streiken. Da slipper man å bli skadelidende av streiken. 

Dette forutsetter at tidligvarsling fungerer. 

 

Det er da anbefales å bruke modellen Proarktiv som grunnlag for videre arbeid hvis man får 

indikasjoner på problemer i prosjektet.   

 

Ingen av de nevnte indikatorene er nyoppfinninger. Alle brukes i mer eller mindre grad rundt 

om i prosjekter. Noen utfører dette bevist, andre ubevist. Hensikten i dette tilfellet er heller 

ikke å finne opp hjulet på nytt, men en bevisstgjøring på hva jeg mener er viktig å fokuserer 

på. Som nevnt tidligere, utføres det en temperaturmåling i form av spørreundersøkelse i 

Tyrihans. Dette synes jeg er både bra og viktig, og er noe jeg vil anbefale at de fortsetter med. 

Selv om indikatorene fortsatt må bearbeides og tilpasses de aktuelle prosjektene, samt at de 

heller ikke er prøvd i praksis, mener jeg at disse kan være behjelpelig for prosjekter i å 

oppdage problemer på et tidlig tidspunkt. Det er derimot viktig å påpeke dårlig at atmosfære i 

prosjektet i noen tilfelle vil være et signal. Alt er situasjons- og prosjektavhengig, men dersom 

man identifiserer noen av signalene nevnt i denne oppgaven er det hensiktsmessig å finne en 

årsak og iverksette aksjoner. 
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17. Proaktiv 
 

Proaktiv modellen er en modell for effektiv styring når man for signaler om mulige problemer 

i et prosjekt. Det er en måte å strukturere arbeidet og er hovedsaklig basert på funn gjort i 

casestudiet. Hensikten med modellen er å sette styring av indikatorene i et system. I dette 

kapittelet vil bakgrunnen og fasene i modellen bli beskrevet. Til slutt i kapittelet vil modellen 

bli vurdert. 

  

17.1. Bakgrunn for modellen Proaktiv 

Under utarbeidelsen av indikatorene Kritisk sti og Temperaturmåling, samt ved å studere de 

indikatorene som brukes i Tyrihans, ble det naturlig å stille spørsmålet;  

”Hva gjøres når en av indikatorene får utslag?”  

Det manglet klare retningslinjer på hvordan man bør håndtere signaler om problemer i 

prosjektet manglet. I litteraturstudiet ble det funnet noen forslag på modeller og disse ble 

brukte som utgangspunkt. Modellen er utarbeidet i forbindelse med casestudiet som er utført 

av Tyrihans, og er tilpasset de retningslinjer og styremåter som Tyrihans har. Det er allikevel 

meningen at modellen skal kunne tilpasses andre type prosjekter og bransjer.  

 

17.2. Fremgangsmåte for Proaktiv 

Modellen er delt opp i fem hovedfaser, oppdage, vurdere, involvere, analysere og handle, 

samt en erfaringsoverføring som pågår parallelt til disse fasene. Modellen presentert i figur 

17-1. Videre gis det forklaring og diskusjon av de ulike fasene.  
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Figur 17-1 Proaktiv 
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Fase 1 Identifisere/ oppdage  

Denne fasen går på å identifisere/ oppdage at det er noen signaler som kan tyde på at det er 

problemer i prosjektet. Eksempler på dette er forandring i markedet, dårlig stemning i 

prosjektet og forsinkede aksjoner. 

 

Det er en fordel at det utarbeides ei liste over de usikkerertselementer som er oppfattet som 

mest kritiske, og de signaler som kan være en indikator at noe er i ferd med å gå galt i 

prosjektet, og at denne også brukes aktivt i denne fasen. Dette for å lettere vite hva en bør 

være observant på. Eksempel på slike lister er Topp-10 listen som Tyrihans bruker. Et 

eksempel på en slik liste er vist i tabell 17-1. 

 

Indikatorer  Kritiske usikkerhetselementer 

Atmosfæren  Tidsplaner 

Kritisk sti  Ressursmangel 

Temperaturmåling  Forsinkede leveranser 

Forandring i markedet  Ny teknologi 

Fagekspertene er 

overbelastning  

 HMS / K 

Lite engasjement  Arbeisomfang 

Dårlig kvalitet  Omdømme 

 

Tabell 17-1 Eksempler på liste over indikatorer og usikkerhetselementer 

 

Det er viktig å presisere at listene til enhver tid bør være en levende register. Dette er 

essensielt, da usikkerhetene som enda ikke er oppdaget kan være de store trusler for 

prosjektet.  

 

Denne fasen danner grunnlaget videre i modellen. Uten at disse signalene blir detektert opp 

vil det heller ikke være noe å bygge videre på.  
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Fase 2 Vurdere / Observere   

Denne fasen går ut på å observere de indikatorene som er gjort i fase 1. En vil her ta en 

avgjørelse om disse observasjonene er verd å studere videre eller om de er ubetydelige. 

Dersom signaler viser seg å være feil eller ubetydelige for prosjektet vil det være unødvendig 

å gå videre med det. Allikevel vil det være verdt å registrere, slik at en er mer beviste dersom 

det skulle dukke opp igjen.  

 

Fase 3 Involvere  

I denne fasen blir de aktuelle partene involvert. Partene i denne forstand kan være på interne 

eller ekstern plan. Partene kan involveres ved å ha formelle møter eller ved mer uformell 

diskusjon.  

 

Fase 4 Kunnskap/ Årsak / Tidsanalyse  

Denne fasen er delt inn i tre parallelle aksjoner. Disse kan utføres av en og samme enhet 

parallelt eller deles opp.  

 

Tidsanalyse. Denne delen går ut på å vurdere hvor mye tid en har før det blir kritisk. I noen 

tilfeller vil en ha mulighet til å analysere situasjonen og lage en handlingsplan. En vil i disse 

tilfellene ha mulighet til å være proaktiv, noe som blir diskutert i fase 5. I andre tilfeller vil en 

ha liten tid. Lite tid krever rask handlig. Det vil være en fordel dersom man tidligere har 

utarbeidet en plan for hva en skal gjøre. I tabellen under er det prøvd å illustrere de 

forskjellige kombinasjonene. 

 

Liten tid, dårlig kunnskap  Nødvendig med besluttsomhet og iverksette tiltak. 

Liten tid, god kunnskap Sette i gang allerede utarbeidet plan eller lignende. 

Nødvendig med besluttsomhet og god strukturering. 

God tid, dårlig kunnskap Bruke tiden til å skaffe seg bedre kunnskap, utarbeide 

plan, overvåke signalet. 

God tid, god kunnskap  Overvåke signalet, starte tiltak som kan redusere risikoen / 

øke muligheten, vurdere underveis. 

 

   Figur 17-2 Oversikt over kombinasjonene mellom tid og kunnskap 
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Årsaksanalyse. Parallelt med at en analyserer hvor mye tid en har, vil det også være nyttig å 

finne årsak til at hendelsen er i ferd med å inntre. Å finne årsaken er ikke ment å skulle være 

en heksejakt for å finne de skyldige. Ved å finne årsaken til hvorfor problemet oppstod vil en 

både kunne finne svar på hva en bør / kan gjøre, samt lære til senere prosjekter. Dette er 

uvesentlig, men ved å finne roten kan mange av løsningene også ligge. 

 

Kunnskapsanalyse. Den siste parallelle aksjonen er tilrettelegging av hvor mye kunnskap 

som finnes om problemet som oppstår, samt tilegning av ny kunnskap. All kunnskap man 

tilegner seg i denne analysen bør registreres slik at den enkelte kan brukes ved en senere 

anledning. 

 

Fase 5 Handle  

Denne fasen har mye sammenheng med hva som kommer frem i fasen over. En kan oppleve 

et scenario hvor en er nødt til å gjennomføre hastetiltak eller hvor en har tid til å være 

proaktiv.  

 

Fase 6 Evaluere / kunnskapsoverføring 

Under hele prosessen vil en evaluering / kunnskapsoverføring pågå. I alle faser vil en lære noe 

som kan brukes ved senere anledning. Det er ikke uvanlig at tidligere prosjekter har erfart 

tilsvarende  problem 

 

17.3. Diskusjon av Proaktiv 

Hensikten bak denne modellen er at den skal gjøre det lettere å gi retningslinjer for hvordan 

en bør håndtere signaler om usikkerhet i en tidligfase. Denne modellen er mest rettet mot 

risiko, men kan også brukes som basis for positiv usikkerhet, altså muligheter. Modellen 

basere seg på tilsvarende metoder som er henvist til i teorikapittelet, samt diskusjon med 

veiledere. Grunnlaget for modellen er basert på casestudiet som er gjort av Tyrihans, og er 

tilpasset de retningslinjer og styremåter som Tyrihans har. Det er allikevel meningen at 

modellen skal kunne tilpasses andre type prosjekter og bransjer.  
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Den første fasen i modellen går på å identifisere / oppdage signaler som kan være tidlige tegn 

på problemer i prosjektet. Fasen legger grunnlaget for det som gjøres videre i modellen. Et 

eksempel på et slik signal dette er forandringer i markedet. Dette kan gi muligheter i dag som 

ikke fantes i oppstarten av prosjektet. Oljeprisene er eksempel på dette. Dersom oljeprisen er 

lav kan det være mest lønnsomt å ta opp gass, men ved å gjøre dette begrenser en også 

mulighet til senere å kunne tømme reservoaret for olje. En endring i oljemarkedet, slik at 

oljeprisen øker vil derfor gi andre gevinster og muligheter enn det var opprinnelig. Politiske 

vedtak som åpner for utvinning i nord er et annet eksempel på markedet som forandres. For 

noen vil dette kunne gi nye muligheter, mens for andre vil dette bety at arbeidskraft blir 

forskjøvet og kanskje fjernes fra prosjektet. Andre eksempler på slike signaler er svingning i 

aksjemarkedet, forsinkede usikkerhetselementer i PIMS, sein levering fra underleverandører 

og atmosfæren i prosjektet.  

 

Hvor mye som oppdages av slike signaler er både situasjons og persons avhengig. Dette kan i 

mange tilfeller være en modningsprosess, hvor man etter mye trening vil bli flinkere til å 

identifisere signaler. 

 

En fare er at man tror at så snart en har identifisert signalene vil man automatisk klare å styre / 

kontrollere dem. Identifiseringen er bare begynnelsen. I tillegg er det viktig å påpeke at de 

usikkerhetene / signalene en ikke klarer å identifisere eller oppdage, ofte kan være de største 

farene eller beste mulighetene. 

 

Alle signaler som blir identifiserte skal vurderes. Er dette et signal som har en reell risiko eller 

var det falsk alarm? Ikke alle signaler behøver å ha noe for seg, men noen kan vise seg å være 

et tidlig tegn på noe og derfor er denne vurderingsfasen viktig. Også denne fasen gjenspeiles i 

andre modeller, enten for usikkerhetsstyring generelt eller signaler på tidligvarsling.  

 

Generelt vil jeg si at det er to vesentlige forskjeller fra denne modellen, og tilsvarende teorier 

jeg fant under litteraturstudiet. Disse er fase 3, involvere, og fase 6, evaluere 

/kunnskapsoverføring.  
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Det å involvere de aktuelle partene på et tidlig tidspunkt er viktig for å kunne bruke den 

kunnskapen som allerede finnes i prosjektet. I mange tilfeller vil nødvendig kunnskap kanskje 

allerede være i prosjektet. Kommunikasjon og samarbeid er nøkkelord på akkurat dette. Det 

vil også kunne oppstå tilfeller hvor signalene som sendes ut viser seg å ha naturlig forklaring 

eller er en misforståelse. Ved å involvere de forskjellige partene på et tidspunkt vil en med 

dette kunne spare tid på å få en rask oppklaring. Fokus på å involvere forskjellige parter på et 

tidlig tidspunkt er noe som skiller denne modellen fra tilsvarende. Fremtoningen er viktig. 

Målet er ikke å henge ut noen, eller å leke onkel politi. Alle er sammen i prosjektet og er et 

team. De aktuelle partene kan sitte med kunnskap om denne usikkerheten/ risikoen / 

muligheten som kan komme godt med i neste fase. Dersom de tidlige signalene ligger i 

forandring av markedet vil eierne være de mest naturlige å involvere. Det kan også hende at 

ved fare for manglende arbeidskraft vil en ved å forsikre seg tidlig om at alle partene er 

inneforstått med de konsekvenser det kan medføre å flytte om på personell.  

 

Kommunikasjon mellom de forskjellige partene i prosjektet, og følelsen av at en er sammen i 

prosjektet er viktig for prosjektet. Ved å bli tatt med i dialog i en tidlig fase vil følelsen av 

tilhørighet være større. I tillegg kommer kunnskap / erfaring med i bilde. Mye tid og ressurser 

kan spares ved å benytte seg av den erfaring og kunnskap som kan ligge i prosjektet.  

 

En balansegang om hva som er for mye og for lite involvering er viktig. Jeg mener det ikke er 

nødvendig at alle skal vite alt til enhver tid, men ved å bli involvert vil i mange tilfeller 

partene følte seg likestilt og dette kan være motiverende. Det er en fare for at for eksempel 

underleverandører vil gi de korrekte svarene og ikke gjenspille virkeligheten. Dette er noe en 

bør være klar over kan skje og nøkkelen til å prøve å unngå dette problemet, mener jeg, er god 

kommunikasjon og samarbeid. De fleste prosjektledere har lang og god erfaring og vil kunne 

vurdere dette. Som utgangspunkt mener jeg det er viktig at tillit og ærlighet verdsettes. 

 

Fokus på erfarings- / kunnskapsoverføring gjennom modellen er noe som skiller denne 

modellen på tilsvarende modeller jeg fant i litteraturen. Det er konstant en vurderingssak hvor 

mye data en skal registrere i en erfaringsdatabase. Erfarings- / kunnskapsoverføring er noe jeg 

mener er viktig i styring av usikkerhet. En kan lære mye, på godt og vondt, av hva som har 

skjedd tidligere og av andres måter å løse ting på. Ved hyppige registreringer igjennom 
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hele prosessen, slipper man at dette blir en belastning på slutten av prosessen. Skal et 

erfaringsregister være til nytte senere er et viktig poeng å ha oversiktlig utfylling, gode 

verktøy, gode søkemuligheter og ikke minst, personer knyttet til erfaring. 

 

Det er viktig at erfaringsdatabasen har gode søkefunksjoner. Slik at det er mulig å søke på 

stikkord, prosjekt, personer osv. Det er også viktig at det knyttes minimum et navn til hver 

erfaring som registreres i databasen. Det er mye kunnskap hos de enkelte personene som 

jobber i et prosjekt, og ikke alt er nødvendig eller like enkelt å få ned i en rapport. Gjennom 

alle fasene i denne modellen bør erfaringer, både de som viser seg å ha betydning og de som 

viser seg å være uviktige, registreres i registeret.  

 

 Det finnes ikke ett riktig svar på hvordan man bør handle. Det avhenger helt av situasjon, 

person og prosjekt. Det er viktig å vite når nok er nok. Godt nok er den beste praksisen. I noen 

tilfeller kreves store tiltak, mens det i andre tilfeller kun trengs små endringer for at ting skal 

være i orden igjen. 

Den største utfordringen i modellen vil i mange tilfeller være å overbevise ledelsen om at det 

er reelle signaler på at noe er i ferd med å skje, og at dette kan ha en effekt på prosjektet. Det 

er vanskelig å forklare og gi bevis på en eventuell magefølelse o.l., samtidig er det viktig å 

vite at desto tidligere en oppdager farer eller muligheter desto lettere kan det være å gjøre noe 

med dem, og desto bedre tid vil en ha til å være proaktiv.   

 

Modellen er ment som en basis og bør derfor tilpasses de enkelte prosjekter. 

  

For å finne ut om dette lar seg gjøre, er modellen presentert for noen ulike bedrifter og 

bransjer. Responsen var positiv. Det er allikevel nødvendig å utføre en mer utfyllende 

casestudie for å kunne klargjøre om denne fungerer i praksis. 
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Seksjon E. Analyse & diskusjon 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Wisdom begins in wonder. 

Socrates (469-399 f. Kr) 
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18. Innledning diskusjon 
 

I denne seksjonen vil funn og resultater fra casestudie analyseres og diskuteres. Først vil 

muligheter og fleksibilitet bli diskutert. Dette fordi nettopp fokus på nye muligheter var litt av 

hensikten bak modellen Promod. Videre i seksjonen vil indikatorene og de funn og resultater 

som ble gjort under studiet av usikkerhetsregisteret i PIMS. Usikkerhetsstyring i Tyrihans og 

forbedringer vil så bli diskutert.  

Hva som er ”best praksis” og hvordan dette samsvarer med usikkerhetsstyring i Statoil og 

Tyrihans blir så diskutert. Til slutt i seksjonen vil gyldigheten til masteroppgaven og 

casetstudiet diskuteres. 

18.1. Muligheter og fleksibilitet i prosjekt 

Usikkerhet behøver ikke nødvendigvis være synonymt med noe som er negativt for et 

prosjekt. Muligheter som oppstår underveis kan være positivt for både prosjektet og bedriften. 

Å opprettholde fokus på muligheter er noe som er viktig, men som blir oversett i mange 

prosjekter og organisasjoner. Ved å ta beslutninger reduserer man fleksibiliteten og risikerer 

dermed også å eliminerer muligheter. På samme måte som risiko snevres inn i løpet av 

prosjekttiden, gjøres også mulighetene det. På den annen siden vil en ved å gjøre forandringer 

i prosjektet også åpne for nye muligheter.  

 

I hvor stor grad et prosjekt bør ha fleksibilitet er vanskelig å gi et konkret svar på. På den ene 

siden vil mye fleksibilitet i et prosjekt bli sett på som en trussel i form av budsjett- og 

tidsoverskridelser. Ut ifra dette synet vil det å låse et prosjekt redusere usikkerheter, i form av 

budsjett og tidsplaner. Dersom et prosjekt måles etter om det er innenfor disse rammene, vil 

det å låse prosjektet tidlig kunne gjøre det lettere å nå målene. 

På den andre siden vil lite fleksibilitet i et prosjekt kanskje gjøre at prosjektet går glipp av 

store muligheter, som på lang sikt ville gitt stor gevinst. Verden forandre seg, og behovene 

våre for fem år siden, oppfyller ikke de behovene vi har i dag og iallfall ikke de vi vil ha ti år 

frem i tid. Det finnes flere eksempler på store prosjekter som før ferdigstillelse ikke 

tilfredsstiller de behov som da kreves.  
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At ting forandrer seg er noe Kreiner diskuterte og fremhevet i sin artikkel, ”In search of 

relevance: Project management in drifting environment”. Dette er noe jeg tror blir mer og mer 

aktuelt. Eksemplene er mange, teknologi blir mer avansert, hjelpemidlene blir bedre, vi får 

kunnskaps- og kompetanseøkning, tilrettelegging for miljøet, verden blir flatere (avstanden 

mellom oss og andre land reduseres). 

 

Hvor åpent skal / kan et prosjekt egentlig da være? Hvis en ikke låser noe i prosjektet, vil en 

heller ikke ha noe tidsplaner, budsjetter eller mål. Ting vil flyte og det vil nærmest være 

umulig å beregne kostnader osv. Å finne balansegangen mellom hvor fleksibelt prosjektet bør 

være og hvor mye som må låses tidlig, er vanskelig. Stabilitet i prosjektet er viktig. Ikke bare 

for å kunne oppnå de mål som prosjektet har satt, men for trivselen blant de som jobber i 

prosjektet. Det kan være frustrerende hvis ting tilstadighet forandres etter en har jobbet lenge 

med det. Store endringer i prosjektet vil også kunne medføre at nye spesialfelt må kobles inn, 

noe som igjen kan medføre at det blir stor sirkulasjon i prosjektet. Dette behøver ikke være 

negativt, men store utskiftninger kan medfører at effektiviteten synker for en periode.  

 

Fordelen av fleksibilitet kommer også an på hva hvilket perspektiv man har. For eiere og 

brukere av produktet kan fleksibilitet i prosjektet være en fordel. De vil kunne dra nytte av at 

ting ikke er fastlåste, og at endringer og tilpassing gjøres underveis i prosjektet.   

For prosjektledelsen, som blir målt opp mot hva som gjøres på kun det prosjektet, vil stor 

fleksibilitet kunne medføre stor usikkerhet. Det som kan være fleksibelt for en part, kan for en 

annen føles som en stor risiko. Det er derfor vanskelig, om ikke umulig å gi et rett syn på hva 

som er rett og galt i forbindelse med fleksibilitet i prosjekter.   

 

Endringsordre er sjeldent populære blant prosjektledelsen Dette vil i de flest tilfellene 

medføre større kostnad for prosjektet, da mange underleverandører / kontraktører 

kontraktfestet at de skal få ekstra betalt for endringer. I inngåtte kontrakter er det ofte 

utarbeidet et scope, og endringer av dette vil kunne føre til at eierne må betale ekstra, 

uavhengig av om dette er positivt eller negativt for kontraktørene / underleverandørene. I 

tillegg kan endringer kan medføre tidsforsinkelser. Sen levering kan være verre enn 

overskridelser i budsjett, da det for tiden er stor mangel på arbeidskraft i Norge. Som nevnt 
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ovenfor kan endringer underveis være nødvendig for å oppdatere prosjektet på ny kunnskap 

som har blitt tilgjengelig, samt tilfredstille eventuelle nye krav og behov.  

 

Fleksibilitet er et tema som jeg under arbeidet med denne i oppgaven fant å være veldig 

aktuelt. Fleksibilitet vil, som nevnt, øke mulighetene for noen interessenter av prosjektet, 

mens for andre vil dette medføre risiko. Tyrihans er et prosjekt som går over lang tid, og 

allerede på nåværende tidspunkt er det gjort endringer fra de opprinnelige planene. Ved å 

skulle finne “best praksis” i forbindelse med usikkerhetsstyring ble nettopp dette med 

fleksibilitet aktuelt. Det viser seg at mange muligheter blir ”valgt” bort fordi prosjektet har 

tatt noen beslutninger og låst seg på visse områder. Samtidig er det nødvendig at visse 

beslutningene blir tatt, slik at prosjektet ikke bare flyter. For å finne en balansegang hvor 

fleksibiliteten ivaretas for eierne, samt nødvendige beslutninger låses for prosjektet, har jeg 

utarbeidet en modell som er presentert i kapittel 16. Denne modellen blir diskutert litt senere i 

oppgaven.  

 

18.2. Analyse av intervjuer i forbindelse med indikatorer 

I det første intervjuet ble 18 personer intervjuet, og disse skulle beskrive usikkerhetselementer 

de mente var kritiske. Antall usikkerhetsmomenter hver person identifiserte varierte veldig. 

Ut i fra de svarene jeg fikk i denne intervjurunden og det jeg hadde funnet i litteraturen 

utarbeidet jeg en liste på 15 usikkerhetselementer som jeg mente var de mest kritiske. Det ble 

videre utført en ny intervjurunde, denne gangen med 20 personer. Nå skulle intervjuobjektene  

blant annet rangere de 15 usikkerhetsmomentene på en skala fra 1-6, hvor 6 var mest kritisk. 

Flere av dem som ble intervjuet var de samme som var brukt i første runde. 100 % av de som 

svarte mente ressurser / bemanning og tidsplaner hadde 6 på skalaen. Ved en større 

undersøkelse ville nok ikke svaret blitt 100 %, men uansett mener jeg at dette viser at det er 

stort trykk på markedet for tiden. Det er vanskelig å få tak i ressurssterke personer. Dette i 

sammenheng med at finansielle problemer ble sett på som lite kritisk, viser også at tid er et 

større problem enn penger i dagens olje- og gassmarked. Videre variert svarene endel ut ifra 

om det var Statoil (og Hydro) ansatte som svarte, eller om det var representanter fra 

underleverandørene. Dette viser at forskjellige interessenter har forskjellig perspektiv. 
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Omdømmet var noe flertallet av Statoilansatte mente var viktig, mens underleverandørene 

mente dette var mindre kritisk.  

Den største forskjellen på de to gruppene var likevel markedet. Underleverandørene så ikke 

på markedet som en spesielt stor trussel, mens Statoilansatte rangerte dette veldig høyt. 

Eksempler på hvorfor Statoilansatte rangerte denne høyt kan være svingninger i oljeprisen, en 

annen kan være nye lover som åpner eller begrenser utvinning, nye konkurrenter osv. Det er 

vanskelig å vite hvorfor ikke- Statoilansatte rangerte denne lavt, da forandringer i markedet 

vil også i større eller mindre grad påvirke de.  

 

På punkter var enigheten stor, blant annet var HMS/K sett på som kritiske 

usikkerhetselementer hos begge gruppene. Mye av dette tror jeg også skyldes den store 

HMS/K fokus det er i olje- og gassvirksomheten. 

 

Ellers viste resultatene at Statoilansatte rangerte usikkerhetselementene litt høyere enn ikke- 

Statoilansatte. Grunnen til dette kan være så mangt, en mulighet er tilfeldigheter i form av de 

jeg intervjuet, en annen grunn kan være at Statoil har mer å tape / vinne på prosjektene. 

Underleverandører har i de fleste tilfellene en kontrakt å forholde seg etter, og så lenge de er 

innenfor de gitte rammene, vil eventuell gevinst eller tap være relativt begrenset. 

 

Kartlegging av hvilke usikkerhetsfaktorer som var sett på som mest kritiske ga en indikator 

som videre kunne brukes i utarbeidelsen av modellene i denne oppgaven. Da de som ble 

intervjuet mer eller mindre tilhørte samme kategori innenfor de forskjellige prosjektene vil 

listen og de svarene de ga kun være tendenser på hva som oppfattes som kritisk. I tillegg ble 

det intervjuet for få personer til å kunne si at dette er gyldighet for alle type prosjekt. 

Hensikten var heller ikke å skulle finne dette, men å få en pekepinn på hva som anses som 

kritisk og å bruke dette i forbindelse med utarbeidelsen av modellene.  

 

Som beskrevet i metodekapittelet ble det prøvd dannet et bilde av hvilke signaler som sendes 

ut dersom et prosjekt begynner å gå dårlig. Det er lettere å oppdage signaler som målbart enn 

ikke-målbare signaler. Disse parameterene går på kommunikasjon, samhandling, 

arbeidsomfang, samt det å forstå hva som skal gjøres. Dette kan være en stor utfordring. men 
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samtidig er det utrolig viktig å få en felles forståelse om hva som skal gjøre. Det vil også være 

vanskeligere å bevise at dette kan være signaler på problemer i prosjektet.  

 

Trivsel var noe flere mente var essensielt. Hvis en, eller flere, i prosjektet, er misfornøyde kan 

dette indikere problemer i prosjektet. Jeg er ening i at mistrivsel kan indikere at det er 

problemer i prosjektet, men det er viktig å nevne at trivsel ikke automatisk er synonymt med 

prosjektsuksess. Det er flere eksempler på prosjekter hvor det har vært godt miljø og god 

atmosfære, men hvor prosjektet har gått dårlig, og vica verca.  

 

Stor gjennomtrekk av personell var også nevnt av de fleste. Stor gjennomtrekk ble fremhevet 

til at ting ble usikkerhet og fort ville slike prosjekter gå dårlige. Nye personer i prosjektet 

behøver ikke å være negativt, men blir gjennomtrekket for er det mulighet for at effektiviteten 

synker. Det tar tid å sette seg inn i de rutiner og arbeidsmåter et prosjekt har, i tillegg er fare 

for at nødvendig kunnskap for prosjektet forsvinner når noen slutter.   

 

Noe som gjelder felles for alle signalene er imidlertid at signalene kan være annerledes fra 

slik vi først tolker dem. Jeg mener allikevel at det er viktig å gå i dybden av signalene og se 

om det liger noe bak. For en effektiv usikkerhetsstyring mener jeg det er viktig å finne 

balansen hvor signaler som sendes ut blir vurdert, men ikke mer enn nødvendig. Det å vite når 

en skal gi seg er en utfordring, men også helt essensielt i effektiv usikkerhetsstyring.  

 

Da intervjuene ble utført på et begrenset antall personer, da tilhørte samme type bransje, 

hadde ca like lang erfaring og var alle personer som jobbet med prosjektstyring og / eller 

usikkerhetsstyring vil det være å spekulere om i hvor stor grad disse synspunktene kan 

generaliseres. 

 

18.3. Indikatorer brukt i Tyrihans 

Tyrihans bruker alle, med unntak av ”Forsinkede kontraktsleveranser”,  av de indikatorene 

SINTEF har utarbeidet. Det er vanskelig å skulle vurdere om disse indikatorene har noe 

påvirkning for å redusere risikoen og øke muligheten i prosjektet. Det er flere grunner 
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til dette. En grunn er at Tyrihans fremdeles er tidlig i prosjektet, og en fullstendig evaluering 

vil ikke være mulig å gjennomføre før prosjektet er avsluttet. Noe Tyrihans også planlegger å 

gjøre.  De jeg pratet med i Tyrihans, da spesielt usikkerhetskoordinatoren, var fornøyd med 

indikatorene. Han mente at de blant annet hjalp ham til å ha oversikt over hvilke 

usikkerhetselementer som var forsinket. 

 

Det vil ikke bli gjort en grundigere analyse og vurdering av indikatorene som SINTEF har 

utarbeidet. Dette fordi, som nevnt over, jeg mener det er vanskelig å si noe om effekten av 

indikatorene før prosjektet er ferdig. Diskusjon med veileder i Statoil og tidsbegrensningene i 

oppgaven, gjorde at vi ble enige om at jeg skulle konsentrere meg om utarbeidelser av 

modellene, målinger i PIMS og studie av beste praksis. 

 

19. Diskusjon funn i PIMS 
 

For å få en oversikt over hva som lå i usikkerhetsregisteret i PIMS, få en oppfatning av hva 

som var bra, samt eventuelle mangler, var det nødvendig å gjøre en systematisk gjennomgang 

av usikkerhetsregisteret i PIMS. Fremgangsmetoden for denne er beskrevet i metodekapittelet 

og vil ikke bli gjennomgått her. Systematiseringen viste seg å være svært omfattende, både 

fordi det tok tid å sette seg inn i PIMS, men også fordi det var langt flere 

usikkerhetselementer, aksjoner og tilsyn enn jeg hadde regnet med.  

Noen av de mistanker jeg hadde som bla bekreftet var at endel av usikkerhetselementene som 

er lagt inn er for mangelfulle. Det er ikke fylt inn de dataene som er nødvendig for å få 

oversikt. I tillegg er noen usikkerhetselementer for generelle. En av mine mistanker var at 

usikkerhetsregisteret var for mangelfullt, at områder som ressursbehov, underleverandører 

ikke var dekket. Dette ble avkreftet. Sammenlignet med teorien virker usikkerhetsregisteret i 

Tyrihans til å inneholde de fleste kritiske usikkerhetselementer.  

 

Metoden jeg brukte var i første omgang brukt for å få oversikt. Oppgaven min hadde ikke 

som hovedmål å forbedre eller utarbeide et annet system enn PIMS, men gi en vurdering av 

hva som eventuelt kan forbedres. Det er ikke blitt utført intervjurunde med de som har lagt 

inn usikkerhetselementene eller de som står som eiere, usikkerhetselementene blir derfor 
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tolket ut i fra hvordan jeg oppfatter de. I tillegg må det presiseres  at jeg baserer mitt studie av 

PIMS på en utskrift av registrerte usikkerhetselementer. Denne ble tatt midt i en måned. For å 

se generelle tendenser er det nødvendig å utføre dette flere ganger. Dette ble ikke gjort, da 

oppgavens tidsramme ikke tillot dette, og det var heller ikke et definert mål for oppgaven. Det 

er i tillegg gjort stikkprøver underveis, men uten en like systematisk gjennomgang som ble 

gjort midt i april. 

 

Under kapittelet ”Resultater” ble noen av de funnene jeg fant mest interessante nevnt. Disse 

blir diskutert i dette kapittelet samt at det vil bli diskutert tiltak jeg mener vil gjøre PIMS mer 

oversiktlig. Diskusjonen er delt opp etter samme prinspippet som resultatene ble presentert. 

Hvert avsnitt er nummeret, og viser til hvilket resultat som blir diskutert. 

Diskusjonen er basert på subjektive oppfatninger og meninger, samt at noe er diskutert med 

usikkerhetskoordinator i Tyrihans. Min oppfatning av ”stor konsekvens” er når det oppnås > 6 

skalaen 1-10 er satt til 7 eller høyere. Min oppfatning av ”stor sannsynlighet” er > 60 %. 

Styringsgrad er selvforklarende i den forstand at høy oppfatter jeg også som høy, lav 

oppfattes som lav. 

 

19.1. Diskusjon om de måling utført i PIMS 

Totalt var det 191 åpne usikkerhetselementer på det gitte tidspunktet, noe jeg mener er relativt 

mange. Det er vanskelig å kunne ha total oversikt over alle usikkerhetselementene, og det kan 

være fare for at de mest kritiske forsvinner i mengden. En generell diskusjon av 

usikkerhetsregisteret til PIMS vil komme sist i dette kapittelet. 

 

Type usikkerhetselementer (9) 

De fleste åpne usikkerhetselementene omhandlet hva som kan gå galt i forbindelse med 

installasjon, bygging, teknisk. Andre eksempler var HMS og bemanning. Det vil være for 

omfattende å diskutere hvert enkelt usikkerhetselement registrert i PIMS. Jeg har derfor valgt 

å konsentrert meg om noen få. 
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Enkelte av usikkerhetselementene var etter min mening for generelle. Eksempel på dette er 

”drop object from rig” og ”skade på rør”. Selv om disse er reelle risikoer er det viktig å gjøre 

en vurdering på hvor generelle beskrivelsene i PIMS kan være. Under idédugnad er det viktig 

at alle, også de helt generelle usikkerhetselementene, blir nevnt. Imidlertid for å få et 

oversiktlig usikkerhetsregistrert bør det gjøres en vurdering hvilke usikkerhetselementer som 

skal legges inne.  

 

Bemanning internt i prosjektet var et av usikkerhetselementene. Denne hadde aksjonspunkter 

knyttet opp mot seg, og disse gikk mye på å opprettholde bevisstheten hos ledelsen at det var 

nødvendig med tilstrekkelig bemanning og ressurser i prosjektet. Nye ressurser og personer er 

positivt i den forstand at dette kan tilføre nye ideer, impulser osv. Det negative er at hyppige 

utskiftninger lett vil kunne skape uro og det tar alltid tid å sette folk inn i de prosedyrer og 

fremgangsmåter prosjektet har.   

 

Et av de elementene som jeg syntes var veldig interessante var denne som gikk på bemanning 

og ressurser hos leverandører. Det interessante var at konsekvens på risiko ble sett på som 

liten. Da jeg verken har snakket med de som har lagt inn usikkerheten eller eieren vil mine 

antagelser kun basere seg på hvordan jeg oppfatter dette. Min oppfatning er at Statoil er den 

største kunden til mange underleverandører, og har mye innflytelse i markedett. Dermed vil 

Statoil bli prioritert av underleverandører når det oppstar ressursproblem. være noe 

underleverandører prioriterer dersom det blir et ressursproblemer. En annen forklaring kan 

være at Statoil har inngått de nødvendige kontraktene, samt rammeavtaler som sikrer 

kapasiteten nødvendig for å gjennomføre Tyrihans etter plan. Dette er allikevel en usikkerhet 

som jeg mener kan ha stor konsekvens, også for Statoil. Det er aldri noe garanti for at ikke 

personer ikke slutter i jobbene sine, og hvis flere av de ressurssterke personene slutter kan 

dette også bli en utfordring for Statoil.  

 

En positiv observasjon var usikkerhetselementet som gikk på arbeidsforhold i prosjektet. 

Dette tolker jeg som at Tyrihans legger vekt på at de som arbeider i prosjektet skal trives og 

jobbe under forhold som gjør at de er motiverte og yter bra. Gode arbeidsforhold og motiverte 

medarbeider er noe jeg mener er essensielt, selv om trivsel og sosial tilrettelegging ikke kan 

garantere at et prosjekt når sine mål. Det er eksempler som viser at prosjekter har nådd 
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alle sine tekniske mål, tidsfrister og blitt utført under budsjett selv om ingen er på talefot i 

etterkant. Men forutsetningene for å lykkes er mye større, mener jeg, dersom folk i prosjektet 

trives med arbeidsoppgavene og sammen med sine arbeidskollegaer. Dersom en ser lengre 

enn kun prosjektet er dette også viktig for at bedriften skal kunne nå sine mål i senere 

prosjekter.   

 

”Tilstrekkelig og fullført usikkerhetsregister” er et usikkerhetselement jeg har lyst å nevne 

som et eksempel på at ikke alle registreringer i PIMS er usikkerheter. Dette er en aktivitet 

som bør utføres i forbindelse med usikkerhetsstyring, og ikke et usikkerhetselement i mine 

øyne. Hensikten her er ikke å kritisere denne registreringen, men å påpeke at et oversiktlig 

usikkerhetsregister krever grundig vurdering av alt som blir lagt inn. 

 

Forsinkede (5) 

Av de åpne usikkerhetselementene var det 57 som skulle vært lukket. Enkelte av disse var 

åpne fordi de hadde aksjoner som fremdeles pågikk. Noen var glemt, dvs de var ikke registrert 

som lukket men ble allikevel ikke lenger sett på som en usikkerhet. 

 

Som nevnt over kan det være flere grunner til at usikkerhetselementene er forsinket. Da jeg 

ikke har satt meg godt nok inn i hva de forskjellige grunnene er, vil det være vanskelig for 

meg å gi noe konkret forklaring eller oppfordring til hva som bør gjøres. Det er derimot mulig 

å si noe generelt om forsinkede usikkerhetselementer.  

 

Jeg mener det er viktig at ikke det blir for stor fokus på hvorfor usikkerhetselementene er 

forsinket, men heller se på årsaken. Dersom grunnen til at usikkerheten fremdeles blir 

betraktet som en risiko / muligheter manglende avklaring, bør denne registrerte lukke dato 

oppdateres og usikkerheten holdes åpen. En kontinuerlig oppdatering av usikkerhetsregisteret 

også i form av datoer er nødvendig for at denne skal tilpasses ny kunnskap og erfaringer gjort 

underveis i prosjektet. Registeret er ment som et aktivt hjelpemiddel i styring av usikkerhet, 

og ikke kun til innrapportering.  

Hvis det eksistere usikkerhetselementer som er forsinket på grunn av manglende oppfølging / 

oppdatering, jeg mener er et varselsignal om at noe bør gjøres. Faren her er at det. allerede 

kan være for seint å avverge et problem på dette tidspunktet, da det. allerede kan ha 



            NTNU  PROSJEKTOPPGAVE  2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

139 

oppstått. Jeg mener uansett at det er disse ”ubemannede” usikkerhetene man bør fokusere på 

når man gjenomgår de forsinkende usikkerhetene. 

 

En indikator som varsler når en usikkerheter som mangler eiere nærmer seg tidsfristen satt, 

kan i noen tilfeller være mer effektive enn å studere de som er forsinket.  

Jeg mener det er viktigere å finne grunnen til hvorfor usikkerhetselementer er forsinket, 

fremfor å stresse at de skal være lukket. 

 

Varer ut hele prosjektet (6) 

12 av usikkerhetselementene skulle vare ut hele prosjektet. Disse hadde forskjellige aksjoner 

og / eller tilsyn knyttet opp mot seg. Dette virker å være håndterbart antall, samt at det virket 

naturlig at de skulle være aktive gjennom hele prosjektets levetid. 

  

Det var 4 muligheter og 8 risikoer av de registrerte elementene. Av de 4 mulighetene var det 

lagt inn konsekvens, sannsynlighet og styringsgrad på 2. Mulighetene gikk på forbedring og 

bedre utnytting.   

 

Et av usikkerhetselementene manglet eier. Dette var en risiko på ”skade av juletreet ”  under 

en bestemt aktivitet. Denne usikkerheten hadde flere tilsyn knyttet opp mot seg, og alle disse 

hadde eiere. Selv om dette gjør at usikkerheten blir fulgt opp, mener jeg at det er også viktig 

at noen har hovedansvaret for den.   

 

Eiere / ikke eiere av usikkerhetene (3&4) 

Totalt var det 18 forskjellige eiere av usikkerhetselementer. Hver hadde ansvaret for mellom 

1- 52 usikkerhetselementer. 

 

De fleste hadde ansvaret for 1-7 usikkerhetselementer. Noen hadde derimot over 30, og i et 

tilfelle hadde en person ansvaret for 52 usikkerhetselementer. Her er det fare for at man mister 

oversikten, og det faktum at ca halvparten skulle vært lukket, kan tyde på at dette så har 

skjedd i dette tilfellet. Jeg mener en person til enhver tid maksimalt skal ha ansvaret for ti 

usikkerhetselementer. Det vil da være lettere å ha kontroll over usikkerhetselementene en skal 

styre. Mer enn ti mener jeg vil bli mer og mer uoverkommelig, dette fordi det er lett å 
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miste oversikten og glemme. Dette er allikevel situasjonsavhengig og kommer helt an på 

tidsperiodene usikkerhetene er åpne i og hvilke type usikkerhet det dreier seg om. 

 

8 usikkerhetselementer manglet eiere, og av disse var det 2 som manglet å være knyttet opp 

mot tilsyn. Alle usikkerhetselementene som er registrert i PIMS bør ha en eier, da det er 

viktig at noen tar ansvar og følger med på, enten aktivt eller passivt, på usikkerhetens 

utviklingen.  

 

Konsekvens /sannsynlighet / styringsgrad (8) 

For å kunne følge opp usikkerhetselementene så mener jeg at konsekvens, sannsynlighet og 

styringsgrad bør vurderes. Dette gir en pekepinne på hvor mye tid og ressurser det bør brukes 

på usikkerheten. En slik vurdering bør gjøres før usikkerheten registreres i PIMS, og alle 

elementene som ligger i registeret bør ha vurderinger av dette. Dette vil også kunne gjøre 

usikkerhetsregisteret i PIMS mer oversiktlig, i den forstand at en letter kan vurdere 

konsekvensene når noe uventet inntreffer. 

 

Mangelfull registrering på enkelte usikkerhetselementer kan medføre disse ikke får samme 

grad av oppfølging som dem med komplett registrering. Ikke alle usikkerheter behøver 

utarbeidelse av back-up planer, da det i noen tilfeller vil være nok å bare overvåke dem. I 

andre tilfeller er det nødvendig med aktiv styring. Ved å ha fylt ut konsekvens, sannsynlighet 

og styringsgrad vil man ha en veiledning til hvilke usikkerheter som det bør fokuseres mer på. 

I tillegg vil det kunne gjøre PIMS mer oversiktlig, da det vil være lettere å gruppere 

usikkerhetene ut ifra den mest riktige styringsmetoden.  

 

En ting verd å nevne er dette med hvordan den enkelte gjør vurderinger og bruker 

vurderingsskala. Noen vil mene at konsekvens over 4 er høy, mens andre vil mene at 

konsekvensen er høy først når den passerer 7. Det bør tilstrebes å få en uniform forståelse av 

dette internt i prosjektet. Dette er en pågående prosess i Tyrihans. 

  

Muligheter (2) 

Det var omlag 20 usikkerheter registrert som ”muligheter”. Av disse var 14 registeret med 

konsekvens, sannsynlighet og / eller styringsgrad.  
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Av de omlag 20 elementene var det 2 som jeg mener utpeker seg som muligheter. De 

resterende gikk mer på forbedringer av eksisterende planer. Eksempel på dette er ”bemanning 

hos leverandører”, denne hadde registrert konsekvens på oppsiden. Dette er ikke noe jeg 

definere som en mulighet, men som et positiv utfall av en usikkerhet.  

Generelt virket det å være lite fokus på nye muligheter i prosjektet. Dette har nok stor 

sammenheng med det som ble diskutert i kapittelet om fleksibilitet. 

 

Tilsyn (7) 

I følge usikkerhetskoordinator i Tyrihans er knytning mellom usikkerhetselementer og tilsyn 

er relativt nytt. Dette mener jeg er en positiv forbedring, selv om det fremdeles er stort 

forbedringspotensial. Det er ikke nødvendigvis slik at alle tilsyn behøver å ha en usikkerhet 

knyttet opp mot seg, men alle usikkerheter bør muligens ha tilsyn knyttet opp. Jeg mener dette 

spesielt gjelder de usikkerhetene som har høy konsekvens og/ eller høy sannsynlighet for å 

inntreffe, og fordi overvåkning av usikkerheter vil kunne gi signaler om at noe uønsket er i 

ferd med å skje. 

 

Flere av usikkerhetselementene som var registerte er noe jeg mener heller burde vært 

registeret på tilsyn. Dette fordi de ikke fremstår som klare usikkerheter, men som noe en bør 

være klar over og overvåke. 

 

19.2. Generelldiskusjon om usikkerhetsregisteret i PIMS 

Som nevnt tidligere blir PIMS brukt som verktøyet for usikkerhetsstyring i Tyrihans, og det er 

både positive og negative sider med PIMS.  

 

Noe som er veldig positivt med PIMS er at alle kan legge inn usikkerhetselementer. Det virket 

oversiktlig og relativt lett å bruke. Søkefunksjonen fungerte bra og arbeidet med å knytte 

usikkerhetselementer opp mot tilsyn var veldig bra. Det at hvert enkelt usikkerhetselement 

skal ha sin egen ”eier” og aksjonspunkt var også positivt. Systemet er antakeligvis avhengig 

av koordinator/administrator som kan ”luke” ut feilregistrerte og holde prosjektet oppdatert.  
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En av svakhetene er at det ligger velig mange åpne usikkerhetselementer i PIMS, noe som 

gjør at det virket nesten umulig å holde orden og kontroll på alle.  

 

I tillegg var det endel usikkerelementer som var for generelle. Et eksempel på dette er ”skade 

på rør”.  

Selv om skjemaet til hvert usikkerhetselement var enkelt å fylle ut var de til tider mangelfullt 

utfylt. ”Topp 10”-listene var derimot veldig bra dokumentert og håndtert. Kanskje var 

terskelen for å registrere en usikkerhet for lav, i den forstand at for mange elementer lett kan 

føre til at det ikke blir god styring av dem. Samtidig er det viktig å poengtere at det er positivt 

at systemet ikke er for avansert og at det ikke gir begrensninger til hvem som skal utføre 

usikkerhetsvurderinger. 

 

For at PIMS skal være et nyttig verktøy holder det ikke bare å identifisere 

usikkerhetselementene, men man må også å vite hvilke det skal fokuseres på. Det kan virke 

som endel blir registrert kun fordi en da ”føler” at en jobber med usikkerhet, og ikke fordi det 

er godt gjennomtenkt om hva nytteverdien av registreringer egentlig er. Min oppfattning er at 

PIMS på mange måter blir brukt og betraktet som et innrapporteringsverktøy, og selv om det 

virker som stadig flere bruker det aktivt til å styre usikkerhetene, er det fremdeles for mange 

åpne og mangelfulle usikkerhetselementer til at det er oversiktlig og har full nytte.  

 

Det foregikk en kontinuerlig forbedring og utarbeidning av usikkerhetsregisteret i PIMS den 

tiden jeg hadde tilgang til systemet. Dette viser at Statoil jobber med å optimalisere dette 

styringsverktøyet. Dette er noe jeg synes er bra. Det tar tid å utarbeide det perfekte system, og 

PIMS som usikkerhetsdatabase er relativt nytt for mange i Statoil. 

 

Gode websystemer og retningslinjer om hvordan usikkerhetsstyring skal foregå er viktig. Det 

er viktig å lage et verktøy som er enkelt nok til at ”alle” kan bruke det, og samtidig gir en så 

nøyaktig beskrivelse som mulig av usikkerhetene. Det hjelper derimot ikke bare med gode 

verktøy for å få til bra usikkerhetsstyring, hodet til deltagerne må også være på plass. De må 

forstå nytten av usikkerhetsstyring og føle de får noe igjen for å fokusere på dette. 
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20. Diskusjon av usikkerhetsstyring i Tyrihans 
 

 I denne delen vil jeg diskutere usikkerhetsstyring i Tyrihans og hvordan det gjøres opp mot 

de styrende dokumentene i Statoil. Tilslutt vil jeg diskutere noen forbedringer jeg mener kan 

gjøres med usikkerhetsstyringen i Tyrihans. 

20.1. Generelldiskusjon om usikkerhetsstyring i Tyrihans 

Tyrihans har fokus på usikkerhetsstyring. Ikke bare i den forstand at dette er noe som gjøres i 

starten av prosjektet, men også at det er noe som de prøver å fokusere på kontinuerlig 

gjennom hele prosjektet. På ledernivå settes dette på agendaen på ukentlige og månedlige 

møter, samt at det blir utført idédugnad ved jevne mellomrom.  

 

Idédugnad mener jeg er en bra måte for å få identifisere usikkerhetselementer. Spørsmålet er 

imidlertid hvordan dette fungerer når en setter sammen en gruppe individer? Mennesker er 

forskjellige og har forskjellige måter å oppføre seg på, noen er dominante mens andre holder 

seg i bakgrunnen. Jeg mener at ved å utføre idédugnad skriftlig, vil flere bidra i idédugnaden. 

Dette kan bli gjort i den forstand at hver har en laptop og forslagene blir sendt ordstyreren 

anonymt. Ved så å lage et slags stemmesystem, hvor de forskjellige deltagerne stemmer på 

hvor viktige de synes de forskjellige elementene er, vil en kunne få en mer riktig vurdering.  

 

I den tidlige fasen av prosjektet ble det arbeidet systematisk med usikkerhet på eiernivå. Det 

ble arrangert arbeidsmøter og idédugnader hvor usikkerhet var et sentralt tema. Det ble sett på 

hvilke muligheter prosjektet hadde, samt hvilkne risiko det kunne utsettes for.  

 

For å tidlig kunne få en varsling om at noe var i ferd med å gå galt, ble det utarbeidet såkalte 

brannvarslere. Disse indikatorene ble utarbeidet sammen med SINTEF, og er diskutert senere 

i kapittelet.  

En utarbeidelse av hvordan usikkerhet i Tyrihans skulle styres ble også gjort. I dette 

dokumentet ble kun arbeidsprosessen beskrevet, og det ble ikke brukt ferdige maler, da 

ledelsen følte dette ble for mye ”klipp og lim”. Det ble bestemt at PIMS skulle brukes som 

systemverktøy. 
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 PIMS brukes både i tidligfase og gjennomføringsfase i prosjektet. Dette gjør at 

usikkerhetselementer ikke forsvinner i overgangen mellom fasene, men blir systematisk 

oppbevart og fulgt opp. En drøfting av PIMS vil bli gjort senere i kapittelet. 

 

I den delen av gjennomføringsfasen jeg har observert har Tyrihans også her hatt relativ stor 

fokus på usikkerhetsstyring. Det har blitt arrangert idédugnad og arbeidsmøter der 

usikkerhetselementer blir diskutert og vurdert. Usikkerhetskoordinatoren har i denne fasen 

hatt en sentral rolle, og  arbeider med koordinering og strukturering av 

usikkerhetselementene. I slutten av hver måned tar usikkerhetskoordinatoren ut en rapport 

som gir status på usikkerhetsregisteret i PIMS. I forkant av dette sender 

usikkerhetskoordinatoren ut en påminnelse til de forskjellige disiplinene om å oppdatere sine 

registreringer. På denne måten håper han å få et mer riktig blide av hvilke 

usikkerhetselementer som er åpne. Erfaringen som ble gjort var at mange elementer ble lukket 

i tidsrommet mellom påminnelsen og uttak av rapporten. Dette gjorde at jeg fikk et inntrykk 

av at enkelte ser på dette med usikkerhetsstyring som et innrapporteringssystem og ikke som 

en aktivitet en har nytte av. Dette er en subjektiv oppfatning, og selv om de samtaler jeg har 

hatt med noen i prosjektet bekrefter dette synes, har jeg ikke grunnlag for å trekke bastante 

slutninger. 

 

Under gjennomføringsfasen blir prosjektet betraktet som sin egen eier og usikkerhetsstyring 

blir dermed utført på prosjektnivå. Det blir rapportert oppover ved store avvik eller dersom 

ting ikke går etter planen, men noe mer enn dette blander ikke ledelsen seg opp i hva som 

gjøres. De som jobber i prosjektet blir etter hvert ekspertene på selve prosjektet, det er derfor 

mest fornuftig at usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen i hovedsak blir håndtert på 

prosjektnivå. Samtidig finnes det mye kunnskap utenfor selve prosjektteamet, der andre vil ha 

vært borti aktuelle usikkerheter i tidligere prosjekt. Denne kunnskapen kan være meget nyttig 

og kan gi både tids- og økonomiske besparelser. Det er ledelsen som må koordinere en slik 

kunnskapsformidling, da de har oversikt over prosjektene i bedriften. En systematisk 

”oppbevaring” av kritiske usikkerhetselementer og hvordan disse har blitt løst, er viktig for å 

enkelt kunne gjenbruke kunnskapsoverføring.  
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Det er min oppfatning at usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen blir håndtert mer eller 

mindre etter hvert som usikkerhetene oppstår. På alle leder- og statusmøter ble det spurt om 

usikkerhet, men så lenge prosjektet gpr etter planen blir det ikke brukt noen ressurser på dette 

området. Usikkerhetsstyring består dermed i ad hoc håndtering. Dette er på den ene siden 

positivt i den forstand at en ikke bruker unødvendig ressurser på usikkerheter med lav 

sannsynlighet eller liten konsekvens. På den andre siden er dette negativt da mye av fokus på 

usikkerhet blir borte etter hvert som prosjektet går. Det er forståelig at antall usikkerheter vil 

reduseres undervei i et prosjekt, men jeg mener det. allikevel er viktig å ha fokus på 

usikkerhet igjennom hele prosjektet. Tid og budsjett er noe av grunnen til at 

usikkerhetsstyring ikke blir fokusert like mye på etter hvert som prosjektet går. Det jobbes 

allikevel daglig med usikkerhet selv om de som arbeider i prosjektene ikke kaller det for 

usikkerhetsstyring og det ikke arbeides like strukturert som i tidligfase.  

 

Generelt har jeg et godt inntrykk av usikkerhetsstyringen i Tyrihans. 

Usikkerhetskoordinatoren på prosjektet jobber aktivt med usikkerhet, og for å få andre i 

prosjektet til å se verdien av dette. Samtidig tilpasses, forandres og forbedres systemet og 

prosessen kontinuerlig. Som, nevnt over, er den største svakheten prosjektet har når det 

kommer til usikkerhetsstyring, alle de åpne elementene i PIMS. Systemet virker til tider mer 

eller mindre uhåndterbart på grunn av alle elementene. Mangelfull informasjon om hvert 

enkelt usikkerhetselement er også noe som kan forbedres. PIMS hensikt bør ikke være å få 

flest mulig elementer inn i systemet, men at de elementene som ligger der skal være 

håndterbare.  

 

20.2. Tyrihans opp mot Statoils styrende dokumenter 

Hovedprinsippene i usikkerhetsstyringen i Tyrihans og de styrende dokumentene i Statoil er 

relativt like. Tyrihans følger de maler som de styrende dokumentene har og har tilrettelagt 

disse slik at det passer prosjektet bedre.  

 

Det er verdt å nevne noen punkter som Tyrihans gjør litt annerledes enn de styrende 

dokumentene tilsier. Tyrihans har indikatorer som skal gi tidligvarsling dersom noe er i 
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ferd med å gå galt i prosjektet. Dette er ikke nevnt i de styrende dokumentene. I følge Vinje er 

Tyrihans er ment som et prøveprosjekt på dette, og skal ved avslutning av prosjektet utarbeide 

en rapport om hvorvidt dette bør utføres i alle prosjekter.  

 

Tyrihans har også krav om at PIMS skal brukes som styringsverktøy av usikkerheter. Dette er 

ikke noe Statoil krever generelt. Statoil har flere verktøy for usikkerhetsstyring og uten å 

vurdere dem opp mot hverandre mener jeg at Statoil bør ha ett system som gjelder for alle 

prosjekter. Dette blir diskutert mer i ”forbedring av usikkerhetsstyring i Tyrihans”.  

 

En knytning mellom usikkerhetselementer og tilsyn er heller ikke noe som kreves av styrende 

dokumenter til Statoil, men som Tyrihans forsøker å få til. Selv om det fremdeles er mange 

usikkerhetselementer som mangler denne knytningen så er man kommet godt i gang, og dette 

er positivt. De aller fleste, om ikke alle, usikkerhetselementer som ligger i PIMS bør ha en 

form for tilsyn.  

 

Tyrihans påpeker og legger vekt på at identifisering av usikkerhetselementer skal skje under 

det daglige prosjektarbeidet. Dette er noe jeg mener er veldig viktig. Usikkerhetsstyring må 

integreres som en naturlig del av arbeidsoppgavene og ikke noe som kommer på siden. Dette 

vil kreve at alle som jobber i prosjektet har forstått at usikkerhetsstyring er viktig i 

prosjektarbeidet. 

 

Som en oppsummering vil jeg si at Tyrihans på mange måter bruker de malene og 

retningslinjer som Statoil styrende dokumenter har, men at Tyrihans har tilpasset disse til 

prosjektet. 
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20.3. Forbedring av usikkerhetsstyring i Tyrihans 

Jeg synes mye av usikkerhetsstyring i Tyrihans er bra. Som nevnt over har jeg inntrykk av at 

dette er noe som har høy prioritet, og som blir jobbet med på mer eller mindre daglig basis.  

 

I PIMS ligger det for mange åpne og generelle elementer. For å få en bedre oversikt og 

struktur må dette forbedres, generelle elementer må spesifiseres bedre og man må jobbe for å 

få antall åpne elementer ned på et håndterbart nivå. Dette betyr ikke at det er  nødvendig å 

lage for eksempel en back-up plan for alle elementene, men forhåpentligvis vil detaljert 

utfylling tvinger frem en grundigere vurdering av elementene og slik finner ut om de bør 

prioriteres eller ikke. Det må imidlertid ikke blir for strenge krav, da dette kan medføre at 

personell verger seg for å legge inn usikkerhetselementer.  

 

Critical chain er noe som blir brukt i Tyrihans i forbindelse med indikator på 

underleverandører / kontraktører. Dette er noe som bør gjøres på flere fagfelt, for å se 

sammenhengen og konsekvensen dersom noe blir forsinket er viktig.  

 

En forbedring, som går mer på helheten av Statoil og ikke direkte på Tyrihans, er at alle 

prosjektene bør bruke samme styringsverktøy, feks PIMS. Verktøyet bør fungere på en slik 

måte at de lukkede elementene registreres i en database, og slik være søkbare til senere 

prosjekter. En mangel som jeg syntes Tyrihans hadde var erfarings- / kunnskapsoverføring. 

Statoil har en erfaringsbase, men det overrasket meg at flere av de jeg pratet med i Tyrihans 

ikke hadde kjennskap til denne databasen. Det er utenfor denne oppgaven og diskutere dette 

med overføring av erfaring i prosjekter og databasen som eksisterer i Statoil, men jeg mener 

PIMS, eller tilsvarende verktøy, bør bli noe alle prosjekter bruker i forbindelse med 

usikkerhetsstyring. PIMS bør utarbeides slik at det lages et søkesystem som gjør det mulig å 

oppspore tilsvarende usikkerheter fra andre prosjekter. Da vil man ha muligheten til å finne ut 

hva reserveplanen var, hva som ble gjort og hvem som arbeidet med dette. Mange av 

usikkerhetselementene går igjen i prosjekt etter prosjekt, og jeg tror en vil spare mye tid og 

ressurser på å ha en felles database. 
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Det er vanskelig å si helt konkret hvor mye som jobbes med muligheter i prosjektet, og det er 

forståelig at etter hvert som prosjektet pågår vil disse snevres inn. Det er allikevel viktig å ha 

fokus på muligheter, og prioritere dette på lik linje som risiko. Tyrihans er et stort prosjekt 

som pågår over flere år. Dette medfører at behovene kan forandre seg i løpet av 

prosjektforløpet, og det kan derfor være nødvendig å gjøre små endringer for å tilpasse de nye 

behovene.  

 

Enda en forbedring, som jeg kanskje vil vektlegge som den viktigste, er at de som jobber i 

prosjektet bør få enda større forståelse og tiltro til usikkerhetsstyring som et viktig verktøy for 

å lykkes med prosjektet. En oppfatning jeg hadde var at usikkerhetsstyring kun ble sett på 

som innrapportering.  
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21. DISKUSJON ”BEST PRAKSIS” 
 

Det å gi en definisjon på hva som “best praksis” innen usikkerhetsstyring viste seg nærmest 

umulig. “Best praksis” avhenger av hva prosjektet det dreier seg om og personer som er 

involvert, og ikke minst å kunne kunsten med å stoppe når det er godt nok. For å finne beste 

praksis har jeg utført et litteraturstudie hvor jeg har sett på forskjellige teorier, artikler og 

bøker innen usikkerhetsstyring. I tillegg har jeg intervjuet 20 stykker om dette temaet. 

Svarene fra disse intervjuene varierte noe, men flere punkter gikk igjen. Det er ikke utført en 

omfattende analyse og diskusjon av intervjuet. Grunnen til dette var at intervjuene / samtalene 

var ment som en hjelp til å definere “best praksis”. Svarene er derfor flettet inn i diskusjonen 

om hva “best praksis” er. 

I dette kapittelet vil det blir diskutert hvordan en kan tolke “best praksis”, hva jeg mener er 

“best praksis” og tilslutt hvordan usikkerhetsstyring i Tyrihans blir gjort sammenlignet med 

“best praksis”. 

 

21.1. Hva er “best praksis”? 

Det er vanskelig, om ikke umulig, å si hva som er “best praksis” for et prosjekt (eller en 

organisasjon). Det er mange faktorer som spiller inn, hvilke type prosjekt er det, hvor blir det 

utført, hvem er med i prosjektet o.l.  

 

Det er også viktig å forstå at ikke alle har samme definisjon på hva ””best praksis”” er. Det 

kan være  tilfeller hvor det er forvirring om hva som er “best praksis”, vanlig praksis og 

standarder for bedrifter. Mens noen mener at “best praksis” er det ledende som blir gjort innen 

feltet, mener andre at det er noe som er definert innad i bedriften som det styrings dokumentet 

bedriften har. Atter andre mener at godt argumenterte metoder som er gjengitt i teorien, slik 

som PRAM og PMBoK vil være ””best praksis””.  

 

Det er i denne sammenhengen viktig her å skille mellom vanlig praksis og “best praksis”. 

Chapman argumentere i sin artikkel ” Key point of contribution in framing assumptions for 

risk and uncertainty managment” for at det er lett å forveksle nettopp disse, vanlig 
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praksis kontra “best praksis”. “Best praksis” er nødvendigvis ikke synonymt med vanlig 

praksis. Det er nesten tvert om. Verden er levende, et prosjekt er levende og flinke fagfolk vil 

konstant utarbeide nye måter å gjøre ting på, som ikke vil stå i noen artikkel eller bøker, men 

som vil være den beste måten å gjøre ting på i akkurat det prosjektet.   

 

Et annet viktig spørsmål er om det er nødvendig med ”best praksis” i alle prosjekter. Enkelte 

gang vil god nok praksis være mer enn bra nok for å oppfylle de krav og forventninger som er 

gjort, og da kan det lett bli unødvendig bruk av resurser på å skulle oppfylle kravene for “best 

praksis”.  

 

Det Kerzner kaller effektiv usikkerhetsstyring, er noe som også kan sees på som beste praksis, 

eller god nok praksis. At en bevisst tenker gjennom hvilke usikkerhetselementer en vurderer 

før de legges inn i usikkerhetsregister gjør at en kan spare mye tid og ressurser ved å 

konsentrere seg om de faktorene som kan være kritisk til prosjektet og ikke fokusere like mye 

på det som er urelevant.  

Som nevnt over, så mener Kezner at beste praksis blant annet er det å erkjenne at en ikke 

kjenner alle usikkerhetsfaktorene, og at usikkerhetsstyringsprosessen er noe som må pågå 

kontinuerlig igjennom hele prosjektet og ikke bare i oppstartsfasen. Dette er noe også Austeng 

et.al nevner i sin rapport, Concept report 12, og noe jeg er enig i.  

Å stoppe når det er godt nok, samt fokus på de elementene som er kritiske, er noe jeg mener 

er nøkkelen til “best praksis”. Det er viktig å skille mellom store og små usikkerheter, og 

komplekse og enkle. 

 

Overgangene mellom fasene i et prosjekt, hvor prosjektmedarbeidere og rutiner forandres, er i 

flere tilfeller den kritiske fasen i usikkerhetsstyringen. I tillegg vil den delen av prosjektet 

hvor det er flest aktiviteter og lite tid til andre ting, være en utfordring. Det er i denne 

perioden så mange andre aksjoner som må fullføres, at usikkerhetsstyring lett kan bli lagt til 

side. De fleste bedrifter har utarbeidet rutiner som gjør at det er stor fokus på usikkerhet tidlig 

i prosjektet, men etterhvert vil denne ofte synke. Det er en utfordring å holde fokus opp 

gjennom hele prosjektet. I dagens marked er det knapt nok tid til å avslutte et prosjekt, nye 

prosjekter og arbeidsoppgaver står i kø. Det kan være lett å nedprioritere usikkerhetsstyring, 
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men nettopp pga det pressede markedet er det viktig å fokusere på usikkerhet. Det er ikke tid i 

prosjektene til å måtte gjøre ting på nytt.  

 

Under intervjurunden mente flere at det å få dem som jobber i prosjektet til å se viktigheten 

av usikkerhetsstyring var helt nødvendig for å kunne utføre usikkerhetsstyring på best mulig 

måte. Dette er noe jeg er enig med. For at usikkerhetsstyring skal utføres på en best mulig 

måte er det viktig at folk ser på nytteverdien og ikke kun opplever det som innrapportering til 

ledelsen. Det er også viktig å gjøre ting så enkelt at folk ikke behøver å være bekymret for at 

de ikke skal forstå. Usikkerhetsstyring bør være en del av prosjektet og ikke noe som holdes 

utenfor. Dette kan løses ved at det gjøres til en del av de dagligrutinene. En måte å få folk til å 

ta del i dette er å få dem til å føle seg delaktige i prosessen, og ikke bare at de følger de 

retningslinjer som er gitt. Et strategimøte hvor dette blir diskutert og behandlet er dermed 

essensielt for å finne en metode som passer best for akkurat dette prosjektet. Retningslinjer er 

veldig nyttige, de hjelper blant annet til å sørge for at en ikke overser eller glemmer noe, men 

samtidig bør en ikke være for redd å avvike fra dem hvis de aktuelle aktørene i et prosjekt 

mener beste praksis i prosjektet bør være litt annerledes.  

Det er viktig å blir kjent med dem som jobbet i prosjektet. På denne måten vil de som 

utarbeider et styringssystem lettere kunne tilpasset dette til de som skal jobbe med det. 

Samtidig vil det også være viktig å følge med på hva som skjer rundt seg. Det er viktig å 

konstant følge med i tiden, å vite om det er kommet noe nytt på markedet, om bedriften 

henger etter. 

 

Som nevnt tidligere kan hva som er “best praksis” lett forveksles med vanlig praksis. Ved å 

blindt adoptere forskjellige metoder, uten å tilpasse disse til de aktuelle prosjektene vil mye 

av hensikten av usikkerhetsstyring forsvinne. Bedrifter bør utarbeide sitt eget 

usikkerhetsstyringssystem, som er tilpasset det bedriften jobber med. Dette er noe Statoil har. 

Dette systemet bør hele tiden forbedres og tilpasses de behovene som eksisterer. 

Usikkerhetsstyringssystemet bør i tillegg tilpasse det prosjektet og dem som til enhver tid 

arbeider med det. På denne måten vil dem som arbeider med prosjektet ha større forståelse for 

hvorfor det er nødvendig og, ikke minst, nyttig. En gjennomgang i starten av prosjektet der 

retningslinjer for usikkerhetsstyring blir bestemt er anbefalt.  
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Som diskutert tidligere vil markedet og behovene stadig forandre seg. Det er lett å låse seg 

inne i de løsninger og planer som allerede er bestemt, og glemme å se etter nye muligheter. 

En større fokus på muligheter er noen de fleste prosjekter bør vurdere. Endringer blir for 

mange sett på som en trussel, mens endringene også kan gjøre at inntjeningen blir større eller 

at kostnadene redusere. Det er viktig her å påpeke at det å skille mellom prosjektet og eier, 

deres interesser og forutsetninger, er noe som kan være nødvendig for å se helheten. 

 

Selv om organisasjoner utarbeider sitt egen usikkerhetsstyringssystem, bør metoder og 

kunnskap som finnes i litteraturen brukes som basis. Dette er fordi flere av metodene er enkle 

å forstå og gode til veiledning, og kan brukes som utgangspunkt til videreutvikling av egne 

systemer. Det er en kunst å vite når en har gjort nok usikkerhetsstyring. Godt nok er noe jeg 

mener er beste praksis. Balansegangen å bruke tid på riktige usikkerhetselementer.   

 

Som avslutning på dette avsnittet vil jeg oppsummere kort. Jeg mener “best praksis” er noe 

som ikke kan defineres, men noe som er situasjonsavhenging og hvor balansegangen mellom 

å ha høy fokus men samtidig stoppe når det er godt nok, ivaretas.  

 

21.2. Diskusjon Statoil / Tyrihans og “best praksis” 

Statoil er blant de fremste innen usikkerhetsstyring i Norge. Fokus på usikkerhet, kontra kun 

risiko, samt bevisstgjøring av dette på prosjektnivå er noe av det Statoil har jobbet med de 

siste årene.  

Som nevnt tidligere synes jeg Tyrihans på mange områder utfører usikkerhetsstyring på en 

bra måte. De har brukt de styrende dokumentene i Statoil som en mal for å utarbeide sin egen 

styringsmåte, noe jeg mener er noe av poenget med de styrende dokumentene til Statoil. De 

har tatt i bruk indikatorer som skal hjelpe til med å varsle tidlig om at noe er i ferd med å gå 

galt. De har PIMS som usikkerhetsregister, og jobber med å knytte opp usikkerhet og tilsyn. 

Alle disse tiltakene mener jeg viser at de har fokus på usikkerhetsstyring. Samtidig har de en 

usikkerhetskoordinator som tar dette seriøst og viser åpenhet for forbedringer av systemet. 

Nettopp forbedringer og utvikling er nøkkelordene her. Ingen systemer er så gode at det ikke 
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er rom for forbedring og utvikling. Forutsetningene og behovet forandres underveis og det er 

derfor nødvendig å oppdatere seg underveis.  

 

En utfordring som Tyrihans har i forbindelse med hva som kan anses som beste praksis, er 

dette med å vite når en skal være fornøyd. Godt nok er mer enn nok, og videre analysering og 

styring av usikkerheter er noe jeg mener er unødvendig. Å vite når ad- hoc holder, når 

usikkerhetselementene må sendes tilbake til disiplinene, når det må utarbeides en detaljert 

handlingsplan o.l. er en utfordring.  

 

De styrende dokumentene til Statoil mangler litt kosmetikk. Statoil og Tyrihans er dyktige på 

identifisering, men et (etter min mening) overfylt usikkerhetsregister i PIMS viser at det er 

rom for forbedring. Usikkerhetsregisteret skal ikke brukes som huskeliste, men som et aktivt 

hjelpemiddel under styring av usikkerhet. Det er viktig å være litt kritisk når en legger inn i 

registeret.  

Hva er dette her? 

Tilhører dette en kritisk fase?  

Jeg mener det er viktig at dem som legger inn usikkerheter i usikkerhetsregisteret forstår hva 

de legger inn. På denne måte vil usikkerhetsregisteret bli oversiktlig og styrbart. Dette er 

diskutert tidligere under Målinger i PIMS. 

 

Min oppfatning er at konsekvensen for usikkerhetene ofte blir måltes i penger. Dette er noe 

som ikke vil være mulig i alle tilfeller, og som jeg mener kan forbedres. For Tyrihans (og 

Statoil generelt) vil andre faktorer også være vel så viktige. Omdømme, miljø og gevinst er 

slike eksempel, er dette er noe som ikke kan måles i kroner og øre.  

 

En annen utfordring er å få folk med seg på usikkerhetsstyring. Jeg mener det er nødvendig å 

få folk til å se nytten for å forandre holdningen om at usikkerhetsstyring kun er enda en 

innrapportering til ledelsen.  

 

Større fokus på muligheter og forståelsen av at behovene forandre seg er noe Tyrihans kan 

forbedres på. Min oppfatning er at mye av fokus på muligheter i gjennomføringsfasen 
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forsvinner. I den grad muligheter blir fokusert på, så det i forbindelse med hva et positivt 

utfall av en usikkerhet / risiko kan være.  

 

Min oppfatning er at Statoil generelt er relativ flink med usikkerhetsstyring. Det er flere 

miljøer som holder på med dette, men det virker å være mangel på usikkerhetsledelse. En 

mulighet er at de pretter en egen sektor som jobber med dette. I dag jobbes det med usikkerhet 

på tvers av fagmiljøene, og at en enes om et felles begrepsapparat er noe jeg mener vil være 

en fordel. 

 

Som en oppsummering vil jeg nevne at Tyrihans på mange områder kan måle seg med det jeg 

vil definere som “best praksis”. Det er allikevel rom for forbedring. Styring av usikkerheter er 

et av disse områdene. Det er viktig at en ikke kaster bort tiden, godt nok er bra nok.  
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22. Gyldighet av masteroppgaven 
 

I kapittel 2 gjennomgås svakheter av metodene som er brukt. Kandidaten har først og fremst 

prøvd å gjengi opplysninger basert på de undersøkelsene som er gjort, men leseren bør 

allikevel være bevist på at det er kandidatens oppfatning og synspunkter som er lagt til grunn 

for vurderingene.  

 

Det er i denne oppgaven blitt utført et casestudie på hvordan usikkerhetsstyring i et stort 

prosjekt fungerer. Oppgaven basere seg på intervjuer, litteratur- og teorisøk, samtaler, egne 

erfaring og observasjoner. Rundt 20 personer ble intervjuet. Disse intervjuene ble basert på 

samtaler, og ble ikke tatt opp på båndopptaker. Intervjuene ble heller ikke sendt tilbake for 

godkjenning, og de tolkningene som er gjort er subjektive. Personene som ble intervjuet var 

alle for like i alder, erfaring og arbeidsoppgaver til å kunne si at de representerer et 

gjennomsnitt. Måten intervjuene er utført på medfører en viss fare for at intervjuobjektene 

uttrykker det de anser som korrekt, og dette vil ikke nødvendigvis være et representativt bilde. 

I et casestudie studeres objektene over lang tid, mens de observasjonene og intervjuene gjort i 

denne oppgaven begrenser seg til en korttidsperiode, noe som også begrenser resultatenes 

gyldighet. Kandidaten skulle kartlegge usikkerhetsstyring i Tyrihans og ser en klar svakhet at 

det hovedsaklig var usikkerhetskoordinator som ble brukt til dette. For å få et mer korrekt 

bilde vil observasjon av prosjektet gjennom hele prosjektforløpet være mer riktig. Dette er 

derimot noe som ikke lot seg gjøre med de ressurser og den tiden kandidaten hadde til 

rådighet. 

 

For at oppgaven skal kunne brukes på generelt plan er det nødvendig å gjøre tilsvarende 

casestudier av flere prosjekter. Usikkerhetsstyring vil variere fra bransje til bransje, bedrift til 

bedrift, prosjekt til prosjekt, og i noen tilfeller også innad i prosjektet. Det var likevel mulig å 

se noen tendenser i usikkerhetsstyring og gi noen anbefalinger til hva som kan gjøres bedre.  

 

Det er i denne masteroppgaven forsøkt gitt noen forslag til hvordan man kan forbedre deler av 

usikkerhetsstyring i prosjekter. Modellene som presenteres er ikke testet i prosjekter, og en 

videre utvikling er nødvendig for at de skal kunne implementeres i prosjekter.  
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Seksjon F. Konklusjoner & videre arbeid 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

There is only one success - to be able to spend your life in your own way.  

Christopher Morley (1890- 1957) 
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23. Konklusjon 
 

I denne masteroppgaven er det sett på hvordan usikkerhetsstyring blir håndtert i Tyrihans og 

hvordan dette forholder seg til det som står i de Styrende dokumentene om 

usikkerhetshåndtering i Statoil. Det er videre studert og diskutert hva som kan defineres som 

“best praksis” innen usikkerhetsstyring og hvordan dette kan måles opp mot praksis i Statoil 

og Tyrihans. Usikkerhetsregisteret i PIMS er målt og analysert for å se hvordan dette kan 

gjøres mer oversiktlig. For å skape tidligvarsling om problemer som er knyttet til 

usikkerhetshåndtering har det også vært interessant å se på hvilke indikatorer som blir brukt. 

Til slutt er det prøvd å gi noen anbefalinger om hvordan usikkerhetsstyring kan gjøres bedre.  

 

De Styrende dokumentene som Statoil bruker i forbindelse med usikkerhetsstyring er først og 

fremst ”Uncertainty Management WD0622” og ”Project Development FR05”. Statoil krever 

at alle prosjekter utfører usikkerhetsstyring og de anbefaler at PIMS brukes som verktøy for 

registrering av usikkerheter. De styrende dokumentene krever at usikkerhetsstyring skal pågå 

kontinuerlig igjennom hele prosjektet, med identifisering, vurdering, handling og kontrollere.  

 

Tyrihans har fokus på usikkerhetsstyring og usikkerhetsledelse. Ikke bare i den forstand at 

dette er noe som skal gjøres i starten av prosjektet, men at fokus skal være gjennom hele 

prosjektet. Prosjektledelsen legger vekt på at usikkerhetsstyring skal integreres i prosjektet, og 

ikke være noe som kommer i tillegg. Det kreves at PIMS brukes som verktøy for styring av 

usikkerhet, og ved å knytte usikkerhetselementer opp mot tilsyn danner Tyrihans ny praksis 

innad i Statoil. Usikkerhetskoordinatoren i Tyrihans viser stor forståelse for faget, og jobber 

kontinuerlig for å forbedre dagens praksis. Tyrihans følger de anbefalinger og retningslinjer 

som Statoils Styrende dokumenter har, og har tilpasset disse til prosjektet. Som første prosjekt 

i Statoil har Tyrihans tatt i bruk indikatorer som skal gi tidlig varsling på problemer i 

prosjektet.  

 

Usikkerhetsregisteret i PIMS er lett å bruke og tilgjengelig for alle i prosjektet. En svakhet 

med dette verktøyet er at det har en tendens til å bli mange åpne usikkerhetselementer og for 

mange elementer som er for mangelfullt utfylt. Dette er noe som kan gjøre styringen av 
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usikkerhetene uhåndterbart. En anbefaling for forbedring vil være å stille strengere krav til det 

som registreres i usikkerhetsregisteret. En annen utfordring som Tyrihans fremdeles står 

ovenfor er å få innprentet en generell forståelse av at usikkerhetsstyring er nyttig og ikke bare 

et innrapporteringssystem.  

 

Det er vanskelig, nærmest umulig å gi et svar på hva “best praksis”. Konstant utvikling gjør at 

standarder og bøker ligger et skritt bak hva de som er beste på feltet gjør. I tillegg vil faktorer 

som hvilke type prosjekt, hvor det blir utført, hvem er med gjøre at svaret forandres fra 

prosjekt til prosjekt. I tillegg er det ikke alltid nødvendig å utføre beste praksis, effektiv 

usikkerhetsstyring er som oftest godt nok. På bakgrunn av dette kan man si at den beste 

praksis på usikkerhetsstyring er å vite når en skal si stopp, og tilpasse 

usikkerhetsstyringssystemet til det enkelte prosjektet. 

 

På bakgrunn av funn og vurderinger gjort i casestudiet har det blitt utarbeidet to modeller 

(Promod og Proaktiv) og to indikatorer (Kritisk sti og Temperaturmåling)  

 

Formålet med Promod- modellen er å øke fleksibiliteten i prosjekt og på denne måten åpne 

for nye muligheter, uten samtidig miste trykket i hovedprosjektet.  

 

Proaktiv er en modell med retningslinjer for hvordan signaler som gir tidlig varsling av 

problem håndteres på en strukturert og effektiv måtte. I tillegg til dette vil modellen bidra til 

at viktigheten til kommunikasjon mellom partene synliggjøres og at det legges vekt på 

erfarings- og kunnskapsoverføring.  

 

På bakgrunn av funn og vurderinger i løpet av studiet ble to indikatorer som gikk på 

tidsplaner og ressursproblemer prioritert. Indikatorene, Kritisk sti og temperaturmåling, 

legger vekt på hvordan en kan oppdage signaler på problemer i prosjektet på et tidlig 

tidspunkt. Disse indikatorene henger sammen med modellen Proaktiv, som ved identifisering 

av signaler skal kunne behandle signalene på en effektiv og strukturert måte. 
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24. Videre arbeid 
 

Det er gjennom arbeidet med dette prosjektet avdekket flere områder som kan være aktuelle å 

studere videre.  

Et videre studie av modellene som er presentert i oppgaven ville vært interessant. Det er også 

av interesse å se hvordan modellene fungere i praksis. 

 

Et interessant tema å se nærmere på er samsvaret mellom hvordan mennesker forholder seg til 

det usikre og hvordan dette kan implementeres i prosjektarbeid. Usikkerhetsstyring og 

kunnskapsoverføring er også noe som er interessant å knytte sammen.  
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Seksjon G. Vedlegg 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

The most beautiful thing we can experience is the mysterious.  

It is the source of all true art and science. 

- Albert Einstein 
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Vedlegg 1  
 

Målinger utført i  
usikkerhetsregisteret PIMS



Liste over hva som ble studert i Excel arket basert på usikkerhetsregisteret i PIMS. 
 
 Usikkerhet 

Nr usikkerhet 
Beskrivelse av usikkerhet 
Sannsynlighet for mulighet 
Konsekvens for mulighet 
Styringsgrad mulighet 
Sannsynlighet for risiko 
Konsekvens for risiko 
Styringsgrad risiko 
Status usikkerhet 
Planlagt slutt, usikkerhet 
Ansvarlig for usikkerhet 
 
 
Aksjoner 
Nr aksjon 
Beskrivelse av aksjoner 
Status aksjoner 
Planlagt avslutning av aksjon 
 
 
Tilsyn 
Nr tilsyn 
Aktivitet for tilsyn 
Ansvarlig for tilsyn 
Metode 
Planlagt start av tilsyn 
Planlagt avslutning av tilsyn  
Status tilsyn 



0005 Production of Ile reserves Sætherø, Nils Gunnar Open 01-Jan-2011
0006 Recovery from Tyrihans Nord thin oil zone Sætherø, Nils Gunnar Open 01-Jan-2011
0020 SINTEF - DEH qualification 3år kontinuerlig drift Dale, Asbjørn Open 01-Oct-2007
0028 Increased recovery oil, gas & condensate Sætherø, Nils Gunnar Open 01-Jun-2017
0051 ENG RAM - Pipeline crossings / routing agreements Dale, Asbjørn Open 20-Mar-2007
0062 ENG RAM - Scope rockdumping for seabed interv. and optimalisation of pipel. 

and umbilical route.
Dale, Asbjørn Open 31-Aug-2007

0084 Technical capacity on Kristin Sirnes, Kjell Open 15-Apr-2007
0093 Gas lift boosting of production wells Sirnes, Kjell Open 01-Sep-2007
0104 Bad injectivity in SRSWI well Bersås, Kjell Open 01-Oct-2010
0105 Stuck with BHA in junction Bersås, Kjell Open 01-Dec-2010
0106 Damage to umbilicals or flowline caused by anchor handling Bersås, Kjell Open 31-Dec-2011
0107 Damage to umbilicals or flowline caused by loss of BOP Bersås, Kjell Open 01-Jun-2007
0108 Not able to expand liner Bersås, Kjell Open 31-Dec-2007
0110 Higher production than P50 estimate Bersås, Kjell Open 01-Jan-2011
0111 Optimized well placement in reservoir Bersås, Kjell Open 01-Sep-2008
0113 Avoid gelogical sidetracks Bersås, Kjell Open 01-Jan-2011
0114 Less non productive time than included in Capex cost estimate Bersås, Kjell Open 01-Jan-2011
0115 Reduce number of well interventions Bersås, Kjell Open 01-Aug-2007
0116 Reliable sensor system Bersås, Kjell Open 01-Jul-2007
0117 Optimize / increase reservoir exposure for MLT wells Bersås, Kjell Open 01-Apr-2007
0118 Higher ROP and less bit trips than estimated from area experience Bersås, Kjell Open 01-Jan-2011
0119 Gas lift optimalization Bersås, Kjell Open 15-Jul-2007
0120 Combination module lifting/platform shutdown Sirnes, Kjell Open 15-May-2007
0124 Tyrihans NOZ separation Sirnes, Kjell Open 20-Dec-2008
0125 Operation of Tyrihans - platform coordination Sirnes, Kjell Open 30-Sep-2007
0128 Timing of Åsgard MP and LP Sirnes, Kjell Open 31-Dec-2008
0130 Underground uncertainty In-place and recoverable reserves Sætherø, Nils Gunnar Open 01-Jan-2011
0139 Kristin production profile Gjersvold, Ståle Open 31-Dec-2008
0141 PWRI requirements Gjersvold, Ståle Open 15-Jun-2008
0157 ENG RAM - Increased rock-dumping volumes due to new Trawl Guideline from 

DNV
Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007

0158 PIPEINST - DEH cable strain Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0159 Design and Quality of MPS. Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0165 Use of survey vessels Dale, Asbjørn Open 31-Dec-2006
0167 Quality and welding of BUBI pipes, onshore and offshore. Dale, Asbjørn Open 31-May-2007
0168 Logistics and delivery of components in time to contractors (Tees, riser base 

etc).
Dale, Asbjørn Open 31-Mar-2007

0169 Increased costs for RFO Dale, Asbjørn Open 31-Mar-2007
0170 Protection of flexible tails, possible cost increase. Dale, Asbjørn Open 01-Mar-2007
0171 Eupec - New coating contractor, schedule uncertainty Dale, Asbjørn Open 04-Apr-2007
0173 Installation of DIACS Bersås, Kjell Open 01-Jan-2008
0174 Marine operations, planning and execution Vinterstø, Torstein Open 04-Dec-2007
0178 Repair of BuBi pipe during operation Dale, Asbjørn Open 01-Jun-2007
0188 PIPEINST - Overstressing of BuBi during installation Dale, Asbjørn Open 01-Sep-2007
0190 PIPEINST - Rotation of tees and MPS during installation Dale, Asbjørn Open 15-Apr-2007
0194 Dropped object form rig Bersås, Kjell Open 04-Dec-2007
0203 Technip: Quality of 14 " riser Dale, Asbjørn Open 31-Dec-2007
0211 Template re-location Dale, Asbjørn Open 01-Jul-2007
0213 Damage to flexible tails or rigid spool under installation Johansen, Ole Jørgen Open 31-Dec-2007
0215 Quality of CPI components/linepipe Dale, Asbjørn Open 01-May-2007
0217 Increased quantity pipeline/risers/components Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0220 FMC: Availability of qualified and experienced personnel resources. Rye, Ola Eivind Open 15-Apr-2007
0225 Transportation damage Dale, Asbjørn Open 31-Mar-2007
0227 PIPEINST - Damage of DEH during installation Dale, Asbjørn Open 15-Apr-2007
0231 Damaged to installed objects due to collision with fall pipe Dale, Asbjørn Open 15-Feb-2007
0233 Public actions Vinterstø, Torstein Open 31-Dec-2006
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0237 Accidents and damage during construction, transportation and marine 
operations

Vinterstø, Torstein Open 01-Dec-2009

0238 Valve leakage Dale, Asbjørn Open 04-May-2007
0241 Project team working conditions Vinterstø, Torstein Open 31-Dec-2007
0247 Ridgid spool to template D Dale, Asbjørn Open 01-Jul-2007
0250 Unsufficient Quality in Design, Fabrication and Manufacture of Subsea System 

Products and Services
Vinterstø, Torstein Open 01-Feb-2007

0251 Seabed conditions at template locations. Johansen, Ole Jørgen Open 31-Dec-2007
0253 Lack of decision and good communication Vinterstø, Torstein Open 01-Dec-2008
0259 Vetco - Tie-in tool failure Dale, Asbjørn Open 01-Aug-2008
0261 Common project goals and good team work, "World Class Project 

Performance"
Vinterstø, Torstein Open 01-Mar-2007

0264 FMC: Materials related uncertainties Rye, Ola Eivind Open 15-May-2008
0267 Problems with tie-ins causing sea water exposure Johansen, Ole Jørgen Open 31-Dec-2007
0269 Delayed tie-in due to build up of drill debris Johansen, Ole Jørgen Open 01-Sep-2007
0276 FMC: Increased scope of supply after SPS Contract Award Rye, Ola Eivind Open 31-Dec-2007
0280 Introduction of additional/new rig Bersås, Kjell Open 01-Jul-2007
0283 FMC: Additional requirements from drilling and operation Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007
0287 FMC: Selection of chemicals to be changed in late life of project Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007
0300 PIPEINST - Installation of DEH with MPS. Dale, Asbjørn Open 15-Apr-2007
0303 Well clean-up back to Kristin Holmen, Ann-Cathrine Open 31-Dec-2007
0307 Start time for drilling campaign Bersås, Kjell Open 01-Aug-2007
0308 Clean-up of long horizontal wells Hepburn, Alan Open 13-Dec-2007
0310 FMC: TQP Item 01 and 02. Qualification of TH/HXT penetrators - 

Electrical/fibre feed-through system.
Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007

0311 FMC: TQP items 03 and 04  TH seal MTM Seal and elastomer qualification Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0313 FMC: TQP item 16, Heave Eliminator Design and Qualification Rye, Ola Eivind Open 29-Sep-2007
0316 FMC: TQP item 23, HSLV qualification Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007
0319 FMC: TQP items 10, 17 and 22, Riser joint, qualification of welds, upset pipe 

and connectors
Rye, Ola Eivind Open 01-Jun-2007

0323 FMC: TQP item 11 and 15, Qualification EDP connector and LRP stinger seal 
for batch completions

Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007

0325 FMC: SPS TQP item 21, SSR qualification Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0326 FMC: FKS Dunfermline/Houston execution Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0329 FMC: SPS TQP item 18, PIV/RV for LRP qualification Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0335 Limitation in market capacity, external schedule effect Vinterstø, Torstein Open 01-Jan-2008
0336 Technip: 14" production riser manufacturing progress Dale, Asbjørn Open 01-Jun-2007
0337 Technip: Preparation of the 9" GIR from Åsgard B Dale, Asbjørn Open 01-Feb-2008
0339 Risk for hydrate when production from D-template Holmen, Ann-Cathrine Open 01-Dec-2007
0341 Personel injuries during anode handling Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0342 PIPEINST - Personel injuries during installation Dale, Asbjørn Open 15-Apr-2007
0343 Technip: Platform shut down during riser installation Dale, Asbjørn Open 01-May-2007
0346 Control of fall pipe during rock dumping close to subsea assets Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0347 Environmental spills during offshore operations Dale, Asbjørn Open 01-Feb-2007
0350 PIPEINST - Delayed start-up of pipeline installation Dale, Asbjørn Open 15-Apr-2007
0352 Delayed template installation Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0354 Contractors qualified personel resources Dale, Asbjørn Open 01-Dec-2009
0355 PIPEINST - Water ingress into DEH cable Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0362 Quality and accuracy of rock dumping Dale, Asbjørn Open 01-Feb-2007
0371 Technip: Lifting and transport of 14" production flexible riser Dale, Asbjørn Open 15-Jun-2007
0372 Technip: Subsuplier awailability and capacity Dale, Asbjørn Open 01-May-2007
0376 FMC: SPS TQP item 26 - KS200e Rye, Ola Eivind Open 15-Aug-2007
0378 FMC: TQP item 06a, HXT extension sleeve, S-seals Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0380 FMC: TQP item 20 - Weak Link TH mode Rye, Ola Eivind Open 01-Dec-2007
0383 FMC: TQP item 28 - Subsea Router module Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0384 FMC: TQP item 30 - Medium power 1,8/3,6  4 pins connector. Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007
0386 FMC: TQP item 05b and 05c. Tubing hanger upper and lower plug elastomer 

seals (2 off)
Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007
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0388 FMC: TQP item 8 - VX-2 or VGX-2 Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007
0389 FMC: TQP item 9 - FX-2 Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0392 FMC: TQP item 12 - Torus connector capacities (structural and seal integrity) Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007
0394 FMC: TQP item 14 - EDP connector capacity. Rye, Ola Eivind Open 01-Nov-2007
0396 FMC: TQP item 19 - Weak Link HXT mode Rye, Ola Eivind Open 01-Jun-2007
0398 FMC: TQP item 25 - Workover elastomer seals. Rye, Ola Eivind Open 01-Jun-2007
0399 FMC: TQP item 29 - Pressure regulator for DIACS Rye, Ola Eivind Open 29-Aug-2007
0400 FMC: TQP item 31 - 16” rigid spool connector Rye, Ola Eivind Open 10-May-2007
0401 FMC: TQP item 32 - High pressure caps manifold Wing hubs, re-installable. Rye, Ola Eivind Open 20-Apr-2007
0402 FMC: TQP item 33 - 16” ball valve Rye, Ola Eivind Open 14-Mar-2007
0404 FMC: TQP item 35 - 5 1/8” slab gate valve at BEL Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0406 Not able to run 9 5/8" casing to required depth on MLT wells Rød, Knut-Egil Open 10-Jun-2008
0407 FMC: Quality system follow up Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0409 FMC: Delay of engineering progress and global riser analysis Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0411 FMC: Critical paths for delivery Rye, Ola Eivind Open 01-Apr-2007
0412 Technip: Preparation of the spare GI-riser For Tyrihans Dale, Asbjørn Open 01-Dec-2007
0413 Technip: Delivery 01.04.08 of flexible tails in KSU Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2008
0414 AKS: Locally high PEX temperatures in SRSWI motor Austvik, Torstein Open 01-Dec-2007
0416 Chemical compatibility Holmen, Ann-Cathrine Open 31-Jul-2008
0419 FMC: Well Head Template Interface - well growth and installation tollerances Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0422 Lube oil skid innmontering Sirnes, Kjell Open 01-Apr-2007
0423 Layout SRSWI Sirnes, Kjell Open 01-May-2007
0424 Lastavkastning - total last Sirnes, Kjell Open 01-Dec-2007
0425 Drenering fra SRWI skid Sirnes, Kjell Open 01-Apr-2007
0426 Plassbehov i DEH-R154 Sirnes, Kjell Open 01-May-2007
0427 Design av fallende lastbeskyttelse Sirnes, Kjell Open 31-Mar-2007
0428 Impedansevernkompetanse DEH Sirnes, Kjell Open 01-Mar-2007
0429 Kapasitet på HVAC-system i DEH-rom Sirnes, Kjell Open 01-Apr-2007
0434 Vektøkning pga høy utnyttelsesgrad av bærestruktur Sirnes, Kjell Open 01-Jun-2007
0435 Kapasitet hos AR-Orkanger Sirnes, Kjell Open 01-Jun-2007
0436 Tidspkt. for installasjon av stigerør Sirnes, Kjell Open 01-Apr-2008
0438 Plan for ARs kapasitet til å utføre scope mellom stans-2008 og MC komplett 

1.12.08
Sirnes, Kjell Open 30-Aug-2007

0439 Uforutsett mod. behov på Kristin Sirnes, Kjell Open 01-Dec-2008
0440 Beslutningsprosess Drift/DVM/Tyr -internt og påvirkning på 

gjennomføringsplan
Sirnes, Kjell Open 01-Dec-2008

0441 Resource and Competance availability within ARs-engineering department Sirnes, Kjell Open 01-Jun-2007
0445 AR sin totale gjennomføringsplan har ikke ønsket flyt. Sirnes, Kjell Open 01-May-2007
0446 Opprettholde HMS-kultur hos Reinertsen, Orkanger under oppbemanning. Sirnes, Kjell Open 02-Sep-2007
0449 Power Umbilical: dimensions Svahn, Marianne Open 15-Jun-2007
0452 Bredero/Thermotite - Delayed progress at coating contractor Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0453 Bredero/Thermotite - Protection of pre-made bevel/nose during coating 

process
Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007

0458 SRSWI: WP14, AKS, Isolation monitoring Hovland, Terje Open 15-Mar-2007
0460 Product damages to flexibles and umbilicals during handling and installation Johansen, Ole Jørgen Open 01-Sep-2008
0461 Vessel allocation uncertainty Johansen, Ole Jørgen Open 01-May-2008
0462 New fabrication site MEG line Johansen, Ole Jørgen Open 01-Jan-2008
0463 Clad pipe welding rigid spool Johansen, Ole Jørgen Open 01-Sep-2007
0464 Large dimensions rigid spool Johansen, Ole Jørgen Open 01-May-2008
0465 Installability issues with respect to field layouts Johansen, Ole Jørgen Open 01-Sep-2007
0466 MEG line with two different diameters Johansen, Ole Jørgen Open 01-Mar-2008
0467 Handeling of umbilical transition joint (dynamic/static) Johansen, Ole Jørgen Open 01-Mar-2008
0468 Complicated interfaces for tie-in to Tees Johansen, Ole Jørgen Open 01-Mar-2008
0469 Condition of tie-in tools Johansen, Ole Jørgen Open 01-Mar-2008
0470 Proximity to live systems onboard Åsgard B and Kristin during 

pull-in/installation operations
Johansen, Ole Jørgen Open 01-Feb-2008

0471 Pullin winches on Kristin and Åsgard B Johansen, Ole Jørgen Open 01-Dec-2007
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0472 Schedule for CPI and CPI handover process Johansen, Ole Jørgen Open 01-Jul-2008
0478 AKS: Power umbilical pigtails will be in contact with Midel 7131 Hovland, Terje Open 31-Mar-2007
0479 FMC: Qualification of  Medium Voltage el coupler Rye, Ola Eivind Open 31-Oct-2007
0480 FMC: SCU progress Rye, Ola Eivind Open 15-Apr-2007
0481 HSE culture - implementation of Statoil HSE philosohy Rye, Ola Eivind Open 15-Mar-2007
0482 SAI Incorrect weight and C og G. Consequence: Damage/Delay Expressive 

Tilt - Installation diffi
Sirnes, Kjell Open 31-Dec-2007

0483 SAI Non-aligned work delivery schedules between Designer & SAI -e.g. Sirnes, Kjell Open 31-Dec-2007
0484 SAI S7000 not ready from drydock maintenance. Sirnes, Kjell Open 31-Dec-2007
0485 SAI Delay in platform shut-down / de-pressurisation Sirnes, Kjell Open 31-Dec-2007
0486 SAI Delay in Module or Grillage fabrication completion Sirnes, Kjell Open 31-Dec-2007
0487 SAI Inadequate preparation of set-down area Sirnes, Kjell Open 31-Dec-2007
0488 FMC: TQP Programme Vinterstø, Torstein Open 01-Nov-2008
0489 Qualification of an extra electric barriere to seawater on the Tronic DigiTRON 

connector
Sørum, Anders Open 28-Feb-2007

0491 Plassbehov for EPCON i LP-kompressormodule Sirnes, Kjell Open 01-Apr-2007
0492 AR sin intern transport av lekter med Manifold Module Sirnes, Kjell Open 01-Jul-2007
0494 Eupec - Delayed progress at coating contractor Dale, Asbjørn Open 01-Mar-2007
0495 Bredero/Thermotite - Buckling of liner Dale, Asbjørn Open 01-May-2007
0496 NEXANS - Delivery of DEH cables in Hanøytangen 20.03.2006 Dale, Asbjørn Open 20-Mar-2007
0497 NEXANS - Transportation of DEH Cables from Halden to Hanøytangen Dale, Asbjørn Open 13-Mar-2007
0499 Technip: Loadout and transport of flexible tails Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2008
0500 system integration testing  Open
0501 Flex tail operation and tie-in loading Dale, Asbjørn Open 31-Dec-2009
0502 Technip: Bellmouth wear protection for 14" production riser Dale, Asbjørn Open 01-Apr-2007
0503 Qualification of Gas Lift Valve as barrier Holmvassdal, Ole-Petter Open 01-Jun-2008
0504 Making TO Arctic ready for Tyrihans work Bersås, Kjell Open 01-Apr-2008
0505 Power Umbilical: final cut lengths Svahn, Marianne Open 31-Dec-2008
0506 Adequacy and completeness of uncertainty register Vinterstø, Torstein Open 01-Jan-2011
0507 Re-qualification of BuBi Pipe Dale, Asbjørn Open 01-May-2007
0508 Personell resources - Statoil internal recruitement for new projects Vinterstø, Torstein Open 01-Jul-2007
0509 First time well start up Holmen, Ann-Cathrine Open 01-Feb-2009
0510 Definering av stansarbeid i tide til god forberedelse Sirnes, Kjell Open 01-May-2007
0511 Riser Bases and Covers EPC contract with Nemo Engineering AS Mong, Tor Egil Open 15-Feb-2008
0512 Poor quality of 3" MEG line Raaen, Tore Open 01-Aug-2007
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No Sub Project 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0
DRIFT 4 0 1 0 2 0 8 0 7 0 1 1
KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESU 26 0 2 0 2 2 44 0 10 0 5 2
TOPSIDE 33 0 11 1 10 2 33 5 25 3 22 1
UVPS 126 8 51 8 65 36 89 10 69 14 133 19

Total 191 8 66 9 79 40 177 15 114 17 161 23
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0005 Production of Ile reserves 30% 6 Medium 10% 6 Low
0006 Recovery from Tyrihans Nord thin oil zone 50% 2 High 80% 8 Low
0020 SINTEF - DEH qualification 3år kontinuerlig drift 60% 6 Medium
0028 Increased recovery oil, gas & condensate
0051 ENG RAM - Pipeline crossings / routing agreements 20% 3 Medium
0062 ENG RAM - Scope rockdumping for seabed interv. and optimalisation 

of pipel. and umbilical route.
80% 8 High

0084 Technical capacity on Kristin 30% 9 High 10% 10 Medium
0093 Gas lift boosting of production wells
0104 Bad injectivity in SRSWI well
0105 Stuck with BHA in junction
0106 Damage to umbilicals or flowline caused by anchor handling 90% 9 High
0107 Damage to umbilicals or flowline caused by loss of BOP
0108 Not able to expand liner
0110 Higher production than P50 estimate
0111 Optimized well placement in reservoir 50% 5 Medium
0113 Avoid gelogical sidetracks 30% 3 Medium
0114 Less non productive time than included in Capex cost estimate
0115 Reduce number of well interventions
0116 Reliable sensor system
0117 Optimize / increase reservoir exposure for MLT wells 30% 4 Medium
0118 Higher ROP and less bit trips than estimated from area experience
0119 Gas lift optimalization
0120 Combination module lifting/platform shutdown 100% 10 High 0% 1 High
0124 Tyrihans NOZ separation
0125 Operation of Tyrihans - platform coordination
0128 Timing of Åsgard MP and LP
0130 Underground uncertainty In-place and recoverable reserves 80% 8 Low
0139 Kristin production profile 30% 2 High
0141 PWRI requirements 20% 1 High
0157 ENG RAM - Increased rock-dumping volumes due to new Trawl 

Guideline from DNV
10% 8 High

0158 PIPEINST - DEH cable strain 20% 7 High
0159 Design and Quality of MPS. 40% 5 Medium
0165 Use of survey vessels 80% 8 Medium
0167 Quality and welding of BUBI pipes, onshore and offshore. 20% 8 High
0168 Logistics and delivery of components in time to contractors (Tees, riser 

base etc).
20% 5 Medium

0169 Increased costs for RFO 80% 7 Medium
0170 Protection of flexible tails, possible cost increase. 90% 5 Medium
0171 Eupec - New coating contractor, schedule uncertainty 10% 5 Medium
0173 Installation of DIACS 70% 6 High
0174 Marine operations, planning and execution 50% 4 Medium
0178 Repair of BuBi pipe during operation
0188 PIPEINST - Overstressing of BuBi during installation 20% 7 Medium
0190 PIPEINST - Rotation of tees and MPS during installation
0194 Dropped object form rig 20% 6 High
0203 Technip: Quality of 14 " riser 30% 8 Medium
0211 Template re-location 30% 5 Medium
0213 Damage to flexible tails or rigid spool under installation 10% 2 High
0215 Quality of CPI components/linepipe
0217 Increased quantity pipeline/risers/components
0220 FMC: Availability of qualified and experienced personnel resources. 70% 5 Low
0225 Transportation damage
0227 PIPEINST - Damage of DEH during installation 20% 8 Medium
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0231 Damaged to installed objects due to collision with fall pipe
0233 Public actions
0237 Accidents and damage during construction, transportation and marine 

operations
20% 7 High

0238 Valve leakage
0241 Project team working conditions
0247 Ridgid spool to template D 20% 4 Medium
0250 Unsufficient Quality in Design, Fabrication and Manufacture of Subsea 

System Products and Services
40% 9 High

0251 Seabed conditions at template locations. 20% 6 High
0253 Lack of decision and good communication 50% 5 High
0259 Vetco - Tie-in tool failure
0261 Common project goals and good team work, "World Class Project 

Performance"
10% 9 High

0264 FMC: Materials related uncertainties 80% 7 Medium
0267 Problems with tie-ins causing sea water exposure 0% 8 High
0269 Delayed tie-in due to build up of drill debris
0276 FMC: Increased scope of supply after SPS Contract Award
0280 Introduction of additional/new rig 10% 1 High
0283 FMC: Additional requirements from drilling and operation
0287 FMC: Selection of chemicals to be changed in late life of project 20% 3 Medium
0300 PIPEINST - Installation of DEH with MPS. 20% 5 Medium
0303 Well clean-up back to Kristin
0307 Start time for drilling campaign 40% 4 Medium
0308 Clean-up of long horizontal wells 10% 10 Medium
0310 FMC: TQP Item 01 and 02. Qualification of TH/HXT penetrators - 

Electrical/fibre feed-through system.
0311 FMC: TQP items 03 and 04  TH seal MTM Seal and elastomer 

qualification
50% 6 Medium

0313 FMC: TQP item 16, Heave Eliminator Design and Qualification 50% 3 Low
0316 FMC: TQP item 23, HSLV qualification 30% 3 Medium
0319 FMC: TQP items 10, 17 and 22, Riser joint, qualification of welds, upset 

pipe and connectors
0323 FMC: TQP item 11 and 15, Qualification EDP connector and LRP 

stinger seal for batch completions
20% 3 High

0325 FMC: SPS TQP item 21, SSR qualification 40% 4 Medium
0326 FMC: FKS Dunfermline/Houston execution 50% 6 Medium
0329 FMC: SPS TQP item 18, PIV/RV for LRP qualification 70% 3 Medium
0335 Limitation in market capacity, external schedule effect 60% 9 Medium 80% 2 High
0336 Technip: 14" production riser manufacturing progress Medium
0337 Technip: Preparation of the 9" GIR from Åsgard B High
0339 Risk for hydrate when production from D-template 10% 6 High
0341 Personel injuries during anode handling
0342 PIPEINST - Personel injuries during installation
0343 Technip: Platform shut down during riser installation
0346 Control of fall pipe during rock dumping close to subsea assets
0347 Environmental spills during offshore operations
0350 PIPEINST - Delayed start-up of pipeline installation
0352 Delayed template installation
0354 Contractors qualified personel resources
0355 PIPEINST - Water ingress into DEH cable
0362 Quality and accuracy of rock dumping
0371 Technip: Lifting and transport of 14" production flexible riser Medium
0372 Technip: Subsuplier awailability and capacity 20% 3 Medium
0376 FMC: SPS TQP item 26 - KS200e 70% 5 Medium
0378 FMC: TQP item 06a, HXT extension sleeve, S-seals 30% 3 Medium
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0380 FMC: TQP item 20 - Weak Link TH mode 30% 3 Medium
0383 FMC: TQP item 28 - Subsea Router module 30% 3 Medium
0384 FMC: TQP item 30 - Medium power 1,8/3,6  4 pins connector. 30% 3 Medium
0386 FMC: TQP item 05b and 05c. Tubing hanger upper and lower plug 

elastomer seals (2 off)
10% 2 High

0388 FMC: TQP item 8 - VX-2 or VGX-2 10% 2 High
0389 FMC: TQP item 9 - FX-2 10% 2 High
0392 FMC: TQP item 12 - Torus connector capacities (structural and seal 

integrity)
10% 2 High

0394 FMC: TQP item 14 - EDP connector capacity. 10% 2 High
0396 FMC: TQP item 19 - Weak Link HXT mode 10% 2 High
0398 FMC: TQP item 25 - Workover elastomer seals. 10% 2 High
0399 FMC: TQP item 29 - Pressure regulator for DIACS 10% 2 High
0400 FMC: TQP item 31 - 16” rigid spool connector 10% 2 High
0401 FMC: TQP item 32 - High pressure caps manifold Wing hubs, 

re-installable.
10% 2 High

0402 FMC: TQP item 33 - 16” ball valve 10% 2 High
0404 FMC: TQP item 35 - 5 1/8” slab gate valve at BEL 10% 2 High
0406 Not able to run 9 5/8" casing to required depth on MLT wells 60% 6 Medium
0407 FMC: Quality system follow up 20% 8 High
0409 FMC: Delay of engineering progress and global riser analysis 50% 6 Medium
0411 FMC: Critical paths for delivery 40% 6 Medium
0412 Technip: Preparation of the spare GI-riser For Tyrihans
0413 Technip: Delivery 01.04.08 of flexible tails in KSU
0414 AKS: Locally high PEX temperatures in SRSWI motor 10% 5 High
0416 Chemical compatibility Medium
0419 FMC: Well Head Template Interface - well growth and installation 

tollerances
40% 8 Medium

0422 Lube oil skid innmontering
0423 Layout SRSWI 80% 1 High 20% 8 High
0424 Lastavkastning - total last
0425 Drenering fra SRWI skid
0426 Plassbehov i DEH-R154
0427 Design av fallende lastbeskyttelse
0428 Impedansevernkompetanse DEH
0429 Kapasitet på HVAC-system i DEH-rom
0434 Vektøkning pga høy utnyttelsesgrad av bærestruktur
0435 Kapasitet hos AR-Orkanger 40% 4 High 60% 4 High
0436 Tidspkt. for installasjon av stigerør
0438 Plan for ARs kapasitet til å utføre scope mellom stans-2008 og MC 

komplett 1.12.08
0% 1 Medium 50% 4 Medium

0439 Uforutsett mod. behov på Kristin
0440 Beslutningsprosess Drift/DVM/Tyr -internt og påvirkning på 

gjennomføringsplan
0% 8 High 80% 3 High

0441 Resource and Competance availability within ARs-engineering 
department

80% 3 High 20% 4 Medium

0445 AR sin totale gjennomføringsplan har ikke ønsket flyt. 50% 7 Medium 20% 3 Medium
0446 Opprettholde HMS-kultur hos Reinertsen, Orkanger under 

oppbemanning.
0449 Power Umbilical: dimensions
0452 Bredero/Thermotite - Delayed progress at coating contractor
0453 Bredero/Thermotite - Protection of pre-made bevel/nose during coating 

process
0458 SRSWI: WP14, AKS, Isolation monitoring
0460 Product damages to flexibles and umbilicals during handling and 

installation
0461 Vessel allocation uncertainty

Total Project Element
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[Status] = 'open'

Opportunity Risk
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0462 New fabrication site MEG line
0463 Clad pipe welding rigid spool
0464 Large dimensions rigid spool
0465 Installability issues with respect to field layouts
0466 MEG line with two different diameters
0467 Handeling of umbilical transition joint (dynamic/static)
0468 Complicated interfaces for tie-in to Tees
0469 Condition of tie-in tools
0470 Proximity to live systems onboard Åsgard B and Kristin during 

pull-in/installation operations
0471 Pullin winches on Kristin and Åsgard B
0472 Schedule for CPI and CPI handover process
0478 AKS: Power umbilical pigtails will be in contact with Midel 7131 
0479 FMC: Qualification of  Medium Voltage el coupler 70% 5 Low
0480 FMC: SCU progress 30% 4 Medium
0481 HSE culture - implementation of Statoil HSE philosohy
0482 SAI Incorrect weight and C og G. Consequence: Damage/Delay 

Expressive Tilt - Installation diffi
0483 SAI Non-aligned work delivery schedules between Designer & SAI -e.g.
0484 SAI S7000 not ready from drydock maintenance.
0485 SAI Delay in platform shut-down / de-pressurisation
0486 SAI Delay in Module or Grillage fabrication completion
0487 SAI Inadequate preparation of set-down area
0488 FMC: TQP Programme
0489 Qualification of an extra electric barriere to seawater on the Tronic 

DigiTRON connector
100% High 10% High

0491 Plassbehov for EPCON i LP-kompressormodule
0492 AR sin intern transport av lekter med Manifold Module
0494 Eupec - Delayed progress at coating contractor
0495 Bredero/Thermotite - Buckling of liner
0496 NEXANS - Delivery of DEH cables in Hanøytangen 20.03.2006 10% 1 Low
0497 NEXANS - Transportation of DEH Cables from Halden to Hanøytangen 10% 9 High
0499 Technip: Loadout and transport of flexible tails 10% 3 High
0500 system integration testing
0501 Flex tail operation and tie-in loading
0502 Technip: Bellmouth wear protection for 14" production riser 50% Medium
0503 Qualification of Gas Lift Valve as barrier 50% 3 Low
0504 Making TO Arctic ready for Tyrihans work 40% 5 Medium
0505 Power Umbilical: final cut lengths
0506 Adequacy and completeness of uncertainty register
0507 Re-qualification of BuBi Pipe
0508 Personell resources - Statoil internal recruitement for new projects
0509 First time well start up
0510 Definering av stansarbeid i tide til god forberedelse
0511 Riser Bases and Covers EPC contract with Nemo Engineering AS
0512 Poor quality of 3" MEG line
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Vedlegg 2 
Trinnvisprosessen 

 



I dette vedlegget vil det gi en beskrivelse av fasene i Trinnvisprosessen. En forklaring 

av fasene er hentet fra Usikkerhetsledelse i praksis, Trinnvis- prosessen, Trinnvis 

kalkulasjon og Concept report 12 (sett inn referanser) 

 

Definere mål. Det første som gjøres er å avgrense en problemstilling, fastlegge mål 

og rammer. Dette for å gjøre arbeidet effektivt og målrettet. Omfanget av prosjektet 

blir her definert, og det settes klare forutsetninger for prosjektet og 

kostnadsoverslagene i prosjektet. Et av hjelpemidlene i dette arbeidet er 

situasjonskart. Dette er et verktøy som benyttes til å beskrive prosjektets potensial for 

usikkerhet. Det er valgfritt å bruke situasjonskart. For nærmere forklaring se 

”Trinnvis-prosessen” av Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg- og anleggteknikk, 

NTH 1993. 

 

Under er det et eksempel på et situasjonskart, dette er hentet fra Håndbok 217. 

  

 

 
 

Erfaringer som er gjort er et viktig redskap i trinnvis- prosessen. Disse kan være lagret 

på forskjellige måter, enten i hukommelsen, papirkopier, anbud, databaser eller 

lignende. Erfaringer som er gjort av tidligere prosjekter brukes i estimering av nye 

prosjekter. 



 

Indre og ytre påvirkninger. For å få frem et kostnadsanslag som er realistisk, er det 

viktig å få frem interne og eksterne forhold som påvirker prosjektet. Det er i denne 

gruppen en ofte finner de største usikkerhetene i et prosjekt. De relevante forholdene 

systematiseres og de viktigste fremheves. Idédugnad og strukturskjema er 

hjelpemiddel i denne prosessen. En idédugnad vil ofte ende opp med veldig mange 

usikkerhetselementer. Gruppa skal så strukturere disse og komme ned på et antall som 

er overkommelig å håndtere.  

 

 

Kalkyleinndeling. For å få en god oversikt over prosjektet er det viktig at det velges 

en inndeling som passer det aktuelle prosjektet. Inndelingen skal starte grovt og så 

detaljeres etter behov. Det er viktig at postene er statisk uavhengig. Et eksempel av 

slik inndeling er vist i figuren under. 

 

Indre og ytre påvirkninger

sekundærvei

hovedvei

osv

Større veganlegg

Mindreveganlegg

Busslomme

Rundkjøring

osv

Veg

Tårn

Kabler

osv

Hengebru

Betongbru

osv

Bru

Fjelltunnel

Løsmassetunnel

osv

Tunnel

Bomstasjon

osv

Andre tiltak

Prosjektledekse

Byggledelse

Planlegging

Rigg og drift

osv

Byggherrekostnader

Prosjekt

 

 Figur xxx (ref prosjektoppgaven) 

 



Estimering. Det skal for hver post utføres et trippelestimat1. Det skal først angis 

minimum, maksimum og til slutt mest sannsynlig. Rekkefølgen her er viktig, for å 

sikre at gruppa ikke blir for sikre i anslagene ved å fokusere på mest sannsynlig tallet 

[14]. 

Eksempel på dette er vist i figuren under. 

 
 

Påvirkning: Været 

 

Normale forutsetninger: Været er 

tatt hensyn til på vanlig måte 

 

Dette tror vi; byggingen på 

ekstremt utsatt sted 

Dette håper vi; Pent vær 

Dette frykter vi; uvær 

Enhet; millioner kroner 

 

Min: 

-7% 

Sanns: 

+3 % 

Maks: 

+30 % 

 

 
 

 

Kostnadsevaluering. En vurdering av resultatet fra dataprogrammet må gjøres før en 

kan trekke noen konklusjon. Resultatet må være akseptabelt for hele gruppen, at det 

virker rimelig og at det ikke er forhold eller størrelser som ikke stemmer. En 

vurdering om all tilgjengelig informasjon og kunnskap har blitt tatt tilstrekkelig 

hensyn til må også gjøres. Det må tilslutt vurderes om resultatet dekker behovet for 

beslutningsgrunnlag i den aktuelle fasen.  

 

En sannsynlighetsfordeling (S-kurve) vil vise hvor stor akkumulert sannsynlighet det 

er for å komme under kostnaden på x-aksen. Eksempel på en slik kurve er vist i 

figuren under (ref prosjektoppgaven). 

                                                
1 Et anslag som består av; - minimumsverdi- den verdien som er absolutt lavest. Maksimumsverd- den 

verdien som helt sikkert ikke blir overskrides. Mest sannsynlig verdi- den verdien resursgruppa mener 

er det beste anslaget.  



 
 

Usikkerhetsprofilen, eller prioriteringslisten viser de viktigste bidragene til 

usikkerhet. De mest usikre elementene vil ligge på toppen. Figur xx viser et eksempel 

på prioriteringsliste for et prosjekt (ref prosjektoppgaven). 

 

 
 

Revurdering av verdier. Dersom vurderingen av kalkyleresultatet viser at 

kostnadsoverslaget ikke er akseptabelt, må det bearbeides videre. Det samme gjøres 

på nytt, eventuell ny informasjon tilføyes ved å detaljere den faktoren som ligger 

øverst på listen. På den måten rettes oppmerksomheten mot de mest usikre postene i 

kalkylen. 

 



Konklusjon. Når resultat er kjent og akseptert av gruppen, trekkes konklusjon av 

analysen. Det utarbeides en rapport med blant annet viktige forutsetninger og 

anbefalinger. 

 

Handlingsplan. Det skal så settes opp en plan for hvordan mulighetene skal utnyttes 

og risikoen forebygges/møtes, da nytten av å kjenne til usikkerheten kommer først når 

noe blir gjort med den.  

 

 

(sett inn ref. Concept12, prosjektoppgave, trinnvis kalkulasjon, trinnvis prosessen) 



Project Fact Sheet 

 
 
 
 
 

Vedlegg 3 
 

Statusrapport Tyrihans  
ved oppstart maseteroppgaven



Project Fact Sheet 

TYRIHANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development project 
Discovered: 1982/1983 
Development approval: Feb. 16th, 2006  
Production start 
PDO est:  July 1, 2009 
Current est: July 1, 2009  
Plateau prod: 
-gas (12.8 mSm3/day) from 2015 
-condensate (82,000 boe/day) in 2011 
Recoverable reserves 
Gas:         34,4 bn scm  
Oil/Condensate: 29,0 m scm  
   (182 mill boe) 
 

Development solution 
Tyrihans will be developed as a subsea production system with four production/gas injection 
templates and one water injection template, with a total of 12 wells (8 oil producers, 2 gas 
injectors, 1 gas producer and 1 water injector). Tyrihans will be tied back to the Kristin Semi with a 
43 km and 16” to 18” direct electrical heated flowline. Gas injection for pressure support is planned 
from the Åsgard B platform through a 43 km 10” pipeline. Well gas lift will be supplied through the 
gas injection pipeline. Raw sea water injection from sub sea pumps in the saddle point between 
Tyrihans Sør and Tyrihans Nord is planned for pressure support and to stabilize the oil zones. The 
Subsea pumps will be powered by a Subsea power cable from Kristin. 
 
Reservoir and recovery strategy 
Gas and condensate are produced from the Garn formation, of middle Jurassic age. 
Reservoir depth: 3600-3700m. Reservoir Pressure and Temperature: 380bar and 137°C  
Planned start of production is July 2009. Gas injection is planned from production start till 2015. 
Raw seawater injection is planned from 2010 to 2016. 
 
Transport 
Gas and condensate will be processed at the Kristin Semi facility. Dry rich gas will be exported 
through the existing Åsgard Transport pipeline to Kårstø for further treatment. Condensate and oil 
are stabilised at Kristin and transported to Åsgard C for offshore loading. 
 
Location 
 
The Tyrihans fields are located on Haltenbanken, 170 km west of Mid-Norway.  
 

Status: The project is currently in the execution phase. 
 
What has been done: 

- The FEED studies have been completed. 
- The PDO was submitted in July 2005 and approved in February 2006. 
- The major contracts (Pipeline, Subsea Production System, Drilling Rig, Drilling services, Well 

Completion Equipment) are awarded.  
- Price level in the market has been a major challenge for the project 
- Delivery of pipeline material 

 
Currently on-going activities: 

- Detail engineering for pipeline, pipeline components and the Subsea Production System 
- Detail engineering for topside modifications 
- Fabrication of pipeline material and components 
- Coating of pipelines (production and gas injection) 
- Fabrication of subsea structures 
- Well planning 
 

What is remaining: 
- Fabrication, installation, hook-up, testing and start up of all facilities will be performed from now on 

and until summer 2009. 
- Offshore installation is planned to start in 2007. Marine installation season in 2007 and 2008 
- Drilling is planned to start in January 2008. 
- Topside modifications on Kristin and Åsgard B. 

Licensees 
Statoil ASA 46.84% 
Norsk Hydro 12,00% 
ExxonMobil 11.75% 
Eni Norge 6.23% 
Total 23.18% 

Investments 
PDO est:  NOK 14,5bn 
 
Current est:  NOK 14,5bn 
(incl project reserve 0,5 bn 
and insurance         0,2 bn) 
 
Cost per Dec06:NOK 1,80 bn 
 
Progress per Dec06: 12,1% 
 



 

 

Vedlegg 4 
Spørsmålsguide



Best praksis- intervju. 

 
 

1) Hva heter du? 
 
2) I hvilken forbindelse har du jobbet med usikkerhetsstyring/ ledelse? 

 
  

 
3) De styrende dokumentene i Statoil gir en retningslinje om hvordan usikkerhet 

bør styres, på en skala fra 1-6, hvor 6 er best, og 1= dårlig, god mener du disse 
retningslinjene er kontra det du mener er ”beste praksis”? 
  

 
 

4) Hva mener du er beste praksis? 
 

 
5) Er det noen du vil trekke frem som ledene innen dette med å finne beste 

praksis (f.eks. PMI, Chapman & Ward, etc)? 
 

 
 

a. Hvorfor? / hvorfor ikke? 
 
 

 
 

6) I hvilken grad mener du det bør retters større fokus på muligheter i prosjekter 
kontra risiko? Hva bør gjøres? 

 
 
 

a. Hvis det ikke bør rettes større fokus, hvorfor ikke? 
 
 
 
 
7) Hvilke er det mest kritiske fasene/delene under usikkerhetsstyringen? 

 
  

a. Hvor kan det forebedredes? 
 
 

 
 

8) Hvilke usikkerhetselementer i et prosjekt er de mest kritiske? 
 
 
 



9) På en skala fra 1- 6, hvor 6 er mest kritisk. Hvor kritiske vil du si de i tabellen 
under er? 

 
Tidsplan  
Management problemer  
Levering/   
Ingeniør- problemer (teknisk)   
Overskridelse av budsjett  
Kommunikasjonsproblemer  
Finansierinsg problemer  
Kulturelle problemmer  
For liten tiltro  
Ressurs problemer  
Marked (oljepriser, politiske vedtak)  
Omdømme  
HMS/K  
Kvalitet  
 
Andre du mener jeg har glemt? Hvilke? 
  
 
 

10) Hvilke signaler mener du gir en indikator på at noe er i ferd med å gå galt i et 
prosjekt? (en usikkerhet blir kritisk)? 

 
 
 
 
 

11) Noe annet som er viktig å tilføre i forbindelse med beste praksis? 
 
 
Tusen takk for hjelpen og ha en fortreffelig dag  



Usikkerhetsstyring i prosjekter- ikke Statoil ansatt 
 
 

12) Navn? 
 
 
13) I hvilken forbindelse har du jobbet med usikkerhetsstyring/ ledelse?  

 
14) Har du i forbindelse med prosjekter, vært bort i hvordan Statoil styrer dette 

med usikkerhet?  
 

 
a. Hvis ja; På en skale fra 1-6, hvor 6 er best, og 1= dårlig, god mener du 

Statoil er kontra det du mener er ”beste praksis” på området? 
  

 
15) Hva mener du ER beste praksis? 

 
 

16) Dersom du har vært borti noen i litteraturen, er det noen du vil trekke frem 
som ledene innen dette med å finne beste praksis (f.eks. PMI, Chapman, Ward 
etc)?   

 
a. Hvorfor?  

 
 

 
 

17) I hvilken grad mener du det bør retters større fokus på muligheter i prosjekter 
kontra risiko? Hva bør gjøres?   

 
 

a. Hvis det ikke bør rettes større fokus, hvorfor ikke? 
 
 
 
 
18) Hvilke er det mest kritiske fasene/delene under usikkerhetsstyringen?   

 
  

a. Hvor kan det forebedredes?  
 

19) Hvilke usikkerhetselementer (eks. Været, bemanning, HMS, budsjett osv) i 
et prosjekt er de mest kritiske?  

 
20) På en skala fra 1- 6, hvor 6 er mest kritisk, hvordan vil du rangere? 

 
Tidsplan  
Management problemer  
Levering/   



Ingeniør- problemer (teknisk)   
Overskridelse av budsjett  
Kommunikasjonsproblemer  
Finansierings problemer  
Kulturelle problemer  
For liten tiltro  
Ressurs problemer  
Marked (oljepriser, politiske vedtak)  
Omdømme  
HMS/K  
Kvalitet  
 
Andre? Hvilke? 
  
 
 

21) Hvilke signaler mener du gir en idikator på at noe er i ferd med å gå galt i et 
prosjekt? (en usikkerhet blir kritisk)  

 
 
 

22) Noe annet som er viktig å tilføre i forbindelse med beste praksis?  
 

 
 
Tusen takk  
 



 

 

Vedlegg 5 
Oversikt over  

usikkerhetsstyringsmetoder 



Oversikt over usikkerhetsstyringsmetoder 

PMBoK PRAM   SHAMPU Orange Book 

Uncertainty 
management in 

projects 
RAMP 

Project risk management 
handbook 

Trinnvis-prosessen 

PMI APM C&W HM Treasury Statoil Actuaries 
State of California. Office of 
PM process improvement 

Klagegg / NTNU 

USA/World England England England Norway England USA Norge 

Risk management 

planning 
Define Define   Risk management planning Definere problemet 

 
Focus 
 

Focus 
 

    

Identify Identify Identify Identify Identify 

Process launch 

Identify 
Generelle forhold / 

identifisere 

 Structure Structure     

 Ownership Ownership    Inndeling struktur 

Qualitative risk 
analysis 

Estimate Estimate Estimere 

Quantitative risk 

analysis 
  

Assess Assess Qualitative risk analysis 

 

 Evaluate Evaluate   

Risk review 

 Kalkulere / evaluere 

Plan Plan Plan risk handling action  

   Detaljere 
Risk response 

planning 

  

Address Response actions Risk management 

  

Risk monitoring and 
control 

Manage Manage 
Reviewing and 
reporting risks 

C
o
m

m
u

n
ic

atio
n

 an
d

 le
a
rn

in
g

 

Response control Process close- down Track and control Konklusjon 

 

 



 

 

Vedlegg 6 
Forslag til spørsmål, 

 Temperaturmåler



Temperaturmåling 

I hvilken grad er du enig / uenig i følgende utsagn? 
1. Jeg trives godt på jobb. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
2. Jeg samarbeider godt med kolleger i prosjektet. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
3. Jeg får den opplæring som er nødvendig for å gjøre en god jobb. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
4. Jeg opplever at det er åpen kommunikasjon i prosjektet 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
5. Jeg føler at prosjektet har en kultur i tråd med bedriftens retningslinjer  

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
6. Vi gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
7. Jeg har tilgang på tilstrekkelig informasjon til å gjøre jobben min. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
8. Jeg føler meg motivert for å gjøre en god jobb. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
9. Nødvendige beslutninger blir tatt  

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
10. I prosjektet blir HMS tatt på alvor 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
11. Vi har arbeidsprosesser som sikrer god kvalitet i våre leveranser 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
12. Jeg opplever arbeidsmengden belastende  

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
13. Prosjektet har etablert og etterlever ett godt styringssystem  

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 



Temperaturmåling, underleverandører       
I hvilken grad er du enig / uenig i følgende utsagn? 
 
1. Jeg trives godt på jobb. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
2. Jeg samarbeider godt med kolleger i prosjektet. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
3. Jeg får den opplæring som er nødvendig for å gjøre en god jobb. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
4. Jeg opplever at det er åpen kommunikasjon i prosjektet 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
5. Jeg føler at prosjektet har en kultur i tråd med etikken i bedriften 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
6. Vi gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
7. Jeg har tilgang på tilstrekkelig informasjon til å gjøre jobben min. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
8. Jeg føler meg motivert for å gjøre en god jobb. 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
9. Nødvendige beslutninger blir tatt  

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
10. I prosjektet blir HMS tatt på alvor 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
11. Vi har arbeidsprosesser som sikrer god kvalitet i våre leveranser 

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
12. Jeg opplever arbeidsmengden belastende  

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 

 
13. Prosjektet har etablert og etterlever ett godt styringssystem  

 Svært enig  Enig  litt enig  litt uenig  Uenig  Svært 
uenig 
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USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                                               HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

i 

OPPGAVETEKST 

 
Usikkerhetsstyring er i dag et sentralt tema som mange bedrifter ønsker å rette fokus mot. Ved 

å redusere usikkerhet i prosjekter vil en ha mulighet til å senke kostnadene og kanskje oppnå 
større utbytte. Det finnes mange oppfatninger og teorier om hvordan usikkerhet skal styres. 

Noen mener det er synonymt med å gjennomføre kostnadsanalyse i løpet av tidligfase av 
prosjektet, andre mener det handler om å etablere et styringsregime i etableringsfasen av 

prosjektet, mens atter andre mener dette er noe en bør ha fokus på igjennom hele prosjektet, 
helt til resultatmålet er overlevert.  

 
Tyrihans er et feltutbyggingsprosjekt i regi av Statoil. Prosjektet har en 

usikkerhetskoordinator som jobber med å styre usikkerhet i prosjektet. Mye av jobben 
innebærer å koordinere informasjon som blir lagt ut på PIMS, et IT- system Statoil bruker for 

dette. 
 

På bakgrunn av dette skal det skrives en masteroppgave hvor det blir sett på hvordan 
usikkerhetsstyring i prosjektet Tyrihans hos Statoil blir gjennomført. Dette vil innebære flere 

ulike momenter: 
 

• Se generelt på hvordan usikkerhetsstyring håndteres i prosjektet. 
 

• Hvordan dette forholder seg til det som står i Statoils styrende dokumenter om 
usikkerhetshåndtering.  

 
• Videre skal Statoils praksis holdes opp mot ”best praksis” på dette området. 

 
• Det er også av interesse å se på hvordan man i prosjektet får til å skape ”tidlig 

varsling” om problemer knyttet til usikkerhetshåndtering, og hvordan håndtering av 
usikkerhetselementene kan gjæres enda mer oversiktlig. 

 
Et av målene vil være å kunne gi en anbefaling om hva som muligens bør gjøres bedre. 
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1. Introduksjon til ”Usikkerhetssstyring i et stort prosjekt” 
 

Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. Forskjellige 
oppfattninger av hva som inngår i begrepet og hvordan dette bør praktiseres, gjør det aktuelt 

og interessant å studere nærmere.  
 

I dette kapitelet vil gi en kort beskrivelse av problemet og behovet, formålet med oppgaven og 
hva som skal levers. Det vil bli gitt en kort forklaring på hvordan denne oppgaven er planlagt 

å bli løst og begrensninger/avgrensninger med oppgaven. Tilslutt vil det bli sagt noe om 
hvilke læringsmål kandidaten har satt seg og kvalitetsgjennomgang av oppgaven. 

1.1. Beskrivelse av problem og behov 

Usikkerhetsstyring er i dag et sentralt tema som mange bedrifter ønsker å rette fokus mot. Ved 
å redusere usikkerhet i prosjekter vil en ha mulighet til å senke kostnadene og kanskje oppnå 

større utbytte. Det finnes mange oppfatninger og teorier om hvordan usikkerhet skal styres. 
Noen mener det er synonymt med å gjennomføre kostnadsanalyse i løpet av tidligfasen av 

prosjektet, andre mener det handler om å etablere et styringsregime i etableringsfasen av 
prosjektet, mens atter andre mener dette er noe en bør ha fokus på igjennom hele prosjektet, 

helt til resultatmålet er overlevert. Noe som fremdeles går igjen hos mange, er at usikkerhet 
ofte blir sett på som synonymt med risiko.  

 
Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. For å forbedre en 

bedrifts bruk av usikkerhetsstyring, må man kjenne til hvordan usikkerhetsstyring innvirker 
på prosjekter og hvordan man i bedriften bruker usikkerhetsstyring i praksis. I tillegg til en 

slik status, må man kjenne til hva de beste aktørene gjør på fagfeltet. 
På bakgrunn av de ulike oppfatningene av hvordan en ser på usikkerhet og usikkerhetsstyring 

samt prosjektoppgaven kandidaten levert i desemner 2006, er det interessant å se på dette 
nærmere. 

 

1.2. Formål med oppgaven 

Som en del av Mastergradstudiet ved NTNU inngår en masteroppgave som skal utføres i det 

10. semester. Oppgaven er en besvarelse i faget TIØ4720 Prosjektledelse fordypning V-07. 
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1.3. Hva skal leveres 

Oppgaven har tre rapporten som skal leveres: 
 

1. Forstudierapport- skal leveres 05.02.07 
2. Avrapportering av fremdrift, forbruk og planer. Skal inneholde beskrivelse av arbeidet 

i perioden. Denne skal leveres 16.04.07 
3. Slutt-/ hovedrapport. Denne skal redigeres som en forskningsrapport, leveres 11.06.07 

 
Eventuelle endringer underveis som har betydning for sluttrapporten skal godkjennes av 

veileder, og dette skal gjøres skriftlig. 
 

1.4. Hvordan er oppgaven planlagt å bli løst 

Oppgaven er delt inn i fire delere. Disse vil overlappe litt hverandre, men alle fire skal 
besvares.  

 
I del 1 skal det sees generelt på hvordan usikkerhetsstyring håndteres i prosjektet. Det er først 

planlagt å gjøre et littereatur søk via diverse databaser for å finne ut om usikkerhetsstyring 
generelt og opp mot ”best praksis” på dette området. Det er videre planlagt å gjøre 

observasjoner og samtaler med personer tilknyttet Tyrihans for å se hvordan 
usikkerhetsstyring blir håndtert i nettopp dette prosjektet.  

 
I del 2 skal jeg se på hvordan det som blir gjort forholder seg til de styrende dokumentene om 

usikkerherhetshåndtering i Statoil. Kandidaten fått tilgang på de styrende dokumentene og her 
er det viktig å sette seg godt inn i de, for så og se hvordan det blir gjort i praksis. Det er her 

planlagt å gi en beskrivelse av hva som står i de styrende dokumentene og hva som blir gjort, 
samt en sammenligning av disse to. Her er det interessant å se på hvor det eventuelt er avvik, 

og hvorfor dette er tilfellet. 
 

I del 3 skal Statoils praksis holdes opp mot ”best praksis” på området. Her er det planlagt å 
gjøre et litteratursøk på hva som er ”best praksis” på område. Det er i dette punktet viktig å få 

en dialog med Agnar Johansen og andre i PUS, da disse vil sitte på mye nyttig informasjon.  
 

I del 4 skal det sees på hvordan prosjektet får til å skape ”tidlig varsling” om problemer som 
knytter seg til usikkerhetshåndtering, og hvordan håndteringene kan gjøres mer oversiktlig. 

Her er det planlagt å bruke Statoil for å skaffe informasjonen som er nødvendig. Kandidaten 
vet på forhånd lite om hvordan dette utføres så det vil være nødvendig å sette seg godt inn i 

”tidligvaslings systemene” til prosjektet. 
 

Den mest tidkrevende og største delen av oppgaven vil være å samle materialet. Når dette er 
gjort er det planlagt å gjøre en analyse og vurdering om hva som blir gjort og eventuelt hva 

som kan gjøres enda bedre. God dialog og tilgjengelig informasjon er viktig for å få et bra 
resultat. 

 
Kandidaten har planlagt å gjøre endel intervjuer og om mulig observere hvordan ting blir 

gjort. Kandidaten har planlagt å sitte ”i” prosjektet på Stjørdalen de dagene veileder Leif Tore 



            NTNU  MASTEROPPGAVE  2006 

   
 

USIKKERHETSSTYRING I ET STORT PROSJEKT                                                               HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

3 

Vinje er tilstede, og eventuelle dager det ellers finnes nødvendig. Ellers har kandidaten 
planlagt å sitte i Trondheim å jobbe. Kandidaten har tenkt å bruke kvalitativ metode på 

oppgaven.  
 

1.5. Begrensninger med oppgaven 

Målet med oppgaven er å se på hvordan usikkerhetsstyring i et stort prosjekt blir gjennomført. 
Prosjektet som er valgt er Tyrihans hos Statoil.  

 
Det er satt av 20 uker på oppgaven, og det skal utarbeides en rapport som skal leveres seinest 

11.06.2007 
 

Det er nødvendig å kunne få være tilstede for å observere, intervjue og studere hvordan 
usikkerhet styres i Tyrihans prosjektet. Da Tyrihans er et prosjekt som allerede er startet, vil 

informasjon om hvordan usikkerhet i tidligfasen av prosjektet ble håndtert kun bli basert på 
hva Statoil gir av informasjon om hva som ble gjort. Hvor lett det er å få tilgang til den 

informasjonen som trengs avhenger av hvor villig Statoil er til å dele dette med kandidaten, 
samt opprette kontakt med de personene som jobber med dette. 

 
Det vil ikke bli sett på hvordan usikkerhet håndteres i andre prosjekter, dette vil være et singel 

case studie. 
 

1.6. Læringsmål med oppgaven 

Kandidaten har satt seg disse læringsmålene med oppgaven: 
 

1. Få mer kunnskap på hvordan usikkerhetsstyring foregår i praksis 
2. Få utarbeidet en bra sluttrapport, som jeg kan vise frem med stolthet 

3. Oppnå en bra karakter, målet er A 
4. Få mer kunnskap og erfaring når det gjelder prosjektplaner, milepæler, å samle 

informasjon, finne de riktige personene som kan hjelpe meg med å skaffe informasjon 
osv. 

5. Få til et godt samarbeid med veiledere og andre kontaktpersoner 
 

1.7. Kvalitetsgjennomgang 

Dersom det oppstår problemer eller hendelser som gjør at formålet med oppgaven må 
forandres skal dette varslses skriftlig og godkjennes av faglærer/veiledere.  

 
Et nært og godt sammarbeid med faglærer og veiledere er viktig for å få til et bra produkt.  
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2. POS  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Usikkerhetsstyring i et stort prosjekt 
(Uncertainty management in a large project) 

Dato: 
05.01.07 

 

POS 

 

Problem:  
 

Usikkerhetsstyring er sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. For å forbrede en 
bedrifts bruk at usikkerhetsstyring må en kjenne til hvordan den innvirker på prosjekter og 

hvordan det gjøres i praksis. I tillegg til en slik status må man kjenne til hva de beste 
aktørene gjør på dette feltet. 

Hovedmål: 

 
Arbeidet med masteroppgaven skal gi ny kunnskap innen usikkerhetsstyring på 

prosjektplan.  
Få utarbeidet en bra sluttrapport som skal leveres 11/06-07.  

Delmål:  
1. Definere usikkerhetsanalyse, - ledelse og – styring. 
2. Forstudierapport levert og godkjent. 

3. Lever statusrapport 16.04.07 
4. Analysekapittelet skal være ferdig 04/05-07 

5. 85% av sluttrapporten skal være ferdig 21/05-07 
6. Sluttrapport levert 11.06.07 

Suksesskriterier: 

 
1. Karakter på hovedrapporten A 

2. Levere en rapport innen 11. juni 2007 
 

Forutsetninger (1-2) – Risiko (3-5) – Hindringer (6-8) 

1. Maksimal ytelse for å nå målet 
2. Får kommunikasjonsprosessene til å virke optimalt 

3. Avgrensningen av oppgaven er for upresis 
4. Dårlig kommunikasjon med ressurspersonene i bedriften 

5. Konflikter og sykdom 
6. Begrenset tilgang til litteratur og intervjuobjekter 

7. For dårlig kvalitet på den innhentede litteraturen 
8. Begrenset eller ingen tilgang til bedriftens rutiner 
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3. WBS- Work Breakdown Structure 
 

 
 

 

A1: Søk i databaser

A2: Gjennomgang

av materialet

A3: Litteratursøk

rapport

 A: LITTERATUR-

STUDIE

B1: Kontakt, intervju, observere

Statoi l

B2: Gjennomgang

av materialet

B3: Analysere

materialet

 B: BEDRIFTS-

STUDIE

C1: Disposisjon

C2: Skiver

rapport

C3: Redigere

C: RAPPORT-

ARBEID

D1: POS

D2: WBS

D3: GANTT

D4: Fremdrifts-

rapportering

D5: Møter

D: PROSJEKT-

LEDELSE

E1: Analysere

problemsti l l ing

E2: Forstudie-

rapport

E: FORSTUDIE

Usikkerhetsstyr ing

i et stort prosjekt
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4. Timeforbruk 
 

    Akt. 
Uke 

Prosjet- 
ledelse 

Litteratur- 
studie 

Bedrift- 
studie 

Rapport Annet 

6  Møter: 
LTV: 8t 

AJ: 1t 
BA: 1t 

Søk:10 
Gjennomgang: 

5 

  S:Øyelege (7/2) 
Nærlingslivsdagene 

(7.&8. Feb) 

7  Søk: 10 

Gj.omgang: 
21 

  Tromsø 16-18 feb. 

8  Gj.omgang: 7  
Rapport: 14 

 Disp: 5t 
Teori: 10t 

Metode 5t 

 

9   Observasjon 

/samtale 25t 

Metode: 

10t 
Teori: 5t 

Mulig barnehage 

stengt (?) 

10   Observasjon 
/samtale 25t 

Teori: 15t  

11   Observasjon 
/samtaler 

30t 

Teori: 5 Bortreist 15.- 18. 
mars 

12   Observasjon 

/samtale 
30t 

Rapport: 15  

13  Evt. 
Ettersøk/gj. 

Gang 20 

Observasjon 
/samtale 20t 

Rapport 10t  

14 Påske 
 

15   Bedrifts-  
gj.gang 30t 

Rapport 10t 9/4-2.Påskedag 

16 Statusrap. 
10t 

 Bedrifts- 
gj.gang 30t 

Analyse 10t  

17    Analyse 30t Bortreist 27/4-1/5 
25/4 Sokrates 3år

  

18    Analyse 30t Analyse ferdig 4/5 

19    Skriving 
40t 

 

20    Skriving 
40t 

 

21    Skriving 
40t 

85% ferdig 21/5-07 

22    Ferdigstilles 
40t. 

 

23 Ferdig til trykk 

24 Leveres 11/6 
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I tillegg til denne timeforbrukoversikten, må det også påregnes timer som går med til møter 

med veiledere og faglærer. Disse har kandidaten lagt inn under samtaler i bedriften, da det er 
vanskelig å beregne når behovet oppstår. Det blir heller ikke laget egen møteplan, da disse 

kan avtales på relativ kort tid. Tirsdag- torsdag er planlagte dager hvor kandidaten er på 
Stjørdal, da dette er de dagene Leif Tore Vinje er på Stjørdal.  

 
Forstudiet er ikke tatt med i oversikten over, da dette er beregnet til 3 uker med analyse av 

problemstillingen og rapportskriving, og går fra uke 3- 6. Kandidaten var bortreist i uke 5, 
men brukte uke 3 og 4 til forstudiet.  
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5. Framdriftsplan 
 




