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Bakgrunn 
Det er i dag vanlig å gjennomføre usikkerhetsanalyser i løpet av forprosjektfasen på større 
investeringsprosjekter. Hovedfokus har tradisjonelt vært på å estimere sluttkostnad ved å 
estimere prisene på kostnadselementene som inngår i prosjektet og usikkerhetsforhold som 
kan inntreffe. Det er nå i ferd med å utvikles en forståelse i prosjektverdenen om nytten av 
å bedrive en mer aktiv usikkerhetsstyring enn hva som synes å være gjeldende praksis. 
Usikkerheten blir ikke tatt vare på ved at man har gjennomført en usikkerhetsanalyse, men 
den blir synlig og presentert. En godt gjennomført usikkerhetsanalyse og prosessen rundt 
kan gi verdifulle bidrag til den videre styringen av usikkerheten dersom prosjektet velger å 
benytte resultatet på en aktiv måte. Det vil si at man aktivt behandler usikkerhetene som er 
definert i usikkerhetsanalysen, med beslutninger om tiltak, iverksettelse og disse, og 
kontinuerlig oppfølging av usikkerhetsbildet under prosjektets gang. 
 
Full nytte av arbeidet med usikkerhet i prosjekter får man først når usikkerhetshåndtering 
blir gjort til en del av prosjektkulturen, som da også skal være en mulighetskultur, og på 
denne måten få løftet styringselementet fram blant de daglige gjøremålene. 
 
Oppgave 
Masteroppgaven omhandler usikkerhetsstyring i prosjekter og skal utføres i Statsbygg som 
en del av forskningsprosjektet ”Praktisk styring av usikkerhet i prosjekter sett fra 
prosjekteiers perspektiv” (PUS). 
 
Oppgavens leveranser skal bidra til å skape klarhet i nevnte problemstilling, og er som 
følger: 
 

1. Kartlegge hva norsk og internasjonal teori beskriver som usikkerhetsstyring. 
2. Eget metodekapittel, som selvstendig del og integrert i rapporten. 
3. Kartlegge ”as is” i Statsbygg når det gjelder usikkerhetsstyring. 
4. Kartlegge hvilke krav Statsbygg stiller til sine prosjekter mht. usikkerhetsstyring og 

praksis i de utvalgte caseprosjektene. 
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5. Vurdere praksis mot teorien sett i lys av intern prosjekt SUS (Styring av Usikkerhet 
i Statsbygg), og lage en SUS-modell. 

6. Utvikle rapportering av usikkerhetsbildet i månedsrapporten. 
7. Beskrive involveringspedagogikk med teori inn mot prosjektledelse og derav 

usikkerhet.  
 
Punkt 1 skal belyses gjennom et litteraturstudium. I punkt 2 skal det beskrives et eget 
metodekapittel som egen selvstendig del og integrert i rapporten. I punkt 3 skal Statsbyggs 
praktiske håndtering av usikkerhet i prosjekter konkretiseres gjennom observasjoner og 
intervjuer (spørreundersøkelse). I punkt 4 skal SUS presenteres, og analyseres mot teori i 
punkt 5. Punkt 7 er tatt med for å få noe bredere og evt. nye synspunkter på prosjektledelse 
med usikkerhet. Kandidaten er en erfaren prosjektleder, og hensikten med deloppgaven er 
å få en vurdering/analyse av hva som må til for å få til involvering og læring innenfor 
prosjektledelse generelt, og usikkerhetsstyring spesielt. 
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Sammendrag 
Det er et ønske i prosjekter å utføre en aktivere usikkerhetsstyring. Det er derimot usikkert 
hva praktisk usikkerhetsstyring i store byggeprosjekter bør inkludere. Masteroppgaven 
omhandler usikkerhetsstyring i prosjekter og er utført i jobb i Statsbygg (SB) og som en 
del av forskningsprosjektet ”Praktisk styring av usikkerhet i prosjekter sett fra prosjekteiers 
perspektiv” (PUS). 
 
Oppgavens leveranser skal bidra til å skape klarhet i nevnte problemstilling, og er som 
følger: 
 

1. Kartlegge hva norsk og internasjonal teori beskriver som usikkerhetsstyring. 
2. Eget metodekapittel, som selvstendig del og integrert i rapporten. 
3. Kartlegge ”as is” i Statsbygg når det gjelder usikkerhetsstyring. 
4. Kartlegge hvilke krav Statsbygg stiller til sine prosjekter mht. usikkerhetsstyring og 

praksis i de utvalgte caseprosjektene. 
5. Vurdere praksis mot teorien sett i lys av intern prosjekt SUS (Styring av Usikkerhet 

i Statsbygg), og lage en SUS-modell. 
6. Utvikle rapportering av usikkerhetsbildet i månedsrapporten (denne ses kun på som 

et eks. da det ikke har vært tid til å samle erfaringsdata for å lage et seriøst forslag, 
det kommer SUS til å jobbe videre med). 

7. Beskrive involveringspedagogikk med teori inn mot prosjektledelse og derav 
usikkerhet.  

 
Punkt én blir belyst gjennom et litteraturstudium. I punkt to er det et eget selvstendig 
kapittel om metode blir presentert, samt integrert i oppgaven. I punkt tre blir Statsbyggs 
praktiske håndtering av usikkerhet i prosjekter konkretisert gjennom spørreundersøkelse, 
observasjoner og intervjuer. I punkt fire blir SUS presentert, i punkt fem analyseres SUS 
mot teori og en modell lages (SUS modellen), i punkt seks presenteres noen av de 
foreløpige resultatene i SUS. I punkt syv, som er tatt med for å få et noe bredere og nytt 
synspunkt fra undertegnede på prosjektledelse med usikkerhet,  er det beskrevet teoretisk 
involveringspedagogikk sett mot læring og videre fritt analysert og overført til 
prosjektledelse av kandidaten. 
 
Ettersom de fleste forhold i et prosjekt, omgivelser med mer, er usikre, forblir 
usikkerhetsstyring et vidt begrep. Begrepets mangel på klar avgrensning medfører at det i 
case-prosjektene er stor interindividuell variasjon i fortolkning og anvendelse. Funnene fra 
praksis viser at usikkerhet blir fanget opp gjennom den daglige driften og diskutert i 
prosjektmøter. Formidling av styringsinformasjon til prosjekteier mht usikkerhet skjer 
normalt gjennom månedlig rapportering. Usikkerhetsstyringsprosessen er ikke formalisert i 
Statsbygg, og det synes å være opp til den enkelte prosjektleder å finne en egnet metode 
for å håndtere den usikkerhet prosjektet møter i gjennomføringsfasen. Det er også funnet at 
mulighetssiden av usikkerhet per i dag ikke blir tilfredsstillende bearbeidet i Statsbyggs 
prosjekter.  Tilsvarende gjelder definering og oppfølging av tiltak. Det er heller ikke noe 
bevisst forhold mellom gruppeprosesser (som et prosjekt er), og betydningen av 
involvering fra prosjektledelse til prosjektmedarbeider internt som eksternt, for å forstå 
bruker og bestiller av prosjektet. Dette er ikke Statsbygg unikt, men vel kan sies og være 
generelt i prosjektverdenen sett fra min side. Dette har etter min mening stor betydning for 
gjennomføringen av prosjekter, og ikke minst for kulturen i prosjekter og organisasjoner. 
Statsbygg har vilje og potensial til å utvikle kulturer for usikkerhetsstyring og ledelse, 
utvikle modeller for motivering av prosjekter til å ta aktivt i bruk usikkerhetsstyring. Selv 
om de i dag kan tolkes som en normalisert til nybegynner organisasjon på dette området, 
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viser mine undersøkelser at det er stor vilje i alle ledd i Statsbygg. Usikkerhetsstyring er nå 
forankret i toppledelsen, og organisasjonen er på en bevisstgjørings vei. Prosjektet Styring 
av Usikkerhet i Statsbygg (SUS) er ønsket velkommen i caseprosjektene og av ledelsen, og 
arbeidet med resten av organisasjonen er godt i gang. 
 
Det konkluderes med at da deler av kunnskapen om usikkerhetsstyringen virker å til dels 
sitte i prosjektmedarbeidernes hoder, er det viktig for Statsbygg å tilrettelegge slik at den 
enkeltes kunnskap blir tilgjengelig og anvendelig for andre. Man bør i den sammenheng 
bygge opp systemer, kulturer og pedagogiske modeller for opplæring og 
erfaringsutveksling på arbeidsplassen. Medarbeidere bør se seg selv som en del av en 
verdikjede, hvor det er like viktig å tilrettelegge for andre, som det er å tilrettelegge for 
eget arbeid. Hvert ledd i verdikjeden bør defineres i forhold til det øverste ledd, som er 
organisasjonens målsetninger og forventninger. Statsbygg har et forbedringspotensial på 
usikkerhetsstyring, og har igangsatt SUS. Prosjektene vil i tiden fremover bli viktige 
bidragsytere for at dette kan finne sted. Styringen av hvert enkelt prosjekt bør kunne 
akkumuleres og rapporteres (månedsrapporten) på en måte som gir mening og verdi for 
andre enn prosjektet selv. MOSUS og SUS kan bidra til dette gjennom en modell for å 
motivere til å systematisere arbeidet.  
 
Det konkluderes også med at det er viktig å involvere alle i prosjektet, la de få bidra med 
det de kan, ta de alvorlig, la de få være med å bestemme, la de føle at de er en viktig del av 
helheten, føl empati med dine medarbeidere, stimuler dem sosialt, med mer. Alt dette er en 
viktig del av det å gå i fra å være et prosjektstyrende regime tuftet på klassisk prosjekt teori 
som et maskineri, til å bli et mer prosessorientert regime tuftet på ny usikkerhets teori med 
åpne systemgrenser i prosjektet. 
 

Det konkluderes også med at Statsbygg bør innføre et enhetlig regime med tanke på hvem 
som er prosjekteier (eierperspektivet), for alle prosjekter betjent av Statsbygg. Dette viser 
undersøkelsene mine at det spriker en god del på hvem dette er. Statsbygg er tjent med en 
felles oppfattning om dette, da prosjekteier representerer eierperspektivet som har andre 
mål (effektmål) enn prosjektperspektivet (resultatmål). 
 
Gyldigheten av de funn som er gjort gjennom innhenting av primær- og sekundærdata 
vurderes ut fra et bredt grunnlag som er representativt nok til å trekke en generell 
konklusjon som omfatter mange prosjekter i regi av Statsbygg. Dette vil si at gyldigheten 
av egne funn anses til å være generaliserbart ut over prosjekter i regi av Statsbygg. 
Tilsvarende inneholder SUS modellen, med en prosess og modell for gjennomføringsfasen, 
en systematikk for akkumulering av styringsinformasjon som også kan gi verdi til 
fremtidige og eksisterende Statsbygg prosjekter. 
 
Til slutt konkluderes det med at Statsbygg bør videreføre og forbedre SUS modellen 
gjennom intern-prosjektet SUS i Statsbygg, i samarbeid med PUS.
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Abstract 
 
There is an expressed wish in projects to perform a more active uncertainty management. 
On the other side there is uncertain what practical uncertainty management has to include 
in large building projects. This paper deals with uncertainty management in projects and is 
performed also with work in Statsbygg (SB), and as a part of the research assignment 
“practical control of uncertainty in projects in the perspective of the owner of the project” 
(PUS).  
 
The paper delivery is to contribute to make clarity in mentioned presentation of a problem, 
and it’s like following: 
 

1. Make a survey of Norwegian and international theory describes as uncertainty 
management. 

2. An own method chapter like an independent part and integrated in the report.  
3. Make a survey “as is” in Statsbygg when it concern uncertainty management. 
4. Make a survey which demand Statsbygg make demands to their projects in sight of 

uncertainty management and experience in the chosen cases.  
5. Consider the theory in sight of internal projects SUS (Control of uncertainty in 

Statsbygg), and to make a SUS- model. 
6. Develop reporting of insecure picture in month report (this is to look at only as an 

example because it has not been time to collect experience for making a serious 
proposal, this is what SUS will be to work with). 

7. Describe include pedagogic with theory against projects management of which 
uncertainty.      

 
Point one will be illustrated through a study of theory. In point two there are an 
independent chapter of a method presented, and integrated in the report. In point three are 
Statsbyggs practical implementation of uncertainty in projects being analysed supported by 
a Quest Back, observation and interviews. In point four SUS are presented, in point five 
analyses SUS against theory and a model are being made (SUS- model). In point six are 
some of the results in SUS being presented, and point seven the pedagogic of involvement 
theory being presented in terms of learning, and analysed by the candidate freely, and put 
in to the project management view by the candidate. This has been done because of the 
candidates would like to look at the project management from more views with 
uncertainty. 
As most circumstances in a project are uncertain, stakeholders with more remains 
uncertainty management a wide concept. The lack of demarcation cause intraindividual 
variations in interpretation and application of the concept in the case projects. The findings 
show that uncertainty management is an integrated part of the everyday work done by the 
project team members. Uncertainty is addressed daily and discussed during project 
meetings. Information pertaining uncertainty management is communicated through the 
monthly rapport. The process of uncertainty management is not formalized at Statsbygg, 
and it seems that the project managers are individually responsible for finding a suitable 
way of dealing with the uncertainties facing the various project during their 
implementation stages. Findings also show that Statsbygg today, does not satisfactorily 
consider the potential inherent in uncertainty.  This correspond definition and to complete 
there initiative. There is no intentional relationship between a group process (like a project 
is), and the meaning of including from the project management to project team members, 
internal and external, to understand the user and the order of the project. This is not 

  MOSUS vii 



Statsbygg unique, it maybe says generality in the world of project, from my point of view. 
This means a lot for implementation in projects, and also for the culture in a project and 
organisations. Statsbygg has the will and potential to improve a culture of uncertainty 
management and leadership, and develop method for motivating projects to use uncertainty 
management active. Even if they today, can be interpretive as a normalized- to a beginner- 
organisation in this area, my examining shows a considerable extent of will in all parts of 
Statsbygg. Uncertainty management has now a foundation in the top leading team and the 
organisation are in a consciousness raising way. SUS is wished welcome by the project 
manager- his team in the cases and by the leaders. The work with the rest of the 
organisation is in progress.  
 
The conclusion is that because knowledge about the uncertainty management seems to be 
in the minds of project team members, it becomes important for Statsbygg to systemize a 
way of making that knowledge available and functional for others. A step in this direction 
is to develop systems, cultures and pedagogic models for training and experience transfer 
in the workplace. Project members should consider themselves as a part of a value chain 
where it is as important to provide for others as it is to provide for ones own work. Each 
link in the value chain should be defined in relation to the final link, which is the 
organizations goals and expectations. Statsbygg has a potential to improve uncertainty 
management and has started a process of developing a method (SUS). The projects 
themselves will be important contributors to the creation of SUS. The decisions and steps 
taken to deal with uncertainty in each individual project should be collected and 
incorporated a made accessible to all future project managers as well as to others to whom 
the information is valuable. MOSUS an SUS can contribute to this by a model, for 
motivation to systemize the work. 
 
The conclusion is also that it is important to involve everyone in the project, let them 
decide, let them feel they are important part of entirety, have empathy with your 
associated, give them social stimuli, and so on. Every little part of this is important to bee a 
processes orientated team with new uncertainty management theory and to handle the 
project as an open system. In the past we have been looking too much for the PMI (system 
orientated) definition.  
 
The conclusion also tells that Statsbygg applied implementation of united in all of the 
organizations to who owns the project within Statsbygg (owner perspective). My 
examining shows that within Statsbygg there is no conmen understanding of this. 
Statsbygg serves with a conmen understanding because the project owners represent 
another view in terms of goals (owner perspective, with effect goals), and not the project 
perspective that provide the result goals.  
 
The finding in this paper is good enough to generally conclude for all projects in 
Statsbygg. 
 
At last it concludes with that Statsbygg should improve and implement the SUS model.
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Begreper 
 
Tabell 0-1 Begreper 
 
Kontekstuell 
usikkerhet 

Den type usikkerhet som har sitt utspring i prosjektets omgivelser. 

KS1 Kvalitetssikring av konseptvalg. 

KS2 Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag, herunder 
usikkerhetsanalyse for det valgt prosjektalternativ. 

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

Operasjonell 
usikkerhet 

Usikkerhet knyttet til selve prosjektgjennomføringen - internt i 
prosjektet. 

Prosess Identifikasjon og behandling av data. 

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

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

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

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

Verktøy Arbeidsredskapet – et dataprogram, skjemaer, diagrammer etc. 
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Kapittel1: Bakgrunn og problemstillinger 
 
 
 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori / Emperi Analyse/
Modellutvikling Konklusjon Vedlegg 

 
 
 
 
 

MOSUS 1  



 

1.0  Innledning 
Denne masteroppgaven vil avslutte masterstudie i prosjektledelse ved NTNU-videre og 
teller 30 studiepoeng. Oppgaven omhandler praktisk usikkerhetsstyring og ble utført i nært 
samarbeid med Statsbygg (SB) og forskningsprosjektet ”Praktisk styring av usikkerhet i 
prosjekter sett fra prosjekteiers perspektiv” (PUS). Den ble gjennomført som et selvstendig 
prosjekt, med bidrag fra PUS og internprosjektet Styring av usikkerhet i Statsbygg (SUS). 

1.1  Bakgrunn og problembeskrivelse 
Oppgaven ble knyttet til forskningsprosjektet  PUS. Forskningsprosjektet, bli sponset av 
Norges forskningsråd, og blir drevet av Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), Stiftelsen 
for industriell og teknisk forskning (SINTEF), BI og NTNU. Intensjonen er at PUS skal 
bidra til at fremtidens investeringsprosjekt blir bedre styrt og gjennomført enn hva tilfellet 
er i dag. PUS sine mål er nedfelt i søknad til forskningsrådet, se vedlegg (V16). 
 
Det er i dag vanlig å gjennomføre usikkerhetsanalyser i løpet av forprosjektfasen på større 
investeringsprosjekter. Hovedfokus har tradisjonelt vært på å estimere sluttkostnad ved å 
estimere prisene på kostnadselementene som inngår i prosjektet og usikkerhetsforhold som 
kan inntreffe, dette har tidligere vært oppfattet som tilstrekkelig usikkerhetsstyring. Det er 
et ønske i større prosjekter (og mindre) å bedrive en mer aktiv usikkerhetsstyring enn hva 
som synes å være gjeldende praksis. Usikkerheten blir ikke eliminert ved at man har 
gjennomført en usikkerhetsanalyse, men den blir synelig og presentert. En godt 
gjennomført usikkerhetsanalyse og prosessen rundt kan gi verdifulle bidrag til den videre 
styringen av usikkerheten dersom prosjektet velger å benytte resultatet på en aktiv måte. 
Det vil si at man aktivt behandler usikkerhetene som er definert i usikkerhetsanalysen, med 
tiltak, iverksettelse og disse følges opp. 
 
Usikkerhetsstyring er ikke i like stor grad som usikkerhetsanalyser etablert som et entydig 
begrep.  Det er i dag ulike oppfatninger av hva som inngår i begrepet og hvordan det 
praktiseres i store investeringsprosjekter. PUS og SUS jobber med denne 
begrepsavklaringen, og vil danne grunnlag for felles forståelse av begrepene knyttet til 
styring av usikkerhet, og arbeidet i disse to prosjektene. PUS ved Olav Torp NTNU, 
arbeider med en felles begrepsavklaring, som kommer som eget vedlegg i PUS, foreløpig 
notat se vedlegg (V18). 
 
Noen oppfatter usikkerhetsstyring som synonymt med å gjennomføre to eller flere 
kostnadsanalyser i løpet av den tidlige fase av prosjektet, mens andre mener dette handler 
om å etablere et styringsregime hvor man jobber aktivt med å styre risiki som blir avdekket 
i usikkerhetsanalysen. Atter andre mener at usikkerhetsstyring skal gjennomsyre prosjektet 
fra start ti1 slutt og at både risiki og muligheter skal følges opp i alle faser av prosjektet, 
helt til resultatmålet er nådd. 
 
Det er flere gode grunner til/for at SB bør jobbe med usikkerhetsstyring og 
usikkerhetsledelse. 
Dette er etter min mening de viktigste grunnene til at vi må jobbe med usikkerhetsstyring 
og ledelse i Statsbygg: 
 

• Det er ingen selvfølge lenger at Statsbygg er statens foretrekkende 
samarbeidspartner på store komplekse bygg. Det er sterke politiske krefter som vil 
privatisere av ideologiske grunner, i tilegg er det en rekke samfunnsaktører som 
mener at private aktører er langt mer effektive en de offentlige når det gjelder 
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utvikling og gjennomføring og drifting av bygg. (Ref krav om OPS - Ref  KS 2 
ordningen ). Vi må være med på utviklingen å vise våres kompetanse og styrke. 

 
• De som bestiller bygg fra Statsbygg er opptatt av to ting:  Statsbygg må være 

forutsigbare samtidig må man være en garantist for at vi leverer bygg som er 
optimale i et livsløpsperspektiv.  

 
• Usikkerhetsstyring  handler ikke i seg selv om å gjøre prosjekter billigere - det 

handler om å bruke pengene som man har blitt tildelt optimalt. Er resultatet sparing 
av penger i et livsløpsperspektiv, så er dette bra for Statsbygg, oppdragsgiver og 
samfunnet. 

 
• Usikkerhetsstyring er ikke risikostyring - det handler om å kunne utnytte og 

vurdere muligheter som gir størst mulig nytte i et livsløpsperspektiv - dvs 
prosjekter kan godt bli dyrere i prosjektfasen hvis det medfører at driften blir 
forbedret eller andre gevinster mer enn oppveier for kostnaden i prosjektfasen.  

 
Usikkerhetsstyring - er ikke estimering - det handler om håndtere vekslende kontekstuelle 
påvirkninger fra marked, politikere med mer, det handler om å håndtere interessentenes 
vekslende krav, det handler om å vurdere hvordan gjennomføringstiden vil kunne påvirke 
prosjektets kostnader og det handler om å jobbe aktivt med å avklare forventninger og 
kommunisere konsekvensene av valg som gjøres til omverden. 
Usikkerhetsstyring skal ivareta at prosjektet lever i en stadig mer omskiftlig verden og at 
dagens kunder er mer krevende enn gårsdagens. 
Usikkerhetsstyring skal sørge for at man ikke avsetter unødvendig store buffer for å sikrer 
seg mot medias oppmerksomhet - erkjenn og kommunisere at verden er usikker, ikke skjul 
dette i en stor ramme og diffus blink.  
 
Oppgavens mål har til hensikt å bidra til en forståelse av ovennevnte problembeskrivelse, 
og en tilnærming på de grunner jeg oppfatter som viktige i dette arbeidet. 

1.2  Målgruppe 
Oppgavens målgruppe vil være sensor, veileder, SB, NSP og PUS.  Det er også en 
intensjon at den skal finnes interessant for andre som ønsker en innføring i emnet. 

1.3  Oppgavens mål 
Oppgaven har flere mål. Dens hensikt er uttalt gjennom effektmålet, og de konkrete 
resultatene av arbeidet beskrives gjennom resultatmålene og delmålene.  
 
Effektmål 
Oppgavens hensikt – effektmålet – er å gjøre kandidaten og Statsbygg attraktive på 
prosjektledelse og usikkerhetsstyring. Dette søkes oppnådd gjennom opparbeidelse av 
kunnskap på et relevant fagområde og gjennom den erfaring arbeidet med en større 
oppgave kan gi.  Det var også et mål å skape noe av verdi for SB i form av en modell for 
bedre styring av usikkerhet, samt ny forståelse av annen teori inn mot prosjektfaget som 
involveringspedagogikk tar for seg i læringssammenheng. Det samme bidraget var det et 
mål å gi til NSP, PUS, SINTEF, NTNU og BI. I et samfunnsperspektiv kunne man si at 
målet var mer effektiv prosjektgjennomføring og således mer prosjekt per investert krone. 
Masteroppgaven danner naturlig nok også grunnlag for bedømmingen av kandidatens 
ferdigheter innen temaet usikkerhetsstyring. 
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Resultatmål 
Masteroppgaven skal levere et selvstendig og originalt faglig bidrag i form av en modell, 
med tilhørende retningslinjer for praktisk styring av usikkerhet (SUS), og en oversikt over 
gjeldende teori og praksis i utvalgte prosjekter innen 01.06.2007.  
 
Et suksesskriterium var at SUS ble etablert som modell og  akseptert og forankret i SB og 
kunne testes ut i prosjekter i regi av SB i løpet av 2007/08. 
 
Delmål 
Delmål 1: Kartlegge hva norsk og internasjonal teori sier om praktisk usikkerhetsstyring. 
 
Delmål 2: Kartlegge dagens praksis innen usikkerhetsanalyser, usikkerhets- styring og 
ledelse i SB med bruk av hjelpemiddel som spørreundersøkelse og intervju. Evaluering 
settes inn i en modell redegjort i kapittel 4. 
 
Delmål 3: Utvikle rapportering til månedsrapporten for usikkerhetsstyring (denne ses kun 
på som et eks. da det ikke har vært tid til å samle erfaringsdata for å lage et seriøst forslag, 
det kommer SUS til å jobbe videre med), ref. SUS. 
 
Delmål 4: Beskrive involveringspedagogisk teori overført til prosjekt med usikkerhet, med 
analyse av kandidaten. 
 
Delmål 5: Gjennom delmål  2 ville jeg ha kartlagt hvilken styringsinformasjon som 
etterspørres og formidles på ulike organisatoriske nivå i SB. Dernest ville jeg kartlegge 
hvilken styringsinformasjon caseprosjektene etterspurte og formidlet.  
 
Usikkerhetsanalysene er en del av SUS, som er innlemmet i et system, kan bidra med 
verdifull styringsinformasjon. Usikkerhetsanalysene er å betrakte som bare én av flere 
prosesser i prosjektet (SUS) mht. usikkerhetsstyring, og ble i så måte en del av delmål 2. 
SUS vil behandle usikkerhetsanalyser, denne oppgaven tar ikke for seg usikkerhetsanalyser 
(se 1.4). 

1.4  Avgrensing og forbehold 
Oppgavens punkter ble tolket og jeg har foreslått en del endringer. Endringene ble gjort 
gjeldende etter avklaring med veiledere. Normale forbehold som tid til rådighet, 
tilgjengelighet på personer og annet informasjonsmateriale ville naturlig nok gjelde. Jeg 
ønsket å fokusere på å gjøre usikkerhetsstyring til et praktisk anliggende, med 
omkringliggende forhold som organisasjonskultur/-psykologi/-pedagogikk, hvordan man 
skal motivere de deltagende til å anvende modellene og lignende, dog som en teoretisk 
betraktning gjennom involveringspedagogikk.  
 
Informasjonen som oppdrives på operativt nivå (gjennom praksis i prosjektet) skal sørge 
for tilstrekkelig med relevant styringsinformasjon på strategisk nivå (hos ledelsen). 
Prosjektet har et smalere fokus på usikkerhetsstyring sett i forhold til det fokus ledelsen 
normalt vil ha. Det er viktig at praksis i prosjektene bidrar til at 
styringsinformasjonsbehovet ble realisert på samtlige nivå. For å analysere om dette var 
praksis i SB var det dermed nødvendig å gå i dybden og se på hvordan dette ble utført i 
prosjekter knyttet til SUS og mot noen ledere.  
 
Den største avgrensing i denne oppgaven er tid, gjennomføringstiden til SUS og PUS, samt 
tilgang til relevant informasjon i Statsbygg. Dette har medført at utvikling av 
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månedsrapporter for usikkerhetsstyring ikke har vært mulig å få gjennomført med det 
erfaringsmateriell som er nødvendig for å gjøre denne oppgaven tilfredstillende. Det er 
derfor i denne besvarelsen bare lagt ved som et eksempel i vedlegg (V11). Dette vil det bli 
jobbet mer med i SUS. 
 
Usikkerhetsanalyser er ikke en del av denne besvarelsen, men er en del av SUS. 

1.5  Oppbygning av oppgaven 
Illustrasjon av oppgavens oppbygging, som består av 6 deler. Dette er illustrert i figur 1-1. 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg

 
Figur 1-1 Oppgavens oppbygging 

 

Innledning, fra figur 1-1: 
Kapittel 1 innholder innledende ord om oppgaven. Herunder mål, problemstilling og 
leseveiledning, det vil videre bli redegjort for arbeidsprosessen. 
 
Fremgangsmåte, fra figur 1-1: 
Kapittel 2 tar for seg metode generelt og spesifikt rettet mot oppgaven.  
Kapittel 3 presenteres SUS, forskningsdesign og undersøkelser/funn fra SB, herunder de 
utvalgte prosjektene, hvordan jeg har jobbet og gått frem. 
 
Teori/empiri, fra figur 1-1: 
Kapittel 4 danner det teoretiske grunnlag for oppgaven, herunder litteratur og funn fra SB. 
Tar også for seg involveringspedagogisk teori, og evalueringsmodell. Dette kapittelet skal 
realisere delmål 1 og danner grunnlag for  besvarelsen. 
Kapittel 5 presenterer case og funn knyttet til usikkerhet og styring, samt primærdata 
gjennom undersøkelser/intervju og sekundærdata gjennom dokumentasjon fra SUS. 
 
Analyse/modellutvikling, fra figur 1-1: 
Kapittel 6 analyserer funn knyttet mot kapittel 4 og 5. 
Kapittel 7 tar for seg SUS modellen. 
 
Konklusjon, fra figur 1-1: 
Kapittel 8 konkluderer med presentasjon av hovedfunn. Den diskuterer gyldigheten med 
kritisk vurdering av egen tilnærming med metode. Den tar også for seg forslag til videre 
arbeid med begrunnelse og involvering inn mot prosjekter og usikkerhet. Alt dette 
representerer en konklusjon for oppgaven. 
 
Vedlegg, fra figur 1-1: 
Til sist en litteraturliste og vedlegg. 
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Kapittel 2: Hvordan, metode 
 

 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg
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2.1  METODE, usikkerhetsstyring i prosjekt  
Metodekapittelet skal illustrere de forskjellige forskningsmessige metodene som finnes, 
som et selvstendig kapittel og som ligger til grunn for oppgaven. 
 
Dette fordi at denne masteroppgaven krever et eget kapittel om metode, ref. opptak til 
oppgaven, se vedlegg (V19). 
 
Som et utgangspunkt har ikke undertegnede gjennomgått kurset i metode, og således liten 
basiskunnskap om forskningsmetodikk. Dette har medført at min tilnærming ikke i 
utgangspunktet har vært klart definert med forskningsmodell, men utviklet seg over tid og 
blitt forankret gradvis i forståelsen av oppgavens problemer. 
 
Kapittelet generelt om forskningsmetodikk er skrevet med utgangspunkt i bøkene 
”Forskningsmetoder og statistikk” (Befring, [11]) og ”Å forske på samfunnet” (Halvorsen, 
[12]) samt søk på nettet og diverse master- og doktorgrads- oppgaver. 
 

2.2  Generelt om forskningsmetodikk 
 
I følge Halvorsen, 1989, så kan forskning sies å være: 
Forskningsbegrepet omfatter all faglig innsats som er rettet mot å gi ny kunnskap. Vi 
snakker da om kartlegging og analyse, om kreativ og langsiktig søking mot ny erkjennelse. 
Når vi arbeider med et slikt mål for øye, gjør vi bruk av bestemte strategier eller 
fremgangsmåter. Dette kalles forskningsmetode. 
 
Metode er den håndverksmessige siden av vitenskapelig virksomhet, eller mer presist 
læren om de verktøy som kan benyttes for å innsamle informasjon. Den type informasjon 
som vi samler inn kalles gjerne for data eller fakta, og de innsamlede data kalles empiri. 
Metode er en systematisk måte å undersøke virkeligheten på. Ved hjelp av metoder kan vi 
bruke våre sanser på en mer disiplinert og gjennomtenkt måte enn det som er vanlig i andre 
av livets situasjoner. Vi ser etter noe spesielt og skjerper dermed oppmerksomheten 
omkring dette, eks. vis ved systematisk å observere noe eller ved å intervjue folk som har 
gjennomlevd et eller annet. Den eller de forskningsmetoder som velges vil være med på å 
bestemme hva en vil se eller oppdage. 
 
I vid forstand er metode noe mer enn undersøkelsesteknikker. Det er læren om å samle inn, 
organisere, bearbeide, analysere og tolke sosiale fakta på en så systematisk måte at andre 
kan kikke oss i kortene, dvs. prinsippet om etterprøvbarhet står sentralt i den 
vitenskapstradisjon som dominerer dagens samfunnsforskning. Vidt definert blir metode en 
fremgangsmåte for å komme fram til ny kunnskap (Tranøy, 1986). Metoden er et 
hjelpemiddel, ikke noe mål i seg selv. 
 

2.3  Generelle trinn i forskningsprosessen 
 
Under er det beskrevet en generell arbeidsgang i prosessen: 
 

1. Problemstillingen formuleres 
2. Forskningsdesign velges 
3. Datainnsamlingsmetode velges 
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4. Måleinstrument designes 
5. Bestemme utvalg, organisere innsamlingen, registrering av dataene 
6. Analyse og tolkning av data 
7. Rapport med vedlegg utarbeides 

 
Problemstillingen formuleres: Dette skal gi en best mulig rød tråd for det videre arbeidet 
med et konkret prosjekt/oppgave. Her forsøker en å avklare hvilke spørsmål oppgaven 
stiller og deretter lager man en strategi for løsning av spørsmålene: 
 

• Hvilke problemer har oppgaven? 
• Avgrense problemstillingen, avklaringsrunde 
• Hvordan skal vi gå frem for å løse disse problemene? 

 
Forskningsdesign velges (se fig.2-1 s.13): På et overordnet nivå bestemmer vi her 
framgangsmåten for å innhente ønsket informasjon, og da må man bestemme seg for 
følgende: 
 

• Hvordan en har tenkt å gjennomføre prosjektet 
• Hvilken metode er best egnet for å løse prosjektet 
• Hva trengs av data 
• Hvor finner vi dataene som kan besvare våre spørsmål 
• Hvordan måler vi disse dataene 

 
Datainnsamlingsmetode velges: Dette er neste skritt i prosessen, og her er det primært tre 
valgmuligheter: 
 

• Finne primærdata fra prosjekt 
• Finne sekundærdata fra prosjekt 
• En kombinasjon av disse 

 
Her kan nevnes, og som er vanlig, at hvis man ønsker å bruke primærdata medfører det et 
design av måleinstrument. Her kan man tenke seg utarbeidelse av et spørreskjema med 
avklaring av måleskala for svarene som vil komme inn. Her er det viktig at utformingen 
sikrer en mest mulig lik og objektiv vurdering av innhentet informasjon for den videre 
analysen. 
 
Så kommer det å Bestemme utvalg, organisere innsamlingen, registrering av dataene. Ofte 
må man gjennomføre en undersøkelse etter et utvalg i populasjon. Med populasjon menes 
det totale antallet elementer som vi vil si noe om, her bedriften eller hele den gruppen av 
mennesker man ønsker å vite noe om. Måler man absolutt alle elementene i en populasjon 
kalles det Census. Som regel har man av forskjellige årsaker ikke mulighet til å undersøke 
alle enhetene i populasjonen (tid, økonomi, etc). Da tar man stikkprøver og velger ut et 
bestemt antall enheter fra populasjonen (populasjon element), som vil representere utvalget 
(sampling) i undersøkelsen. Forutsetningen for å gjøre dette er: 
 

• Det er nok likheter blandt elementer i en populasjon til at det er mulig å si noe om 
helheten ut ifra noen få elementer. 

• Noen elementer vil underestimere verdier, mens andre vil overestimere verdiene. 
Resultatet av disse tendensene er at middelverdien for utvalget vil ligge i nærheten 
av middelverdien for populasjonen. 
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Etter dette kan man starte datainnsamlingen man trenger. Disse kan enten være kvalitative 
eller kvantitative. Valg avhenger av problemstillingen som skal løses i prosjektet. Denne 
innsamlingen kan foregå på flere forskjellige måter og kan variere med problemstillingen 
til prosjektet og i praksis som regel en kombinasjon. Her kan nevnes tre muligheter: 
 

• Intervju eller samtale 
• Snakke med personer via telefon, mail, post, messenger, etc. 
• Data gjennom observasjoner 

 
Som sagt er det ofte slik at man kombinerer de tre nevnte muligheter. 
 
Analyse og tolkning av data: Innsamlet data kan være ubrukelige hvis de ikke blir analysert 
og tolket i forhold til problemstillingen. Her er det om og gjøre å være nøyaktig, og de 
innsamlede primær- og sekundær- data tolkes og vurderes slik at mulige sammenhenger og 
mønstre som kan gi grunnlag for bestemte antagelser fremkommer. Disse sammenhengene 
skal være etterprøvbare av andre og at de er logisk systematisk korrekt satt opp. De 
konklusjoner man trekker må redegjøres for i rapporten, slik at andre kan kontrollere og 
kritisere resultatene. Jeg som står for undersøkelsen må stille meg kritisk og uten 
fordommer til mine egne oppfattelser og antagelser. Og redegjøre for eventuelle svakheter 
og unøyaktigheter ved valgt form hører med i rapporten, slik at alle målgrupper som leser 
rapporten kan danne seg et bilde av betydningen dette har for konklusjoner og antagelser 
en har gjort. 
 
Rapport med vedlegg utarbeides: Dette er den siste fasen i prosjektet, og skal redegjøre for 
de tidligere fasene som er gjennomført. Rapporten skal også vurdere resultater, trekke 
konklusjoner, og komme med mulige anbefalinger til løsninger på problemet. I vedleggene 
tar en med mer detaljer om hvordan prosjektet er blitt løst og utført, samt en mer faglig 
detaljert diskusjon som ikke vil være direkte relevant for løsningen av prosjektet. Eks.vis 
kan dette være tabeller som har dannet grunnlag for konklusjonene i rapporten, notater 
eller statusrapporter som viser prosjektets arbeidsmetodikk. 
 

2.4  Forskningsmetoder, folkloristikk  
Publisert av Arve Thorsberg, 10. januar 2006, [33]. 

Metoden er veien mot målet. Folkloristisk forskningsmetode er grovt sett spørsmålet om 
hvordan man frembringer et forskningsmateriale, og hvordan man behandler 
forskningsmaterialet for å få det til å avgi svar på de spørsmålene man vil stille det.  

Folkloristikken kan karakteriseres som et fag som langt på veg skaper sine egne kilder. Når 
man arbeider går man enten til arkiver og biblioteker for å hente fram kilder som er fiksert 
av tidligere forskere, eller man gir seg ut i felten for selv å fiksere de kildene man skal 
jobbe videre med. Kvaliteten på kildemassen man mobiliserer legger premisser for hvilke 
resultater forskingen kan munne ut i. Hvordan man kan gå frem for å få et godt kildetilfang 
er derfor et sentralt spørsmål. I feltarbeidssituasjonen har forskeren en særlig aktiv rolle 
som kildeskaper, og de praktiske og etiske spørsmålene som kan knyttes til feltarbeidet er 
viktige i folkloristikkfagets metodelære. 

Folkloristikken er et fortolkende fag. Vi ønsker å forstå og beskrive ulike former for 
menneskelig ekspressivitet. Derfor finner man i folkloristikken en nokså beskjeden bruk av 

MOSUS 9  



 

kvantitative metoder (som fremlegger resultater med tall) og en overveiende bruk av 
kvalitative metoder (som fremlegger resultater med språk).  
Noen av de viktigste fortolkningsstrategiene i folkloristikken er: 

Historisk metode 
Med en historisk metode vil man forstå kulturelementer ved å se dem og skrive dem inn i 
historiske sammenhenger. Det kan dreie seg om konkrete spørsmål om hvem som gjorde 
hva, når. (Når kom de første balladene til Norden, og med hvem kom de? se Bengt R. 
Jonsson: Den nordiska balladgeneren i Smulen, Årsbok för vis och folkmusikforskning 
1989 s.54-118) Det kan også dreie seg om å etterspore større kulturelle prosesser. (Når 
sluttet de folkelige visjonene å være gangbare fortellinger for den norske øvrigheten, og 
hvorfor skjedde dette skiftet i holdning? se Arne Bugge Amundsen: "Mig engelen tiltalte 
så" i "Sæt ikke vantro i min overtros sted" : festskrift til Ørnulf Hodne Oslo 1995) I studiet 
av tradering, som er så grunnleggende i mye folkloristikk, gjør man bruk av historisk 
metode i kartleggingen av tradisjonslinjer.  
 
Komparativ metode 
Å bruke komparativ metode er å sammenlikne; man sammenlikner mer eller mindre 
tilsvarende gjenstander av kulturelt-gods eller egenskaper ved kultur og samfunn. 
Motivene for å sammenlikne kan være ulike. Man kan sammenlikne for å kartlegge 
mønstrene i kulturell spredning og utvikling. (Liestøls balladestudier, for eksempel Norske 
trollvisor og norrøne sogor, doktoravhandlingen fra 1915) Eller man kan sammenlikne for 
å få kultur til å fremtre i kontrast (noe for eksampel den amerikanske folkloristen William 
M. Clements har demonstrert i boken Native american verbal art : texts and contexst 
(University of Arizona press 1996). Her har han kronologisk, men punktvis og komparativt 
tatt for seg den litterære behandlingen av indianerenes talekunst.) 
 
Nærlesing 
Når et kulturelt uttrykk er dokumentert og dokumentasjonen ligger på skrivebordet, kan det 
være gunstig å gi det kulturelle uttrykket en grundig og inngående fortolkning. Man vil 
ofte oppdage at kulturelle uttrykk kan bære en meningsrikdom som er større enn det man 
oppdager ved første øyekast. Både disiplinert, systematisk arbeid og en godt utviklet 
forestillingsevne er gode hjelpemidler for den som vil trenge inn i ekspressiviteten til 
kulturelle uttrykk. 
 
Kontekstualisering 
Konteksten er alt det som ligger umiddelbart omkring det man har bestemt skal være 
objektet for en undersøkelse. Aktuelle kontekster kan derfor være mangt og meget, men 
det man oftest tenker på er de større sosiale og kulturelle sammenhengene studieobjektet er 
innleiret i. Man spør for eksempel: Hvilke øvrige sosiale relasjoner står aktørene i det 
aktuelle opptrinnet i? Hvilket øvrige kulturelle reservoar blir det trukket veksler på i det 
aktuelle uttrykket? 

Innenfor disse fire store metodetypene (som utmerket godt kan gli over i hverandre) finnes 
det et vell av videre spesialiseringer. For eksempel er struktur- og forløpsanalyser, 
performanseanalyse, semiotikk og dekonstruksjon former for nærlesing. Thick description 
og funksjonsanalyse er former for kontekstualisering.  

Dette er en overordnet plan for hvordan forskningsprosjektet skal gjennomføres. I denne 
oppgaven vil varianter av de 4 overordnede metoder bli benyttet. Det er i hovedtrekk to 
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hovedretninger som vil kunne sies å være aktuelle som tilnærming, generelt og for min 
oppgave: 
 

• Induktiv tilnærming 
• Hypotetisk deduktiv tilnærming 

 
Induktiv tilnærming: Her forsøker man å tilnærme seg en virkelighet man ikke kjenner. Her 
ligger det i utgangspunktet ingen hypoteser til grunn og man starter med en vag og lite 
presis problemstilling. Formålet er ikke å holdbarhetsbelyse teorier gjennom å teste 
hypoteser, men å utvikle begreper om fenomen som skal studeres mtp størst mulig 
helhetlig forståelse av alle aspekter. Dette er en fleksibel tilnærming som ikke låser seg til 
en bestemt metode for datainnsamling i forkant. Denne metoden er anvendelig ved 
observasjon og analyse av spesielle ting som kan føre til nye problemstillinger, og 
muligens ny teori. Her er det vanelig å bruke en form for eksplorerende studie eller 
pilotundersøkelse, ved denne tilnærming (som igjen kombineres med de 4 metodene). 
 
Hypotetisk deduktiv tilnærming: Her forsøker man å tilnærme seg virkeligheten gjennom 
testing av holdbarheten av bestemte teorier med hypotesetesting. Man forutsetter en presis 
problemstilling og man vet hva en skal innhente informasjon om. Hypotesen som er utledet 
fra en bestemt teori, vil da bestemme valg av metode, innhenting av data og analysen av 
problemet. På dette grunnlaget får en verifisert eller falsifisert hypotesen, og det vil foregå 
en stadig bedring av teoriene. Metoden har fundert i naturvitenskapen i århundrer og har 
som utgangspunkt tiltro til en absolutt og objektiv kunnskap. 
 
Med bakgrunn i disse to hovedretningene er det to typer forskningsdesign som kan 
klassifiseres ut fra hvordan man nærmer seg problemstillingen: 
 

• Kvantitativ metode: Har sin referanse til empirisk forskning som ønsker å innhente 
et lite, men sammenlignbare data fra flere enheter. Så blir disse dataene uttrykt i 
variabler og kvantifiserbare størrelser som blir analysert nærmere. Det innhentes 
data fra et representativt utvalg, og det er vanlig å benytte formen spørreskjema 
som intervju eller svarskjema. Vi snakker vanligvis om store datamengder med få 
problemstillinger en ønsker å belyse. Først og fremst ønsker man å oppnå generell 
kunnskap om problemområdene og ikke dypere innsikt om problemene. 

• Kvalitativ metode: Har sin referanse i å studere ett enkelt fenomen grundig. Man 
utfører et empirisk studie om en gruppe, en person, avgrenset bedrift, kultur hvor en 
samler inn mye informasjon. Her gjør man vanligvis en dybdestudie av problemet 
som skal belyses. Her er målet å gi forskeren eller lignende muligheten av å komme 
nærmere sentrale kjennetegn ved problemet slik at en kan lage relevante 
forklaringsmodeller. Metoden er mindre systematisk ved innsamling av data og er 
mer preget av intuisjon enn kvantitative metoder. Kvalitative metoder er mer egnet 
når en søker forståelse og innsikt i enkeltfenomener og man kan forvente 
tilbakemeldinger hvor objektet er lite bevist på egne holdninger og meninger. 
Metoden brukes ofte som forundersøkelse for store kvantitative undersøkelser. Ett 
eksempel er kost – nytte analyser som brukes mye innen samfunnsøkonomi. Her 
søker man å kvantifisere kvalitative forhold (som eks.vis det å sette tall på ett 
miljøforhold), slik at man kan gå videre med denne info inn i store kvantitative 
undersøkelser. Da blir altså kvalitative forhold brukt inn i kvantitative metoder.  
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2.5  Forskningsprosessen og Forskningsdesign 
 
Ved utlevering av oppgaveteksten er problemstillingen og en del rammebetingelser gitt. 
Det er min oppgave å velge en fremgangsmåte som besvarer problemstillingen på en best 
mulig måte innen rammene gitt i oppgaveteksten samt de avgrensinger jeg selv gjør. Under 
vises en generisk fremgangsmåte for å planlegge et forskningsprosjekt. De tre første 
trinnene er utført i oppgaveteksten, og jeg har  gjennomført de to påfølgende trinn, valgt 
forskningsdesign og metode for datainnsamling.  
 

• Situasjonsanalyse: Dagens situasjon 
• Rammebetingelser: Hva gjelder, kritiske faktorer, tid-penger-kunnskap, bruk av 

resultatene. Utarbeidelse av tidsplan og handlingsplan. 
• Valg av problemstilling: Hva skal jeg gjøre, definere hovedproblemene. 
• Valg av forskningsdesign: Hvilke fremgangsmåte og metode skal brukes for å løse 

problemet. Denne oppgaven vil velge et Eksplorerende design (pkt 2.7 s. 14). 
• Valg av datainnsamlingsmetode: Hvordan samle inn data, og her brukes det en 

induktiv tilnærming (litteratur, case, intervju, observasjon med mer). 
• Utvalgsplan og operasjonalisering: Hvem, hvilke, hvordan (utarbeide skjemaer med 

mer). 
• Gjennomføring og databehandling: Undersøkelse gjennomføres, struktureres for 

analyse. 
• Dataanalyse: Analyseres for å trekke konklusjoner (forskjellige analyseformer). 
• Formidling: Beskrivelse av formål, gjennomføring, feilkilder, hovedkonklusjon. 

Rapport leveres. 
• Oppfølging: Hva skjer med resultatene? Vil de bli brukt? Læring? 

 
I figur 2-1. har jeg beskrevet overordnet logikk for mitt forskningsdesign. 
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 av data

Formidling av 
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Figur 2-1: Mitt forskningsdesign. 
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2.6  Eksplorerende  
Jeg har valgt et eksplorerende design for min oppgave. Eksplorerende design omfattes 
normalt av en skrivebordsundersøkelse, og en feltundersøkelse basert på en kvalitativ 
metode. I mitt tilfelle er dette en undersøkelse av praksis i prosjekter på området 
usikkerhetsstyring. Eksplorerende design anvendes hovedsaklig når problemstillingen er 
uklar eller veldig grov, m.a.o. i tilfeller der klare hypoteser ikke lar seg oppføre. Designet 
er særlig anvendelig i situasjoner hvor man står overfor et område  (usikkerhetsstyring) 
man ønsker å kartlegge, og hvor man ikke har klart for seg hvorledes problemet skal 
analyseres. Eksplorerende designs oppgave er å produsere kvalitative data som kan gi 
innsikt og/eller en helhetsforståelse av problemstillingen. Årsaken til dette ligger i at 
eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner av problemstillingen.  
Dvs. at man begynner å studere et område uten at man på forhånd har utarbeidet en 
plan/oversikt over hva man skal studere. Man vet derfor ikke på forhånd hva resultatet av 
observasjonene blir. Designet brukes derfor ofte som forundersøkelser, dvs. som en 
innledende undersøkelse for å samle inn den informasjon man trenger for å kunne gå 
videre i en forskningsprosess. I mitt tilfelle betyr dette at Statsbygg og PUS får satt fokus 
på området og at de kan arbeide videre med mitt materiale og videreutvikle det i 
kommende år. Jeg vil vektlegge de samme elementer som normalt inngår i slike 
forundersøkelser (også kalt pilotundersøkelser): 
 

− Oppsporing av relevant teori, litteratur, relevante data, etterlignbare instrumenter og 
opplegg; oppgavens første del. 

− Kontakt med informanter og andre ressurspersoner om ”hva de ville lagt vekt på”, 
”hva de ville undersøkt selv”; intervjuer med eksterne interessenter 

− Gjennomgang av relevant mediestoff; papers, tidsskrifter etc.  
 
Siden eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner oppnår jeg en 
kontinuerlig læreprosess. Jeg behøver som nevnt ikke å vente til alle dataene er innsamlet 
og analysert før jeg lærer noe av undersøkelsen jeg har foretatt. Desto lenger jeg studerer 
problemet, dess mer kunnskap får jeg om problemstillingen. 
 

2.7  Datainnsamlingsmetode 
Oppgaven inneholder en del punkter som er relativt uavhengige, men som skal ende opp i 
et bidrag til Statsbyggs usikkerhetsstyring og forskningsprosjektet PUS. Til denne type 
problemstilling er det fornuftig, ifølge Yin (2003), å bruke case. Case kommer av ordet 
casus og betyr ”det enkelte tilfelle”.  
Jeg kommer som nevnt til å benytte to ulike datainnsamlingsmetoder. Jeg vil gjennomføre 
en skrivebordsundersøkelse, et litteraturstudium hvor jeg samler inn sekundærdata. Det vil 
si data som allerede er samlet inn av andre til andre formål (teori, artikler, undersøkelser). 
Jeg vil også foreta en feltundersøkelse ved at jeg aktivt samler inn primærdata (intervjuer, 
diskusjoner, konferanser, møter). Feltundersøkelsens oppgave kan normalt betraktes som 
tredelt. Feltundersøkelsen skal beskrive et område, forklare et område eller forutsi et 
område. Jeg bruker begge innsamlingsmetoder samt spørreundersøkelse (og intervju), 
grunnet den informasjon jeg er ute etter. I dette tilfelle vil nok primærdata gi det største 
bidrag til det teoretiske underlag. 
 
Primærdata: Det er nye data som er innsamlet av bla. forskere selv gjennom bruk av en 
eller flere datainnsamlingsmetoder. 
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Sekundærdata: Det er informasjon som allerede foreligger i en eller annen form og som er 
mer eller mindre tilgjengelig. Andre forskere kan ha innsamlet disse. Disse vil ofte ikke 
være systematisert med tanke på at andre skal gå inn å sjekke disse. 
 
Skal man bruke primærdata må det designes et måleinstrument. Spørreskjema er et godt 
eksempel på dette og da må man ta hensyn til følgende: 
 

• Få med all informasjon 
• Klargjør og definer begreper man ønsker å måle 
• De teoretiske begrepene må mest mulig gjøres om til målbare variabler 

(operasjonalisere) 
• Få opp en måleskala til svarene 
• Analysere mulige svar spørsmålene vil gi 
• Analysere logisk rekkefølge på spørsmål og layout 
• Informasjonsskriv om undersøkelsen, slik at tillit skapes 
• Teste ut spørreskjema i forkant, slik at unødvendigheter unngås 

 
Min oppgave har med en spørreundersøkelse, hvor jeg har tatt hensyn til alt dette. 

2.8  Kvalitet og feilkilder 
Valg av forskningsdesign, metode og perspektiv vil påvirke forskningens gyldighet og 
pålitelighet. Ved kvalitative undersøkelser ligger feilkildene oftest i valg av problemstilling 
og hos intervjueren/observatøren. Ved å følge en god konstruksjon av ”måleinstrument” 
som beskrevet i pkt. 2.11 s. 16, vil en redusere feilkildene, men ikke ta de helt bort. Vi er 
subjektive og tolker fortløpende slik at det alltid vil finnes mulige feilkilder i kvalitativ 
undersøkelse. Forutsatt at problemstillingen er riktig, ser vi på intervjueren (oss selv) som 
mulig feilkilde. Vår erfaring, kunnskap, kreativitet og innsikt i problemstillingen vil være 
avgjørende for forskningsresultatet. Hvordan forskeren ”tolker” sine funn og dermed også 
hvilke resultater og konklusjoner man valgte å trekke frem. I hvert ledd av denne prosessen 
kan det oppstå feil, og måten vi tolker budskapet kan være annerledes enn det senderen 
hadde ment. For å minimere slike feil kan vi bruke kontrollspørsmål, gjentagelser og 
intervjuer av flere personer om samme tema. Videre kan man sende intervjuene tilbake til 
respondenten for gjennomsyn med evt. tilbakemeldinger.  
 
Under bearbeidelsen av dataene vil det nødvendigvis foretas noen forenklinger for å gjøre 
stoffet håndterlig. Her kan også nyanser forsvinne.  
 
Vi snakker ofte om to hovedkategorier av feil, utvalgsfeil og målefeil. 
 
Utvalgsfeil er feil i utvalgsplanen og målefeil er dårlige spørreskjemaer, dårlige 
intervjuere, manglende svar og/eller feil databehandling 
 
Ved bruk av kvalitative data er det tre elementer en bør vurdere for å avgjøre verdien av 
dataene en ønsker å benytte: Er det lenge siden dataene ble samlet inn? Skriv referat med 
en gang slik at dataene er mest mulig riktige. En må være bevisst hvem man intervjuer slik 
at opphavet til de dataene du samler inn er relevante i forhold til problemstillingene. En må 
også ha en kontroll av dataene. 
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2.9  Dataregistrering 
Her må man skille på kvantitative og kvalitative teknikker som velges. Kvalitative 
teknikker er mer tidkrevende og mer arbeidsomt å bearbeide. Kvantitative teknikker har 
som regel en utsendelse av et spørreskjema som skal besvares og sendes tilbake ferdig 
utfylt. Da har en informasjonen tilgjengelig, mens for kvalitative teknikker med intervju og 
lignende fort kan blande informasjon. Det er derfor viktig å skrive referat med en gang 
etter intervju. Ved intervju kommer man også ofte mer i dybden enn ved et spørreskjema, 
så det er viktig i forkant vurderer hvordan spørsmål og svar skal vektlegges. 
 

2.10  Datainnsamling: Spørreskjema, intervju 
Konstruksjon av måleinstrument 
Det er viktig å utvikle gode spørreskjemaer krever systematisk arbeid og en klar forståelse 
for hva en ønsker å oppnå ved intervjuet. Spørreskjemaer utvikles etter følgende hovedmal: 
 

• Før opp den ønskede informasjon, viktig å få frem all informasjon som trengs for å 
løse problemet en står ovenfor. 

• Klargjør og definer begrepene man ønsker å måle, klart og entydig. 
• Operasjonaliser definisjonene, dvs. gjør de teoretiske begrepene om til målbare 

variabler der det er mulig. 
• Ta standpunkt til måleskala som skal benyttes på svarene. 
• Vurder hvilke svar spørsmålene vil gi. Det må avklares om svarene en ønsker skal 

være utredninger hvor det er rom for subjektive vurderinger fra respondenten og 
intervjueren ved eks.vis bruk av dybdeintervju. Det kan også være slik at svarene 
skal være kategoriserbare i form av svaralternativer ved hvert spørsmål. 

• En må vurdere spørsmålsrekkefølge og layout for hvordan man har tenkt å utføre 
intervjuet. Disse har forskjellig betydning avhengig av om man velger personlig 
intervju, tlf. intervju eller intervju via digitale medier. Ved de to første har en 
mulighet for presisering og utdypning ved uklarheter eller missforståelser, noe som 
ikke går gjennom digitale medier. Viktig å ha en klar logisk rekkefølge og at 
svarene ikke overlapper hverandre for mye. Start med enkle og ufarlige spørsmål 
for så å gå videre med mer kompliserte eller ømtålige emner. 

• Lag et presentasjonsskriv som leveres med hvis en bruker digitale medier, eller 
fremfør dette muntlig ved personlig og tlf. intervju. Presentasjonsskrivet skal  
informere om hvem som intervjuer, hvorfor og hva svarene skal benyttes til. Er 
svarene anonymisert, hva vil en ”tjene” på å være med – for å skape den 
nødvendige tilliten og fortroligheten som er helt avgjørende for å få til et godt 
samarbeid med respondenten. 

• Det bør utføres en form for pretest av spørreskjemaet for å sikre at en ikke har med 
unødvendige spørsmål og for å sjekke om alle spørsmålene er entydige og klare. 
Dette bør utføres uansett hvor god man er eller hvor mye erfaring man måtte ha 
med utforming av spørreskjemaer. Hvis det er mulig bør spørsmålene testes på 
noen i den målgruppen som er tiltenkt intervjuet og når det endelige spørreskjemaet 
foreligger, bør man gå igjennom antatte analyseprosedyrer. Jo mer en har vurdert 
av analysefasen på forhånd, desto større sjanse er det for at en stiller de ”riktige” 
spørsmålene, og dermed får gjennomført en god kartlegging eller undersøkelse. 

 
Min oppgave har både med spørreundersøkelse og intervju basert på det ovennevnte. 
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Spørreundersøkelsen ble gjennomført med hele Byggherreavdelingen (B) i Statsbygg (94 
stk) som  valgt populasjon og er vedlagt denne oppgaven, se vedlegg (V9). 
Spørreundersøkelsen er en kvantitativ teknikk som har til hensikt å få frem informasjonen 
fra relevante personer i Statsbygg. 
 
Intervju ble gjennomført med alle prosjektlederne for casene (6 stk), og med to av lederne i 
B som valgt populasjon og er vedlagt denne oppgaven, se vedlegg (V10). Intervjuene er en 
kvalitativ teknikk som har til hensikt å gå i dybden i informasjonen, og det ble skrevet 
referat fra intervjuene med en gang. Spørsmål og svar var i forkant vurdert og også 
hvordan disse skulle vektlegges gjennom en modell, se kap. 6 og vedlegg (V21), modell 
for måling og forbedringspotensialet knyttet til usikkerhetsstyring, som PUS vil bruker. Jeg 
velger i denne oppgaven en friere og mer personlig tolkning kombinert med noe fra nevnte 
modell. Se vedlegg (V10). 
 

2.11  Oppsummering 
Oppsummering: Min oppgave som handler om usikkerhetsstyring i prosjekt, synes jeg det 
er hensiktsmessig å bruke et eksplorerende design som metode. Eksplorerende design 
omfattes normalt av en skrivebordsundersøkelse, og en feltundersøkelse basert på en 
kvalitativ metode. I mitt tilfelle er dette en undersøkelse av praksis i prosjekter på området 
usikkerhetsstyring. Eksplorerende design anvendes hovedsaklig når problemstillingen er 
uklar eller veldig grov, m.a.o. i tilfeller der klare hypoteser ikke lar seg oppføre. 
Metoden som selvstendig del er vedlagt oppgaven, se vedlegg (V7). 
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Kapittel 3: Fremgangsmåte 
 
 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg
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3.1  Oppgaven 
Oppgaven min baserer seg på følgende: 
 

• Erfaring 
• Lært metode 
• Lest teori 
• Innhentet empiri 

 
Under har jeg kort redegjort for min fremgangsmåte. 

3.2  Fremgangsmåte 
Mitt lærings løp for denne oppgaven er som følger: Jeg har hele tiden vært i 100% jobb 
som prosjektleder, slik at man må se fremgangsmåten i lys av dette. 
 
Jeg startet opp masterstudie – prosjektledelse – ved NTNU- videre i 2002. Jeg 
gjennomførte basismodulen og spesialmodulen frem til 2006. Der tok jeg bla. en modul 
som inneholdt usikkerhet med usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring.  Da jeg startet 
opp masteroppgaven i 2006 var det naturlig for meg å velge noe innen området usikkerhet, 
da jeg synes det er viktig og riktig for gjennomføring av prosjekter. Jeg måtte også ta med 
en selvstendig del om metode, som også skulle integreres i oppgaven. Denne ga meg et 
godt innblikk i forskningsmetodikk, og var starten på læring for masteroppgaven.  
 
Begrepene og terminologien knyttet til usikkerhetsstyring var ikke entydig, og jeg begynte 
oppgaven med å sette meg inn i deler av teorien, og forståelsen av kompleksiteten kom inn 
etter hvert. Usikkerhetsanalyser er bare et del- virkemiddel for usikkerhetsstyring, som jeg 
mer og mer fikk forståelsen av. Jeg var også, gjennom jobb, involvert i PUS og fikk etter 
hvert etablert prosjektet Styring av Usikkerhet i Statsbygg (SUS). 
 
Min forståelse og læring gikk i fra en noe naiv oppfatning av hva usikkerhetsstyring var 
eller kan være, til en klar bevisstgjøring av problemstillingene knyttet til 
usikkerhetsstyring. 
 
Det var oppnevnt en intern prosjektgruppe som skulle jobbe med SUS i Statsbygg. Vi 
jobbet sammen for å få opp et mandat, se vedlegg (V11),som først og fremst var viktig å få 
forankret i ledelsen i Byggherre (B). Vi var enige om at dette skulle være Statsbyggs 
bidrag inn mot PUS. 
Forankringsarbeidet var også et suksesskriterier både for min oppgave og for SUS. 
 
Etter dette behandlet toppledergruppa i Statsbygg denne sak, se vedlegg (V12),hvor 
hovedpunktene med en kort beskrivelse er gjengitt i 3.2. 

3.3  SUS, kort beskrivelse for toppledelsen 
Statsbygg tar samfunnsansvar 
Statsbygg har som visjon å være Statens førstevalg. Visjonen skal virke retningsgivende 
for hvilke kunnskap Statsbyggs medarbeidere burde søke. Ved hjelp av visjonen kan vi 
medarbeidere i Statsbygg bedømme og rettferdiggjøre den kunnskapen vi tilegner oss og 
benytter til daglig. Statsbyggs visjon fordrer at vi i fellesskap klarer å levere fremragende 
løsninger og verdi utover det. Løsningen leveres bruker i form av byggverk, mens verdien 
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fremkommer som den samfunnsøkonomiske nytten. Visjonen vår krever dedikert innsats, 
en innsats i form av forbedring slik Øivind Christoffersen uttalte; 
 
”…omgivelsene endrer seg, og faktum er at den som står stille vil gå bakover. Derfor må 
Statsbygg kontinuerlig forbedre sine prosesser og opparbeide ny forståelse. En holdning 
om å bli bedre må innprentes. Enhver medarbeider i Statsbygg må forstå betydningen og 
verdien av å arbeide systematisk. De må se seg selv som en del av en verdikjede, hvor det 
er like viktig og tilrettelegge for at andre kan gjøre sin jobb godt, som det er å tilrettelegge 
for eget arbeid. Hvert ledd i organisasjonen må defineres i forhold til det siste leddet, som 
er organisasjonens visjon, målsetninger og forventninger.” (Lederbulletin, 2006), [31]. 
 
Noe av det viktigste for Statsbygg i kommende 4 årsperiode er å ta samfunnsansvar. 
Statsbygg skal ta samfunnsansvar og være en tydelig samfunnsaktør og en pådriver i 
bransjen, og skal gjennom god samhandling bidra til at våre aktiviteter virker positivt i 
våre omgivelser og lokalsamfunn. 
Med referanse til ovennevnte  kreves det at vi i større grad enn i dag betrakter våre 
prosjekter som åpne systemer som er til for å dekke et behov som har oppstått i våre 
omgivelser. Når omgivelsene endrer seg, vil behovet endres og naturlig nok bør også 
prosjektet tilpasse seg denne virkeligheten. 
 
”En stor del av Statsbyggs verdiskaping består i å styre og lede prosjekter.  Derfor er det 
avgjørende at våre medarbeidere i tillegg til høy byggteknisk kompetanse også evner å få 
til samspill med og mellom andre aktører internt og eksternt. Å lykkes med ledelse av 
prosjekter er vår viktigste suksessfaktor, sier administrerende direktør Øivind 
Christoffersen.” (Lederbulletin, 2006), [31] 
 
Ledelsen foreslår følgende forbedringsområder med tiltak:
 
Forbedringsområde Tiltak 

Styring av reserver og marginer med 
utstrakt bruk av stokastiske metoder og 
kostnadsintervaller. 

Blant annet usikkerhetsanalyse. 
Usikkerhetsgruppa ser på dette i 
Byggherreavdelingen (B). 

Kunnskap om omgivelsene. ”No project 
is an island” – Bruker og 
markedsforståelse 

Interessentanalyse. 
Usikkerhetsgruppa ser på dette i B. 
Kunde og Markeds Avdelingen 
(KMA) kan bidra her. 

 
Disse forbedringsområde omhandler usikkerhetsstyring. 
 
SUS ble etablert som prosjekt, som startet med et oppstartsseminar, som er en del av 
innhentet empiri.  

3.4  Oppstartsseminar 
Jeg organiserte et oppstartsseminar for alle i de utvalgte prosjekt- casene, ledelsen med 
involvering fra resten av organisasjonen. Vi leide inn ekstern hjelp fra PUS/NSP/SINTEF 
som prosessledere, samt et foredrag fra Tor Inge Johansen i Statoil og styreleder i PUS. 
 
Målet med dette seminaret var å starte en prosess (SUS), forankre dette i prosjektene 
sammen med ledelsen, gjennomføre gruppeoppgaver knyttet til temaet usikkerhetsstyring, 
se vedlegg (V13), samt få til et samspill og samarbeid med alle prosjektdeltagerne gjennom 
faglig påfyll, gruppearbeid og sosialt samvær (med kjelketur ned korketrekkeren). 
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Alle tilbakemeldinger vi fikk var ubetinget positive, og nytteverdien er beskrevet i de andre 
kapitlene.  

3.5  Spørreundersøkelse og intervju 
Da jeg har valgt eksplorerende design for min oppgave ønsket jeg å få inn primærdata 
(intervju) og sekundærdata (eksisterende situasjon) i Statsbygg hos Byggherre avdelingen 
som gjennomfører byggeprosjektene. Denne spørreundersøkelsen er en del av en 
kartlegging av "as is" hos hver av bedriftene i PUS, for å finne ut hva som gjøres av 
usikkerhetsstyring i dag. Kartleggingen består blant annet av gjennomføring av seminarer, 
intervjurunder, innsamling av metoder og spørreundersøkelser. 
 
Vi har gjennomført et oppstatsseminar for SUS dokumentert, se vedlegg (V13),og vi 
samler inn eksisterende metoder gjennom SUS (ferdig høsten 2007). I oppgaven min tar 
jeg for meg spørreundersøkelsen med analyse, og intervju med caseprosjektene i SUS samt 
intervju med deler av ledelsen i B (Hilde Nordskogen og Siw Hege Gundersen), med 
analyse. Spørreundersøkelsen og intervjuguiden, se vedlegg (V9) og (V10). 
 
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen er, som sagt, en del av et større forskningsprosjekt i regi av Norsk 
Senter for Prosjektledelse (NSP). Forskningsprosjektet går over fem år, og heter ”Praktisk 
styring av usikkerhet i prosjekt sett fra prosjekteiers perspektiv (PUS)”. Prosjektet har seks 
deltagende organisasjoner: Statoil, Telenor, Statens Vegvesen, Forsvaret, Jernbaneverket 
og Statsbygg. Denne spørreundersøkelsen er en del av en ”as is” undersøkelse som skal 
gjøres hos hver av bedriftene for å kartlegge hva som gjøres av usikkerhetsstyring i dag. 
 
Analyse av usikkerhet har i de siste årene blitt mer og mer en naturlig del av det 
beslutningsgrunnlaget som fremlegges før prosjekter blir satt ut i livet. Det er samtidig 
nedlagt betydelig forskningsinnsats for å få disse analysene så gode og relevante som 
mulig. Det er viktig å merke seg at man har valgt å snakke om usikkerhet og ikke bare 
risiko. Dette er gjort i bevisstheten om at det er i usikkerheten også mulighetene ligger, og 
at det fortsatt ligger en utfordring i å få analyser som også søker å få frem 
oppsidepotensialet i prosjektene. 
 
Nå står utviklingen av usikkerhetsstyringen for tur. Utgangspunktet for noe av arbeidet er å 
gjøre usikkerhetshåndtering til en del av prosjektkulturen, som da også skal være en 
mulighetskultur, og på denne måten få løftet styringselementet fram blant de daglige 
gjøremålene, og ikke bare som sjeldne analysestunts. 
 
Hensikten med spørreundersøkelsen er å finne ut om det er forhold knyttet til kunnskap, 
motivasjon, ledelse, bedriftskultur, bedriftsmiljø etc. som er viktige for å fremme 
usikkerhetsstyring, og hvor det finnes potensiale til å gjøre usikkerhetsstyringen bedre. 
 
På denne typen spørsmål finnes det få objektive svar. Vi var derfor på jakt etter subjektive 
meninger. Spørsmålene var organisert i en spesiell og en mer generell del. I den generelle 
delen søker vi å få fram respondentens mening om prosjektenes og virksomhetens forhold 
til usikkerhetsstyring og hvordan respondenten oppfatter at den generelle kulturen på alle 
nivåer i din virksomhet er i forhold til det å utføre god usikkerhetsstyring i prosjektene. 
 
Funnene i spørreundersøkelsen er gjengitt i kap.5, med analyse i kap. 6. 
Spørreundersøkelsen er  vedlagt, se vedlegg  (V9). 

MOSUS 21  



 

 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført med hele Byggherreavdelingen (B) i Statsbygg (94 
stk) som  valgt populasjon og er vedlagt denne oppgaven, se vedlegg (V9).  
 
Intervju 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle sammenhenger. Det vil 
til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot faktorer som hvem man intervjuer, 
kanskje er det prosjektavhengig og hvor mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er 
tenkt utformet som relativt bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite 
strukturerte. Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
Jeg  intervjuet alle prosjektlederne i caseprosjektene, samt Direktør for B (Hilde 
Nordskogen) og Avdelingsdirektør for BP (prosjektadministrasjon, Siw Hege Gundersen). 
Alle intervjuene foregikk mellom meg og kun den ene personen, slik at vi fikk til ”den 
gode samtalen”, og andre spørsmål og temaer ble tatt opp. Funnene i intervjuet er gitt i 
kap. 5, med analyse i kap. 6. Hele intervjuet med svar er vedlagt, se vedlegg (V10). 
 
De som ble intervjuet var (casene og deler av ledelsen): 
 

- IFI 2: Olaf Melbø 
- Samisk Vitenskapssenter: Hans Petter Bjørvik/ Guri Lande 
- Regjeringens representasjonsanlegg: Lasse Kwetzinsky 
- Halden fengsel: Arnold Pedersen (han hadde ikke tid, så denne utgår) 
- Folkehelsa: Peder Hagen 
- R6: Bård Rane 
- Direktør B: Hilde Nordskogen 
- Avdelingsdirektør BP: Siw Hege Gundersen 

 
Intervju ble gjennomført med alle prosjektlederne for casene (6 stk), og med to av lederne i 
B som valgt populasjon og er vedlagt denne oppgaven, se vedlegg (V10). Intervjuene er en 
kvalitativ teknikk som har til hensikt å gå i dybden i informasjonen, og det ble skrevet 
referat fra intervjuene med en gang. Spørsmål og svar var i forkant vurdert og også 
hvordan disse skulle vektlegges gjennom en modell for måling og forbedringspotensialet 
knyttet til usikkerhetsstyring, se kap. 6 og vedlegg (V21), men som tidligere nevnt velger 
jeg i denne oppgaven en friere og mer personlig tolkning kombinert med noe fra nevnte 
modell.  Se vedlegg (V10). 
 
Alt som ble gjort i denne framgangsmåten stemmer godt overens med mitt valg av 
eksplorerende design som metode.  
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Kapittel 4: Teoretisk grunnlag (usikkerhet og 
pedagogikk) 

 
 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg
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4.0  Teoridel – introduksjon  
Rammeverk for teori: 
 
Det finnes mye teori innenfor området prosjektledelse, prosjektstyring og 
usikkerhetsstyring, som er relevant når tema usikkerhetsstyring skal belyses, og det har 
derfor vært nødvendig å begrense denne delen til å belyse noe av det jeg synes er sentralt 
for mine valg med å løse denne oppgaven. For å kunne forstå/ belyse hvordan fenomenene 
usikkerhet i prosjekt har utviklet seg har jeg valgt å dele teorien i 4 deler: 
 

1. Klassisk prosjekt teori 
2. Usikkerhets teori 
3. Pedagogikk, Involveringspedagogisk teori 
4. Involveringspedagogisk teori mot prosjekt og usikkerhet 

 
Grunnen til at jeg har gjort dette valget er at jeg ønsker å se på overgangene fra klassisk 
prosjektteori og usikkerhetsteori med en ny vinkling til pedagogisk teori  
(involveringspedagogikk), da denne vinklingen i fra mitt ståsted synes lite belyst i den 
teorien jeg har lest. Dette er etter min mening en tilnærming som har i seg momenter fra 
både det operasjonelle, som omhandles mye i klassiske prosjekt teori, og det kontekstuelle, 
som omhandles mye i usikkerhets teori, koblet med hvordan pedagogisk teori har relevans 
i prosjektfaget, sett i lys av dagens virkelighet. Det ses kort først på prosjektstyring og 
ledelse som en del av den klassiske prosjekt teorien, til de ulike prosjektperspektivene som 
en del av usikkerhetsteorien, for å danne en helhetlig forståelse. Deretter tas leserne over til 
og igjennom involveringspedagogisk teori og koblingene jeg gjør mot prosjektfaget med 
metode og teori. 
 
Jeg begynner med en del av den klassiske prosjekt teorien, slik jeg har lært den å kjenne. 
Så går jeg over til kobling av denne mot usikkerhetsteori som er beskrevet i litteraturen, 
med ikke bare den operasjonelle usikkerhet, men også koblet mot den kontekstuelle 
usikkerhet. Så presenterer jeg teoretisk involveringspedagogikk med overgang (kap. 5, 6, 7 
og 8) til prosjekter og usikkerhet, som jeg mener er viktig og relevant, men lite beskrevet i 
prosjektteorien.  
 
Prosjekter er ”usikker av natur”, det ligger i selve definisjonen av prosjekter som er unike 
engangsforetak med egen tids- og kostnads- ramme, at de vil være usikre. Det vil være 
”usikkerhet” knyttet til gjennomføringsprosessen som; 
 

• Hvordan skal vi gå frem? 
• Hvordan skal vi løse oppgaven? 
• Hva kan dette koste? 
• Hvor lang tid vil det ta? 
• Hvordan skal vi organisere denne oppgaven? 
• Hvem skal lede den? 
• Hvem påvirker denne prosessen og hvem har makt? 
• Hva mener bestiller kontra bruker? 
• Osv. 

 
og sluttleveransen som: 
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• Hva skal leveres? 
• Hva slags kvalitet bør vi legge inn? 
• Hvor stort/langt/høyt bør leveransen være? 
• Hva forventer eier? 
• Hva forventer bruker? 
• Osv. 

 
Dette bringer oss til teoriens beskrivelse av hvordan vi skal tilnærme oss 
problemstillingene som beskrevet i 4.0. 

4.1  Klassisk prosjekt teori: 
I klassisk prosjekt teori har jeg valgt det etterfølgende som to grunnsyn. Westhagens 
grunnleggende prosjektstyrings teori med hans styringssløyfe (figur 4-1), definerer 
prosjektstyring til å bestå av 3 hovedelementer - mål, plan og oppfølging. Professor 
Rolstadås [10] følger opp med grunnleggende prosjektledelses teori som peker på ledelse 
og organisering. Kort består dette av planlegging og oppfølging hvor 
prosjektsstyringsoppgaven defineres å være formulering av mål, utarbeide plan, beordre 
plan (som ligger under begrepet planlegging), registrere fremdrift, iverksette korrektiv 
tiltak (som ligger under begrepet oppfølging). Dette produserer en leveranse effekt som i 
seg selv genererer usikkerhet.    
 
 
 
 
 
 
 

Målformulering 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4-1 Westhagens (1995) styringssløyfe 

 
Dette regime karakteriseres av det prosjektinterne syn, som handler om den operasjonelle 
usikkerheten. Den dekker ikke ledelsesdelen av et prosjekt og dette regime tar ikke for seg 
det som kan karakteriseres som ekstern påvirkning av prosjektet dvs. den kontekstuelle 
usikkerhet.  

Innsatsfaktorer 
Utførelse 

(styringsobjekt) 
Resultat 

Oppfølging 

Avvik

Planlegging 

Mål

Registrert
forløpPlan
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For å sette dette videre inn i en helhet med de ulike prosjektperspektivene, som ikke er en 
del av den klassiske prosjekt teorien, bringer dette oss inn i en helhetlig tilnærming der vi 
er lydhøre overfor omgivelsene til et prosjekt. Dette bringer prosjekt teorien ett skritt 
videre mot usikkerhets teorien. 
 
Ulike perspektiver – resultatmål og effektmål 
Hartmann [4] understreker viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming der vi er lydhøre 
overfor omgivelsene. Det er sikkert at omgivelsene endres i løpet av en 
prosjektgjennomføring som følge av den kontekstuelle usikkerheten. Likeledes er det 
sannsynlig at vårt prosjekt vil affisere omgivelsene, normalt proporsjonalt med størrelsen 
på prosjektet. Det betyr i hovedsak to ting; vi styrer noe som vil endres, og det vi styrer vil 
skje i skiftende omgivelser.  Detaljene må overvåkes, samtidig som man aldri mister det 
helhetlige bildet. Dette understreker at en helhetlig tilnærming er påkrevd for å kunne 
levere suksessfulle prosjekter [4]. Vi snakker da om hvilket perspektiv en ser prosjektet 
fra. Husby et al. [5] viser til tre forskjellige perspektiv, illustrert i Prosjektperspektivet, 
Brukerperspektivet og Samfunnsperspektivet. Samset [34] beskriver/ viser også til de ulike 
perspektivene og illustrerer figuren om de ulike perspektivene (figur 4-2). 
 

 
Figur 4-2 Knut Samsets figur om de ulike prosjektperspektivene, prosjektvurdering i tidligfasen, 
2001[34]. 

 
Prosjektperspektivet  
Prosjektperspektivet1 beskrives av Husby et al. [5] som det normale perspektivet for den 
prosjektansvarlige, det operasjonelle perspektivet som gjelder for selve gjennomføringen 
av prosjektet. Perspektivet beskrives ved hjelp av prosjektets resultatmål. Viktige 
måleparametere er tid, kostnad og kvalitet. Prosjektets ansvar er begrenset til dette 
perspektivet. Vanskeligheten med å måle prosjektsuksess har ført til at prosjektledere 
bruker forenklede mål som å holde tidsfrister og budsjetter, levere tilfredsstillende kvalitet 
og nå satte mål. Man er opptatt av å gjennomføre prosjektet med minst mulig investert 
kapital. Hartmann [4] hevder at det er interessentene som avgjør om prosjektet er en 
suksess. Måleparameterne blir dermed kun delvise.  
 
 

                                                 
1 også kalt resultatperspektivet 
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Brukerperspektivet 
Brukerperspektivet knytter seg til prosjektets effektmål. Det er brukernes oppfattelse av det 
ferdige resultatet [5]. Viktige måleparametere er knyttet til første ordens konsekvenser av 
prosjektet. Man bør ha et klart og entydig effektmål med prosjektet, slik at alle aktører er 
inneforstått med hvor man vil med prosjektet [4]. Effektmålet bør i størst mulig grad sikre 
gevinstrealisering. Viktigheten av å minimere innsats i form av investert kapital er 
overskygget av den mulige avkastningen fra prosjektet. Med andre ord; mest prosjekt per 
investert krone. 
 
Samfunnsperspektivet 
Samfunnsperspektivet beskrives ved prosjektets samfunnsmål, som er relatert til de 
etterfølgende ringvirkninger av prosjektet [5]. Det er det høyeste nivået for perspektivene, 
og vurderingen gjelder bruttoeffekten av prosjektet på samfunnet over tid. 
Samfunnsperspektivet faller utenfor denne oppgavens omfang og er således ikke forklart 
videre. 
 

4.2  Usikkerhets teori 
Til å begynne med tar jeg med noen tanker om ny teori illustrert av Johansen [23] med 
følgende: 
Johansen, SINTEF [23] og NSP viser overgangen fra klassisk prosjekt teori til 
usikkerhetsteori og usikkerhetsstyring ved følgende figurer 4-3,4-4 , 4-5. Denne er 
oppbygget i 3 steg som de tre figurene illustrerer 
Han innfører en ny styringssløyfe med mandat og prosjekteier, samt at han beskriver 
kontekstuell usikkerhet representert ved omgivelser og interessenter. Dette representerer 
noe nytt og humant inn i prosjekt teorien ved innføring av noe mer enn et maskineri, 
mennesket. Dette er gjeldene for alle prosjekter og påvirker alle prosjekter. 
 

w w w .n s p .n tn u .n o 2

P ro s je k t

U s ik k e rh e t – o p e ra s jo n e l l  o g  k o n te k s tu e l l   
-H v a  e r  fo rm å le t?
-H v a  e r  b e s t i l lin g e n ?
-F o ru ts e tn in g e r  – h v o r  k la re  e r  d e ?
-H v ilk e  s t ra te g is k e  m å l b y g g e r  p ro s je k t e t  
o p p u n d e r?
-H v o r  k la r  e r  k u n d e n e  k ra v e n e ?
-H v a  t re n g e r  d r i f ts  o rg a n is a s jo n e n  o m  n  å r?

U s ik k e rh e t O p e ra s jo n e ll
• O m fa n g
• V a lg  a v  te k n is k  lø s n in g
• K o s tn a d
• G je n n o m fø r in g s t id
• O rg a n is e r in g  ( re s u rs e r  o g  k o m p e ta n s e )

U s ik k e rh e t  O p e ra s jo n e l l
• T id ,  k o s t  o g  k v a l i te t

A n d r e  m å le in d ik a to re r  
• E n d r in g e r  ?
• V u rd e r in g  a v  m u l ig h e te r
• V u rd e r in g  a v  r is ik o  
• A n d r e  K P I  e r

K o n te ks tu e ll u s ik k e rh e t – v irk e r  p å  p ro s je k te t s o m  s ys te m  i a lle  fa s e r 
M a rk e d s  s v in g n in g e r , A n d re  p ro s je k t, K o n k u rre n te r, P o lit is k  b e s lu tn in g e r M f l

S ty r in g s s lø y fe n  - P U S

In n s a ts fa k t o r e r R e s u lta t

P la n le g g in g O p p fø lg in g

M å l-
fo rm u le r in g

U t fø rs e l
(s ty r in g s o b je k t)

E ie r

M a n d a t

 
Figur 4-3, Styringssløyfe med eier og mandat, trinn 1 [23]. 
I figur 4-3 beskriver han operasjonell usikkerhet i planlegging til omfang, valg av tekniske 
løsninger, kostnad, gjennomføringstid og organisering. Han beskriver i utførelsesfasen 
kontekstuell usikkerhet som virker på prosjektet som system i alle faser som bla. markeds 
svingninger, andre prosjekt, konkurrenter, politiske beslutninger, med mer. Han beskriver 
operasjonell usikkerhet ved oppfølging som tid, kost og kvalitet og stiller spørsmålet om 
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måleindikatorer (som denne oppgaven ikke tar for seg). Så til slutt i denne figuren tar han 
for seg usikkerheten (både operasjonelt og kontekstuelt) ved målformulering opp til 
eierperspektivet, som hva er formålet, hva er bestillingen, er forutsetningene klare nok, 
hvilke strategiske mål bygger prosjektet oppunder, hvor klar er kundens/brukeren sine 
krav, og hva trenger drifts organisasjonen om x år? Alle relevante spørsmål for et prosjekt. 
Johansen viderefører denne styringssløyfen med innføring av usikkerhetsstyring på 3 
nivåer, samfunnsperspektivet, bruker/eier perspektivet og prosjekt perspektivet ref. de 
ulike perspektivene s. 26. Samfunnsperspektivet retter seg mot den kontekstuelle 
usikkerheten med mål, virkning og relevans. Brukerperspektivet retter seg mot 
bruker/eier/oppdragsgiver med både operasjonell og kontekstuell usikkerhet, og 
prosjektperspektivet knyttet til operasjonell usikkerhet i prosjektsstyringssløyfen. 
 

w w w .nsp .n tnu .no 3

P ros jek t

S tyringsslø yfen  – S tyring  a v us ikke rhe t på  3  n ivå

In nsats fak torer R esulta t

P lan legg ing O ppfø lg ing

M ål-
fo rm u lering

U tfø rse l
(s tyringsob jekt)

E ie r

M andat

K onteks tue ll us ikkerhet – v irker på prosjek te t som  system  i a lle  faser 
M arkeds  sv ingn inger, Andre  pros jekt, Konkurren ter, P o litisk  bes lu tn inger M fl

U sikkerhets-
s tyring

2

3

1

1. S am funnsperspektiv  
• M å l, v irkn ing, re levans

2. B ruker/E ie r/oppdragsgiverperspek tiv
• M å l, v irkn ing, re levans

3. P ros jek t perspek tiv
• T id, kost, kva lite t

 
Figur 4-4, Styringssløyfe med usikkerhetsstyring, trinn 2 [23] 
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Johansen viderefører denne styringssløyfen til enda ett nivå, med en sløyfe mellom eier og 
oppfølging for å ivareta endringer (som vil skje) gjennom hele prosjektet (innse at verden 
endrer seg i takt med tiden, kontekstuell usikkerhet). 
 

w w w .nsp.ntnu.no 4

Prosjekt
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(styringsob jekt)
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M arkeds svingninger, Andre prosjekt, Konkurrenter, Po litisk beslutn inger M fl

U sikkerhets-
styring

2

3

1

1. Sam funnsperspektiv  
• M ål, v irkning, re levans

2. Bruker/E ier/oppdragsgiverperspektiv
• M ål, v irkning, re levans

3. Prosjekt perspektiv
• T id, kost, kvalite t

 
Figur 4-5 Styringssløyfe med usikkerhetsstyring og sløyfe mellom oppfølging og eier, 
trinn 3 [23] 
 
I prosjekter, som i andre organisasjoner, etableres rutiner, planer og styringssystemer for å 
formalisere prosessene i prosjektet. Likevel vil de fleste forhold være uformelle; det kan 
være involvering, samarbeid eller kommunikasjon, som igjen genererer usikkerhet. Disse 
er sterkt knyttet til hverandre og påvirker prosjektets prestasjoner. Involveringspedagogikk  
kan være et nyttig verktøy i denne sammenheng (beskrevet i pkt. 4.4), og et suksesskriteri 
for prosjektet. En masteroppgave i Statsbygg, Løken & Moe - PIANO [25] beskriver hva 
suksess er, og gjengis: 
 
”Hva er suksess? 
Prosjektets grad av suksess er betinget av med hvilket perspektiv man betrakter prosjektet 
[20]. Prosjektet kan sies å være en suksess i henhold til resultatmålet, men ikke 
nødvendigvis i forhold til effektmålet. Eller omvendt; et prosjekt som ikke når sine 
resultatmål kan i ettertid vise seg å nå og kanskje overskride sitt effektmål, og dermed være 
en suksess. Et kjent eksempel er Operahuset i Sydney som overskred sin styringsramme 
med 1400 % (resultatmålet), som i ettertid kan sies å være en uhorvelig suksess 
(effektmålet). Det gjelder altså å danne seg et holistisk bilde på et tidlig tidspunkt, og finne 
balanse mellom det snevre og brede perspektivet [5]. Realiseres ikke resultatmålene skal 
man i prinsippet ikke oppnå det ønskede effektmål. Realiseres et prosjekts effektmål, uten 
at man oppfylte resultatmålene, kan man i realiteten si at resultatmålene var mangelfulle. 
  
Suksess ut fra et resultatmål lar seg måle idet prosjektet er ferdig. Effektmålet, om 
prosjektets sluttprodukt oppfyller interessentenes krav, er av mer kompleks art fordi flere 
faktorer enn de prosjektet har kontroll over kan bidra til å nå effektmålet [5]. Måling kan 
gjøres i ettertid, men det er vanskelig å vurdere akkurat hvilke faktorer som bidrar til å nå 
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effektmålet. Ett eksempel er et prosjekt som skal bygge en ny fabrikk; om denne har tjent 
inn masse penger for selskapet etter ti år kan den sies å være en suksess i henhold til 
effektmålet, men skyldes det at byggeprosjektets resultatmål ble oppnådd, eller skyldes det 
at fabrikken har hatt en fremragende leder eller markedet har vært godt?  
 
Hartmann [4] hevder at det er interessentenes grad av tilfredshet med prosjektet som er den 
riktige målestokk for et prosjekts suksess. Vanskeligheten består da i å vekte forskjellige 
interessenters tilfredshet. For eksempel politikere, som vil ha kostnadskontroll, og brukere, 
som antas å ønske størst, best, nyest – og derved dyrest, spesielt i en raskt skiftende 
høyteknologisk bransje. Å håndtere den kontekstuelle usikkerheten blir dermed essensielt 
for å sikre prosjektets suksess [7]. 
 
Planlegging er ikke en engangshendelse, men en pågående prosess med stor viktighet. 
Dette fordi det er umulig ved oppstart av prosjektet å forutsi hva som må gjøres for å 
ferdigstille prosjektet og til hvilken tid og kostnad. Derfor er det viktig å planlegge for 
endringer og være bevisst på at opprinnelige prosjektplaner og -mål vil måtte endres for å 
etterkomme effekt av usikkerhet og for å maksimere prosjektets suksess. Som Christensen 
& Kreiner uttrykker [7]: 

”Et prosjekts faktiske resultater vil høyst sannsynlig vurderes på et annet 
grunnlag og andre premisser enn de ble planlagt på” 

Et prosjekts suksess kan imidlertid i følge Christensen & Kreiner [7] forstyrres av et meget 
simpelt resonnement: når et prosjekt er tilfredsstillende kan det enten skyldes en optimal 
prestasjon eller beskjedne forventninger og ambisjoner. I den konkrete 
evalueringssituasjon har man liten mulighet til å etterprøve nevnte. Ender et prosjekt 10 
millioner under stipulert, tilsier det ikke automatisk at prosjektet er gjennomført på optimal 
manér. Kanskje kunne PL klart det til 20 millioner under stipulert beløp? Dersom tidligere 
prosjektsuksesser har sitt utspring fra beskjedne ambisjoner, kan de kanskje benevnes som 
skjulte fiaskoer. Christensen & Kreiner [7] har som ovennevnte sitat viser en annen 
oppfatning av hvordan graden av et prosjekts suksess skal evalueres. Den tradisjonelle 
oppfatning er: 

”Vi vet hva vi skulle oppnå med prosjektet; evalueringsoppgaven består i å 
avgjøre hvor mye av dette vi faktisk oppnådde” 

Christensen & Kreiner [7] beskriver at prosjektets suksess burde evalueres ut i fra: 

”Vi vet hva vi faktisk har oppnådd; evalueringsoppgaven består da i å 
avgjøre hva har vi faktisk oppnådd” 

Prosjektets resultatmål er i så måte ikke aktuelt ved prosjektavslutning, de mener at å holde 
fast ved et slik utgangspunkt (resultatmål) gjennom hele prosjektforløpet vil få 
uhensiktsmessige konsekvenser for prestasjonsnivået i prosjektet [7].” 
 
Jeg synes denne forklaring av suksess redegjør godt for hva et prosjekt sannsynelig vil bli 
evaluert ut i fra, ikke nødvendigvis det som ble planlagt til å begynne med, men det som 
med bla. den kontekstuelle påvirkning har sørget for at prosjektet har levert til slutt.    

4.3  Usikkerhet og usikkerhetsstyring 
Jeg vil i dette kapittelet kort gjengi hva klassisk teori på området beskriver som 
usikkerhetsstyring. Jeg bygger på arbeider utført av Torp mfl. og Huseby mfl. og diverse 
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innspill samlet inn fra standarder, artikler og bedriftene som deltar i forskningsprosjektet 
PUS. Viser i denne sammenhengen til bla. Torp (V18)  sitt arbeid med begreper i PUS 
(utgis etter at denne oppgaven ble ferdig, men har fått lov til å bruke det forløpige som eget 
vedlegg). 
 
Usikkerhet: 
”En mye brukt definisjon på usikkerhet er differansen mellom den informasjonen som er 
nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjonen som er tilgjengelig på 
tidspunktet for beslutningen (se blant annet Husby m.fl 1999, Statens vegvesen 2005). 
Mangel på informasjon er altså et aspekt av usikkerhet. En ganske vanlig forståelse av 
begrepet usikkerhet er at det dreier seg om mangel på nødvendig viten (Austeng m.fl, 
2005-1). Ut fra disse definisjonene skulle man tro at hvis vi hadde nødvendig viten og 
informasjon, så skulle usikkerhet ikke eksistere. 
 
Usikkerhet er også definert som manglende kunnskap om parametere som er 
karakteristiske for objektet som modelleres/analyseres eller effekten av parametrene på 
objektet som analyseres/modelleres (Telenor 2005). Mangel på kunnskap om ytelsen til et 
system eller om størrelser i systemet er dermed et annet element av usikkerhet (Vatn 
2006). Mangel på informasjon, viten og kunnskap om objektet som skal analyseres er 
dermed to egenskaper som beskriver usikkerhet. Er så all usikkerhet borte dersom vi har all 
informasjon og kunnskap om en situasjon/et prosjekt? I en slik situasjon vil det fortsatt 
kunne skje noe uventet/ukjent. Det vil fortsatt kunne være usikkerhet i prosjektets 
omgivelser som vil kunne påvirke (Jordanger, 2005). Det kan være en politisk beslutning 
som tar en helt annen vending enn vi har forutsatt, eller en uventet hendelse som et 
jordskjelv/flom/brann som påvirker situasjonen/prosjektet. I tillegg til informasjon og 
kunnskap består dermed usikkerhet av noe ukjent/uforutsigbart samt det at verden er 
usikker og i forandring.” Se vedlegg (V18). 
 
Risiko: 
”Risiko er definert som en usikker hendelse eller tilstand som, hvis den inntreffer, har en 
positiv eller negativ effekt på et prosjekts mål (PMI, 2000). Risiko kan derigjennom sies å 
være en kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensene av hendelsen 
(ISO 16085). Disse definisjonene omfatter både positive og negative konsekvenser, noe 
som synes å være vanlig i engelsk/amerikansk terminologi. Chapman og Ward har forlatt 
denne tilnærmingen og sagt at usikkerhet vil bestå av muligheter og risiko som vi ikke vet 
utfallet av, eller uttrykt på en annen måte: Usikkerhet har en oppside (muligheter)- og et 
nedsidepotensiale (risiko) (Chapman & Ward, 2003; Hillson, 2000). Norsk litteratur 
definerer i stor grad risiko som noe negativt, og risiko knyttes til sannsynligheten for og 
konsekvensene av uønskede hendelser.” Se vedlegg (V18). 
 
Muligheter: 
”På den andre siden defineres muligheter som en positiv side av usikkerhet.” Se vedlegg 
(V18). 
 
Usikkerhetsledelse: 
”Usikkerhetsledelse kan ses på fra to sider. Den ene er håndtering av selve usikkerheten 
som er identifisert. Den andre er styring under bevisstheten om at vi har usikkerhet som er 
identifisert, men også usikkerhet som kanskje ikke er identifisert. Usikkerhetsledelse kan 
ses på som det å ta konsekvensen av at usikkerhet eksisterer og ut fra dette gjøre 
vurderinger, beslutninger og tiltak. Ledelsesoppgavene i denne sammenhengen er mange, 
som for eksempel (Austeng, m.fl, 2005 –2): 
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• Kulturbygging 
• Miljøbygging 
• Organisering 
• Beslutninger 
• Implementering av usikkerhetsledelse. 

 
Usikkerhet er ikke noe som bare må ivaretas på prosjektnivå. Minst like viktig er det at 
dette også hører med i bedriftens eller virksomhetens ledelsesfilosofi. Usikkerhetsledelse 
dreier seg i stor grad om å etablere en kultur for håndtering av usikkerhet. Kultur vil si den 
spesielle måten folk lever på, i form av roller, mål, plikter, ansvar, metoder, oppførsel, 
vaner i organisasjonsmiljøet (ISO/TMB, 2006). Forsvaret definerer usikkerhetskultur som 
hvilken holdning prosjektet ønsker å ha til usikkerhet (Forsvaret, 2001).” Se vedlegg 
(V18). 
 
Usikkerhetsanalyse: 
”Det er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og beregne usikkerhet (Husby m.fl, 
1999, Forsvaret 2001, Statoil 2005). Vi ser at begrepene risikoanalyse og 
usikkerhetsanalyse benyttes om hverandre på samme måte som usikkerhet og risiko brukes 
om hverandre. Norsk litteratur beskriver stort sett risikoanalyse som en analyse som 
fokuserer på negative utfall av usikkerhet, mens mulighetsanalyse er beskrevet som det 
motsatte (Statoil, 2005).” Se vedlegg (V18).  
 
Usikkerhetsstyring: 
”På samme måte som begrepene usikkerhet/risiko og usikkerhetsanalyse/risikoanalyse er 
begrepene usikkerhets- og risikostyring brukt om hverandre. Her benytter 
engelsk/amerikansk litteratur stort sett Risk Management, mens norsk benytter 
usikkerhetsstyring. I noen sammenhenger benyttes usikkerhetsstyring om både risiko og 
muligheter, mens risikostyring benyttes kun om den negative siden av usikkerhet.  
 
Risikostyring beskrives som aktiviteter for å identifisere, estimere og kontrollere 
kostnader og inntekter knyttet til risiko (Wikipedia, 2007). Hensikten er å minimere tap og 
maksimere inntjening. Ulike definisjoner av risikostyring (Risk Management) omfatter å 
identifisere, analysere og håndtere risiko/usikkerhet (Wideman, 2007). Risikoanalyse 
inngår altså i begrepet risikostyring, men risikostyring omfatter noe mer enn selve 
risikoanalysen. Mange definisjoner sier at usikkerhetsstyring er usikkerhetsanalyser og det 
å følge opp usikre forhold i prosjektet, samt det å gjennomføre forbedringstiltak (Husby 
m.fl 1999). Definisjonene er dermed knyttet til det som skjer i prosjektet for å analysere og 
følge opp risiko/usikkerhet, og i liten grad knyttet til hva som skjer hos prosjekteier.  
 
Statoil (Statoil, 2005) legger i begrepet risikostyring at det er en kontinuerlig prosess for å 
identifisere, analysere og følge opp usikkerhet som kan føre til negative konsekvenser for 
prosjektet, ved å implementere tiltak for å unngå risiko. Statoil har brukt begrepet 
mulighetsstyring som en kontinuerlig prosess for å identifisere, analysere og følge opp 
usikkerheter som kan ha positiv innvirkning på prosjektet. Forsvaret og Telenor definerer 
usikkerhetsstyring som en kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp 
usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak. 
 
En litt annen beskrivelse av begrepet usikkerhets-/risikostyring omfatter en organisasjons 
kultur (overbevisning, verdier og oppførsel), prosesser og strukturer som er rettet mot å 
realisere mulige gevinster og unngå eller begrense tap (ISO/TMB, 2006).  
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Telenor (Telenor, 2005) drar inn kultur i sin definisjon av risikostyring, og fokuserer på 
kulturer, prosesser og strukturer som er innrettet på å realisere muligheter samtidig som 
ugunstig påvirkning håndteres. Her ser vi at risiko omfatter både gunstige og ugunstige 
utfall.  
 
Risikostyringsprosess er beskrevet som en kontinuerlig prosess for systematisk 
identifisering, analyse, behandling og overvåkning av risiko gjennom livssyklusen til et 
produkt eller tjeneste (ISO 16085). Telenor (Telenor, 2005) beskriver 
risikostyringsprosessen som systematisk bruk av ledelsesprinsipper, policyer, prosedyrer 
og metoder for å gjennomføre oppgavene; å fastlegge mål, strategier og krav, gjennomføre 
risikoanalyse, vurdere risiko, behandle risiko, finansiere risiko, oppfølging og evaluering 
og å kommunisere om risiko. 
Risikostyringssystem er benyttet om det sett av elementer i en organisasjons 
styringssystem som tar for seg styring av risiko.  
 
Innen usikkerhetsstyring kommer en inn på begrepet styrbarhet. Styrbarhet uttrykker i 
hvilken grad en kan påvirke sannsynligheten for og/eller utfallet av usikre forhold 
(Austeng m.fl, 2005- 1 og Forsvaret, 2001). Statoil definerer styrbarhet som i hvilken grad 
tiltak kan bli satt inn for å styre utfallet av en usikkerhet (Statoil, 2005). Lav styrbarhet 
hvis implementering av tiltak kun kan forbedre informasjonsbasisen, medium styrbarhet 
hvis tiltaket kan påvirke sannsynligheten eller konsekvensen av at hendelsen oppstår. Høy 
styrbarhet hvis tiltaket kan påvirke både sannsynligheten og konsekvensene.” Se vedlegg 
(V18). 
 
Fra usikkerhetsanalyser til usikkerhetsledelse: 
NS 16085 beskriver sammenhengen mellom begrepene som følger: 
 
Risikostyring (Risk Management) 
 Risikovurdering 
  Identifikasjon av risiko 
  Risikoanalyse 
  Estimering av risiko 
  Evaluering av risiko 
 Risikobehandling 
  Unngå risiko 
  Optimalisere risiko 
  Deling av risiko 
  Overvåke risiko 
             Akseptere risiko 
             Kommunisere risiko 
 
Risikostyring består av å analysere/vurdere risiko, behandle risiko, akseptere risiko og det 
å kommunisere risiko. Usikkerhetsledelse er ikke noe som bare må ivaretas på 
prosjektnivå. Minst like viktig er det at dette også hører med i bedriftens eller 
virksomhetens ledelsesfilosofi. Usikkerhetsanalyser vil være aktiviteter som hører hjemme 
på prosjektnivå. Usikkerhetsstyring vil dels være aktiviteter som hører hjemme på 
prosjektnivå, men også aktiviteter som hører hjemme på prosjekteier-nivå. 
Usikkerhetsledelse vil oftest være knyttet til definering av prinsipper, utvikling og 
implementering og knyttes til prosjekteier-nivå. 
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Usikkerhetsledelse: Håndtering og definering av prinsipper for usikkerhetshåndtering med 
utvikling og implementering. 
Usikkerhetsstyring: Analyse og tiltak med oppfølging og oppdatering av usikkerhetsbilde 
samt erfaringsoverføring. 
Usikkerhetanalyse: Forståelse av usikkerhetsbilde og anbefaling av tiltak. 
 
Dette presenterte Austeng på usikkerhetsseminar hos Veritas 03.2006, se fig. 8-2. 
 

 
Figur 8-2  Austeng 2006, presentert på usikkerhetsseminar Veritas 03.2006, Nivåer av usikkerhet 

 
Chapman og Ward (Chapman, Ward and Warwood, 2005) trekker frem tre viktige 
elementer som går på bedrifts- eller prosjektkulturen. Litt fritt tolket, sammenholdt med 
resten av artikkelen, sier de for det første at det pågår (eller bør pågå) en endring fra å 
tenke risikostyring til å tenke usikkerhetsstyring. Det vil si at noe av fokuset rettes også 
mot de muligheter som ligger i usikkerheten (Jordanger, 2005). For det andre sier de at 
usikkerhetsstyring må omfatte både det å ta konsekvensene av at "verden" er usikker, altså 
at det vil være variabilitet i utfallene uansett hvor mye vi vet, og det å håndtere uklarheter i 
vurderings- og beslutningsgrunnlaget. I det siste ligger at det er viktig å blant annet sørge 
for at nødvendig fagkunnskap, viten om de aktuelle forhold, forståelse av usikkerhet 
knyttet til forutsetningene, og systemer for vurdering er til stede. For det tredje sier de at 
det er stor uvitenhet om hva det krever av innsats å skaffe seg oversikt over 
usikkerhetsbildet, hva det kan føre til, og hva som må gjøres for å motvirke eller utnytte 
forhold som blir avslørt i løpet av usikkerhetsanalysen. Se vedlegg (V18). 
 
Husby et. al [5] beskriver følgende om usikkerhetsstyring: Det er normalt muligheten til å 
påvirke sannsynligheten som oppfattes som styrbarhet, ikke det å påvirke konsekvensen 
[5]. Dette er imidlertid i følge Husby et. al [5] meget forenklet fordi man som regel også 
kan påvirke konsekvensen. Husby et. al [5] beskriver videre at identifisering, estimering og 
prioritering av usikkerhetselementene utføres gjerne som en kombinasjon av kontinuerlig 
styring av usikkerhet og der og da usikkerhetsanalyser. Der og da analysene gir et bilde av 
usikkerheten på det tidspunkt de utføres. Normalt gjennomføres de på bakgrunn av behovet 
for beslutningsstøtte og som en del av usikkerhetsstyringen. Kontinuerlig styring av 
usikkerhet fokuserer på at usikkerhetstenkningen skal gjennomsyre alle disipliner innenfor 
prosjektplanlegging og -realisering [1][5][28]. Det vil komme til usikkerhetselementer 
gjennom hele prosjektforløpet, og disse må håndteres og inkluderes i en tiltaksplan. Husby 
et. al [5] mener derfor at det er viktig at prosjektledelsen får informasjon om usikkerhet, 
for eksempel gjennom et eget punkt på agendaen i møter.  
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Forholdet mellom kontinuerlig usikkerhetsstyring og der og da analyse illustrerer de i  
Figurene 4-6. 

 
Figur 4-6 Fritt etter Huseby et. al [5] og PIANO [25]- Usikkerhetsstyring over tid  

 Figurene  illustrerer hvorledes usikkerhet systematisk identifiseres, analyseres og følges 
opp gjennom hele prosjektet som en naturlig del av prosjektarbeidet.  Figurene  illustrerer 
også hvordan denne prosessen understøttes av der og da analyser - piler - ved viktige 
beslutninger og periodisk oppdatering av prosjektstatus.  Figurene  illustrerer også at 
gjennom god styring av usikkerhet kan prosjektets gevinstrealisering tilta, reflektert ved at 
nåverdi (NV) ved prosjektets sluttresultat, ligger over nåverdi ved starttidspunktet. Husby 
et. al [5] hevder at usikkerhetsstyringen bør implementeres som en del av 
styringsunderlaget allerede ved oppstart av prosjektet.  
Jeg synes denne figuren med forklaring er en noe forenkling av virkeligheten da den ikke 
godt nok reflekterer både operasjonell- og kontekstuell- usikkerhet, og i figurene 4-7, 4-8 
og 4-9 synes jeg Johansens [23] tanker stemmer bedre med virkeligheten. 
Utvikling av kontinuerlig usikkerhetsstyring med både operasjonell- og kontekstuell- 
usikkerhet er vist under med muligheter og risiki,  illustrert i figurene 4-7, 4-8 og 4-9 etter 
Johansen [23]. 
 Utvikling operasjonell usikkerhet     
År 1 2 3 4 5 6 
Mulighet 30 25 25 10 5 1 
Risiki -30 -20 -25 -8 -4 -3 
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Fig. 4-7        
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 Utvikling kontekstuell usikkerhet    
År 1 2 3 4 5 6 
Mulighet 15 20 10 25 5 10 
Risiki -10 -20 -5 -8 -20 -5 
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Fig. 4-8        
 Utvikling operasjonell og kontekstuell usikkerhet    
År 1 2 3 4 5 6 
Mulighet 45 45 35 35 10 11 
Risiki -40 -40 -30 -16 -24 -8 
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Fig. 4-9        

 Figurene 4-7, 4-8, 4-9 Fritt etter [23] - Usikkerhetsstyring over tid  
Figurene viser usikkerhet over tid med både operasjonell usikkerhet og kontekstuell 
usikkerhet. Usikkerhetene er lagt inn med både muligheter og risiki, og gir da det totale 
reelle usikkerhetsbilde over tid i fig. 4-9.  
 
 For å greie å håndtere alt dette er et godt hjelpemiddel å ta i bruk 
involveringspedagogikken som relevans i prosjekt teori og usikkerhets teori. Her kommer 
en beskrivelse av denne. 
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4.4  Involveringspedagogisk teori, læresituasjonen 
Involveringspedagogikken bærer i seg elementer av motstridende retninger. Den betoner 
det individuelle ansvar samtidig som den har forståelse for den kollektive forankring 
(klassemøte). Den understreker indre kontroll og konfliktløsning på rasjonelt grunnlag, 
men legger også stor vekt på mer styrende faktorer, for eksempel kontrakter med avtalte 
konsekvenser, regler, og sosialt nettverk (klassemiljø), som binder adferden med elementer 
av adferdsregulering og ytre kontroll (Foros 1983:19) [13]. 
Poul Nissen [15] introduserte psykiateren og psykologen William Glassers tanker og ideer 
i Danmark. Gjennom sitt arbeid med Glassers realitetsterapi i den danske grunnskolen på 
70-tallet, gjorde han mange erfaringer som senere ble utgangspunkt for boken 
”Involveringspedagogikk”. Grunnlaget er at problemer er til for å løses, om en klarer å se 
realitetene, og ikke fokuserer kun på årsaksanalysene. Nissen er i denne boken opptatt av 
hvilke behov barna i dagens skole har, og hvordan vi kan møte dem. Han viser hvordan 
involveringspedagogikkens 4 prinsipper, involvering sosial ansvarlighet, selvstendig 
tenkning og relevans, kan gjennomføres i den vanlige undervisningen, først og fremst 
gjennom klassemøter. Det handler blant annet om hvordan læreren kan arbeide bevisst for 
at elevene tilegner seg en positiv identitet. En av forutsetningene for at barn kan lære å 
fungere godt å utvikle positiv identitet, er at de får mulighet til å oppnå selvtillit og tillit til 
egne evner (Nissen 1978) [15]. 
Nissens oppfatning av motivasjon er bygd på Maslows behovshierarki. Behov er 
grunnleggende, og behovene på ett nivå må være tilfredsstilt før man kan gå til neste nivå, 
å vekke/utforde de behovene som finnes der. Selvverdibehovet og de sosiale behovene er 
vanskelig å skille fra hverandre siden selvverdiet er noe som skapes gjennom sosiale 
relasjoner. Sikkerhetsbehovene må være tilfredsstilt før de sosiale selvverdibehovene kan 
utfordres. I tillegg må det være en rimelig grad av stabilitet, trygghet, oversikt og rutine i 
skolen før man kan appellere til fellesskap, medbestemmelse og ansvar. Nissen stiller opp 
4 hovedprinsipp for å hjelp elevene til en positiv identitetsutvikling. (Foros 1983:22) [13]. 
 
Involvering  

Det helt grunnleggende er et sterkt, varig, gjensidig følelsesmessig bånd mellom to eller 
flere mennesker. Dette tenkes om forholdet elev/lærer og på stabiliteten i voksen/barn 
relasjonene i skolen, samtidig som relasjonen barn/barn er like viktig, noe som kommer 
frem gjennom klassemøtene. Det personlige foholdet er en forutsetning for at skolens 
virkemidler ellers skal tjene sin hensikt. Motivasjonen blir skapt av de personlige 
relasjonene.  
 
Sosial-ansvarlighet  

Evnen til å tilfredsstille behov uten at det går på bekostning av andre. Den forutsetter den 
nære involveringen, den voksnes omsorg, konsekvente holdninger og respekt for barnet. 
Barnet skal aksepteres, men ikke uansvarlige handlinger. Ansvarlighet skal læres før man 
kan forvente at krav om det kan stilles. Progresjon er et nøkkelord, gradvis større 
ansvarsområder.  
 
Selvstendig-tenking  

Problemorientering er her stikkordet, og elevene skal delta i prosessen. Problemene skal 
avdekkes og vurderes, handlingsmuligheter utredes, gjennomføres og handlingen skal 
vurderes. Prosessen krever en viss frihet fra lærerens side, elevene må få lov til å prøve og 
feile. Læreren på sin side må kreve en selvevaluering hos elevene, slik at feilvurderinger 
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blir mer målbare og avtalte sanksjoner blir satt ut i livet. Det kritiske og det kreative skal 
gå hånd i hånd. Lærerens kritikk må ikke ta over elevenes kreativitet, eller vise versa.  
 

Relevans  

Undervisningen må knyttes til barns erfaringer, interesser, livssituasjon, nærmiljø og 
kultur. Et anerkjent, men vanskelig prinsipp å gjennomføre. Piaget forutsetter at læring 
bare skjer gjennom en aktiv problemløsende prosess, med utgangspunkt i tidligere 
erfaringer. På den måten ser man at de to siste prinsippene henger sammen.  
(Foros 1983:23-24) [13]. 
 

Involvering og omsorg, verdivalg og problemløsning har lett for å bli abstrakte ideal 
dersom det ikke settes inn i reelle sammenhenger. Samtale og øvelser er ikke nok, det er 
noen rammefaktorer som er viktige. Involvering og omsorg krever en gruppe som er viktig 
nok for hverandre til at slike følelser oppstår, og de oppstår primært gjennom handling og 
fellesskap i konkret virksomhet, knyttet til undervisning, arbeid eller fritid (Foros 1983:31) 
[13]. Dette er noe vi i gruppa kan skrive under på, etter å ha jobbet oss gjennom en opera 
og en revy, og alt som fulgte i kjølevannet av det, vet vi hvor viktig involvering er, 
samtidig som det viser seg at uten en dyktig klasseleder er det svært vanskelig.  
 

Videre sier Foros at sosialt ansvar forutsetter en gruppe en er interessert i å bære ansvar 
for. Konkrete arbeidsoppgaver å knytte ansvar til, da blir det snakk om solidaritet. 
Selvstendig tenkning krever en gruppe en kan definere sin selvstendighet sammen med og 
ovenfor. Gruppa kommer så frem til sine problem, som de sammen kan jobbe med for å 
løse gjennom konkret arbeid og bestemte arbeidsoppgaver. Relevans i gruppesammenheng 
er bare et menigsfylt begrep når det er en gruppe som kan definere hva som er felles 
erfaringer, interesser og problem, og som et arbeidsfellesskap kan bygge på. Først da blir 
en motivert for ansvar.  
 
Det er dermed tre viktige betingelser for involveringspedagogikken, og for at det skal 
utvikles solidaritet og omsorg  
 
•        At det oppleves sterk gruppetilhørlighet  

•        At det er noen en føler nærhet til og ansvar overfor og vil øve medbestemmelse 

sammen med  

• At det er så sterk fellesskap i arbeid og samhandling at det er noe å ha ansvar for (Foros    
1983:31) [13]. 

   
Involveringspedagogikk handler også om språk og kommunikasjon, dess mer engasjert 
forhold en har til noen og dess mer man har å snakke om, dess bedre vilkår for 
kommunikasjon. Involveringspedagogikken utløser komunikative situasjoner i skolen. 
Språket må knyttes til reelle kommunikasjonsbehov for at språkundervisningen ikke skal 
bli formalisert og være kun for de faglig sterke elevene [13] (Foros 1983:95). 
Involveringspedagogikken med sine klassemøter bruker språket for det det er, et 
kommunikasjonsverktøy. Hansen sier at som lærer og som klasseleder er det mange krav 
man skal oppfylle, og på topp står: kommunikasjonsdyktighet (Hansen 1997:50) [14]. 
Dette er vel et utsagn som ikke alle sier seg enige i, Bronfenbrenner mente at involvering 
sto på topp, og det er Poul Nissen enig i. (Nissen 1978) [15]. 
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4.5  Modell for evaluering 
Modell for evaluering av kvantitative (spørreundersøkelse) undersøkelse, og 
kvalitativ (intervju) undersøkelse: 
Denne er tatt med i teori kapittelet, da denne modellen brukes som grunnlag for funnene i 
kapittel 5 og analysen med drøftinger i kapittel 6. 
 
Kriterier for de fire svaralternativene er hentet med inspirasjon fra RMM (Risk 
Management Maturity), en modell for å måle en bedrifts modenhet for risikohåndtering. 
Modellen gir bedrifter muligheten til å sammenligne sine resultater med ”beste praksis” og 
også til benchmarking. Modellen baseres på ideer fra CMM (Capability Maturity Model) 
og EFQM (European Foundation for Quality Management). 
 

1 
Nei 

 
0-25% 

2 
Arbeidet i gang 

 
26-50% 

3 
Ja 
 

51-75% 

4 
Ja, i stor grad 

 
76-100% 

 
 
 
 

   

 
Nivå 1 

Naiv organisasjon 
 

 
Nivå 2 

Nybegynner 
organisasjon 

 
Nivå 3 

Normal 
organisasjon 

 
Nivå 4 

Naturlig 
organisasjon 

 
RMM har fire nivåer for økende grad av evne til risikostyring. Tanken er å koble de fire 
nivåene i tabellen over med de fire nivåene i RMM når man skal definere hvor på skalaen 
en bedrift hører hjemme, se tabell 2. Videre vil karakteristikken av de fire nivåene i RMM 
være med å hjelpe til med å definere i hvilken av kategoriene 1-4 i tabell 2 en bedrift hører 
til. 

- Den naive organisasjonen (nivå 1 i RMM) er uvitende når det gjelder nytten av 
usikkerhetsstyring. Den har ingen strukturert tilnærming for håndtering av 
usikkerhet. Samtidig er ledelsesprosessene repeterende og tilbakevirkende og man 
gjør lite for å lære fra tidligere prosjekt for å være forberedt på kommende 
usikkerheter i senere prosjekter. 

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

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

- De naturlige organisasjonene er et nivå å strekke seg etter for bedrifter som ønsker 
å bli best. På dette nivået har bedriftene en kultur som er klar over usikkerheten 
som eksisterer, de har en proaktiv holdning/tilnærming til usikkerhetsstyring i alle 
aspektene av organisasjonen. De benytter usikkerhetsinformasjon aktivt for å 

MOSUS 39  



 

forbedre prosessene i bedriften og for å skaffe seg konkurransefordeler. 
Usikkerhetsprosesser benyttes for å styre mulighetene og risiko i prosjekter. 

 
Tabellen viser en oversikt over hvordan de fire nivåene i RMM defineres, i tillegg til 
hvordan de fire nivåene karakteriseres gjennom de fire egenskapene kultur, prosesser, 
erfaringer og anvendelse. 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Definisjon 
 

Se naiv organisasjon. 
  

Se nybegynner 
organisasjon. 

Se normalisert 
organisasjon. 

Se naturlig 
organisasjon. 

Kultur 
 
Prosjekt-
perspektiv 

Ingen bevissthet på 
usikkerhet. 
Motvillig til 
forandring. 

US på enkelte 
prosjekter. 

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

Motivert til proaktiv 
US. 

 
Eier-
perspektiv 
 

Ingen bevissthet på 
usikkerhet. 
Motvillig til 
forandring. 

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

Forberedt på å 
bruke ressurser for 
å utnytte nytten. 

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

Prosesser 
 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

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

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

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

 
Eier-
perspektiv 
 

Ingen prosesser Ingen generiske 
prosesser, mulig 
noen metoder 
eksisterer. 

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

Samme som for 
prosjektperspektiv. 

Erfaring 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

Ingen forståelse for 
U-prinsipper. 

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

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

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

Eier-
perspektiv 
 

Samme som for 
prosjektperspektiv 

Samme som for 
prosjektperspektiv 

Samme som for 
prosjektperspektiv 

Samme som for 
prosjektperspektiv 

Anvendelse 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

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

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

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

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

 
Eier-
perspektiv 
 
 

Ingen strukturert 
anvendelse. 

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

Forpliktede 
ressurser. 

Samme som for 
prosjektperspektiv. 

U = usikkerhet 
US = usikkerhetsstyring 
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4.6  Oppsummering av teori, de valg jeg har gjort:  
 

1. Mine viktigste funn i fbm. teorien er at klassisk prosjektstyringsteori behandler 
prosjekt som et maskineri, med noe (lite) koblinger mot en helhet de beskriver, men 
som de ikke konkretiserer i handling og innhold. Her kommer da koblingen mellom 
teori og praksis, hvor det synes som om at teorien er ”redd” for å beskrive 
koblingene mot den praktiske verdenen som jo er arenaen for å bruke teorien.  

2. Usikkerhets teorien tar mer innover seg den virkelige verden, selv om den klassiske 
teorien på dette feltet er preget av definisjoner og terminologier som andre har 
kommet med. Teorien beskriver og illustrerer bla. dette med både operasjonell og 
kontekstuell usikkerhet, men det som det er en del mangler på er beskrivelser på 
hvordan man bør angripe overgangen mellom teori og den praktiske verdenen. 
Hvordan gjør vi det i praksis for å oppnå et godt resultat?  Altså man diskuterer 
teori, men ikke fullt ut anvendelsen. Det er derfor jeg tar med tanker om ny teori, 
Johansen [23], som jeg synes er et meget viktig og riktig skritt, hvor verdenen 
beskrives mye mer knyttet til praksis.  

3. Anvendelsen kommer etter min menig naturlig ved kobling mot pedagogsikk teori, 
og da spesielt involveringspedagogisk teori. Klarer man å lese i overført betydning 
ser man at det er mye å hente her inn i prosjekt teorien. 

4. Tanken videre er å knytte den teoretiske betraktning jeg har gjort i dette kapittelet 
videre over til empiri i neste kapittel, ved at jeg gjennomfører kvalitative 
undersøkelse (intervju) og kvantitative undersøkelse (spørreundersøkelse), samt 
sekundærdata (PIANO) for å underbygge mine teoretiske tanker med funn. Jeg 
mener at involveringspedagogikken har relevans i prosjektfaget, men har ikke på 
dette stadiet grunnlag for å påstå det eller underbygge dette med empiri. Derfor 
denne tilnærming. 

5. Modell for evaluering er tatt med for å sette de empiriske funnene inn i en teoretisk 
evalueringsmodell som grunnlag for drøfting og de påstander jeg kommer med. 

 
Ovennevnte teori som jeg har beskrevet og gjengitt, er valg jeg har gjort. Det finnes 
selvsagt mye mer teori om emnet, men jeg synes mine valg er godt forankret i en generell 
forståelse av teorien og nyere forståelse og koblinger mot usikkerhets teori og 
involveringspedagogisk teori . Involveringspedagogisk teori koblet opp mot prosjektteori 
og usikkerhetsteori (kap. 5, 6, 7 og 8) er ny slik jeg greier å lese teorien, og representerer i 
så måte det unike å nye i min oppgave som forhåpentligvis kan bidra til å skape ny 
kunnskap om emnet. Videre i forbindelse med emnet vil jeg belyse noe empiri inn i en 
evalueringsmodell, funn i SUS som også kan bidra med erfaringer og forståelse av 
ovennevnte.  

MOSUS 41  



 

 
Kapittel 5: Empiri, Status SUS - Funn 
• Presentasjon av oppstartsseminar og oppgaver  
• Funn og arbeid knyttet til usikkerhetsstyring:  

o Case, intervju 
o Spørreundersøkelse 

 
 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg
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5.1  Presentasjon av funn i Statsbygg 
Jeg har 4 funn som jeg vil redegjøre for i dette kapittelet, og disse drøftes videre i kapittel 
6. Disse er: 
 

• PIANO (sekundærdata), en studentoppgave utført høst/vinter 2005 i Statsbygg 
• Oppstartsseminar for Styring av Usikkerhet i Statsbygg (SUS) med 

gruppeoppgaver, som er et intern prosjekt i Statsbygg. Dette var oppstartsseminaret 
for dette prosjektet 

• Spørreundersøkelse i Statsbygg, hele Byggherreavdelingen 
• Intervju  med prosjektlederne i casene og ledelsen i Byggherreavdelingen 

 
Dette representerer empiriske funn jeg har gjort i fbm. min oppgave, som også er relevante 
for besvarelsen. 
 

5.1.1  PIANO [25](V2): 
Sammendraget i PIANO er i hovedsak gjengitt under og representerer mine sekundærdata 
funn. Jeg drøfter dette i kapittel 6. 
 
”Det er et ønske i større prosjekter å bedrive en mer aktiv usikkerhetsstyring. Det er 
derimot usikkert hva praktisk usikkerhetsstyring i store byggeprosjekter bør inkludere. 
Masteroppgaven omhandler praktisk usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen på større 
byggeprosjekter og er utført i samarbeid med Statsbygg (SB) og Norsk Senter for 
Prosjektledelse (NSP). Oppgavens leveranser skal bidra til å skape klarhet i nevnte 
problemstilling, og er som følger: 
 

1. Kartlegge hva norsk og internasjonal teori beskriver som praktisk 
usikkerhetsstyring. 

2. Kartlegge hvilke krav SB stiller til sine prosjekter mht. usikkerhetsstyring og 
praksis i de utvalgte caseprosjektene. 

3. Vurdere praksis mot teorien i et rammeverk for vurdering. 
4. Utvikle en prosess og en modell for praktisk usikkerhetsstyring med klare 

retningslinjer og rutiner. 
 
Punkt én blir belyst gjennom et litteraturstudium. I punkt to blir Statsbyggs praktiske 
håndtering av usikkerhet i prosjektgjennomføringsfasen konkretisert gjennom 
observasjoner og intervjuer. I punkt tre blir praksis vurdert mot teorien i et rammeverk for 
vurdering. Deretter blir informasjonen i punkt fire systematisert til en prosess og en modell 
med tilhørende retningslinjer for praktisk usikkerhetsstyring – PIANO.  
 
Ettersom de fleste forhold i et prosjekt er usikre, forblir usikkerhetsstyring et vidt begrep. 
Begrepets mangel på klar avgrensning medfører at det i case-prosjektene er stor intern 
individuell variasjon i fortolkning og anvendelse. Funnene fra praksis viser at usikkerhet 
blir fanget opp gjennom den daglige driften og diskutert i prosjektmøter. Formidling av 
styringsinformasjon til prosjekteier mht usikkerhet skjer normalt gjennom månedlig 
rapportering. Usikkerhetsstyringsprosessen er ikke formalisert i Statsbygg, og det synes å 
være opp til den enkelte prosjektleder å finne en egnet metode for å håndtere den 
usikkerhet prosjektet møter i gjennomføringsfasen. Det er også funnet at mulighetssiden av 
usikkerhet per i dag ikke blir tilfredsstillende bearbeidet i Statsbyggs prosjekter.  
Tilsvarende gjelder definering og oppfølging av tiltak.  
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Det konkluderes med at da kunnskap om den praktiske delen av usikkerhetsstyringen 
virker å sitte i prosjektmedarbeidernes hoder, er det viktig for Statsbygg å tilrettelegge slik 
at den enkeltes kunnskap blir tilgjengelig og anvendelig for andre. Man bør i den 
sammenheng bygge opp systemer for opplæring og erfaringsutveksling på arbeidsplassen. 
Medarbeidere bør se seg selv som en del av en verdikjede, hvor det er like viktig å 
tilrettelegge for andre, som det er å tilrettelegge for eget arbeid. Hvert ledd i verdikjeden 
bør defineres i forhold til det øverste ledd, som er organisasjonens målsetninger og 
forventninger. Statsbygg har et forbedringspotensial på usikkerhetsstyring, og har igangsatt 
arbeidet med å innføre en enhetlig metode for håndtering av usikkerhet i prosjektene. 
Prosjektene vil i tiden fremover bli viktige bidragsytere for at dette kan finne sted. 
Styringen av hvert enkelt prosjekt bør kunne akkumuleres og rapporteres på en måte som 
gir mening og verdi for andre enn prosjektet selv. PIANO kan bidra til dette gjennom å 
systematisere arbeidet.  
 
Konklusjonene og funnene i oppgaven vurderes ut fra et snevert grunnlag som ikke er 
representativt nok til å trekke en generell konklusjon som omfatter alle prosjekter i regi av 
SB. Rammeverket for vurdering anser vi derimot til å være generaliserbart ut over 
prosjekter i regi av Statsbygg. Tilsvarende inneholder PIANO-prosessen og -modellen en 
systematikk for akkumulering av styringsinformasjon som også kan gi verdi til fremtidige 
og eksisterende Statsbygg prosjekter.” 

5.1.2  Oppstartsseminar for SUS med gruppeoppgaver 
Oppstartsseminaret ble organisert som en gruppeprosess med deltagelse fra ledelsen i 
Byggherreavdelingen, deltagere fra case prosjektene, prosessledelse fra 
SINTEF/NTNU/NSP/PUS og prosjektledelsen i SUS. Vi var på Voksenåsen kurs og 
konferansesenter, hvor vi også hadde lagt inn en sosial del. Det var lagt opp til en teoridel, 
hvor deler av PUS prosjektet ble presentert samt noe generell usikkerhets teori ble 
presentert. Et foredrag fra leder av styringsgruppa i PUS presenterte som et 
motivasjonsforedrag. Gruppeprosessen skulle ta oss igjennom 4 gruppeoppgaver med 
deloppgaver, og disse er presentert under.  
 
I seminaret ble 4 gruppearbeider gjennomført: 
 
Gruppeoppgave A: Styring av usikkerhet i tidligfasen, eierperspektivet 
 
Gruppeoppgave B: Styring av usikkerhet i gjennomføringsfasen, eierperspektivet 
 
Gruppeoppgave C: Styring av usikkerhet i tidligfasen, prosjektperspektivet 
 
Gruppeoppgave D: Hvilke forventninger har man til det å delta i et forskningsprosjekt 
 
Det ble litt dårlig tid i gruppeoppgave C (gjennomføringsfasen, prosjektperspektivet), så 
prosessledelsen valgte å gå over til gruppeoppgave D. 
 
Hele dokumentasjonen for seminaret er vedlagt, se vedlegg (V13). Under presenterer jeg 
gruppeoppgavene med funn og drøfter disse videre i kapittel 6.  
 
Gruppeoppgave A: Eierperspektiv; styring av usikkerhet i tidligfasen 
Formålet med denne oppgaven var å finne hvem de ulike deltakerne anså som prosjekteier 
i tidligfase, hva denne gjør, hva som gjøres godt og hvilke mangler / savn man har. Da 
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gruppene bestod av mange forskjellige fra Statsbygg, ble resultatene litt ulike. Grunnen til 
at eierspørsmålet blir tatt opp er at PUS prosjektet går ut på å se på usikkerhetsstyring i et 
eierperspektiv. 
 
Hvem er prosjekteier i Statsbygg, tidligfasen? 
Svarene viser at gruppene kom fram til tre hovedgrupper av eiere i Statsbygg 
(oppdragsgivende departement, Statsbygg selv og forvalter/bruker). Innen disse er det ulike 
begrunnelser og eksempler på hvem som kan være eier. Dette funnet er nok det mest 
dominerende funnet, da det var flere forskjellige rolleinnehavere på seminaret.  
 
Hva gjør prosjekteier? 
Dette delspørsmål i gruppeoppgave 1 var å beskrive hva prosjekteier gjør i tidligfase i 
forhold til styring av prosjektets usikkerhet.  
Som i deloppgave 1 viser svarene på dette spørsmålet også at det er ulike roller / oppgaver 
innen usikkerhetsstyring ut fra hvem som er eier. I praksis er det de interne eierne som 
håndterer usikkerheten. Svarene indikerer at usikkerhet sett fra eksterne ”eiere” er noe som 
delegeres til andre i prosjektet. Det eier gjør i tidligfasen er først og fremst å være med på å 
sette rammer, behov, retningslinjer og godkjenner. Internt ser man på prosjektstyring som 
usikkerhetsstyring, det er noe man gjør hver dag i prosjektsammenheng. Spørsmålet da er 
hva man gjør hver dag, og det drøfter jeg i kapittel 6. 
 
Hva gjøres og fungerer godt innen usikkerhetsstyring i tidligfasen (eierperspektivet)? 
Gruppene skulle si noen om hva som fungerer godt men som bør videreutvikles / forbedres 
innen styring av usikkerhet.  
Resultatet av dette gruppearbeidet viser at dersom man ser departement som eier, utføres 
usikkerhetsstyring bra i det at det er nivåer av usikkerhetsavsetninger i tidligfasen. Ellers 
mente gruppene at departementet har liten forståelse for usikkerhetsstyring, og burde være 
mer involvert i teamet i denne fasen av prosjektet. Det meste som gjøres når det gjelder 
dagens måte å se på usikkerhet på håndteres internt i Statsbygg. Det finnes en del gode 
prosesser i dag, men mye som kan forbedres. Usikkerhet sett fra bruker / eier håndteres ved 
god kommunikasjon og god samhandling.  
 
Hva mangler/savnes innen usikkerhetsstyring i tidligfasen (eierperspektivet)? 
Årsaken til at det bare er to eierkategorier i svarene, er at den ene gruppen bare anså disse 
som eiere. Den andre gruppen svarte til dels på dette i forrige spørsmål, derfor må 
spørsmål A3 og A4 ses i forhold til hverandre. Det som går igjen i mangler internt i 
Statsbygg i forhold til dette spørsmålet, er at det ønskes en enklere måte å gjøre styring av 
usikkerhet på. Man ønsker seg enkle konsise verktøy / metoder som faller inn under de 
systemer som allerede finnes i Statsbygg. I tillegg kan man si at de ønsker seg et mer 
bevisst forhold til det å styre usikkerheten. Ut fra svarene kan man også lese at man ønsker 
at departementsnivået kunne hatt ett mer bevisst forhold til usikkerhet, for slik å få 
Statsbygg til å måtte jobbe bevisst med temaet i tidligfase.  
 
Gruppeoppgave B: Gruppeoppgave eierperspektiv; styring av usikkerhet i 
gjennomføringsfasen 
Etter å ha gått gjennom usikkerhetsstyring i tidligfase i gruppeoppgave A, gikk oppgave B 
på å se på styring av usikkerhet i gjennomføringsfasen.  
 
Hvem er prosjekteier i Statsbygg i gjennomføringsfasen? 
Som i tidligfase er det fremdeles tre hovedgrupperinger av eiere i gjennomføringsfasen, 
men at forvalter / bruker er sterkere inne i denne fasen. 
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Hva gjør prosjekteier av usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen? 
Svarene viser at departement og bruker er sterkere inne i gjennomføringsfasen enn i 
tidligfasen, men fremdeles er det Statsbyggs interne eier som gjør mest når det gjelder 
styring av usikkerhet i gjennomføringsfasen. Det som gjøres av usikkerhetsstyring er 
veiledning, diskusjoner, rapportering, oppfølging og gjøre tiltak ved behov.  
 
Hva gjøres og fungerer godt av usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen, men kan 
forbedres? 
Her går man igjen ned til to eierperspektiver. Dette på grunn av at resultatene på denne 
oppgaven ble bare levert av den ene gruppen, som bare hadde to eierperspektiv; internt i 
Statsbygg og Departement. Den andre gruppen slo sammen dette spørsmålet med neste 
spørsmål. Det Statsbygg er gode på i dag, men som kan forbedres, er rapportering, kontakt 
med prosjekt, organisering, økonomikontroll og daglige bearbeiding. Det som gjøres fra 
Departementet i denne fasen er at de blir latt være i fred. Noe som ses på som både positivt 
og negativt.  
 
Hva mangler av usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen? 
På dette spørsmålet kom gruppene opp med mange forskjellige forslag til forbedringer, 
som tabell B4 viser, se vedlegg (V13). Det viktige i det videre arbeidet med SUS blir å 
sortere dette, til å vite hva man skal fokusere på, og når. Dette gjøres i SUS, ref kap. 7- 
videre arbeid, se vedlegg (V14). 
  
Gruppeoppgave C: Prosjektperspektiv, styring av usikkerhet i tidligfase 
I gruppeoppgave C1 skulle gruppene vise til hva som gjøres av usikkerhetsstyring i 
tidligfase i prosjektene. Resultatene er noe overlappende med de to forrige oppgavene, noe 
som kanskje tyder på at eierperspektiv kan være vanskelig å ta dersom man ikke er eier 
selv. Da det ble for lite tid på seminaret, ble kun disse to deloppgavene av oppgave C 
besvart. Prosesslederne så det som bedre utnytting av tiden å svare på oppgave D. 
 
Spørsmålene var hva man gjør av usikkerhetsstyring i prosjektene, og hva gjøres godt, men 
bør videreutvikles i prosjektperspektivet. Funnene viser overlapp fra de forrige oppgavene. 
Se videre drøfting i kapittel 6. 
 
Felles siste oppgave D for alle: 
Da det ble lite tid til å gjøre alle oppgavene som seminarleder hadde satt opp, ble noen av 
de tidligste oppgavene kuttet ut til fordel for at alle deltakerne skulle få si noe om sin 
forventning til PUS og SUS prosjektet, i caseprosjektene og resten individuelt.  
 
Spørsmål D: Hvilke forventninger har man til det å delta i et forskningsprosjekt? 
 
1) Hvilke ønsker/forventninger har du/dere til PUS/SUS i 2007? 
 
Gjelder prosjektene: 

 
2) I hvilken fase er prosjektet? 
 
3) Hva slags fokus har man på usikkerhet i det aktuelle prosjektet? 
    - Dvs. hva er i fokus operasjonelt, evt. kontekstuelt?  
    - Er ”eier” involvert pr i dag? 
    - Usikkerhetsstyrings-prosessen… 
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Svarene ligger som rådata vedlagt, se vedlegg (V13), og under er hovedfunn gjengitt. Disse 
må bearbeides og jobbes videre med internt i Statsbygg og av forskningsgruppen i PUS. 
Svarene fra prosjektene gjengis med hovedfunn i oppgaven med en drøfting av meg i 
kapittel 6. 
 
Regjeringens representasjonsanlegg: 
De har fokus på usikkerhet, men mangler et formalisert system som kan ivareta oppfølging 
av usikkerhet.  
 
Nasjonalt folkehelseinstitutt: 
De ønsker et system som direkte kan brukes i prosjektet. Opptatt av hvem som skal drive 
prosessen for deres prosjekt. De skiller på operasjonell og kontekstuelle forhold i 
prosjektet. 
 
IFI 2: 
De utvikler sitt eget verktøy og modell for usikkerhetsstyring, og ønsker SUS som 
diskusjonspartner. De har et bevisst forhold til operasjonelle og kontekstuelle forhold og 
involverer prosjekteier. 
 
Halden fengsel: 
De ønsker å være aktive å bidra i SUS. De ønsker å teste en ferdig modell, og har i dag et 
operasjonelt fokus. PL vurderer prosjektets usikkerhet løpende. 
 
Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino: 
Ønsker å diskutere problemstillinger knyttet til usikkerhet med påfyll fra SUS, og har i dag 
et operasjonelt fokus. Eier lite inne vedr. usikkerhetsstyring og strategi. 
 
R6: 
Leder SUS og delprosjektleder i PUS. Denne oppgaven representerer deler av det videre 
arbeidet i R6. Diskusjonspartner i prosess for vår utvikling av egne verktøy og modeller for 
usikkerhetsstyring. Koordinator for arbeid og innspill på tvers av prosjekter. Har både et 
operasjonelt og kontekstuelt fokus, med bla. gjennomført interessentanalyse, tidsanalyse og 
2 usikkerhetsanalyser på kost. Eier er involvert i strategier. 
 
Høgskolen i Vestfold: 
Prosjektleder slutter, og av tidsmessige og praktiske grunner tas prosjektet ikke med i 
denne rapporten, men er med videre i SUS. 
 
6 enkeltpersoner som ikke er direkte knyttet til casene, men bidragsytere i SUS/PUS: 
At det utvikles metoder for oppfølging av usikkerhet i prosjektene som forplikter / 
involverer prosjekteier både internt og eksternt – som er klar for testing i prosjektene 
høsten 2007. Ønsker å involvere seg og har tro på prosessen. 
 

5.1.3  Spørreundersøkelsen 
Det ble sendt ut undersøkelsen til hele Byggherre avdelingen, og svarprosenten på 
undersøkelsen var på 68% som må sies å være et godt nok grunnlag for å presentere et 
representativt funn, å drøfte disse funnene videre i kapittel 6. Det ble stilt 16 spørsmål, og 
1. spørsmål på kommentarer.  
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Hovedfunnene med bakgrunn i fordeling av kjønn i Statsbygg er 50/50 og de aller 
fleste er prosjektledere (7 ledere, ca. 70 prosjektledere, andre er ca. 17, dette kan 
variere noe):  
Kjønn: Menn: 56,9%. Kvinner: 43,1%. Tyngden av de som har besvart er mellom 41 og 
50. år, ellers fordeler det seg jevnt utover aldersgruppene mellom 21 og 61 år. Over 50% 
av de som har svart har drevet med prosjekter i mer enn 8 år, og de aller fleste har en 
bachelor eller master innen ingeniørfag/økonomifag/arkitektfag. Det var 4 prosjekteiere 
som svarte, 31 prosjektledere og 24 andre. 
 
 
Hovedfunnene er som følger: 
 

• Over 50% mener at usikkerhetsstyring ”skreddersys” av prosjektene selv. Det er 
noe avvik opp og ned, men ikke betydelig. 

• Ca. 45% mener at usikkerhetsstyring kjører etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/SB, mens 46% ikke er enig dette. 

• Nesten 50% mener at prosjektet utarbeider rapportering periodisk selv, mens resten 
fordeler seg jevnt på de andre alternativene. 

• 40% mener at SB ikke bemanner prosjektene etter usikkerhetsbilde avdekket i 
usikkerhetsanalysen. Her er det like mange som er usikre, mens få mener at SB gjør 
dette. 

• Over 60% mener SB mangler et felles begrepsapparat i fbm. usikkerhetsstyring. 
• Nesten 80% er usikre på om usikkerhetsstyring har en fremtreden plass i SBs 

ledelsesfilosofi. 
• Nesten 80% er usikre på om prosjekteier rapporterer usikkerhet, eller spør etter 

rapportering av usikkerhet. 
• Nesten 60% mener vi har en usikkerhets kultur som kun er rettet mot risiko.  
• De aller fleste mener det er greit å gi uttrykk for usikkerhet. 
• Nesten 60% mener at miljøet i organisasjonen er slik at dårlige nyheter kommer 

tidsnok frem, mens 40% kvier seg for det. 
• 60% mener vi har gode prosesser som gjør at de viktige spørsmålene kommer frem 

til riktig tid, mens 40% mener at de ikke gjør det. 
• En del kommenterer sine frustrasjoner i tillegg, mens noen gir uttrykk for at de er 

positive, men kunne tenke seg en felles metode for usikkerhetsstyring.  
 
Detaljer, nyanser, grafer, filtrering av resultater på prosjekteier, prosjektleder, og andre 
vedlegges, se vedlegg (V9, V9.1,…). Spørreundersøkelsen representerer en kvantitativ 
metode som har til hensikt å avdekke de faktiske forhold. 
 
Her er det ikke tatt inn vurderinger eller drøftinger, de kommer i kapittel 6. 
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5.1.4  Intervjuene 
2 prosjekteiere og 5 prosjektledere ble intervjuet. 1 PL til skulle intervjues, men han hadde 
ikke tid, men jeg vurderer at grunnlaget er godt nok til å evaluere. Spørreskjema er lagt ved 
som vedlegg (V10). 
 
Hovedfunnene er som følger: 
 

• Alle har god forståelse for samarbeid, og dens betydning for resultatet til prosjektet. 
Det er lite samarbeid på tvers av prosjektene i Statsbygg, mens de alle mener at det 
er viktig å samarbeide med eksterne parter inn mot prosjektet. Alle mente at 
involvering fra alle parter med forståelse for alles oppgaver var viktige elementer 
for godt samarbeid. 

• Det er forskjellig oppfatning om hvem som er prosjekteier (SB eller 
departementene), mens alle er enige om at det er viktig å involvere og 
ansvarliggjøre dette nivået i prosjektene. 

• Alle mener det er viktig med formell- og erfarings- kompetanse, og at vi skulle dele 
denne kunnskapen med flere. De mener at dette dessverre ikke skjer, og mener at 
erfaringsoverføring må etableres på en mye tydeligere måte. Spesielt ledelsen 
mener det er viktig med prosesskunnskap, og at dette er fremtidens kompetanse SB 
vil etterspørre. 

• Alle har reflektert over usikkerhetsstyring, metodikk, kultur, med mer. Alle 
prosjektlederne bortsett fra en mener at et felles verktøy for usikkerhetsstyring 
kommer ut av SUS, mens en mener prosjektene må tilpasse sitt prosjekt til et 
overordnet regime. Ledelsen mener at et overordnet regime starter prosessen med at 
de enkelte prosjektene innfører sitt usikkerhetsstyrings verktøy på prosjektnivå. 
Alle hadde et reflektert forhold til operasjonell og kontekstuell usikkerhet, og så på 
de som like viktige. Omgivelsene med interessenter var også en fellesnevner i 
forståelsen av styring av usikkerhet. SUS, med målsetting om å lage et overordnet 
regime, var viktig fremover for å få til en usikkerhetskultur i SB. 

• Kunnskapsutvikling og læring hadde også alle et bevisst forhold til, de mente det 
var viktige redskaper med Statsbyggskolen. Utnyttelsen av mangfoldet i 
organisasjonen kunne bli bedre, og det knytter seg bla. til erfaringsoverføring, men 
også generelt. Organisasjonskulturen har betydning for usikkerhetsstyring, og alle 
så frem til arbeidet i SUS som de alle er en del av. Alle mente at det lå til rette i SB 
for en god usikkerhetskultur. 

 
Nyanser med mer i intervjuene kan ses i vedlegg (V10, V10.1, …). 
Funnene tyder på at Statsbygg i en modell for evaluering (se pkt. 4.5) ligger, ligger mellom 
de to nivåene (den kvantitative spørreundersøkelsen tyder på at SB ligger i nybegynner 
organisasjonen, mens den kvalitative intervju undersøkelsen tyder på at SB ligger i den 
normaliserte organisasjonen), i hht. følgende, uten at det drøftes her (kommer i kapittel 6): 
 

• Novise eller nybegynner organisasjon: Denne organisasjonen har begynt å 
eksperimentere med usikkerhetsstyring, vanligvis gjennom å sette ned en liten 
arbeidsgruppe for å se på temaet. Det finnes imidlertid ingen strukturerte prosesser 
for usikkerhetsstyring. Organisasjonen er bevisst på potensialet som ligger i 
usikkerhetsstyring, men har ikke kommet så langt i implementeringen at de har 
begynt å høste nytten av det. 
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• Normalisert organisasjon definerer dette nivået: I denne kategorien er 
usikkerhetsstyring bygd inn i rutinene og prosessene i bedriften, samtidig som 
usikkerhetsstyring er implementert i de fleste eller alle prosjektene. Generiske 
usikkerhetsprosesser er formalisert og utbredt, samtidig som nytten av 
usikkerhetsstyring er og forstått og godtatt i alle nivåene av organisasjonen. Det er 
imidlertid ikke alltid nytten blir fullstendig oppnådd. 

 
En tabell for denne evaluering er tatt med i kapittel 4, (4.5) og drøftes i kapittel 6. 
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Kapittel 6: Analyse 
 
 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg
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6.1  Drøftinger av funn i Statsbygg 
I dette kapittelet presenteres en drøfting mot funn og teori og en tolkning av 
usikkerhetsstyring med en vurdering av modenheten til usikkerhetsstyringen i SB. Det er i 
så måte en vurdering av empiri mot teori og bidrar til sammen med funnene til en helhetlig 
forståelse av oppgaven.  
 
Mine empiriske funn var gitt i kapittel 5, som følger: 
 

• PIANO (sekundærdata), en studentoppgave utført høst/vinter 2005 i Statsbygg 
• Oppstartsseminar for Styring av Usikkerhet i Statsbygg (SUS) med 

gruppeoppgaver, som er et intern prosjekt i Statsbygg. Dette var oppstartsseminaret 
for dette prosjektet 

• Spørreundersøkelse i Statsbygg, hele Byggherreavdelingen 
• Intervju  med prosjektlederne i casene og ledelsen i Byggherreavdelingen 

 
Til slutt tar jeg med en analyse/drøfting mot involveringspedagogikken, og litt om 
usikkerhetsstyring som begrep og usikkerhetsstyringens formål. 
 

6.1.1  PIANO, drøfting 
De konkluderer med at deres funn i oppgaven baserer seg på et for snevert grunnlag som 
ikke er representativt nok til å trekke en generell konklusjon for alle SB prosjekter. Dette 
kunne vært utført med en kvantitativ teknikk, som en større spørreundersøkelse. 
Spørreundersøkelsen gjør jeg i min oppgave, og kan derfor få et bedre og mer 
representativt funn for SBs prosjekter. De konkluderer med at kunnskap om praktisk 
usikkerhetsstyring sitter i prosjektmedarbeiderens hode og ikke i systemet, og at  
mulighetssiden av usikkerhet ikke er godt nok ivaretatt. Dette står i et godt forhold til de 
svar jeg har fått i spørreundersøkelsen, som kan bedres gjennom en overordnet 
modell/regime for usikkerhetsstyring. Min oppgaven lager en slik modell, og SUS vil 
konkludere senere. PIANO har også med en modell, systematikk for akkumulering av 
styringsinformasjon. PIANO modellen blir en del av SUS modellen (se kap. 7) i denne 
oppgaven, og i så måte bygger de på hverandre med positive bidrag.  
 

6.1.2  Oppstartsseminar for SUS med gruppeoppgaver, drøfting 
Spørsmål  A1: Hvem er prosjekteier i Statsbygg? Tidligfase 
Svarene viser at gruppene kom fram til tre hovedgrupper av eiere i Statsbygg 
(oppdragsgivende departement, Statsbygg selv og forvalter/bruker). Innen disse er det ulike 
begrunnelser og eksempler på hvem som kan være eier. Dette tyder på at eieren av 
prosjektene i Statsbygg er ulike i forhold til hvilken rolle du innehar i prosjekter. Dette 
funnet er nok det mest dominerende funnet, da det var flere forskjellige rolleinnehavere på 
seminaret.  
Det kan også tolkes slik at de forskjellige deltagere har forskjellige oppdragsgivere på de 
forskjellige prosjekter, og har således forskjellig erfaring med hvem som er prosjekteier. 
Det trenger altså ikke å være rollespesifikt, men like mye oppgavespesifikt i den betydning 
av at det er mange bestillere av oppgaven uten at rolleinnehaveren tenker over at det er et 
rolleperspektiv. 
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Sett fra mitt ståsted som prosjektleder i Statsbygg er det min leder, avdelingsdirektøren, 
som er prosjekteier i prosjektene jeg er prosjektleder for. Departementene er oppdragsgiver 
for meg. Statsbygg bør innføre et enhetlig regime med tanke på hvem som er prosjekteier 
(eierperspektivet), for alle prosjekter betjent av Statsbygg. Svarene på spørsmålet viser at 
det spriker en god del på hvem dette er. Statsbygg er tjent med en felles oppfattning om 
dette, da prosjekteier representerer eierperspektivet som har andre mål (effektmål) enn 
prosjektperspektivet (resultatmål). 
 
Spørsmål  A2: Hva gjør prosjekteier? 
Som i deloppgave 1 viser svarene på dette spørsmålet også at det er ulike roller / oppgaver 
innen usikkerhetsstyring ut fra hvem som er eier. I praksis er det de interne eierne som 
håndterer usikkerheten i Statsbygg. Svarene indikerer at usikkerhet sett fra eksterne ”eiere” 
er noe som delegeres til andre i prosjektet. Det eier (internt eller eksternt) gjør i tidligfase 
først og fremst er å være med på å sette rammer, behov, retningslinjer og godkjenner. 
Internt i Statsbygg ser man på prosjektstyring som usikkerhetsstyring. Det vil si at mye av 
det daglige virke innen prosjektledelse og prosjektstyring flyter over i håndtering av 
usikkerhet og dermed kan det også oppfattes som usikkerhetsstyring. I dette ligger det, 
etter min tolkning, at de mener at prosjektstyring og usikkerhetsstyring er det samme, som 
jeg mener er en noe naiv oppfatning av virkeligheten. Jeg har redegjort for min oppfatning 
av usikkerhetsstyring, bla. gjennom mitt teori kapittel. 
Det er slik at i det årlige tildelingsbrevet fra FAD til Statsbygg, gis det retningslinjer på 
hva Statsbygg i sine prosjekter eier av prosjektkostnaden. Fra 2006 var det slik at 
Statsbygg eier P 55 (sannsynelig sikkerhetsnivå som sier at 55 av 100 prosjekter ligger 
innenfor rammen P 55, mens 45 av 100 ligger utenfor), mens FAD/FIN eier differansen 
opp til P 85 (samme forklaring her). Det er gitt instruks om at differansen mellom P 50 og 
P 55 skal være intern usikkerhetsavsetning som eies av AD. Det eksisterer ikke noe 
organisert internt usikkerhetsregime for avsetning. Her kunne man kanskje tenkt seg at 
prosjektet eide P 35, og differansen opp til P 50 var intern usikkerhetsavsetning, eller 
organisert som en portefølje styring etter samme prinsipp, men samlet opp i en 
”usikkerhetsbank” som man måtte søke og argumentere for å få midlene. Dette er også et 
regime som er en del av SUS modellen, kap. 7. 
 
Sett i lys av det siste er svarene forståelige, men at man setter likhetstegn mellom 
prosjektstyring og usikkerhetsstyring er nok mer et uttrykk for manglende 
kompetanse/opplæring og forankring i organisasjonen. Usikkerhetsstyring er jo akkurat satt 
på  ”kartet” i Statsbygg gjennom SUS, og i så måte nytt for mange. 
 
Spørsmål  A3: Hva gjøres godt innen usikkerhetsstyring i tidligfase (eierperspektiv) 
Resultatet av dette gruppearbeidet viser at dersom man ser departement som eier, utføres 
usikkerhetsstyring bra i det at det er nivåer av usikkerhetsavsetninger i tidligfasen. Ellers 
mente gruppene at departementet har liten forståelse for usikkerhetsstyring, og burde være 
mer involvert i teamet i denne fasen av prosjektet. Det meste som gjøres når det gjelder 
dagens måte å se på usikkerhet på håndteres internt i Statsbygg. Det finnes en del gode 
prosesser i dag, men mye som kan forbedres, her presenteres de 7 viktigste tingene som 
kan forbedres i Statsbygg som etter min mening kommer frem av svarene i 
gruppeoppgaven: 
 

1. Når prosjektene organiseres må Statsbygg bemanne disse riktig med nok ressurser 
2. Det trengs en modell for usikkerhetsstyring som kan implementeres av alle 

prosjekter i Statsbygg 
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3. Forbedre månedsrapporten m.t.p usikkerhetsstyring, og generelt hva som skal 
rapporteres (kontekstuell usikkerhet rapporteres eks.vis ikke en gang i mnd.). 

4. Innføre enhetlig interessentanalyser 
5. Forankre usikkerhetsstyring i hele organisasjonen, fra ledelsen til medarbeiderne 
6. Vektlegge mer prosessene 
7. Mer aktiv bruk av analyser for å bedre kvaliteten på informasjon 

(usikkerhetsanalyser på kost og tid, interessentanalyser, med mer) 
 

 Usikkerhet sett fra bruker / eier håndteres ved god kommunikasjon og god samhandling.  
 
Dette drøftes slik at man oppfatter prosjektstyring som usikkerhetsstyring, ref forrige 
oppgave. Sett i lys av denne tolkning er svarene tilfredstillende hvis man nå får innført en 
usikkerhetsstyrings kultur- og system. 
 
At mange oppfatter at departementene har liten forståelse for usikkerhetsstyring er også 
forståelig, da de fleste oppfatter oppdragsgiver som anonyme i prosjektprosessen. 
 
Av svarene på hva som gjøres bra, men som kan forbedres, ser jeg at Statsbygg gjør mye 
bra, er åpen for at dette kan gjøres bedre og profesjonaliseres mer, samtidig som man er 
åpen for å ta i bruk nye verktøy. Dette tolker jeg som en endringsdyktig organisasjon hvis 
man velger å prioritere dette fra ledelsen og ned i organisasjonen.  
 
Etter å ha sett på hva som gjøres godt, men som kan forbedres innen styring av usikkerhet i 
tidligfase, skulle gruppene komme opp med hva man så på som mangler innen 
usikkerhetsstyringen.  
 
Spørsmål  A4:  Mangler / savn innen usikkerhetsstyring i tidligfase (eierperspektiv) 
Årsaken til at det bare er to eierkategorier i svarene, er at den ene gruppen bare anså disse 
som eiere. Den andre gruppen svarte til dels på dette i forrige spørsmål, derfor må 
spørsmål A3 og A4 ses i forhold til hverandre. Det som går igjen i mangler internt i 
Statsbygg i forhold til dette spørsmålet, er at det ønskes en enklere måte å gjøre styring av 
usikkerhet på. Man ønsker seg enkle konsise verktøy / metoder som faller inn under de 
systemer som allerede finnes i Statsbygg. I tillegg kan man si at de ønsker seg et mer 
bevisst forhold til det å styre usikkerheten. Ut fra svarene kan man også lese at man ønsker 
at departementsnivået kunne hatt ett mer bevisst forhold til usikkerhet, for slik å få 
Statsbygg til å måtte jobbe bevisst med temaet i tidligfase.  
 
Forankring i fra topp er nødvendig for å implementere nye ting i en organisasjon, så også 
med usikkerhetsstyring. Det er derfor naturlig at svarene er som de er, departementene må 
gå foran med et godt eksempel. PUS vil forhåpentligvis være et verktøy overfor 
bevisstgjøring av departementene, mens SUS skal prøve å ivareta enkelheten og utvikle 
hjelpeverktøy som er konsise og som kan fanges opp i allerede eksisterende systemer. Her 
jobber vi med innhold i månedsrapporten, som eksisterer, indikatorer som et mulig resultat 
av dette, ens terminologi internt i Statsbygg hvor man har flere ”terminologier” fra prosjekt 
til prosjekt. PUS og SUS vil sannsynelig heve bevisstheten om temaet i Statsbygg.  
 
Spøsmål  B1: Prosjekteier i gjennomføringsfase 
Som i tidligfase er det fremdeles tre hovedgrupperinger av eiere i gjennomføringsfasen, 
men at forvalter / bruker er sterkere inne i denne fasen. Som for tidligfasen, og det er bare 
naturlig at forvalter/bruker er sterkere inne i denne fasen. De er tross alt premissgivere 
under bygging og tradisjonelt mest med der. Dette er igjen noe dumt, da hovedpremissene 
burde legges i tidligfasen sammen med dem. Det er nok i dag en bedre tradisjon for dette, 
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men det var få forvaltere/brukere på seminaret, så det bærer nok litt preg av deltagernes 
oppfatning. 
 
Spørsmål  B2: Hva gjør prosjekteier av usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen? 
Svarene viser at departement og bruker er sterkere inne i gjennomføringsfasen enn i 
tidligfasen, men fremdeles er det Statsbyggs interne eier som gjør mest når det gjelder 
styring av usikkerhet i gjennomføringsfasen. Det som gjøres av usikkerhetsstyring er 
veiledning, diskusjoner, rapportering, oppfølging og gjøre tiltak ved behov.  
 
Det finnes gode eksempler i Statsbygg hvor prosjekter har et bevisst forhold til 
usikkerhetsstyring eller styring av usikkerhet, bla. Svinesund prosjektet og Opera 
prosjektet, men det er vel mangel på informasjon og kommunikasjon (erfaringsoverføring) 
som preger svarene. Alle prosjekter i Statsbygg rapporterer hver mnd. med månedsrapport 
opp til prosjekteier, i tillegg har de nevnte prosjekter rapportert usikkerhetsstyring mnd.lig, 
kvartalsvis og årlig. Dette er også en form for usikkerhetsstyring, men man tenker ikke 
over dette og tolker det som prosjektstyring. SUS skal se på denne, og ila høsten 2007 vil 
resultater foreligge. 
 
Spørsmål B3: Usikkerhetsstyring i gjennomføringsfase, hva gjøres godt, men kan 
forbedres? 
Her går man igjen ned til to eierperspektiver. Dette på grunn av at resultatene på denne 
oppgaven ble bare levert av den ene gruppen, som bare hadde to eierperspektiv; internt i 
Statsbygg og Departement. Den andre gruppen slo sammen dette spørsmålet med neste 
spørsmål. Det Statsbygg er gode på i dag, men som kan forbedres, er rapportering, kontakt 
med prosjekt, organisering, økonomikontroll og daglige bearbeiding. Det som gjøres fra 
Departementet i denne fasen er at de lar prosjektene jobbe selvstendig. Dette ses på som 
både positivt og negativt sett fra prosjektleders ståsted i Statsbygg.  
 
Denne besvarelsen må også ses i sammenheng med de ”tradisjoner” man har/har hatt i 
Statsbygg. Gjennom prosessen med SUS ønsker man jo endring som tar tid. En utrykker 
også ønske om forbedring på disse områdene, som jeg tolker som at man ønsker dette satt i 
system i form av et regime for usikkerhetsstyring. Her er det masse positivt å ta tak i, og 
det gjør SUS i veien videre (kap 7), og se vedlegg (V14). 
 
Spørsmål B4: Usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen, hva mangler? 
På dette spørsmålet kom gruppene opp med mange forskjellige forslag til forbedringer, 
som tabell B4 viser, se vedlegg (V13). Her gjengis de 6 viktigste mangler etter min 
mening: 
 

1. Statsbygg må vektlegge mulighetssiden av usikkerhet høyere 
2. Statsbygg må se på rapportering, hva rapporteres i dag og hva bør rapporteres i 

morgen. Det er forskjell på rapportering av operasjonelle forhold (prosjektinternt) 
som passer inn i en månedsrapport, og kontekstuelle forhold (prosjekteksternt) som 
passer bedre å rapportere på hvert halvår (endringer skjer ikke så ofte, men har ofte 
større konsekvens) 

3. Statsbygg mangler en modell for motivering og fokusering på usikkerhet i 
prosjekter 

4. Prosjektene må jobbe mer med å få til eierskap til prosjektene, gjennom involvering 
av alle involverte i prosjektet 

5. Statsbygg må gjennomføre opplæring av medarbeiderne sine 
6. Statsbygg må ha mer fokus på kostnadsprognosering 
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Det viktige i det videre arbeidet med SUS blir å prioritere og sortere dette, slik at vi får 
fokusering og motivering mot dette arbeidet. Dette gjøres i SUS, ref kap. 7- videre arbeid, 
se vedlegg (V14). Her er det viktig å prioritere, å sette en realistisk fremdrift for SUS. 
Dette gjøres i det videre arbeidet, og arbeidsgruppen legger vekt på en prioritert fremdrift 
så det skal være mulig og realistisk å gjennomføre med tanke på at alle har mange andre 
arbeidsoppgaver. Et annet viktig moment er også at disse problemstillingene trenger å 
synke inn i oss og modnes, samt at vinklingen mot PUS ivaretas. 
 
Spørsmål  C1: Hva gjør man av usikkerhetsstyring i prosjektene? 
Som i oppgave A og B skulle man også i denne oppgaven vise hva som gjøres godt av 
usikkerhetsstyring i prosjektperspektiv, men som bør videreutvikles. Som i tabell C1, se 
vedlegg (V13) er det også her overlapp fra de forrige oppgavene. Resultatet av oppgave C2 
vises i tabell C2, se vedlegg (V13). De samme vurderinger som over gjelder også her. 
 
Spørsmål C2: Hva gjøres godt, men bør videreutvikles av usikkerhetsstyring i 
prosjektperspektiv? 
Da det ble for lite tid på seminaret, ble kun disse to deloppgavene av oppgave C besvart. 
Prosesslederne så det som bedre utnytting av tiden å svare på oppgave D. De samme 
vurderinger som over gjelder også her. 
 
Spørsmål D: Hvilke forventninger har man til det å delta i et forskningsprosjekt? 
 
1) Hvilke ønsker/forventninger har du/dere til PUS/SUS i 2007? 
 
Gjelder prosjektene: 

 
2) I hvilken fase er prosjektet? 
 
3) Hva slags fokus har man på usikkerhet i det aktuelle prosjektet? 
    - Dvs. hva er i fokus operasjonelt, evt. kontekstuelt?  
    - Er ”eier” involvert pr i dag? 
    - Usikkerhetsstyrings- prosessen 
 
De fleste vurderer at de ønsker en ferdig pakke som et enkelt usikkerhetsstyringsverktøy, 
som en mal som PUS og SUS skal lage. I prosessen har vi lagt vekt på at det er prosjektene 
som skal lage sitt eget verktøy for sitt unike prosjekt, men kunne få hjelp av en overordnet 
modell/regime som grunnlag og motivasjon for sitt arbeide. Det er også tenkt at denne 
modellen skal inneholde en enhetlig måte å rapportere usikkerhet på i månedsrapporten til 
prosjekteier, og intern rapportering i prosjektet fra de som har ansvaret for å styre 
usikkerheten. 
 
Svarene ligger som rådata vedlagt, se vedlegg (V13), og under er hovedfunn gjengitt. Disse 
må bearbeides og jobbes videre med internt i Statsbygg og av forskningsgruppen i PUS.  
 
Drøfting/vurdering: 
Drøftet over gir disse svarene et del grunnlag for det videre arbeidet, bla. med å nedsette en 
arbeidsgruppe i SUS, og en organisering av det videre prosjekt. De andre deltagerne vil 
være i en referansegruppe som involveres 2-4 ganger i 2007. Etter siste besvarelse på 
seminaret, foretok jeg en muntlig oppsummering hvor alle deltagerne sa noen ord. 
Svarene fra både det skriftelige og det muntlige indikerer at en del ønsker seg en ”ferdig 
pakke” med usikkerhetsstyring i fra SUS/PUS, mens en del av intensjonen er at hvert 
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prosjekt skal lage seg et prosjektspesifikt regime for styring av usikkerhet. Målet er ellers å 
få til noen fellesnevnere som en modell, bla.  rapportering i månedsrapporten, se vedlegg 
(V8), med mer. Enhetlig oppfattelse av hvem som er prosjekteier for alle prosjektene 
Statsbygg kjører er også viktig, da prosjektene og eierne har forskjellige perspektiver på 
mål. 
Svarene tyder også på at det er stor åpenhet for læring av temaet, og det er det nok behov 
for. De aller fleste er positive og det gir mulighet for stor utvikling, endring i 
organisasjonen og en positiv usikkerhetskultur. 
 
Det er derfor viktig med videre forankringsarbeid med informasjon og kommunikasjon 
mot alle prosjektene, organisasjonen og ikke minst ledelsen. Disse blir et viktig verktøy for 
denne delen av jobben, og SUS og PUS vil fullføre denne jobben.  

6.1.3  Spørreundersøkelsen, drøfting 
Det er en god spredning i svarene fra undersøkelsen når det gjelder kjønn, alder, utdanning 
og forventninger en kunne ha i forkant. At svarprosenten ligger på 68% er bra og danner 
grunnlag for å vurdere organisasjonen objektivt. 
 
Jeg velger å drøfte funnene av spørreundersøkelsen etter modellen beskrevet i kapittel 4 
(4.5): 
 
Min tolkning og drøfting baserer seg på at funnene (se pkt. 5.1.3) jeg har kommet frem til i 
spørreundersøkelsen; 
 

• Det mangler en enhetlig modell/ prosedyre for usikkerhetsstyring 
• Enhetlig og differensiert rapportering, skille mellom rapportering av operasjonell- 

og kontekstuell usikkerhet 
• Bedre bemanning av prosjekter basert på usikkerhetsbilde som fremkommer av 

usikkerhetsanalyser 
• Få til en felles begrepsoppfattelse 
• Usikkerhetsstyring må få en fremtreden og klar kommunisert plass i 

ledelsesfilosofien 
• Vi har grunnlag for å få til en god usikkerhetskultur og usikkerhetsledelse 
• De fleste er positive til innføring av usikkerhetsstyring 

 
og alle mener jeg ligger innenfor nivå 2 eller 3 med en vekt på nivå 3. Dette betyr at i følge 
modellen er Statsbygg en normalisert organisasjon som tenderer i noen av funnene ned mot 
en nybegynner organisasjon, innenfor feltet usikkerhetsstyring. Jeg mener Statsbygg har 
noe å strekke seg etter for å bli den naturlige organisasjonen som representerer den beste 
praksisen. Det er helt klart etter min mening at Statsbygg gjennom SUS kan bli denne 
organisasjonen. Det er ikke så rart etter min mening at Statsbygg er her i dag, da 
usikkerhetsstyring ikke systematisk har vært på ”kartet” i organisasjonen før. Det at 
enkelte individer eller prosjekter jobber med tema, er ikke et uttrykk for at man jobber 
systematisk med dette, men heller et uttrykk for at man ønsker seg dit. Ledelsen i 
Statsbygg har nå forankret dette arbeidet helt til topps i organisasjonen, og setter dette på 
prioritert dagsorden til organisasjonen, som igjen etter min mening betyr at organisasjonen 
er moden for å ta ett skritt videre. Spørreundersøkelsen representerer ”as is” i Statsbygg i 
dag, og gir et greit grunnlag for å hevde dette. Den gir også et solid inntrykk av at 
Statsbygg vil jobbe videre med usikkerhetsstyring for og med forbedring. Alle svarene er 
vedlagt i vedlegg (V9, V9.1,…). 
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6.1.4  Intervju, drøfting 
Funnene i intervjuene må ses i sammenheng med at det er erfarne ledere og prosjektledere 
som er intervjuet. Som for spørreundersøkelsen velger jeg å drøfte funnene av intervjuene 
etter modellen i kapittel 4 (4.5), som definerer nivåene mot kultur, prosess, erfaring og 
anvendelse; 
 

• Samarbeid internt i prosjektene er en suksessfaktor, men kunne blitt bedre mot 
andre prosjekter. Alle som ble intervjuet vektla dette høyt, og mente de praktiserte 
samarbeid 

• Statsbygg må bestemme hvem prosjektlederne skal definere som prosjekteiere, da 
dette er viktig da eier skal ha et annet målfokus (effektmål) enn prosjektene 
(resultatmål). Det er forskjellig oppfattelse hos de som ble intervjuet 

• Erfaringsoverføring av formell- og erfarings- kompetanse er viktig mener alle 
Kunnskap om prosesser er viktig, en dreining fra styring til prosess vektlegger alle 

• Alle har et reflektert forhold til usikkerhet og usikkerhetsstyring, og støtter oppom 
SUS. De har et reflektert syn på kultur, overordnet metodikk, forskjellige 
perspektiver og snakker om forskjellen på operasjonell- og kontekstuell- 
usikkerhet. De så også på interessenter og omgivelsene som en naturlig del av 
prosjektets liv 

• Opplæring gjennom Statsbyggskolen for kunnskapsutvikling la alle vekt på, og så 
betydningen av dette med tanke på utviklingen rundt usikkerhetsstyring 

 
 
og intervjuene kunne tyde på at Statsbygg etter denne modellen lå på nivå 3, se vedlegg 
(V10, V10.1,…), og jeg er kommet frem til at jeg tolker Statsbygg inn som en organisasjon 
som pr. i dag kan karakteriseres som en normalisert organisasjon i forhold til 
usikkerhetsstyring. Dette er muligens, i forhold til resten av organisasjonen, og ta godt i, 
men slik jeg oppfatter funnene velger jeg å se på Statsbygg med potensial til forbedring. 
De er på god vei, men mangler fullt trykk på organisasjonen, noe på prosesser, noe på 
kultur og noe på anvendelsen i form av rapportering både mot eierperspektivet og 
prosjektperspektivet. 
 
Drøftingene i 6.1.3 og 6.1.4 koblet sammen tyder på at Statsbygg tenderer mot en 
normalisert organisasjon, med noe avvik mot en nybegynner organisasjon. Jeg ser ikke på 
dette som underlig, men forventet, da usikkerhetsstyring først er fokusert og forankret det 
siste året. 
 
I forhold til teorien er funnene og drøftingen av disse, kan jeg si at disse følger den teorien 
jeg selv har valgt å presentere. Statsbygg ser seg selv som utførende i hht. klassiske 
prosjekt teori med prosjektsstyringssløyfen som fundament for prosjektstyring. Dette kan 
man bla. se av Statsbyggs prosjektmodell (V1), de ser seg selv i flere perspektiver, ikke 
bare prosjektperspektivet men også brukerperspektivet og også samfunnsperspektivet. Jeg 
ser av undersøkelsen og intervjuene at en har stor forståelse for usikkerhets teori, og man 
ser både de operasjonelle (prosjektinterne) usikkerhetene og de kontekstuelle 
(prosjekteksterne) usikkerhetene i en helhet. Dette er i samsvar med hva Christensen & 
Kreiner [7] beskriver. Dette bygger oppunder en forståelse for at usikkerhetsstyring er noe 
annet, og et videre begrep enn prosjektstyring.  
 
Koblingen videre mot involveringspedagogisk teori kommer jeg til i det neste avsnittet, 
pkt. 6.2. 
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6.2  Drøfting/Analyse mot involveringspedagogisk teori 
 
Involvering og omsorg krever en gruppe som er viktig nok for hverandre til at slike følelser 
oppstår, og de oppstår primært gjennom handling og fellesskap i konkret virksomhet, 
knyttet til undervisning, arbeid eller fritid (Foros 1983:31) [13]. 
 
Videre sier Foros at sosialt ansvar forutsetter en gruppe en er interessert i å bære ansvar 
for. Konkrete arbeidsoppgaver å knytte ansvar til, da blir det snakk om solidaritet. 
Selvstendig tenkning krever en gruppe en kan definere sin selvstendighet sammen med og 
ovenfor. Gruppa kommer så frem til sine problem, som de sammen kan jobbe med for å 
løse gjennom konkret arbeid og bestemte arbeidsoppgaver. Relevans i gruppesammenheng 
er bare et menigsfylt begrep når det er en gruppe som kan definere hva som er felles 
erfaringer, interesser og problem, og som et arbeidsfellesskap kan bygge på. Først da blir 
en motivert for ansvar.  
 
Det er dermed tre viktige betingelser for involveringspedagogikken, og for at det skal 
utvikles solidaritet og omsorg  
 
•        At det oppleves sterk gruppetilhørlighet  

•        At det er noen en føler nærhet til og ansvar overfor og vil øve medbestemmelse 

sammen med  

• At det er så sterk fellesskap i arbeid og samhandling at det er noe å ha ansvar for (Foros    
1983:31) [13]. 

   
Involveringspedagogikk handler også om språk og kommunikasjon, dess mer engasjert 
forhold en har til noen og dess mer man har å snakke om, dess bedre vilkår for 
kommunikasjon. Involveringspedagogikken utløser komunikative situasjoner i 
læresituasjonen og da også i prosjekter. Språket må knyttes til reelle 
kommunikasjonsbehov for at læring i prosjektgjennomføring skal være for alle 
prosjektdeltagerne og ikke bare for de få som leder prosjektene. Involveringspedagogikken 
med sine gruppeprosesser bruker språket for det det er, et kommunikasjonsverktøy. Hansen 
sier at som prosjektleder (lærer og som klasseleder) er det mange krav man skal oppfylle, 
og på topp står: kommunikasjonsdyktighet (Hansen 1997:50) [14]. Dette er vel et utsagn 
som ikke alle sier seg enige i, Bronfenbrenner mente at involvering sto på topp, og det er 
Poul Nissen enig i. (Nissen 1978) [15]. 
 
Fritt analysert, og overført til prosjekter, kan klassestyrer sammenlignes med prosjektleder 
og alle involverte i prosjektet som gruppen. 
 
Da vil vi se at de samme betingelser teorien omtaler er overførbart til et prosjekt, de 
involverte er viktige for hverandre for å oppnå et godt resultat. De kan ha forskjellige 
motiver, men alle har felles interesse av at prosjektet gjennomføres etter målene. 
 
Opplevelse av dagens praksis 
Mange prosjekter i dag håndteres etter en prosjektstyrigsfilosofi som er forankret i teorien 
og i virksomheten. Som i Statsbygg har de fleste tilgang på styringsverktøy som Artemis, 
Oracel, MS prosjekt og maler utarbeidet internt for å ha en felles måte å løse oppgaven på 
og ivareta offentlige lover og forskrifter. Alt dette er vel å bra, og man betrakter dette 
sammen med måloppnåelse som økonomi, tid og kvalitet som prosjektledelse og 
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prosjektleders styringsverktøy. Sammen med utarbeidelse av styrende dokumenter, 
rapportering og kontroll på at det man har planlagt er det man skal gjennomføre. Man 
korrigerer så godt man kan underveis med tilltak, og ”håper at det skal gå bra”. Man 
gjennomfører en usikkerhetsanalyse på kost (i profesjonelle organisasjoner) slik at man har 
kostnaden for prosjektet. Dette gjøres mer eller mindre ukritisk, og man har få 
styringsverktøy/ filosofier om hvordan man skal bruke og følge opp analysen. Man tar altså 
ikke inn over seg eller ut et mulig potensialet (positivt eller negativt) som ligger i dette 
verktøyet. I mange tilfeller kan det virke som om at det viktigste for prosjektledelsen og 
virksomheten er at man har nok penger, slik at man får gjennomført prosjektet uten alt for 
mye støy, og kritikk fra eksternt hold og oppdragsgiver. 
 
Teorien sier lite om de ”myke” sider av et prosjekt. Det står lite om menneske, kunder, 
omgivelser, andre interessenter, empati, usikkerhetsstyring, gruppeprosesser, teamarbeide, 
kultur og pedagogikk. Disse forholdene beskrives mye i annen teori, men ikke i 
prosjektteorien. Dette selv om disse forhold er tilstede og bør hensyntas i alle prosjekter, 
og kan beskrives som den kontekstuelle usikkerhet/virkelighet. Det faktum at prosjekter 
gjennomføres for et formål som er definert av omgivelsene gjennom kunder og 
oppdragsgiver, beskrives prosjekt aller mest i teorien som et ”maskineri” og gjennomføres 
deretter. Min påstand er at intet prosjekt hadde blitt gjennomført uten behovet i samfunnet 
som defineres som kunder, brukere og oppdragsgivere. 
 
For meg er dette da et paradoks, som offentlig byggherre med samfunnsansvar, og ikke ta 
mer hensyn til virkeligheten med den kontekstuelle usikkerhet. 
 
Dette er kanskje en forenklet måte å beskrive virkeligheten på, og det er helt sikkert 
differensierte måter dette håndteres på. Min undersøkelse, og intervjuene i mange 
prosjekter, gir grunnlag for denne påstand som jeg føler er tilstede, ref. mine 
undersøkelser. 
 
Min oppfating av hva en bør gjøre  
Jeg mener vi bør bruke pedagogisk teori i prosjekter, og da spesielt 
involveringspedagogisk teori som beskrevet over i overført betydning av skolesituasjonen. 
 
For å få et prosjekt til å fungere, nå målene innenfor de rammer som er tildelt av kvalitet, 
kost og tid, for å ivareta samfunnets interesser, kort sagt optimalisere prosjektprosessen, 
må vi først og fremst ivareta følgende for en positiv identitetsutvikling (mål) av prosjektet: 
 
• Involvering, med stikkord som motivasjon og empati. 
• Sosial – ansvarlighet, evnen til å tilfredstille et behov uten at det går ut over noe annet. 
• Selvstendig tenkning, det kreative og det kritiske må gå hånd i hånd. 
• Relevans for alle menneskene i prosjektet, erfaring, interesser og kultur. 
 
Involvering: Involvering og omsorg krever at prosjektgruppen som er viktig nok for 
hverandre til at slike følelser oppstår, og de oppstår primært gjennom handling og 
fellesskap i konkret virksomhet, knyttet til undervisning, arbeid eller fritid. I våres tilfelle 
er dette våres felles prosjekt i arbeid. 
 
Gruppen er viktig nok for hverandre med felles mål, men med forskjellige motiver, og skal 
jobbe tett sammen over en begrenset tidsperiode. Vi skal handle i felleskap knyttet til 
prosjektet, og for å få til dette er det viktig å få til motivasjon bla. gjennom å forstå 
hverandres problemstillinger, akseptere disse, respektere hverandre,  ta hensyn til dettet 
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ståstedet. Dette er klare empatiske trekk, som en prosjektmedarbeider enten internt eller 
eksternt må inneha. Skal vi handle i felleskap må vi også ha motivasjon for dette og det 
skapes delvis gjennom empatiske holdninger og at prosjektmenneske genuint er med i 
prosjekt fordi dette er interessant for vedkommende, har spisskompetanse på sitt område, 
eller har incentiver som driver vedkommende. 
 
Sosial ansvarlighet: Videre sier Foros [13] at sosialt ansvar forutsetter en gruppe en er 
interessert i å bære ansvar for. Konkrete arbeidsoppgaver å knytte ansvar til, da blir det 
snakk om solidaritet. 
 
Alle i prosjektgruppen bør være interessert i å bære et felles ansvar for oppgaven. Alle i 
prosjektet har konkrete oppgaver en har ansvaret for, og alle er solidarisk ansvarlige enten 
det er gjennom eksterne solidariske gruppekontrakter eller det er interne 
prosjektlederteamet. Det er viktig her å understreke at i prosjekter er det ikke bare 
prosjektledelse og prosjekteringsgruppe, men den viktigste gruppen er premissgiverne som 
bruker, kunde, bestiller, omgivelsene og andre interessenter. En viktig oppgave da for 
gruppen er også å skape et sosialt ansvar hos de som stiller krav. Dette gjøres bla. gjennom 
aktiv deltagelse av disse i prosjektet, åpenhet i prosjektet, interessentanalyse, 
gruppeprosesser som knytter deltagerne sosialt mer sammen, og læring av rammevilkår 
som en kontinuerlig prosess slik at alle til enhver tid skjønner hvor grensene går og når det 
er mulig å endre disse grensene. Gjennom alt dette skaper vi solidaritet. 
 
Selvstendig tenkning: Selvstendig tenkning krever en gruppe en kan definere sin 
selvstendighet sammen med og ovenfor. Gruppa kommer så frem til sine problem, som de 
sammen kan jobbe med for å løse gjennom konkret arbeid og bestemte arbeidsoppgaver.  
 
Dette er prosjektets natur, og gruppen som er tverrfaglig sammensatt vil og skal sette fokus 
på muligheter – det kreative, samtidig som gruppen skal være kritisk. I denne 
sammenhengen er det viktig at prosjektet får opp problemstillinger og innser at verden er i 
endring og tar dette innover seg. Prosjektets mål som settes i år x, vil med stor 
sannsynelighet ha endret seg i år x +n år da det skal være ferdig. Dette betyr at en som 
gruppe tidlig i prosjektet må definere dette som en problemstilling, og sørge for at dette 
hensyntas videre i prosjektet, også i gjennomføringsfasen. Dette betyr ikke at man i 
prosjektet skal sette av så mye penger at man kan ta enhver endring som måtte komme 
grunnet endrede behov. Dette skal etter min mening uttrykkes som estimatusikkerhet i 
kostnadene og styres gjennom usikkerhetsstyring. I dag er praksis at vi legger på 
estimatene, har lite spenn i de ytre verdiene (vi må bli flinkere å utrykke spennet), slik at 
prosjektet kan håndtere usikkerhet i en usikker verden. Som jeg uttrykte dette tidligere 
(hvorfor vi skal drive med usikkerhetsstyring): 
”Usikkerhetsstyring - er ikke estimering - det handler om å håndtere vekslende 
kontekstuelle påvirkninger fra marked, politikere med mer, det handler om å håndtere 
interessentenes vekslende krav, det handler om å vurdere hvordan gjennomføringstiden vil 
kunne påvirke prosjektets kostnader og det handler om å jobbe aktivt med å avklare 
forventninger og kommunisere konsekvensene av valg som gjøres til omverden. 
Usikkerhetsstyring skal ivareta at prosjektet lever i en stadig mer omskiftlig verden og at 
dagens kunder er mer krevende enn gårsdagens. 
Usikkerhetsstyring skal sørge for at man ikke avsetter unødvendig store buffer for å sikrer 
seg mot medias oppmerksomhet - erkjenn og kommunisere at verden er usikker, ikke skjul 
dette i en stor ramme og diffus blink.” 
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Relevans: Relevans i gruppesammenheng er bare et meningsfylt begrep når det er en 
gruppe som kan definere hva som er felles erfaringer, interesser, kultur og problem, og 
som et arbeidsfellesskap kan bygge på. Først da blir en motivert for ansvar.  
 
Dette er nettopp det som skal skje i et prosjekt og for dens utvikling. Vi skal ta hensyn til 
felles erfaringer, interesser, verdisett og problemer. Vi skal som gruppe bygge videre på 
dette, da blir vi også motivert for ansvar. 
 
Det er dermed tre viktige betingelser for involveringspedagogikken, og for at det skal 
utvikles solidaritet og omsorg , også i prosjekter: 
 

• At det oppleves sterk gruppetilhørighet  
• At det er noen en føler nærhet til og ansvar overfor og vil øve medbestemmelse 

sammen med  
• At det er så sterk fellesskap i arbeid og samhandling at det er noe å ha ansvar for  

 
Kommunikasjon: 
Involveringspedagogikk handler også om språk og kommunikasjon, dess mer engasjert 
forhold en har til noen og dess mer man har å snakke om, dess bedre vilkår for 
kommunikasjon. Involveringspedagogikken utløser kommunikative situasjoner i 
prosjekter, som skal involvere alle parter i det kommunikative slik at alle sider kommer 
frem, også det mange oppfatter som det banale. Det kan være det som løfter prosjektet, og 
som eks. kan en nevne dette med muligheter i prosjekter som ofte er dårlig kommunisert  
kanskje fordi en ikke tør å kommunisere sine ideer.  
 
Knyttet opp mot usikkerhets teori 
Får man til dette med involvering inn mot prosjektet, leve seg inn i oppgaven med 
likeverdige tanker overfor de andre prosjektdeltagerne (empati), forstår deres 
oppfattninger, sørger for at alle samtidig klarer å se at de har et sosialt ansvar, sørger for å 
tilrettelegge for selvstendig tenkning, mens man ivaretar felles erfaringer, interesser, kultur 
og problemer som relevans, legger man godt til rette for usikkerhetsledelse – 
usikkerhetsstyring. Her kan man bla. bruke flere analyseteknikker som er prosessorienterte 
som interessentanalyser, usikkerhetsanalyser, tidsanalyser, kostanalyser koblet i en 
sammenheng (gjentagende analyser) som input til et usikkerhetsstyrings regime. Man 
kobler altså sammen operasjonell- og kontekstuell- usikkerhet og velger å håndtere dette i 
en helhet, gjennom involveringspedagogisk teori. Man setter læring gjennom hele 
prosjektforløpet i system, med tanken om at ingen er perfekte, men sammen er vi sterkere. 
 
Jeg mener alt dette er grunnleggende for et prosjekt og om det skal lykkes i sin løsning av 
oppgaven. 
 
Alt dette er fritt analysert uten at dette kan dokumenteres, og har store begrensninger i seg 
av denne grunn. Jeg tror allikevel dette kan være et bidrag inn mot prosjektteori, 
usikkerhetshåndtering og for denne oppgaven. 
 

6.3  Usikkerhetsstyring som begrep  
Usikkerhetsstyring er ”en kontinuerlig aktivitet for å analysere og følge opp usikre forhold 
i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak” [5]. Ettersom de fleste forhold i et prosjekt 
er usikre, forblir usikkerhetsstyring et vidt begrep. Begrepets mangel på klar avgrensning 
medfører imidlertid stor interindividuell variasjon i fortolkning og anvendelse. Hvis man i 
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et prosjekt bedriver kostnadsstyring og fremdriftsstyring, er det i praksis en del av 
usikkerhetsstyringen, selv om det ikke er formalisert slik. Usikkerhetsstyring favner om de 
fleste prosesser i et prosjekt, og bør med varsomhet betraktes som en utløper til 
prosjektstyringsprosessen; for god usikkerhetsstyring må i følge teorien være en integrert 
del av prosjektstyringsprosessen[1][2][22][7].  
 
Det antydes at det hersker en noe ulik oppfatninger av hva som inngår i begrepet, jfr. [28]. 
Noen oppfatter usikkerhetsstyring som synonymt med å gjennomføre to eller flere 
kostnadsanalyser i løpet av den tidlige fase av prosjektet, mens andre mener det handler 
om å etablere et styringsregime hvor man jobber aktivt med å styre risiko som blir 
avdekket i usikkerhetsanalysen. Atter andre mener at usikkerhetsstyring skal gjennomsyre 
prosjektet fra start ti1 slutt og at både risiko og muligheter skal følges opp i alle faser av 
prosjektet, helt til resultatmålet er overlevert, jfr. [28].  
 

6.3.1  Usikkerhetsstyring og dens formål 
Usikkerhetsstyringens formål er todelt. På den ene siden skal man gjennom handling la 
sannsynligheten for og konsekvensen av muligheter tilta. På den andre siden gjennom 
handling redusere sannsynligheten for og konsekvensen av risiko. Slik usikkerhetsstyring 
er beskrevet i litteraturen oppfatter jeg det som en systematikk som kan bidra til at man tar 
høyde for mulige fremtidige scenarier og dermed unngår uheldige overraskelser i 
prosjektforløpet. Usikkerhetsstyring lar seg vanskelig gjennomføre dersom man ikke 
forstår usikkerhetens natur og prosessens samspill med andre styringsinstrumenter. Å 
gjennomføre usikkerhetsanalyser månedlig er ikke nødvendigvis usikkerhetsstyring. 
Arbeidet med denne oppgaven tar utgangspunkt i at usikkerhetsstyring favner om en rekke 
prosesser som blir ivaretatt og oppdatert gjennom hele prosjektforløpet. De underliggende 
prosessene kan ofte bli gjengitt som atskilte, men i virkeligheten glir de over i hverandre i 
større eller mindre grad. 
 
Analysen med drøfting tyder helt klart på at det er behov for en modell som gir et regime 
til bruk i Statsbygg. Gjennomføringen i detalj tror jeg Statsbygg er tjent med at prosjektene 
planlegger for sine unike prosjekter, med hjelp fra modellen. Dette betyr også at Statsbygg 
må legge til rette for at nok ressurser og kompetanse tilføres prosjektene. I neste kapittel 
presenterer jeg en egenutviklet modell/ regime for å starte arbeidet med usikkerhet i et 
prosjekt. Modellen har jeg valgt å kalle SUS modellen, og består av følgende 
komponenter: 
 

1. Oppstart av prosjektet 
2. Målanalyse med interessentanalyse, usikkerhetsanalyser med tanke på tid og kost 
3. Forprosjekt med rapportering 
4. Detaljprosjekt, med praktisk usikkerhetsstyring 
5. Gjennomføring, med praktisk usikkerhetsstyring 
6. Organisering 

 
SUS modellen beskrevet i kapittel 7 er første utkast, og den vil bli videreutviklet i SUS 
prosjektet. Den er knyttet opp mot Statsbyggs prosjektmodell, og modellen blir beskrevet 
mer i detalj i kapittel 7. 
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Kapittel 7: SUS modell 
 
 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg
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7.1   SUS-modellen, beskrivelse med forklaring 
SUS er en modell (basert på Statsbyggs prosjektmodell, se vedlegg (V1) for 
usikkerhetsstyring med seks nivåer for alle faser av SBs byggeprosjekter. Det er en måte å 
strukturere arbeidet på, og er hovedsakelig basert på SUS tanker og funn,  funn i 
caseprosjektene, undersøkelsen og intervjuene. Den tar også i seg funn i PIANO-modellen, 
se vedlegg (V2), som er strukturert i formen ved at flyten mellom aktivitetene er tydelig 
definert. Hensikten er å sette prosjektets praktiske håndtering av usikkerhet i system for 
gjennomføringsfase (se fig. 7-1). Det er viktig å understreke at du skal dokumentere hele 
prosessen, det vil være en suksessfaktor, og viktig for evaluering med erfaringsoverføring.  
 
SUS modellen knyttet til Statsbyggs prosjektmodell: 
 

1.
Oppstart

av
prosjektet

2.
Målanalyse

med:
-IA

-UA tid
-UA kost

3.
FP

-Mnd. rapport
-Indikatorer
-Terminologi

4.
Detaljprosjekt

5.
Gjennomføring

6.
Organisering

Tidligfasen Gjennomføringsfasen Reklamasjon

Statsbyggs prosjektmodell

Initiering Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Reklamasjonsfase

Praktisk usikkerhetsstyring

 
Figur 7-1, SUS modell. 
 
1. Oppstart av prosjekter 
I Statsbygg starter vi prosjekter med et oppdragsbrev fra oppdragsgivende departement 
eller annen kunde. Prosjekteier (avdelingsdirektør) og prosjektleder blir oppnevnt, og disse 
søker ut midler og bemanner prosjektet internt (i korte trekk). De lager første utgave av et 
styringsdokument og prosjektmandat, og får alt godkjent av Direktør i B og AD. 
 
Det gjennomføres så en konkurranse jfr. Innkjøpsregler for offentlige anskaffelser. På dette 
stadiet er det eksterne rådgivere (ARK, RIB, RIV, RIE, PGK, PRL med mer) som skal 
kontraheres inn for å prosjektere i tidligfasen. Du legger også hele prosjektet ditt inn i 
Statsbyggs prosjektstyringsverktøy som artemis og oracle. Da alle disse er på plass starter 
den videre prosessen, som jeg her kaller SUS prosessen, med oppstart av 2. målanalysen. 
 
2. Målanalyse 
Alle involverte i prosjektet, interne som eksterne skal begynne SUS prosessen med et 
oppstatsseminar med tema ”Målanalyse”. Dette oppstatsseminaret skal ha en varighet på 
minst 2, maks 3 dager inkl. sosiale aktiviteter. Med alle involverte i prosjektet mener jeg 
alle interne ressurser du har på prosjektet inkl. prosjekteier og med innlegg fra direktør i B. 
Videre skal alle eksterne ressurser du har kontrahert inn være med, samt oppdragsgiver, 
brukere og andre relevante personer fra omgivelsene som er viktige for ditt videre 
prosjektforløp. Grunnen til at alle disse skal være med er at du da får etablert en forankring 
hos alle involverte i prosjektet, samt at du ivaretar den kontekstuelle siden av prosjektet. 
Det er også viktig å etablere et godt samarbeidsklima i prosjektet, bla. gjennom aktiv 
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involvering av alle, jfr. Involveringspedagogikk, samt sosiale tiltak som stimulerer til godt 
klima. God kommunikasjon og fakta informasjon om prosjektet er viktige elementer i dette 
fora, for å forankre de faktiske forhold rundt prosjektet og for å ikke skape unødige 
forventninger hos brukerne og oppdragsgiver. Du har typisk (ideelt) fått et oppdragsbrev 
med noen mål som er rundt formulert (kanskje ikke definert i det hele tatt) og vanskelig å 
tolke. Derfor starter du med at seminaret som heter målanalyse. Agendaen på denne bør 
være: 

• Interessentanalyse, første overordnede analyse 
• Måldebatt, gjennom gruppeoppgaver 
• Usikkerhetsanalyse med tanke på tid, overordnet, 1. grovanalyse 
• Usikkerhetsanalyse med tanke på kost, overordnet, 1. grovanalyse 
• Sosialt 

 
Da får du satt fokus på en usikkerhetskultur som spenner i fra det operasjonelle i 
prosjektintern sammenheng, til det kontekstuelle i prosjektomgivelse sammenheng. 
 
Det kan umiddelbart virke som om dette er mye på kort tid, og det er det. Samtidig er dette 
sentrale momenter som vil gi viktig forståelse av det videre prosjektforløpet. Dette kan 
kjøres av en egen ekspertgruppe eller med bistand og deltagelse fra eksternt profesjonelt 
fagmiljø. Denne investeringen man legger ned i en profesjonell oppstart, får man 
erfaringsmessig tilbake mange ganger i det videre arbeid. Min erfaring med Statsbygg 
tilsier også at de er villige til å investere i dette. 
 
Styring av usikkerhet, bevisstgjøring ved og i målanalysen: 
Christensen & Kreiner [7] beskrev strategier for håndtering av usikkerhet med figur 7-2. 

 
Figur 7-2, Strategier for håndtering av usikkerhet [7] 

 
Det finnes en rekke årsaker til at usikkerhet oppstår og at prosjekter derfor må takle 
usikkerhet gjennom hele prosjektets utviklingsforløp. Det er derfor helt sentralt at 
prosjektet fortsetter å jobbe med usikkerhet gjennom hele utviklingsforløpet. I tillegg til at 
ny usikkerhet oppstår som følge av endringer ligger det i prosjektets natur at de er usikre. 
Dette på grunn at det er et gap mellom eksisterende informasjon og den informasjon som 
prosjektet trenger for å ta en ”sikker beslutning” underveis i prosessen, som figur 7-2 viser. 
Det betyr at i et prosjekt vil en beslutning være beheftet med usikkerhet som følge av at 
prosjektet ikke har fullkommen informasjon når beslutningen skal fattes jfr. [16][7]. 
Prosjektet vil da stå overfor to hovedstrategier når en beslutning skal tas. 
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1. Usikkerheten ”reduseres” ved at prosjektet senker kravene til informasjon som 
anses som nødvendig for å ta en beslutning. 

2. Usikkerheten ”reduseres” ved at informasjonsmengden eller kvaliteten på 
beslutningsunderlaget økes som følge av flere/bedre analyser. 

 
Det er denne siste (2) jeg prøver å beskrive i SUS modellen, ved at kvaliteten på 
informasjonsmengden økes gjennom bevisste prosesser helt i fra prosjektstart og igjennom 
hele prosjektforløpet. Da må man se sammenhengen mellom prosjektet, omgivelsene, 
interessentene, kostnadene og tiden, bevisstgjort fra starten i en målanalyse. 
 
Det er viktig i det arbeidet som skal nedlegges på seminaret at alle får en forståelse av 
sammenhengene mellom interessentene, målene, usikkerheten rundt kostnader og tid, se 
figur 7-2. Det er faktisk slik at alle parter her er med på å påvirker prosjektet, enten du liker 
det eller ikke. Innse det med det samme (slik er verden), og begynn å takle og håndtere det 
med en gang. Prosjekter kommer av et behov hos kunden, ikke for å tilfredstille deg, men 
for at du kan tilfredstille behovet. Dette betyr for øvrig ikke at prosjektene trenger å bli 
dyrere, men sannsynelig riktigere. Ved en bevisstgjøring av alle parter i prosjektet vil 
sannsynligvis medføre en bedre å riktigere kostnad for samfunnet. 
 
Sammenhengen ser du av at interessenter som påvirker og har makt, bidrar til å etablere 
prosjektets forventede kostnader og fremdriftsplaner. Den tidlig etablerte forventning blir 
så sittende fast hos de med makt, selv om de har påvirket og med makt sørget for at det er 
skjedd endringer underveis som igjen påvirker kostnader og fremdrift. Denne 
bevisstgjøring av alle som har noe med prosjektet å gjøre er helt avgjørende for resultatet. 
 
Jeg avgrense meg til å beskrive modellen på et overordnet nivå, oppgaven tar ikke for seg 
innholdet i de forskjellige analyser, men her kan kort nevnes: 

• Interessentanalysen starter med å få opp et interessentkart, gjøre en øvelse på 
hvordan interessentene påvirker, hvilken makt de har, og hvilken strategi skal 
prosjektet ha for å behandle disse i prosjektet for å oppnå et best mulig resultat. 

• Måldebatten tar utgangspunkt i oppdragsbrev, oppdragsgivers presentasjon av 
oppdraget (samstemme det med oppdragsbrev),  kunden/brukerens forventninger, 
og prosjektdeltagernes forståelse av oppdraget. Her må en komme frem til 
minimum effektmålet og resultatmålene. Er det et stort og viktig prosjekt bør en 
også få opp samfunnsmålet. Disse målene skal være omforente. 

• 1. grove usikkerhetsanalyse med tanke på tid skal få opp et nettverk med aktiviteter 
og milepæler knyttet sammen på et overordnet nivå. En estimerer det man tror på i 
tid for hver aktivitet, først den minste mulige tid, så den høyest mulige tid så den 
tiden man tror på. Dette gjøres for alle aktivitetene, slik at man kommer frem til en 
forventningsverdi på tiden (P 50), samt en spredning. Denne skal selvsagt jobbes 
videre med, men nå har du fått etablert en ramme, og du må gjerne i tidligfasen 
benytte høyeste verdi for psykologisk å komme nedover når kunnskapen og 
informasjonen er bedre, ref. strategi over. 

• Det samme som over gjøres med 1. grove usikkerhetsanalysen med tanke på 
kostnader. 

  
Jeg forutsetter at disse prosessene til en viss grad er kjente for prosjektledelsen, hvis ikke 
bør en skaffe seg kunnskapen. Det jeg beskriver er mer en involverende prosess,  med 
anerkjennelse av den kontekstuelle usikkerhet som sentrale deler i denne oppgaven. 
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En bør også etablere et regime for styring av usikkerhet, og SUS modellen legger opp til 
dette slik: 
 
Det er slik at i det årlige tildelingsbrevet fra FAD til Statsbygg, gis det retningslinjer på 
hva Statsbygg i sine prosjekter eier av prosjektkostnaden. Fra 2006 var det slik at 
Statsbygg eier P 55 (sannsynelig sikkerhetsnivå som sier at 55 av 100 prosjekter ligger 
innenfor rammen P 55, mens 45 av 100 ligger utenfor), mens FAD/FIN eier differansen 
opp til P 85 (samme forklaring her). Det er gitt instruks om at differansen mellom P 50 og 
P 55 skal være intern usikkerhetsavsetning som eies av AD. Det eksisterer ikke noe 
organisert internt usikkerhetsregime for avsetning. Her kunne man kanskje tenkt seg at 
prosjektet eide P 35, og differansen opp til P 50 var intern usikkerhetsavsetning, eller 
organisert som en portefølje styring etter samme prinsipp, men samlet opp i en 
”usikkerhetsbank” som man måtte søke og argumentere for å få midlene. 
 
Prosjektet har nå fått fokus fra prosjektstyring til usikkerhetsstyring, og i så måte vært 
bidragsyter til et mulig paradigmeskifte i prosjektteorien. 
Du har nå etablert en mulighet (også i usikkerhetssammenheng) for ditt prosjekt, som skal 
være en rød tråd gjennom hele prosjektet ditt, og kan gå videre til neste nivå i modellen. 
 
3. Forprosjekt 
Forprosjektet legger grunnlag for det videre prosjekt, gjennomføringsfasen. Den skal 
produsere en rapport med følgende innhold: 
 

• Styringsdokument for total prosjektet, med et prosjektmandat. Gir overordnet 
føring for hele prosjektet, se veien gjennom KS 2 [16], finansdepartementets 
regime for kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter 

• Overordnet løsninger av prosjektet for de forskjellige fag 
• Kostnader 
• Fremdriftsplan 
• Dokumentasjon av de forskjellige analyser 
• Statsbygg spesifikke krav 

 
Forprosjektet er viktig, det skal være beslutningsgrunnlaget til oppdragsgiver, skal vi 
realisere prosjektet eller ikke? Da skylder du din oppdragsgiver å ha gjort et grundig å 
profesjonelt arbeide.  
 
Grunnlaget for å drive frem forprosjektet har du lagt under målanalysen. I forprosjekt bør 
man ha et fokus på usikkerhetsstyring, og etablere følgende: 
 

- Rapportering gjennom månedsrapport, operasjonell prosjektintern usikkerhet på tid 
og prognose på kostnad. Rapportering halvårlig på kontekstuell prosjektekstern 
usikkerhet med hvilken påvirkning prosjektet er utsatt for. Rapportering skal skje til 
prosjekteier og internt i prosjektet. Denne vises som eksempler i vedlegg (V8) ra et 
av case prosjektene (IFI 2). Denne er ikke implementert generelt i prosjekter pr.d.d. 
SUS jobber med dette, og det tas sikte på å innføre en standardisert rapport for alle 
prosjekter i Statsbygg ila høsten 2007.  

- Gjennomføre minst 2 (kommer an på størrelsen av prosjektet) usikkerhetsanalyser 
på tid og kost, som input til usikkerhetsstyringen. Tid og kost må likestilles i denne 
sammenhengen, og det må også gjennomføres interessentanalyser kontinuerlig, da 
interessentene endrer seg over tid. 

- Kontraktsstrategi, som grunnlag for usikkerhetsstyring – skaffe seg forutsigbarhet. 
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- Huset, ivaretar systemet og metodene. 
 

Usikkerhetsstyring skal prege prosjektets hverdag, med kontinuerlige tiltak for å redusere 
usikkerheten. Disse tiltakene må være prosjektspesifikke, da det er umulig i forkant å peke 
på alle elementene som er usikre i ditt prosjekt. SUS modellen skal være et overordnet 
verktøy som gir deg muligheten til å tenke usikkerhet, og etablere usikkerhetskultur. 
Punktene over bør være styrende, og også en indikator på om du vil lykkes i ditt prosjekt. 
 
Eksempel på rapportering i månedsrapport, se vedlegg (V8), og rapporteringen er en 
standard i Statsbygg prosjekter. Den gir prosjekteier en mulighet til å ta del i 
usikkerhetsstyringen. Derav kan man også utvikle indikatorer som sier i fra om noe ikke er 
som det skal være, og da aksjonere i form av tiltak som du må iverksette for å nå målene. 
 
Forutsetningen for dette er at vi alle i prosjektet snakker det samme ”språket”, at vi forstår 
hverandre. PUS etablerer en egen terminologi, som jeg anbefaler at du bruker. 
 
Usikkerhetsanalysene (som ikke omhandles i denne oppgaven) skal være input til din 
usikkerhetsstyring, og kan gi deg verdifull informasjon hvis gruppeprosessene har vært 
gode. Jeg foreslår at du følger trinnvis- prosessen og trinnvis kalkulasjon beskrevet av bla. 
Klakegg, Austeng og Hugsted [35] [36]. 
 
Etablering av kontraktsstrategi vil gi god input til usikkerhetsstyringen, da det er med på å 
bevisstgjøre deg de muligheter og begrensninger som står foran deg i prosjektet. Huset, 
som er Statsbyggs gjennomføringsmodell og prosjektmodell er også selvsagte gitte 
forutsetninger, som skal brukes i prosjektet.  
 
Du viderefører din røde tråd i fra 2 i forprosjektfasen, med ovennevnte som en del av 
innholdet, og du vil ha et godt grunnlag for en god beslutningsprosess for om prosjektet 
skal realiseres eller ikke. Det er viktig å understreke at du skal objektivt informere, ikke 
taktisk i form av prosjektforelskelse. Får du en positiv beslutning på videreføring går du til 
detaljprosjektet. 
 
4. Detaljprosjekt 
4 og 5 er en del av gjennomføringsfasen, og da beskriver modellen praktisk 
usikkerhetsstyring. Her må det etableres en strategi for håndtering av risiko og muligheter. 
Da har du allerede mange input fra 1,2 og 3. Jeg har valgt her å legge PIANO [25] til grunn 
for den praktiske usikkerhetsstyringen. Modellen er vist under, forklaring av modellen 
viser jeg til beskrivelsene i PIANO [25]. 
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Figuren illustrerer periodiseringen i modellen. Trekantene symboliserer aktiviteter på ulike 
nivå i modellen. Sammenhengen mellom PIANO- prosessen og PIANO- modellen 
fremkommer gjennom at en PIANO- prosess forløper i hver grønne trekant med økende 
grad av formalitet fra nivå for ”daglig arbeid” til ”periodisk” nivå. Pilene illustrerer 
kommunikasjonen mellom nivåene. Se også 5. gjennomføring PIANO. 
 
Det er meningen at den første bevisstgjøringen som er lagt i tidligfasen skal motivere 
prosjektet til å lage detaljert praktisk usikkerhetsstyring for gjennomføringsfasen. Jeg 
mener at hvert prosjekt er så unikt at du ikke uten videre kan kopiere andre prosjekters 
usikkerhetsstyring over til ditt, men elementer kan du selvsagt bruke. Se beskrivelse under 
5. 
 
5. Gjennomføring PIANO 
Jeg har valgt å bruke PIANO modellen for gjennomføringsfasen som en del av SUS 
modellen, da denne tar for seg usikkerhetsstyring i et konkret prosjekt. Det er viktig å 
understreke at den røde tråden du har etablert før, videreføres i denne fasen, og at PIANO 
er verktøyet. 
 
Bakgrunn for PIANO –modellen, som Løken og Moe, se vedlegg (V2), skriver: 
”Gjennom studiet av SB har vi oppfattet at håndteringen av usikkerhet i prosjektet PNO 
(Prosjekt Norske Opera) virker å være vellykket. PNO beskrives å ha lyktes med å 
håndtere usikkerhet i prosjektet så langt. Prosjektet har dermed blitt ansett som et 
foregangsprosjekt og har høstet aksept hos andre prosjektledere i SB. Vi tror det indikerer 
at andre prosjektledere i SB erkjenner at egen praksis har muligheter til forbedring. De ser 
seg åpne for innspill og virker lydhøre overfor andre stemmer enn sine egne. Den gode 
oppslutningen til forumet 13.12.2005 og det engasjementet vi har møtt i løpet av vårt 
arbeid tyder i samme retning.  
 
Systemet i PNO er enkelt, fleksibelt og bidrar til bedre rapportering. Videre har det høstet 
gode resultater, og derigjennom trygghet og oversikt både for PL og SBs ledelse. Samtidig 
virker det å passe godt til eksisterende kultur og arbeidsmåte. Systemet bør ikke være 
komplekst, men enkelt, fleksibelt og praktisk anvendbart. Vi ser derfor ingen nødvendighet 
å fremme en revolusjon, heller en evolusjon, et millimeterarbeid og en sammenslåing av 
hva vi oppfatter som god eksisterende praksis fra de vurderte prosjekter og vår egen 
oppfatning. Vi har derfor anvendt store deler av deres tanker og ideer til utformingen av 
modellen.”  
 
Det vises ellers til vedlagt, se vedlegg (V2) og [25]. 
 
6. Organisering 
Man har nå, forhåpentligvis, gjennomført prosjektet ditt med et godt resultat (nådd 
målene). Du har dokumentert alt du har gjort gjennom hele prosjektprosessen, og er klar 
for nye utfordringer i nye prosjekter. 
 
Her må du ta en pust i bakken, sette av tid til å evaluere prosjektets prosess og resultat. Jeg 
foreslår et avslutningsseminar (2-3 dager) med de sentrale aktørene, også de som tar over 
bygget for drift, i prosjektet. Agendaen på dette seminaret er organisering, evaluering og 
dokumentering. Få alt dette samlet inn og evaluert i en skriftlig sluttrapport som 
understøtter hvert trinn/ deloppgave i SUS modellen, som objektivt peker på positive og 
negative sider ved prosjektet, slik at andre (og du selv) kan lære av ditt prosjekt. Da har du 
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bidratt til en god læringskultur i Statsbygg, og husk: Alle gjør feil, også du. Det er ikke noe 
å skamme seg over. Denne usikkerhetskulturen må Statsbygg få inn som en naturlig del av 
organisasjonskulturen, med bidrag fra ditt arbeide.  
 
Til slutt: Det kan hende denne prosessen virker banal og at dette er selvfølgeligheter for 
leseren av rapporten. Min erfaring er at dette ikke er satt i system i prosjekter (deler brukes 
nok, men ikke som et system), og denne kan bidra til at du blir stimulert til å strukturere 
dine prosjekter med SUS modellen som et bidrag. 
 
Dette bringer meg over til oppgavens konklusjoner og det videre arbeidet. 
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Kapittel 8: Konklusjon og videre arbeid 
 
 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg
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8.1  Innledning 
Oppgaven tar for seg Styring av Usikkerhet i Statsbygg, erfaringer og ny modell. 
Erfaringer omfatter en ”as is” undersøkelse gjennom en Quest back spørreundersøkelse, og 
en intervjurunde med ledelsen i Byggherreavdelingen samt prosjektledere i 6 
caseprosjektene. Den nye modellen er en overordnet modell for å sette fokus på 
usikkerhetsstyring i Statsbygg, og den tar for seg alle fasene i byggeprosessen. Oppgaven 
prøver å legge grunnlag for en overgang fra prosjektstyring i tradisjonell forstand, til 
usikkerhetsstyring som en videreføring av prosjektstyring. 
 
Jeg har vurdert statusen som litt i underkant av hva man burde kunne forvente av en stor 
prosjektorganisasjon, men at viljen og forbedringspotensialet er stort. Ledelsen vil sette 
fokus på styring av usikkerhet, organisasjonen ønsker også dette, men det trengs skolering 
og jobbing mot å få til en åpen usikkerhetskultur. Sette banale ting i system, og lage en 
enkel felles mal som hvert prosjekt kan tilpasse seg med sine egne parametere, er de 
viktigste funnene. 
 
Jeg har også koblet tradisjonell prosjektteori og usikkerhetsteori med 
involveringspedagogisk teori, som er spennende koblinger med tanke på fremtidens 
prosjektledelse. 
 
Oppgavens leveranser skal bidra til å skape klarhet i nevnte problemstilling, og det vises i 
den sammenheng til oppgaveteksten innledningsvis i oppgaven. 
 

8.2  Hovedfunn i oppgaven 
Oppgaven har tatt for seg 4 hovedfunn knyttet til: 
 

• PIANO (sekundærdata), en studentoppgave utført høst/vinter 2005 i Statsbygg 
• Oppstartsseminar for Styring av Usikkerhet i Statsbygg (SUS) med 

gruppeoppgaver, som er et intern prosjekt i Statsbygg. Dette var oppstartsseminaret 
for dette prosjektet 

• Spørreundersøkelse i Statsbygg, hele Byggherreavdelingen 
• Intervju  med prosjektlederne i casene og ledelsen i Byggherreavdelingen 

 
Dette er mine hovedfunn: 
 
PIANO: 
 
Hovedfunnene er knyttet til 2 forhold: 
 

1. Kunnskap om den praktiske delen av usikkerhetsstyring i prosjektene sitter i 
hovedsak i prosjektmedarbeidernes hode, det bør derfor legges til rette for 
kunnskapsdeling.  Disse funnene er ikke representative nok for å trekke en generell 
konklusjon som omfatter alle prosjekter i Statsbygg. 

2. PIANO modellen anses for å være generaliserbar og overførbar til andre prosjekter. 
 
Disse hovedfunnene drøftes opp mot teori og valgt forskningsdesign/metode i 8.3. 
 
Oppstartsseminar SUS: 
Hovedfunn med forbedringspotensial i Statsbygg: 
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1. Når prosjektene organiseres må Statsbygg bemanne disse riktig med nok ressurser 
2. Det trengs en modell for usikkerhetsstyring som kan implementeres av alle 

prosjekter i Statsbygg 
3. Forbedre månedsrapporten m.t.p usikkerhetsstyring, og generelt hva som skal 

rapporteres (kontekstuell usikkerhet rapporteres eks.vis ikke en gang i mnd.). 
4. Innføre enhetlig interessentanalyser 
5. Forankre usikkerhetsstyring i hele organisasjonen, fra ledelsen til medarbeiderne 
6. Vektlegge mer prosessene 
7. Mer aktiv bruk av analyser for å bedre kvaliteten på informasjon 

(usikkerhetsanalyser på kost og tid, interessentanalyser, med mer) 
 
Disse hovedfunnene drøftes opp mot teori og valgt forskningsdesign/metode i 8.3. 
 
Hovedfunn der det er mangler i Statsbygg: 
 

1. Statsbygg må vektlegge mulighetssiden av usikkerhet høyere 
2. Statsbygg må se på rapportering, hva rapporteres i dag og hva bør rapporteres i 

morgen. Det er forskjell på rapportering av operasjonelle forhold (prosjektinternt) 
som passer inn i en månedsrapport, og kontekstuelle forhold (prosjekteksternt) som 
passer bedre å rapportere på hvert halvår (endringer skjer ikke så ofte, men har ofte 
større konsekvens) 

3. Statsbygg mangler en modell for motivering og fokusering på usikkerhet i 
prosjekter 

4. Prosjektene må jobbe mer med å få til eierskap til prosjektene, gjennom involvering 
av alle involverte i prosjektet 

5. Statsbygg må gjennomføre opplæring av medarbeiderne sine 
6. Statsbygg må ha mer fokus på kostnadsprognosering 

 
Disse hovedfunnene drøftes opp mot teori og valgt forskningsdesign/metode i 8.3. 
 
Spørreundersøkelse: 
Hovedfunnene i spørreundersøkelsen er: 
 

1. Det mangler en enhetlig modell/ prosedyre for usikkerhetsstyring 
2. Enhetlig og differensiert rapportering, skille mellom rapportering av operasjonell- 

og kontekstuell usikkerhet 
3. Bedre bemanning av prosjekter basert på usikkerhetsbilde som fremkommer av 

usikkerhetsanalyser 
4. Få til en felles begrepsoppfattelse 
5. Usikkerhetsstyring må få en fremtreden og klar kommunisert plass i 

ledelsesfilosofien 
6. Vi har grunnlag for å få til en god usikkerhetskultur og usikkerhetsledelse 
7. De fleste er positive til innføring av usikkerhetsstyring 

 
Disse hovedfunnene drøftes opp mot teori og valgt forskningsdesign/metode i 8.3. 
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Intervju: 
Hovedfunnene i intervjuene er: 
 

1. Samarbeid internt i prosjektene er en suksessfaktor, men kunne blitt bedre mot 
andre prosjekter. Alle som ble intervjuet vektla dette høyt, og mente de praktiserte 
samarbeid 

2. Statsbygg må bestemme hvem prosjektlederne skal definere som prosjekteiere, da 
dette er viktig da eier skal ha et annet målfokus (effektmål) enn prosjektene 
(resultatmål). Det er forskjellig oppfattelse hos de som ble intervjuet 

3. Erfaringsoverføring av formell- og erfarings- kompetanse er viktig mener alle 
Kunnskap om prosesser er viktig, en dreining fra styring til prosess vektlegger alle 

4. Alle har et reflektert forhold til usikkerhet og usikkerhetsstyring, og støtter oppom 
SUS. De har et reflektert syn på kultur, overordnet metodikk, forskjellige 
perspektiver og snakker om forskjellen på operasjonell- og kontekstuell- 
usikkerhet. De så også på interessenter og omgivelsene som en naturlig del av 
prosjektets liv 

5. Opplæring gjennom Statsbyggskolen for kunnskapsutvikling la alle vekt på, og så 
betydningen av dette med tanke på utviklingen rundt usikkerhetsstyring 

 
Disse hovedfunnene drøftes opp mot teori og valgt forskningsdesign/metode i 8.3. 
 

8.3  Drøfting av funn 
Funnene er drøftet med tanke på: 
- Teori 
- Forskningsdesign/ metode 
 
og drøftes her inn i en helhet. For drøfting av hvert enkelt funn se kapittel 6. 
 
Ettersom de fleste forhold i et prosjekt, omgivelser med mer, er usikre, forblir 
usikkerhetsstyring et vidt begrep. Funnene fra praksis viser at usikkerhet i dag stort sett blir 
fanget opp gjennom den daglige driften og diskutert i prosjektmøter. Formidling av 
styringsinformasjon til prosjekteier mht usikkerhet skjer normalt gjennom månedlig 
rapportering. Usikkerhetsstyringsprosessen er ikke formalisert i Statsbygg, og det synes å 
være opp til den enkelte prosjektleder å finne en egnet metode for å håndtere den 
usikkerhet prosjektet møter i gjennomføringsfasen. Det er også funnet at mulighetssiden av 
usikkerhet per i dag ikke blir tilfredsstillende bearbeidet i Statsbyggs prosjekter.  
Tilsvarende gjelder definering og oppfølging av tiltak. Det er heller ikke noe bevisst 
forhold mellom gruppeprosesser (som et prosjekt er), og betydningen av involvering fra 
prosjektledelse til prosjektmedarbeider internt som eksternt, for å forstå bruker og bestiller 
av prosjektet. Dette er vurdert som ikke Statsbygg unikt, men vel kan sies og være generelt 
i prosjektverdenen sett fra kandidatens side. Dette har etter min mening stor betydning for 
gjennomføringen av prosjekter, og ikke minst for kulturen i prosjekter og organisasjoner. 
Statsbygg har vilje og potensial til å utvikle kulturer for usikkerhetsstyring og ledelse, 
utvikle modeller for motivering av prosjekter til å ta aktivt i bruk usikkerhetsstyring. Selv 
om de i dag kan tolkes som en normalisert til nybegynner organisasjon på dette området, 
viser mine undersøkelser at det er stor vilje i alle ledd i Statsbygg. Usikkerhetsstyring er nå 
forankret i toppledelsen, og organisasjonen er på en bevisstgjørings vei. Prosjektet Styring 
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av Usikkerhet i Statsbygg (SUS) er ønsket velkommen i caseprosjektene og av ledelsen, og 
arbeidet med resten av organisasjonen er godt i gang. 
 
Det konkluderes med at man bør i den sammenheng bygge opp systemer, kulturer og 
pedagogiske modeller for opplæring og erfaringsutveksling på arbeidsplassen. Statsbygg 
har et forbedringspotensial på usikkerhetsstyring, og har igangsatt SUS. Prosjektene vil i 
tiden fremover bli viktige bidragsytere for at dette kan finne sted. Styringen av hvert enkelt 
prosjekt bør kunne akkumuleres og rapporteres (månedsrapporten) på en måte som gir 
mening og verdi for andre enn prosjektet selv. Det bør skilles på operasjonell rapportering 
(mnd.lig) og kontekstuell rapportering (halvårlig) SUS kan bidra til dette gjennom en 
modell (presentert i kapittel 7) for å motivere til å systematisere arbeidet.  
 
Det konkluderes også med at det er viktig å involvere alle i prosjektet, la de få bidra med 
det de kan, ta de alvorlig, la de få være med å bestemme, la de føle at de er en viktig del av 
helheten, føl empati med dine medarbeidere, stimuler dem sosialt, med mer. Alt dette er en 
viktig del av det å gå i fra å være et prosjektstyrende regime tuftet på klassisk prosjekt teori 
som et maskineri, til å bli et mer prosessorientert regime tuftet på ny usikkerhets teori med 
åpne systemgrenser i prosjektet. 
 
Det konkluderes også med at Statsbygg bør innføre et enhetlig regime med tanke på hvem 
som er prosjekteier (eierperspektivet), for alle prosjekter betjent av Statsbygg. Dette viser 
undersøkelsene mine at det spriker en god del på hvem dette er. Statsbygg er tjent med en 
felles oppfattning om dette, da prosjekteier representerer eierperspektivet som har andre 
mål (effektmål) enn prosjektperspektivet (resultatmål). 
 
Teorien beskriver at styring av usikkerhet betyr å kunne påvirke sannsynligheten for – 
og/eller konsekvensen av at en usikker hendelse inntreffer. Teorien påpeker også at det er 
sentralt at usikkerhetsstyringen integreres som en del av prosjektet og ikke fungerer som et 
tillegg. Undersøkelsen og intervjuene viser at usikkerhetsstyring er en integrert del av det 
prosjektmedarbeiderne bedriver til daglig, dog ikke satt i system. Styringsinformasjon til 
prosjekteier mht usikkerhet skjer normalt gjennom månedsrapportering. 
Usikkerhetsstyringsprosessen er ikke formalisert i SB, og det synes å være opp til den 
enkelte PL å finne en egnet metode for å håndtere den usikkerhet prosjektet møter i 
gjennomføringsfasen. Krav og føringer til at prosjektene skal nedfelle en strategi for 
hvordan usikkerhet er tenkt håndtert eksisterer, men kan i liten grad sies å bli fulgt. Det ser 
ut som organisasjonen ser frem til arbeidet i SUS og den modellen som utarbeides her.  
 
Mulighetssiden av usikkerhet bør bearbeides bedre i SBs prosjekter.  Gjennom SUS 
modellen etableres en felles forståelse av usikkerhet som begrep hvor mulighetssiden 
bringes inn. Dette gir prosjektene en mulighet for å etablere og oppdage muligheter hvis 
man er bevisst på å bruke de beskrevne prosesser for det de er verdt. 
 
Rapportering vil bidra til å kommunisere usikkerhet. Min oppfatning er at dersom ledelsen 
tar tak i forhold som dukker opp i rapporteringen vil dette gi et signal til de rapporterende 
om at ledelsen tar oppfølging på alvor, og prosjektene vil se verdien i sitt arbeid med 
rapportering. Bare ved å repetere og stadig stille krav kan ledelsen oppfylle sitt ønske og 
oppnå forbedring. Dette understreker viktigheten av at rapportering brukes og tas tak i. 
SUS vil foreslå både en rapportering av usikkerhet til prosjekteier, og prosjektintern 
rapportering, og skille på nivåer av rapportering. 
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Kvantitative undersøkelser, som spørreundersøkelsen er, sammen med kvalitative 
undersøkelser, som intervjuene, kan bidra til å kunne trekke generell konklusjon på vegne 
av mange/alle prosjekter i Statsbygg. Dette har denne oppgaven gjort, i motsetning til 
PIANO. 
 
Vurderinger av funn opp mot teori og forskningsdesign/ metode 
Det er forsøkt i størst mulig grad å basere argumenter på opplysninger fra undersøkelsene 
og intervjuene, men der vurderinger fremkommer bør leser være bevisst på at det kun er 
kandidatens oppfatning. Det vil nødvendigvis forekomme en del forenklinger av 
virkeligheten i en kvalitativ beskrivelse. Intervjuene er kun brukt overfor 7 personer i SB, 
og det er således kun en liten del av SB som er betraktet samt få kilder i prosjektene som er 
brukt. Spørreundersøkelsen oppveier noe for dette, så konklusjonene og funnene vurderes 
ut fra et relativt bredt grunnlag som er vurdert representativt nok til å trekke en generell 
konklusjon som omfatter alle prosjekter i regi av SB.   
 
Normalt påpeker litteraturen faktorer som er viktige uten å gi konkrete forslag til hvorledes 
dette kan behandles i praksis. Noe av det som presenteres er ideelle forhold som i 
virkeligheten kan være vanskelig å gjennomføre. Det er i denne masteroppgaven forsøkt å 
ta hensyn til de forutsetninger SB jobber under. Kandidaten er fullt klar over prosjektene i 
dag har knapt med tid og mange prioriteringer å ta hensyn til, og det er derfor forsøkt i 
størst mulig grad å ta hensyn til dette. Bla. derfor presenteres en SUS modell som er 
relativt enkel å implementere i prosjektene. 
 
Jeg konkluderer med at mine funn, analyse, forskningsdesign/metode og teori samsvarer 
godt til hverandre, og kan forklares opp i mot hverandre. 

8.4  Forslag til videre arbeid 
Det er gjennom masteroppgaven avdekket flere områder som kan være aktuelle for videre 
arbeid.  SUS modellen og involveringspedagogikken hører godt sammen, og synes relevant 
for prosjektgjennomføring med usikkerhetsstyring, og her kommer et forslag til hva en bør 
gjøre videre oppsummert i fra analysen i kapittel 6. 
 
Involveringspedagogisk, min oppfating av hva en bør gjøre 
SUS modellen danner grunnlag for denne ved å implementere denne i prosjekter. 
Jeg mener vi bør bruke pedagogisk teori i prosjekter, og da spesielt 
involveringspedagogisk teori som beskrevet før i oppgaven i overført betydning til 
prosjekter. 
 
For å få et prosjekt til å fungere, nå målene innenfor de rammer som er tildelt av kvalitet, 
kost og tid, for å ivareta samfunnets interesser, kort sagt optimalisere prosjektprosessen, 
må vi først og fremst ivareta følgende for en positiv identitetsutvikling (mål) av prosjektet: 
 
• Involvering, med stikkord som motivasjon og empati. 
• Sosial – ansvarlighet, evnen til å tilfredstille et behov uten at det går ut over noe annet. 
• Selvstendig tenkning, det kreative og det kritiske må gå hånd i hånd. 
• Relevans for alle menneskene i prosjektet, erfaring, interesser og kultur. 
 
”Usikkerhetsstyring - er ikke estimering - det handlere om håndtere vekslende 
kontekstuelle påvirkninger fra marked, politikere med mer, det handler om å håndtere 
interessentenes vekslende krav, det handler om å vurdere hvordan gjennomføringstiden vil 
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kunne påvirke prosjektets kostnader og det handler om å jobbe aktivt med å avklare 
forventninger og kommunisere konsekvensene av valg som gjøres til omverden. 
Usikkerhetsstyring skal ivareta at prosjektet lever i en stadig mer omskiftlig verden og at 
dagens kunder er mer krevende enn gårsdagens. 
Usikkerhetsstyring skal sørge for at man ikke avsetter unødvendig store buffer for å sikrer 
seg mot medias oppmerksomhet - erkjenn og kommunisere at verden er usikker, ikke skjul 
dette i en stor ramme og diffus blink.”  
 
SUS modellen vil være starten på å ivareta dette. 
 
Involveringspedagogikk handler også om språk og kommunikasjon, dess mer engasjert 
forhold en har til noen og dess mer man har å snakke om, dess bedre vilkår for 
kommunikasjon. Involveringspedagogikken utløser komunikative situasjoner i prosjekter, 
som skal involvere alle parter i det kommunikative slik at alle sider kommer frem, også det 
mange oppfatter som det banale. Det kan være det som løfter prosjektet, og som eks. kan 
en nevne dette med muligheter i prosjekter som ofte er dårlig kommunisert  kanskje fordi 
en ikke tør å kommunisere sine ideer.  
 
SUS modellen vil være starten på å ivareta dette også. 
 
Knyttet opp mot usikkerhet 
Får man til dette med involvering inn mot prosjektet, som jeg mener ar relevant i 
prosjektfaget, leve seg inn i oppgaven med likeverdige tanker overfor de andre 
prosjektdeltagerne (empati), trygghet, forstår deres oppfattninger, sørger for at alle 
samtidig klarer å se at de har et sosialt ansvar, sørger for å tilrettelegge for selvstendig 
tenkning, mens man ivaretar felles erfaringer, interesser, kultur og problemer som relevans, 
legger man godt til rette for usikkerhetsledelse – usikkerhetsstyring. Her kan man bla. 
bruke flere analyseteknikker som er prosessorienterte som interessentanalyser, 
usikkerhetsanalyser, tidsanalyser, kostanalyser koblet i en sammenheng (gjentagende 
analyser) som input til et usikkerhetsstyrings regime. 
 
Usikkerhetsstyring – Hva skal det bety for Statsbygg fremover i tid? 
Prosjekt som arbeidsform står sentralt i utvikling av det norske samfunn og næringsliv, og 
byggeprosjekter har ofte stort omfang og krever omfattende ressurser. I tillegg stilles det 
strenge krav til kvalitet og effektivitet som bidrar til at prosjektene må håndtere stor grad 
av usikkerhet. Statsbygg tar samfunnsansvar, og vi lever i en stadig mer omskiftende 
verden med behov for raske endringer for å tilpasse oss nye krav. Statsbygg skal ta hensyn 
til omgivelsene, prosjektene også og dette vil si at vi i dag skal ta hensyn til den 
kontekstuelle usikkerhet (påvirkninger utenifra) og ikke bare den operasjonelle usikkerhet 
(prosjektintern usikkerhet). 
 
Usikkerhetsstyring skal ivareta at prosjektet lever i en stadig mer omskiftlig verden og at 
dagens kunder er mer krevende enn gårsdagens, og har som mål å sikre bedre forvaltning 
av Statlige midler gjennom å oppnå mer prosjekt pr investert krone.  
 
Usikkerhetsstyring handler om erkjenne og kommunisere at verden er usikker. 
Usikkerhetsstyring er ikke estimering, det handler mer om å håndtere vekslende 
kontekstuelle krav, større markedssvingninger, politikere, interessentenes vekslende krav, å 
vurdere hvordan gjennomføringstiden vil kunne påvirke prosjektets kostnader og det 
handler om å jobbe aktivt med å avklare forventninger og kommunisere konsekvensene av 
valg som gjøres til omverden.  
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Usikkerheten kan påvirke byggeprosjektene både i positiv og negativ retning. Potensialet 
av å håndtere usikkerhet korrekt for Statsbygg og samfunnet blir dermed stor. Gjennom å 
sette fokus på ledelse og kultur for praktisk styring av usikkerhet vil vi utvikle en ny måte 
å tenke, lede og styre prosjekter på. Ved å sette fokus på mulighetene i usikkerhetsbilde og 
ikke bare risiko, endrer vi fokus til å betrakte usikkerhet ikke bare som et onde, men som et 
gode. 
 
Jeg mener alt dette er grunnleggende for et prosjekt, for Statsbygg, og 
suksessfaktorer om de skal lykkes i sin løsning av oppgaven. 
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Vedlegg 2: Piano modellen 
 
PIANO modellen: 
 
PIANO-modellen er en modell for praktisk usikkerhetsstyring med fire nivåer for 
gjennomføringsfasen av SBs byggeprosjekter. Det er en måte å strukturere arbeidet på, og er 
hovedsakelig basert på funn i caseprosjektene. PIANO-modellen er strukturert i formen ved at 
flyten mellom aktivitetene er tydelig definert. Hensikten er å sette prosjektets praktiske 
håndtering av usikkerhet i system. 
 
Bakgrunn for PIANO-modellen: 
Gjennom studiet av SB har vi oppfattet at håndteringen av usikkerhet i prosjektet PNO virker 
å være vellykket. PNO beskrives å ha lyktes med å håndtere usikkerhet i prosjektet så langt. 
Prosjektet har dermed blitt ansett som et foregangsprosjekt og har høstet aksept hos andre 
prosjektledere i SB. Vi tror det indikerer at andre prosjektledere i SB erkjenner at egen praksis 
har muligheter til forbedring. De ser seg åpne for innspill og virker lydhøre overfor andre 
stemmer enn sine egne. Den gode oppslutningen til forumet 13.12.2005 og det engasjementet 
vi har møtt i løpet av vårt arbeid tyder i samme retning.  
 
Systemet i PNO er enkelt, fleksibelt og bidrar til bedre rapportering. Videre har det høstet 
gode resultater, og derigjennom trygghet og oversikt både for PL og SBs ledelse. Samtidig 
virker det å passe godt til eksisterende kultur og arbeidsmåte. Systemet bør ikke være 
komplekst, men enkelt, fleksibelt og praktisk anvendbart. Vi ser derfor ingen nødvendighet å 
fremme en revolusjon, heller en evolusjon, et millimeterarbeid1 og en sammenslåing av hva vi 
oppfatter som god eksisterende praksis fra de vurderte prosjekter og vår egen oppfatning. Vi 
har derfor anvendt store deler av deres tanker og ideer til utformingen av modellen.  

Nivåene i PIANO-modellen 
PIANO-modellen initieres av usikkerhetsanalysen med tilhørende rapport ved forprosjekt. Det 
er ikke en modell som ivaretar alle aspekter forbundet med usikkerhet, men som oppgavens 
tittel antyder; den praktiske delen av usikkerhetsstyring med utgangspunkt i de elementer som 
har fremkommet i usikkerhetsanalysene. PIANO-modellen er i seg selv ikke retningsgivende 
for hvilke beslutninger prosjektet skal ta, heller hvordan usikkerhet kan fanges opp på 
lavereliggende nivå og henføres til passende fora for beslutningstaking. Modellen illustrerer 
aktivitetene på de ulike nivå og setter prosjektets praktiske håndtering av usikkerhet i et 
system. I ordet ”håndtering” ligger både hvordan prosjektet selv håndterer usikkerhet samt 
hvordan prosjektet konverterer prosjektets usikkerhetsbilde til ordnede former for 
rapportering til prosjekteier.   
 
Modellen blir betinget prosjektets egenart og bør derfor tilpasses det enkelte prosjekt. 
Aktivitetene i modellen skal ha et krav om å gjennomføres periodisk. Case-prosjektene har 
beskrevet at slike aktiviteter sjelden blir effektuert dersom de ikke er fastsatt i en plan. Ved å 

                                                 
1 Begrepet ”millimeterarbeid” er hentet fra Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG’ s utviklingsfilosofi for bilen ”911“: 

”Es geht beim 911 nicht mehr um Revolution, sondern um Evolution – um Millimeterarbeit. Es 
geht um die Arbeit an die Teile – an jeden. Weil den 911 immer besser als die Summe seine 
Teile wahr, optimiert man die Teile verbessert man das ganze Fahrzeug – um ein vielfaches.“ 

Sitatet lyder omtrent: Ved 911 handler det ikke lenger om revolusjon, men om evolusjon – om millimeterarbeid. 
Det handler om arbeidet med delene – hver enkelt. Selv om 911 alltid har vært bedre enn summen av sine deler; 
optimerer man delene forbedrer man hele kjøretøyet – med det mangedobbelte.   



stille krav til dette vil prosjektet få aksept for å gjennomføre aktivitetene, noe case-
prosjektene har beskrevet som svært verdifullt. Modellen skal ikke inneha en frihetsgrad som 
lar seg definere vekk. Periodiseringen medvirker til dette gjennom at prosjektet ikke uten 
videre skal kunne definere seg bort fra de ulike aktivitetene. Eksempelvis dersom et prosjekt i 
prosjektklasse 2 skal unnlate å gjennomføre en periodisk usikkerhetsanalyse, bør prosjektet 
overfor prosjekteier anføre valget med relevante argumenter.  
 

 
Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-1 PIANO-modellen 

Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-1 illustrerer 
periodiseringen i modellen. Trekantene symboliserer aktiviteter på ulike nivå i modellen. 
Sammenhengen mellom PIANO-prosessen og PIANO-modellen fremkommer gjennom at en 
PIANO-prosess forløper i hver grønne trekant med økende grad av formalitet fra nivå for 
”daglig arbeid” til ”periodisk” nivå. Pilene illustrerer kommunikasjonen mellom nivåene.  
 
På nedre nivå beskriver en trekant det daglige arbeidet i og med prosjektet. 
 
På nivå for styring og oppfølging beskriver trekanten PLs styring og oppfølging av prosjektet. 
For et prosjekt i prosjektklasse 1 eller 2 kan dette innebære et møte hver 14. dag (for 
eksempel prosjektmøte), som vist med grønne trekanter og heltrukne piler. For et prosjekt i 
prosjektklasse 3 eller 4 kan det kreves at PL har et møte hver uke hvor prosjektets status 
gjennomgås. Dette er vist med lysere trekanter og stiplede piler.  
 
På nivå for prosjektgrense finner kommunikasjon mellom PL og PE sted. PL og PE utveksler 
informasjon over denne grensen. Dette kan være et møte i forbindelse med 
månedsrapporteringen der man tar opp blant annet usikre forhold i prosjektet. 
Månedsrapporten kan da ha funksjon som referat fra dette møtet. For et prosjekt i 
prosjektklasse 3 og 4 kan PL i forkant av dette møtet ha gjennomført en mini-
usikkerhetsanalyse. Denne analysen er beskrevet nedenfor. 
 
For et prosjekt i prosjektklasse 3 og 4 kan det settes krav til at man på periodisk nivå skal 
gjennomføre minst én fullstendig usikkerhetsanalyse i året, illustrert av lysere trekant med 
stiplede linjer på overordnet nivå i Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i 
dokumentet.-1. Dette kan også gjøres av prosjekter i prosjektklasse 1 og 2 dersom PL finner 
dette hensiktsmessig. Hvor ofte en slik analyse gjennomføres er avhengig av blant annet 
omfang, varighet og kompleksitet. Frekvensen av analysene bør som nevnt over fastsettes i 
prosjektets planer. 
 



 
Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-2 Flytskjema for informasjon 

Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-2 illustrerer flyten av 
informasjon mellom de ulike nivåene. Lysere bokser illustrerer aktiviteter som i tillegg bør 
utføres av prosjekter i prosjektklasse 3 og 4. De følgende punkter forklarer nivåene i Figur 
Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-2:  
 
Periodisk (f.eks. årlig) 
Ved start av gjennomføringsfasen foreligger et forprosjekt, anbudsunderlag og en gjennomført 
usikkerhetsanalyse med tilhørende rapport. Usikkerhetsanalysen skal blant annet resultere i at 
man har definert tiltak for å adressere identifiserte usikkerheter. Det er dette utgangspunktet 
som initierer den praktiske delen av usikkerhetsstyringen PIANO-modellen skal ivareta.  
 
Tiltakene som fremkommer i usikkerhetsanalysen bør tilfredsstille kriteriet SMART, herunder 
skal tilhørende budsjett, frist, ansvarlig og forventet utfall dokumenteres. Tiltakene fra 
analysen videreføres til en liste som kalles tiltaksregisteret, se vedlegg L og M. 
Tiltaksregisteret skal være et verktøy for å holde kontroll på identifiserte usikkerheter og 
tiltakene som er nedsatt for å adressere disse. Det blir i så måte en utvidelse av ”skjema for 
oppfølging av usikkerhet” brukt i SKS. I tillegg til å loggførte hver usikkerhet med en 
beskrivelse, blir hvert tiltak i tiltaksregisteret loggført under den usikkerheten de skal 
adressere. 
 
Tiltakene i tiltaksregisteret er sortert etter den usikkerhet de er ment å adressere.  
Prosjektleder står som ansvarlig for tiltaksregisteret og tiltakene settes i verk i det daglige 



arbeidet. Som en del av planleggingen bør det fastslås hvilke kriterier tiltak bør tilfredsstille 
for at det kan betraktes som tiltak. Det bør også fastsettes hvilken implikasjon tiltak må ha på 
prosjektet for at det skal inngå i tiltaksregisteret og hvordan fargeindikatorer skal benyttes. 
Enhver ny status for lukkede, løpende, planlagte og nye tiltak oppdaterer tiltaksregisteret. 
Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-3 gir en illustrasjon av 
livsløpet til tiltakene.  
 

 
Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-3 Tiltakenes livsløp. Noen tiltak avsluttet 

og nye kommer til. 

For prosjekter i prosjektklasse 3 og 4 kan det være det naturlig å stille krav til å gjennomføre 
periodiske fullstendige usikkerhetsanalyser (dette kan som nevnt også gjøres i prosjekter i 
klasse 1 og 2 dersom PL finner dette hensiktsmessig). Da vil samtlige trinn i PIANO-
prosessen bli vektlagt. Gruppeprosessen til usikkerhetsanalysen gir prosjektdeltagerne tid til å 
sette seg ned og grundig vurdere prosjektet.  
 
Slike analyser etterfølges med en revisjon av tiltaksregistertet, der alle tiltak som er 
gjennomført, planlagt eller iverksatt revurderes. Formaliseringsgraden i de periodiske 
sesjonene er stor. 
 
Prosjektgrense PE/PL (månedlig) 
På nivå for prosjektgrense bør det være et møte mellom PL og PE hvor man blant annet går 
gjennom de viktigste usikkerhetene for prosjektet. De viktigste usikkerhetene blir videre 
dokumentert i prioritert rekkefølge i månedsrapporten. De månedlige møtene mellom PE og 
PL bidrar til å kommunisere usikkerhetsbildet i prosjektet til prosjekteier og SBs ledelse.  
 
For prosjekter i prosjektklasse 3 og 4 kan det utover overnevnte gjennomføres mini-
usikkerhetsanalyser for å se trender i kostnadsutviklingen, se vedlegg N. Det tenkes også at 
man i tillegg til trender kan benytte mini-usikkerhetsanalysene til å oppdatere 
sluttkostnadsprognosen for prosjektet ved å legge på/trekke fra kostnader forbundet med 
usikkerhet. Analysetrinnet i PIANO-prosessen vil være det dominerende i denne sesjonen. 
Mini-usikkerhetsanalysene kan utføres i forbindelse med månedsrapporteringen, og variere i 
omfang etter hva PL finner hensiktsmessig. 
 



Detaljeringsgraden i månedsrapporten er lavere enn detaljeringsgraden i møtereferatene. 
Viktige forhold fra månedsrapportene videreføres til den periodiske fullstendige 
usikkerhetsanalysen. Det er imidlertid viktig å påse at input fra månedsrapportene ikke blir for 
retningsgivende for den periodiske fullstendige usikkerhetsanalyseprosessen. Slikt kan 
medføre at viktige elementer ikke oppnår tiltrengt oppmerksomhet.  
 
Styring og oppfølging (14. dag/uke) 
Nye og eksisterende tiltak i tiltaksregisteret som følge av ny eller tidligere analysert 
usikkerhet følges opp på møter minimum hver 14. dag og dokumenteres i møtereferater. På 
disse møtene skal prosjektets sentrale aktører delta. De ansvarlige for de ulike faggruppene 
står ansvarlig for å belyse status for sitt felt. Hensikten er å fange opp forhold som er av felles 
interesse. Møtene skal systematisk gjennomgå prosjektets fagområder. Forhold av felles 
interesse dokumenteres og ansvarlig person og frist fastsettes deretter. Representant fra den 
enkelte faggruppe viderefører så budskapet til egen gruppe. Et fornuftig utgangspunkt for 
møtet vil være siste møtereferat, da punktene kan fungere som en sjekkliste. Enhver har plikt 
til å ta opp forhold de ser kan være av betydning. Man har også en plikt til å gjennomføre det 
som på møtet tilfaller eget ansvarsområde.  
 
Daglig arbeid 
Det er naturlig at usikkerhet og tiltak adresseres til det fagområde som er best skikket til å 
håndtere usikkerheten eller tiltaket. De ansvarlige fagområder iverksetter deretter de avtalte 
tiltak. Usikkerhetsstyring (PIANO-prosessen) på daglig basis består dermed av de handlinger 
man foretar seg i det daglige arbeid som kan medføre en oppfølging av iverksatte tiltak. Det 
kan være så enkelt som at en PL setter seg ned ti minutter ved ankomst jobb og tenker, hva er 
det viktig at jeg får gjort i dag.   



 



Vedlegg 3.1: Faktaark om R6 

Faktaark om R6 prosjektet 
 
 

 
 
 
Prosjektet R6 består av tre bygninger i nærheten av Regjeringskvartalet som Statsbygg skal 
rehabilitere, bygge om og rive og bygge nytt for å utvide Regjeringskvartalet og tilfredsstille 
plassbehov. R6 er planlagt å tas i bruk av to departementer i 2011/2012. 
 
Bakgrunn 
Regjeringskvartalet med dagens behov har for liten plass. Oppdragsgiver Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet (FAD) har bedt Statsbygg i oppdragsbrev å utarbeide et 
forprosjekt innenfor eksisterende budsjettramme 2006 med kostnadsramme for istandsetting 
av eiendommene i Keysersgate 6-8 og Teatergaten 9 til bruk for Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Landbruk- og matdepartementet (LMD). Departementenes 
Servicesenter (DSS) er en liten bruker og premissleverandør. 
 
FADs ambisjonsnivå  
Teknisk kvalitet og fysiske størrelser på rom og fasiliteter på samme nivå som for R5. 
 
Mulighetsstudie 
Statsbygg har i samarbeid med de to departementene og ekstern arkitekt utarbeidet et 
mulighetsstudie som viser at det på et overordnet nivå er plass til alle ansatte og rom nok 
tilsvarende behovet. 
 
R6 - bygningene 

• Keysersgate 6:  Råbygg fra 2002 på ca. 8.200 kvm i 10 plan 
• Keysersgate 8:  Vernet bygg fra 1899 på ca. 4.200 kvm i 8 plan 
• Teatergata 9:   Bygg fra 1970 tallet på ca. 3.600 kvm i 9 plan, som planlegges        
                                        revet og bygges nytt med ca. 7.600 kvm i 15/16 plan    

 
Effektmål 

• R6 skal løse underkapasitet på areal, sikre samlokalisering av de enkelte 
departementene i Regjeringskvartalet og bidra til å effektivisere stabsforvaltningen 



• R6 skal bidra til effektiv infrastruktur for kommunikasjon og politisk beslutningstaking. 
• Eiendommen skal ha langvaring verdi både arkitektonisk og kulturelt 
• R6 skal være godt for brukerne og for byen. Området skal være hyggelig å ferdes i 

også etter normal arbeidstid 
• R6 skal bidra til vitalisering av kvartalet, oppgradering av plassdannelse og gateløp 

med bruk av materialer av høy kvalitet. 
• R6 skal ha fornøyde brukere/leietakere. 

 
Fremdrift/Økonomi/kontaktpersoner 

• Forprosjektet er planlagt ferdigstilt 22.05.2007 
• Økonomi: Settes 01.09.2007.  
• Kontaktpersoner: Prosjektleder Jens-Petter Lund, 48192750, jplu@statsbygg.no 

 
 

 

  



 

Vedlegg 3.2: Halden Fengsel 
HALDEN FENGSEL 
 
Prosjektet gjennomføres av Statsbygg 
Oppdragsgiver er Justisdepartementet 
 
 
Historikk 
 
Februar 2000 gav Det kongelige justis- og politidepartement Statsbygg i oppdrag å 
starte planleggingen av nytt fengsel i Østfold. Bakgrunnen er mangel på 
soningsplasser.  
 
Det ble avholdt prosjektkonkurranse i 2002 der en enstemmig jury kåret prosjektet 
’’Ja takk, begge deler’’ som vinner.  Tittelen henspeiler prosjektets hovedgrep som 
bygger på to gjensidige avhengige motsetninger: ’’Hardt og mykt’’. Det harde 
representerer soningen og selve frihetsberøvelsen; det myke representerer tanken 
om rehabilitering. Prosjektet er således basert på den politiske målsetningen: 
’’Kriminalomsorgen skal legge til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen 
innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster’’.  
 
Januar 2006 fikk Statsbygg i oppdrag av Justisdepartementet å etablere Halden 
fengsel. Forberedende arbeider på tomt er planlagt startet mars 2007. Vår/sommer 
2006 blir det offisiell seremoni med overlevering av skjøtet fra Halden kommune til 
Justisdepartementet. Høsten 2006 starter rydding av skogen og entreprisene blir lagt 
ut på anbud. 
 
Ikke siden Ringerike fengsel stod ferdig i 1997 har det vært bygget nytt fengsel i 
Norge i denne størrelsesordenen. Soningskøen for ubetinget fengselsstraff var på 
2579 dommer ved siste telling 28. februar 2006. Halden fengselet vil få plass til 250 
innsatte og ha ca. 350 årsverk. Av de sistnevnte er ca. 290 ansatte i fengselet, mens 
resten er kommunalt ansatte i helse- og undervisningssektoren som skal betjene 
fengselet. Fengslet skal kunne ta i mot både menn og kvinner som innsatte. De 
innsatte skal gis et bredt og variert tilbud med hensyn til fritid, kulturell og religiøs 
virksomhet, utdanning og arbeid i fengslet. 
 

 
 
 
Tomt 
 

Statsbygg  04.05.2007  



 

Tomten ligger på Torpum, Halden kommune. Tomten er på 300 daa. Inngrepet, selve 
fengslet og frisiktsonen omfatter 218,5 daa. Resten av tomten blir liggende som 
uberørt skogsområde. 
 
Lokalisering: Ca. 6 km i luftlinje vest for Halden sentrum, 1,5 km nordøst for dagens 
E6 og 0,5 km nord øst for rv 104 og Østfoldbanen. Nærmeste boligområdet er 
Isebakke tettsted, ca 2 km sør for tomta. 
 
 
Areal og størrelse 
 
Prosjektet har et bruttoareal på 27 529 m². 
 
 
Kostnad  
 
Prosjektets kostnadsramme er på 1105,3 mill, prisnivå 01.07.2007 (Jf. St.prp. 1 
2006-2007). Den godkjente rammen inkluderer påløpte kostnader for opprinnelig 
prosjekt, kunstnerisk utsmykking og beregnet kostnad for Halden fengsel, revidert 
prosjekt. 
 
 
Framdrift 
 
Bygget skal overleveres til Justisdepartementet ultimo 2009. 

Statsbygg  04.05.2007  



Faktaark IFI2 
 

Generelt: 
• I 2003 vant Lund Hagem Arkitekter AS i samarbeid med Hjellnes Cowi AS, Gullik 

Gulliksen AS og NGI en Plan og designkonkurranse for Nybygg for Institutt for 
Informatikk ved Universitet i Oslo i Gaustadbekkdalen. 

• Hensikt: Samlokalisere forskningsmiljø og studenter som i dag er spredt på et stort 
område og etablere maskinrom som sikrer nasjonale funksjoner. 

• Areal: 28 250 m2. 
• Kostnadsramme i 2006 kr: 973 000 000,-  
• Økonomisk styringsramme i 2006 kr: 895 000 000,- 
• Tilkomst: Fremtidig tilkomst skal være fra Gaustadalléen. 
• Fremdrift: Start januar 2006, ferdig for prøvedrift juni 2009 og innflytting september 

2009. 
 

 
 

Bygget: 
• IFI 2 er planlagt for ca. 350 kontorplasser inkludert alt fra vitenskapelig ansatte til 

drift. 
• IFI 2 har ca. 2400 studentplasser inkludert alt fra kollokvierom, lesesaler og 

terminalstuer til auditorier. Antall plasser i lesesaler- og terminalstuer utgjør ca. 670 
av de 2400 plassene. Antall studenter er anslått til ca. 1740 personer. 

• Bygget er 176 m langt (kjelleren er 218 m langt) og 21 m bredt. 
• Bygget er fundamentert på peler til fjell. Det er kompliserte grunnforhold med mye 

leire.  
• I plan 1 til 4 går etasjene gjennom hele bygget. I sørenden er det 5 etasjer mens det i 

nordenden er en høyblokk på 10 etasjer. 
• Underetasjen: Parkeringskjeller for 120 biler, tekniske rom og en studentkjeller (pub) 

med plass til 150 personer.   
• 1. etasje: Informasjonsdisk, vrimleareal, kantine for ca 300 personer, kjøkken, 

bibliotek, kaffebar, et stort auditorium med plass til 314 personer og et mindre 
auditorium med plass til 100 personer. 

• 2. etasje: Mesaninetasje, med deler av kantina og en del undervisningsrom i varierende 
størrelser. 

• 3. etasje: Terminalstuer og undervisningsrom. 
• 4. etasje og 5. etasje i sør: Kontorer og studentarbeidsplasser. 
• 5. etasje i høyblokken: Faculty Club. 
• 6-9. etasje: Kontorer og noe kontorlandskap som disponeres av høyere grads studenter 

og ansatte. Kontorene er plassert langs fasadene mens laboratorier, toalettkjerner og 
andre fellesarealer er lokalisert i midten.  

• 10. etasje: Teknisk rom som går over to etasjehøyder. 
• IFI2 skal ta opp Blindernplatåets farger i sort og teglrødt.  
• IFI1 og IFI2 kommer å forbindes med en gangbru.  
• Dekker og bæresystem er i plasstøpt og prefab stål og betong. 
• Det vil bli etablert et vannspeil foran bygget og en gang- og sykkelvei i grøntdraget. 

Mellom IFI1 og IFI2 blir det en ”gågate” som åpner seg foran Sintef med adgang for 
gående fra Problemveien. Mot Forskningsparken åpner det seg et åpent areal med 
adgang for syklende og gående. 

• Det er satt av kr. 7 000 000 for kunstnerisk utsmykking.  
 



 



FAKTAARK 
 
Prosjekt 10839, regjeringens representasjonsanlegg 
 
Det planlagte Regjeringens representasjonsanlegg omfatter eiendommene Inkognitogaten 18, 
Riddervolds gate 2, deler av Parkveien 45 samt hagen i Parkveien 45-47 og utgjør enden av et 
kvartal avgrenset av Parkveien, Riddervolds gate og Inkognitogaten. Byggene er oppført i 
perioden 1877 til 1882.  
 
Eksisterende bygninger skal knyttes sammen med to nybygg. De tre bygningene ligger med 
kort avstand til hverandre, og man oppnår et funksjonelt og arkitektonisk helhetlig anlegg. 
Riddervoldsgate 2 vil bli benyttet til utvidelse av soveroms- og møteromskapasiteten i 
Parkveien 45, mens Inkognitogate 18 vil bli benyttet til bolig og representasjonslokaler for 
statsministeren.  
 
Det er behov for et større representasjonsanlegg for regjeringen enn i dag med utvidete 
innkvarterings- og møteromsfasiliteter samt en statsministerbolig. Sikkerhetsmessig er det 
fornuftig å samle alt i ett anlegg. I forbindelse med statsbesøk er det behov for gjesteanlegg 
som kan romme besøkende som staten er forpliktet til å dekke utgiftene for i henhold til 
eksisterende normer for besøk av utenlandske delegasjoner. For en statsminister vil det være 
nyttig å bo sentralt i tilknytning til representasjonsarealene.  
Det er også en fordel med ett samlet regjeringsanlegg hvor en kan trekke på felles ressurser 
mht. ulike støttefunksjoner.  
 
Inkognitogaten 18 skal kunne brukes av statsministre i ulike familiefaser. Boligen skal 
fremstå på en god og helhetlig måte, og de som skal flytte inn må finne det attraktivt å bo der.  
 
Boligen skal overleveres nøkkelferdig.  
 
Parkveien 45 ble i sin tid kjøpt og brukt som statsministerbolig fram til 1908. Ved 
ferdigstillelse og eventuell innflytting i 2008, vil det være nøyaktig hundre år siden Parkveien 
45 sist ble brukt som statsministerbolig.  
 
 
 
BRUTTOAREALER: 
Riddervoldsgate 2:  1310 m²  
Inkognitogate 18:  1320 m²  
Nybygg:   400 m² 
 
 
KOSTNADER: 
Stortinget bevilget kr 254 millioner kroner inkludert kunstnerisk utsmykking i RNB i 2004. 
Kunstnerisk utsmykking utgjør 2,4 mill kroner. 
 
Summen er i St.prp. 1 2006-2007 prisjustert til 2007 nivå, beløpet er der 291,2 millioner 
kroner. 
 
FREMDRIFT: 
Oppstart bygging:    November 2006 
Planlagt ferdigstillelse:   Høsten 2008 



PROSJEKTGRUPPE: 
Arkitekt:     Riseng & Kiehl AS 
Interiørarkitekt:   Metropolis AS 
Rådgivende ingeniør bygg:   Dr. Tech. Kristoffer Apeland AS 
Rådgivende ingeniør VVS:   Erichsen & Horgen AS 
Rådgivende ingeniør Elektro:  ÅF consult AS 
Landskapsarkitekt:   Snøhetta AS 
 
 
ENTREPRENØRER 
Hovedentreprenør for bygningsmessige arbeider:  Bundebygg AS 
Entreprenør for rørtekniske arbeider:  Kristiansen & Larsen AS 
Entreprenør for ventilasjonstekniske arbeider: Gunnar Karlsen AS 
Entreprenør for elektrotekniske arbeider:  AS Watt 
 
 
KUNSTNERISK UTSMYKKING 
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har oppnevnt et utsmykkingsutvalg for prosjektet hvor 
det deltar to kunstneriske konsulenter, representanter for bruker, oppdragsgiver, arkitekt og 
byggherre. Det er utlyst konkurranser for en del av utsmykkingen, men det vil ikke bli foretatt 
valg før i 2007. 
 
 
ANTIKVARISKE FORHOLD 
Hageanlegget mot Parkveien er fredet og prosjektet må forholde seg til Riksantikvaren i 
forbindelse med prosjekteringen av hageanlegget. 
 
Inkognitogate 18 og Riddervoldsgate 2 ligger innenfor et større område regulert til bevaring, 
det vil si at utvendig endringer er gjennomført i dialog med antikvariske myndigheter. 
 
Det er gjennomført hagearkeologiske utgravinger.  
 



Samisk vitskapsbygg i Kautokeino 
Samisk vitskapsbygg i Kautokeino fekk oppstartsløyving ved Stortingets handsaming av 
St.prp. nr. 1 (2005–2006). Bygget har ei arealramme på 8 637 kvm. Bygget vil romme Samisk 
høgskule, Nordisk samisk institutt, Samisk arkiv, Sametinget si opplærings- og språkavdeling, 
Samisk spesialpedagogisk støtte, Kompetansesenter for urfolks rettar og Reindrifta sitt 
internasjonale fag- og formidlingssenter. Føremålet med å samle desse samiske institusjonane 
er ønsket om å få ein synergieffekt for samisk språk, kultur, forsking og utdanning. Styrings- 
og kostnadsramma for prosjektet per 01.07.2007 er 297,1 mill. kroner og 320,9 mill. kroner. 
Detaljprosjektfasen vil vere ferdig i løpet av 2006. Prosjektet er nærare omtalt i 
Kunnskapsdepartementet sin budsjettproposisjon. 
 
 



 



Fakta ark Folkehelsa 
 
Det er ikke laget fakta ark om Folkehelsa pr.d.d. 



 



Vedlegg 4: Kapittel 7: SUS modell 
 
 
 
 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedlegg

 
 



7.1   SUS-modellen, beskrivelse med forklaring 
SUS er en modell (basert på Statsbyggs prosjektmodell, se vedlegg (V1) for 
usikkerhetsstyring med seks nivåer for alle faser av SBs byggeprosjekter. Det er en måte å 
strukturere arbeidet på, og er hovedsakelig basert på SUS tanker og funn,  funn i 
caseprosjektene, undersøkelsen og intervjuene. Den tar også i seg funn i PIANO-modellen, se 
vedlegg (V2), som er strukturert i formen ved at flyten mellom aktivitetene er tydelig definert. 
Hensikten er å sette prosjektets praktiske håndtering av usikkerhet i system for 
gjennomføringsfase (se fig. 7-1). Det er viktig å understreke at du skal dokumentere hele 
prosessen, det vil være en suksessfaktor, utvikle indikatorer, og viktig for evaluering med 
erfaringsoverføring.  
 
SUS modellen knyttet til Statsbyggs prosjektmodell: 
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Figur 7-1, SUS modell. 
 
1. Oppstart av prosjekter 
I statsbygg starter vi prosjekter med et oppdragsbrev fra oppdragsgivende departement eller 
annen kunde. Prosjekteier (avdelingsdirektør) og prosjektleder blir oppnevnt, og disse søker ut 
midler og bemanner prosjektet internt (i korte trekk). De lager første utgave av et 
styringsdokument og prosjektmandat, og får alt godkjent av Direktør i B og AD. 
 
Det gjennomføres så en konkurranse jfr. Innkjøpsregler for offentlige anskaffelser. På dette 
stadiet er det eksterne rådgivere (ARK, RIB, RIV, RIE, PGK, PRL med mer) som skal 
kontraheres inn for å prosjektere i tidligfasen. Du legger også hele prosjektet ditt inn i 
Statsbyggs prosjektstyringsverktøy som artemis og oracle. Da alle disse er på plass starter den 
videre prosessen, som jeg her kaller SUS prosessen, med oppstart av 2. målanalysen. 
 
2. Målanalyse 
Alle involverte i prosjektet, interne som eksterne skal begynne SUS prosessen med et 
oppstatsseminar med tema ”Målanalyse”. Dette oppstatsseminaret skal ha en varighet på 
minst 2, maks 3 dager inkl. sosiale aktiviteter. Med alle involverte i prosjektet mener jeg alle 
interne ressurser du har på prosjektet inkl. prosjekteier og med innlegg fra direktør i B. Videre 
skal alle eksterne ressurser du har kontrahert inn være med, samt oppdragsgiver, brukere og 
andre relevante personer fra omgivelsene som er viktige for ditt videre prosjektforløp. 
Grunnen til at alle disse skal være med er at du da får etablert en forankring hos alle 



involverte i prosjektet, samt at du ivaretar den kontekstuelle siden av prosjektet. Det er også 
viktig å etablere et godt samarbeidsklima i prosjektet, bla. gjennom aktiv involvering av alle, 
jfr. Involveringspedagogikk, samt sosiale tiltak som stimulerer til godt klima. God 
kommunikasjon og fakta informasjon om prosjektet er viktige elementer i dette fora, for å 
forankre de faktiske forhold rundt prosjektet og for å ikke skape unødige forventninger hos 
brukerne og oppdragsgiver. Du har typisk (ideelt) fått et oppdragsbrev med noen mål som er 
rundt formulert (kanskje ikke definert i det hele tatt) og vanskelig å tolke. Derfor starter du 
med at seminaret som heter målanalyse. Agendaen på denne bør være: 

• Interessentanalyse, første overordnede analyse 
• Måldebatt, gjennom gruppeoppgaver 
• Usikkerhetsanalyse med tanke på tid, overordnet, 1. grovanalyse 
• Usikkerhetsanalyse med tanke på kost, overordnet, 1. grovanalyse 
• Sosialt 

 
Da får du satt fokus på en usikkerhetskultur som spenner i fra det operasjonelle i 
prosjektintern sammenheng, til det kontekstuelle i prosjektomgivelse sammenheng. 
 
Det kan sann umiddelbart virke som om dette er mye på kort tid, og det er det, men samtidig 
ditt viktigste verktøy for det videre prosjektforløp. Du må strukturere seminaret med bistand 
og deltagelse fra eksternt profesjonelt miljø. Denne hjelpen må leies inn som prosessledelse 
for hele seminaret. Da etablerer du også en troverdighet som er viktig å ha for prosjektet. 
Prosjektet er tross alt unikt, og det må du få alle til å forstå. Denne investeringen du gjør nå, 
får du tilbake mange ganger i det videre arbeid. Min erfaring med Statsbygg tilsier også at de 
er villige til å investere i dette. 
 
Styring av usikkerhet, bevisstgjøring ved og i målanalysen: 
Christensen & Kreiner [7] beskrev strategier for håndtering av usikkerhet med figur 7-2. 

 
Figur 7-2, Strategier for håndtering av usikkerhet [7] 

 
Det finnes en rekke årsaker til at usikkerhet oppstår og at prosjekter derfor må takle 
usikkerhet gjennom hele prosjektets utviklingsforløp. Det er derfor helt sentralt at prosjektet 
fortsetter å jobbe med usikkerhet gjennom hele utviklingsforløpet. I tillegg til at ny usikkerhet 
oppstår som følge av endringer ligger det i prosjektets natur at de er usikre. Dette på grunn at 
det er et gap mellom eksisterende informasjon og den informasjon som prosjektet trenger for 
å ta en ”sikker beslutning” underveis i prosessen, som figur 7-2 viser. Det betyr at i et prosjekt 
vil en beslutning være beheftet med usikkerhet som følge av at prosjektet ikke har 



fullkommen informasjon når beslutningen skal fattes jfr. [16][7]. Prosjektet vil da stå overfor 
to hovedstrategier når en beslutning skal tas. 
 

1. Usikkerheten ”reduseres” ved at prosjektet senker kravene til informasjon som anses 
som nødvendig for å ta en beslutning. 

2. Usikkerheten ”reduseres” ved at informasjonsmengden eller kvaliteten på 
beslutningsunderlaget økes. 

 
Det er denne siste (2) jeg prøver å beskrive i SUS modellen, ved at kvaliteten på 
informasjonsmengden økes gjennom bevisste prosesser helt i fra prosjektstart og igjennom 
hele prosjektforløpet. Da må man se sammenhengen mellom prosjektet, omgivelsene, 
interessentene, kostnadene og tiden, bevisstgjort fra starten i en målanalyse. 
 
Det er viktig i det arbeidet som skal nedlegges på seminaret at alle får en forståelse av 
sammenhengene mellom interessentene, målene, usikkerheten rundt kostnader og tid, se figur 
7-2. Det er faktisk slik at alle parter her er med på å påvirker prosjektet, enten du liker det 
eller ikke. Innse det med det samme (slik er verden), og begynn å takle og håndtere det med 
en gang. Prosjekter kommer av et behov hos kunden, ikke for å tilfredstille deg, men for at du 
kan tilfredstille behovet. Dette betyr for øvrig ikke at prosjektene trenger å bli dyrere, men 
sannsynelig riktigere. Ved en bevisstgjøring av alle parter i prosjektet vil sannsynligvis 
medføre en bedre å riktigere kostnad for samfunnet. 
 
Sammenhengen ser du av at interessenter som påvirker og har makt, bidrar til å etablere 
prosjektets forventede kostnader og fremdriftsplaner. Den tidlig etablerte forventning blir så 
sittende fast hos de med makt, selv om de har påvirket og med makt sørget for at det er skjedd 
endringer underveis som igjen påvirker kostnader og fremdrift. Denne bevisstgjøring av alle 
som har noe med prosjektet å gjøre er helt avgjørende for resultatet. 
 
Jeg avgrense meg til å beskrive modellen på et overordnet nivå, oppgaven tar ikke for seg 
innholdet i de forskjellige analyser, men her kan kort nevnes: 

• Interessentanalysen starter med å få opp et interessentkart, gjøre en øvelse på hvordan 
interessentene påvirker, hvilken makt de har, og hvilken strategi skal prosjektet ha for 
å behandle disse i prosjektet for å oppnå et best mulig resultat. 

• Måldebatten tar utgangspunkt i oppdragsbrev, oppdragsgivers presentasjon av 
oppdraget (samstemme det med oppdragsbrev),  kunden/brukerens forventninger, og 
prosjektdeltagernes forståelse av oppdraget. Her må en komme frem til minimum 
effektmålet og resultatmålene. Er det et stort og viktig prosjekt bør en også få opp 
samfunnsmålet. Disse målene skal være omforente. 

• 1. grove usikkerhetsanalyse med tanke på tid skal få opp et nettverk med aktiviteter og 
milepæler knyttet sammen på et overordnet nivå. En estimerer det man tror på i tid for 
hver aktivitet, først den minste mulige tid, så den høyest mulige tid så den tiden man 
tror på. Dette gjøres for alle aktivitetene, slik at man kommer frem til en 
forventningsverdi på tiden (P 50), samt en spredning. Denne skal selvsagt jobbes 
videre med, men nå har du fått etablert en ramme, og du må gjerne i tidligfasen 
benytte høyeste verdi for psykologisk å komme nedover når kunnskapen og 
informasjonen er bedre, ref. strategi over. 

• Det samme som over gjøres med 1. grove usikkerhetsanalysen med tanke på 
kostnader. 

  



Jeg forutsetter at disse prosessene til en viss grad er kjente for prosjektledelsen, hvis ikke bør 
en skaffe seg kunnskapen. Det jeg beskriver er mer en involverende prosess,  med 
anerkjennelse av den kontekstuelle usikkerhet som sentrale deler i denne oppgaven. 
 
En bør også etablere et regime for styring av usikkerhet, og SUS modellen legger opp til dette 
slik: 
 
Det er slik at i det årlige tildelingsbrevet fra FAD til Statsbygg, gis det retningslinjer på hva 
Statsbygg i sine prosjekter eier av prosjektkostnaden. Fra 2006 var det slik at Statsbygg eier P 
55 (sannsynelig sikkerhetsnivå som sier at 55 av 100 prosjekter ligger innenfor rammen P 55, 
mens 45 av 100 ligger utenfor), mens FAD/FIN eier differansen opp til P 85 (samme 
forklaring her). Det er gitt instruks om at differansen mellom P 50 og P 55 skal være intern 
usikkerhetsavsetning som eies av AD. Det eksisterer ikke noe organisert internt 
usikkerhetsregime for avsetning. Her kunne man kanskje tenkt seg at prosjektet eide P 35, og 
differansen opp til P 50 var intern usikkerhetsavsetning, eller organisert som en portefølje 
styring etter samme prinsipp, men samlet opp i en ”usikkerhetsbank” som man måtte søke og 
argumentere for å få midlene. 
 
Prosjektet har nå fått fokus fra prosjektstyring til usikkerhetsstyring, og i så måte vært 
bidragsyter til et mulig paradigmeskifte i prosjektteorien. 
Du har nå etablert en mulighet (også i usikkerhetssammenheng) for ditt prosjekt, som skal 
være en rød tråd gjennom hele prosjektet ditt, og kan gå videre til neste nivå i modellen. 
 
3. Forprosjekt 
Den tyngste delen av tidligfasen i et prosjekt er forprosjektfasen. De aller fleste Statsbygg 
prosjekter starter her, og da gjennomfører du som beskrevet over. Noen prosjekter starter 
selvsagt før og er underlagt et KS 1 regime, men det beskriver jeg ikke her (forøvrig mener 
jeg de samme grepene kan tas der også). 
 
Forprosjektet er viktig, det skal være beslutningsgrunnlaget til oppdragsgiver, skal vi realisere 
prosjektet eller ikke? Da skylder du din oppdragsgiver å ha gjort et grundig å profesjonelt 
arbeide.  
 
Grunnlaget for å drive frem forprosjektet har du lagt under 2. I forprosjekt må du ha et fokus 
på usikkerhetsstyring, og etablere følgende: 
 

- Rapportering gjennom månedsrapport med usikkerhet på tid og prognose på kostnad. 
Rapportering skal skje til prosjekteier og internt i prosjektet. 

- Gjennomføre minst 2 (kommer an på størrelsen av prosjektet) usikkerhetsanalyser på 
tid og kost, som input til usikkerhetsstyringen. Tid og kost må likestilles i denne 
sammenhengen, og det må også gjennomføres interessentanalyser kontinuerlig, da 
interessentene endrer seg over tid. 

- Kontraktsstrategi, som grunnlag for usikkerhetsstyring – skaffe seg forutsigbarhet. 
- Huset, ivaretar systemet og metodene. 

Usikkerhetsstyring skal prege prosjektets hverdag, med kontinuerlige tiltak for å redusere 
usikkerheten. Disse tiltakene må være prosjektspesifikke, da det er umulig i forkant å peke på 
alle elementene som er usikre i ditt prosjekt. SUS modellen skal være et overordnet verktøy 
som gir deg muligheten til å tenke usikkerhet, og etablere usikkerhetskultur. Punktene over 
bør være styrende, og også en indikator på om du vil lykkes i ditt prosjekt. 
 



Eksempel på rapportering i månedsrapport, se vedlegg (V8), og rapporteringen er en standard 
i Statsbygg prosjekter. Den gir prosjekteier en mulighet til å ta del i usikkerhetsstyringen. 
Derav kan man også utvikle indikatorer som sier i fra om noe ikke er som det skal være, og da 
aksjonere i form av tiltak som du må iverksette for å nå målene. 
 
Forutsetningen for dette er at vi alle i prosjektet snakker det samme ”språket”, at vi forstår 
hverandre. PUS etablerer en egen terminologi, som jeg anbefaler at du bruker. 
 
Usikkerhetsanalysene (som ikke omhandles i denne oppgaven) skal være input til din 
usikkerhetsstyring, og kan gi deg verdifull informasjon hvis gruppeprosessene har vært gode. 
Jeg foreslår at du følger trinnvis- prosessen og trinnvis kalkulasjon beskrevet av bla. Klakegg, 
Austeng og Hugsted [35] [36]. 
 
Etablering av kontraktsstrategi vil gi god input til usikkerhetsstyringen, da det er med på å 
bevisstgjøre deg de muligheter og begrensninger som står foran deg i prosjektet. Huset, som 
er Statsbyggs gjennomføringsmodell og prosjektmodell er også selvsagte gitte forutsetninger, 
som skal brukes i prosjektet.  
 
Du viderefører din røde tråd i fra 2 i forprosjektfasen, med ovennevnte som en del av 
innholdet, og du vil ha et godt grunnlag for en god beslutningsprosess for om prosjektet skal 
realiseres eller ikke. Det er viktig å understreke at du skal objektivt informere, ikke taktisk i 
form av prosjektforelskelse. Får du en positiv beslutning på videreføring går du til 4. 
 
4. Detaljprosjekt 
4 og 5 er en del av gjennomføringsfasen, og da beskriver modellen praktisk 
usikkerhetsstyring. Her må det etableres en strategi for håndtering av risiki og muligheter. Da 
har du allerede mange input fra 1,2 og 3. Jeg har valgt her å legge PIANO til grunn for den 
praktiske usikkerhetsstyringen, selv om det kun er et rammeverk. Det er meningen at den 
første bevisstgjøringen som er lagt i tidligfasen skal motivere prosjektet til å lage detaljert 
praktisk usikkerhetsstyring for gjennomføringsfasen. Jeg mener at hvert prosjekt er så unikt at 
du ikke uten videre kan kopiere andre prosjekters usikkerhetsstyring over til ditt, men 
elementer kan du selvsagt bruke. Se beskrivelse under 5. 
 
5. Gjennomføring PIANO 
Jeg har valgt å bruke PIANO modellen for gjennomføringsfasen som en del av SUS modellen, 
da denne tar for seg usikkerhetsstyring i et konkret prosjekt. Det er viktig å understreke at den 
røde tråden du har etablert før, videreføres i denne fasen, og at PIANO er verktøyet. 
 
Bakgrunn for PIANO –modellen, som Løken og Moe, se vedlegg (V2), skriver: 
”Gjennom studiet av SB har vi oppfattet at håndteringen av usikkerhet i prosjektet PNO 
(Prosjekt Norske Opera) virker å være vellykket. PNO beskrives å ha lyktes med å håndtere 
usikkerhet i prosjektet så langt. Prosjektet har dermed blitt ansett som et foregangsprosjekt og 
har høstet aksept hos andre prosjektledere i SB. Vi tror det indikerer at andre prosjektledere i 
SB erkjenner at egen praksis har muligheter til forbedring. De ser seg åpne for innspill og 
virker lydhøre overfor andre stemmer enn sine egne. Den gode oppslutningen til forumet 
13.12.2005 og det engasjementet vi har møtt i løpet av vårt arbeid tyder i samme retning.  
 
Systemet i PNO er enkelt, fleksibelt og bidrar til bedre rapportering. Videre har det høstet 
gode resultater, og derigjennom trygghet og oversikt både for PL og SBs ledelse. Samtidig 
virker det å passe godt til eksisterende kultur og arbeidsmåte. Systemet bør ikke være 



komplekst, men enkelt, fleksibelt og praktisk anvendbart. Vi ser derfor ingen nødvendighet å 
fremme en revolusjon, heller en evolusjon, et millimeterarbeid og en sammenslåing av hva vi 
oppfatter som god eksisterende praksis fra de vurderte prosjekter og vår egen oppfatning. Vi 
har derfor anvendt store deler av deres tanker og ideer til utformingen av modellen.”  
 
Det vises ellers til vedlagt, se vedlegg (V2) og [25]. 
 
6. Organisering 
Du har nå, forhåpentligvis, gjennomført prosjektet ditt med et godt resultat (nådd målene). Du 
har dokumentert alt du har gjort gjennom hele prosjektprosessen, og er klar for nye 
utfordringer i nye prosjekter. 
 
Her må du ta en pust i bakken, sette av tid til å evaluere prosjektets prosess og resultat. Jeg 
foreslår et avslutningsseminar (2-3 dager) med de sentrale aktørene, også de som tar over 
bygget for drift, i prosjektet. Agendaen på dette seminaret er organisering, evaluering og 
dokumentering. Få alt dette samlet inn og evaluert i en skriftlig sluttrapport som understøtter 
hvert trinn/ deloppgave i SUS modellen, som objektivt peker på positive og negative sider ved 
prosjektet, slik at andre (og du selv) kan lære av ditt prosjekt. Da har du bidratt til en god 
læringskultur i Statsbygg, og husk: Alle gjør feil, også du. Det er ikke noe å skamme seg over. 
Denne usikkerhetskulturen må Statsbygg få inn som en naturlig del av organisasjonskulturen, 
med bidrag fra ditt arbeide.  
  
Til slutt: Det kan hende denne prosessen virker banal og at dette er selvfølgeligheter for 
leseren av rapporten. Min erfaring er at dette ikke er satt i system i prosjekter (deler brukes 
nok, men ikke som et system), og denne kan bidra til at du blir stimulert til å strukturere dine 
prosjekter med SUS modellen som et bidrag. 

 



 



Vedlegg 5: Forstudierapport 
Forstudierapport til masteroppgave i prosjektledelse:  
 

Usikkerhetsstyring i praksis  
– effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av 

usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon 
 

MOSUS, MasterOppgave Styring av Usikkerhet i Statsbygg 
 
Masteroppgaven er utført av: Jens-Petter Lund, prosjektleder i Statsbygg. 

 
Masteroppgavens innhold: Oppgavetekst 
Det er et ønske i prosjekter å utføre en aktivere usikkerhetsstyring. Det er derimot usikkert 
hva praktisk usikkerhetsstyring i store byggeprosjekter bør inkludere. Masteroppgaven 
omhandler usikkerhetsstyring i prosjekter og er utført i jobb i Statsbygg (SB) og som en del 
av forskningsprosjektet ”Praktisk styring av usikkerhet i prosjekter sett fra prosjekteiers 
perspektiv” (PUS). 
 
Oppgavens leveranser skal bidra til å skape klarhet i nevnte problemstilling, og er som følger: 
 

1. Kartlegge hva norsk og internasjonal teori beskriver som usikkerhetsstyring. 
2. Eget metodekapittel, som selvstendig del og integrert i rapporten. 
3. Kartlegge ”as is” I Statsbygg når det gjelder usikkerhetsstyring. 
4. Kartlegge hvilke krav SB stiller til sine prosjekter mht. usikkerhetsstyring og praksis i 

de utvalgte caseprosjektene. 
5. Vurdere praksis mot teorien sett i lys av intern prosjekt SUS (Styring av Usikkerhet i 

Statsbygg). Lage en SUS modell. 
6. Utvikle rapportering i månedsrapporten. 
7. Beskrive involveringspedagogikk med teori inn mot prosjektledelse og derav 

usikkerhet. Teoretisk analyse av undertegnede, som betydning for emnene i prosjekt. 
 
Punkt én blir belyst gjennom et litteraturstudium. I punkt to er det beskrevet et eget 
metodekapittel som egen selvstendig del og integrert i rapporten. I punkt tre blir Statsbyggs 
praktiske håndtering av usikkerhet i prosjekter konkretisert gjennom observasjoner og 
intervjuer (spørreundersøkelse). I punkt fire blir SUS presentert, i punkt fem analyseres SUS 
mot teori, i punkt seks presenteres noen av de foreløpige resultatene i SUS. I punkt syv, som 
er tatt med for å få et noe bredere og nytt synspunkt fra undertegnede på prosjektledelse med 
usikkerhet,  er det beskrevet teoretisk involveringspedagogikk sett mot læring og videre fritt 
analysert og overført til prosjektledelse og usikkerhetsstyring av kandidaten. 
 
Oppgavebeskrivelse 

Masteroppgaven avslutter prosjektlederstudiet ved NTNU videre. Oppgaven teller 30 
studiepoeng og handler om Usikkerhetsstyring i praksis – effektiv styring av muligheter 
gjennom bygging av usikkerhetskultur i organisasjons- og prosjekt- perspektiv. 
Masteroppgaven blir utført i samarbeid med Statsbygg og er også et bidrag til 
forskningsprosjektet PUS, se vedlegg V 16 og V17. Den skal gjennomføres som et 
selvstendig prosjekt kjørt sammen med jobb som prosjektleder i Statsbygg, som har i seg 

 1



forstudie, ekstra metode kapittel (ref opptaksbrev), fremdriftsplan, litteraturstudie, 
undersøkelser (empiri) med evt. intervjuer, analyser, dokumentasjon og sluttrapporten. 
 
Oppgaven knyttes, som sagt, direkte til et forskningsprosjekt kalt PUS, som Statsbygg vil 
følge gjennom undertegnede. Prosjektet vil bli (søknad inn 26.04.2006) sponset av Norges 
forskningsråd, og bli drevet av NSP (Statsbygg er deleier), SINTEF, BI, rådgivningsfirmaer 
og NTNU. Intensjonen er at PUS skal bidra til at fremtidens investeringsprosjekt blir bedre 
styrt og gjennomført enn hva tilfellet er i dag.  
 
Bakgrunn og problembeskrivelse:  

Oppgaven ble knyttet til forskningsprosjektet  PUS. Forskningsprosjektet, bli sponset av 
Norges forskningsråd, og blir drevet av Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), Stiftelsen for 
industriell og teknisk forskning (SINTEF), BI og NTNU. Intensjonen er at PUS skal bidra til 
at fremtidens investeringsprosjekt blir bedre styrt og gjennomført enn hva tilfellet er i dag. 
PUS sine mål er nedfelt i søknad til forskningsrådet, se vedlegg (V23). 
 
Det er i dag vanlig å gjennomføre usikkerhetsanalyser i løpet av forprosjektfasen på større 
investeringsprosjekter. Hovedfokus har tradisjonelt vært på å estimere sluttkostnad ved å 
estimere prisene på kostnadselementene som inngår i prosjektet og usikkerhetsforhold som 
kan inntreffe, dette har tidligere vært oppfattet som tilstrekkelig usikkerhetsstyring. Det er et 
ønske i større prosjekter (og mindre) å bedrive en mer aktiv usikkerhetsstyring enn hva som 
synes å være gjeldende praksis. Usikkerheten blir ikke eliminert ved at man har gjennomført 
en usikkerhetsanalyse, men den blir synelig og presentert. En godt gjennomført 
usikkerhetsanalyse og prosessen rundt kan gi verdifulle bidrag til den videre styringen av 
usikkerheten dersom prosjektet velger å benytte resultatet på en aktiv måte. Det vil si at man 
aktivt behandler usikkerhetene som er definert i usikkerhetsanalysen, med tiltak, iverksettelse 
og disse følges opp. 
 
Usikkerhetsstyring er ikke i like stor grad som usikkerhetsanalyser etablert som et entydig 
begrep.  Det er i dag ulike oppfatninger av hva som inngår i begrepet og hvordan det 
praktiseres i store investeringsprosjekter. PUS og SUS jobber med denne begrepsavklaringen, 
og vil danne grunnlag for felles forståelse av begrepene knyttet til styring av usikkerhet, og 
arbeidet i disse to prosjektene. PUS ved Olav Torp arbeider med en felles begrepsavklaring, 
som kommer som eget vedlegg i PUS. 
 
Noen oppfatter usikkerhetsstyring som synonymt med å gjennomføre to eller flere 
kostnadsanalyser i løpet av den tidlige fase av prosjektet, mens andre mener dette handler om 
å etablere et styringsregime hvor man jobber aktivt med å styre risiki som blir avdekket i 
usikkerhetsanalysen. Atter andre mener at usikkerhetsstyring skal gjennomsyre prosjektet fra 
start ti1 slutt og at både risiki og muligheter skal følges opp i alle faser av prosjektet, helt til 
resultatmålet er nådd. 
 
Det er flere gode grunner til/for at SB bør jobbe med usikkerhetsstyring og usikkerhetsledelse. 
Dette er etter min mening de viktigste grunnene til at vi må jobbe med usikkerhetsstyring og 
ledelse i Statsbygg: 
 

• Det er ingen selvfølge lenger at Statsbygg er statens foretrekkende samarbeidspartner 
på store komplekse bygg. Det er sterke politiske krefter som vil privatisere av 
ideologiske grunner, i tilegg er det en rekke samfunnsaktører som mener at private 
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aktører er langt mer effektive en de offentlige når det gjelder utvikling og 
gjennomføring og drifting av bygg. (Ref krav om OPS - Ref  KS 2 ordningen ). Vi må 
være med på utviklingen å vise våres kompetanse og styrke. 

 
• De som bestiller bygg fra statsbygg er opptatt av to ting:  Statsbygg må være 

forutsigbare samtidig må man være en garantist for at vi leverer bygg som er optimale 
i et livsløpsperspektiv.  

 
• Usikkerhetsstyring  handler ikke i seg selv om å gjøre prosjekter billigere - det handler 

om å bruke pengene som man har blitt tildelt optimalt. Er resultatet sparing av penger i 
et livsløpsperspektiv, så er dette bra for Statsbygg, oppdragsgiver og samfunnet. 

 
• Usikkerhetsstyring er ikke risikostyring - det handler om å kunne utnytte og vurdere 

muligheter som gir størst mulig nytte i et livsløpsperspektiv - dvs prosjekter kan godt 
bli dyrere i prosjektfasen hvis det medfører at driften blir forbedret eller andre 
gevinster mer enn oppveier for kostnaden i prosjektfasen.  

 
Usikkerhetsstyring - er ikke estimering - det handler om håndtere vekslende kontekstuelle 
påvirkninger fra marked, politikere med mer, det handler om å håndtere interessentenes 
vekslende krav, det handler om å vurdere hvordan gjennomføringstiden vil kunne påvirke 
prosjektets kostnader og det handler om å jobbe aktivt med å avklare forventninger og 
kommunisere konsekvensene av valg som gjøres til omverden. 
Usikkerhetsstyring skal ivareta at prosjektet lever i en stadig mer omskiftlig verden og at 
dagens kunder er mer krevende enn gårsdagens. 
Usikkerhetsstyring skal sørge for at man ikke avsetter unødvendig store buffer for å sikrer seg 
mot medias oppmerksomhet - erkjenn og kommunisere at verden er usikker, ikke skjul dette i 
en stor ramme og diffus blink.  
 
Oppgavens mål har til hensikt å bidra til en forståelse av ovennevnte problembeskrivelse, og 
en tilnærming på de grunner jeg oppfatter som viktige i dette arbeidet. 

Målgruppe 
Oppgavens målgruppe vil være sensor, veileder, SB, NSP og PUS.  Det er også en intensjon 
at den skal finnes interessant for andre som ønsker en innføring i emnet. 

Oppgavens mål 
Oppgaven har flere mål. Dens hensikt er uttalt gjennom effektmålet, og de konkrete 
resultatene av arbeidet beskrives gjennom resultatmålene og delmålene.  
 
Effektmål 
Oppgavens hensikt – effektmålet – er å gjøre kandidaten og Statsbygg attraktive på 
prosjektledelse og usikkerhetsstyring. Dette søkes oppnådd gjennom opparbeidelse av 
kunnskap på et relevant fagområde og gjennom den erfaring arbeidet med en større oppgave 
kan gi.  Det var også et mål å skape noe av verdi for SB i form av en modell for bedre styring 
av usikkerhet, samt ny forståelse av annen teori inn mot prosjektfaget som 
involveringspedagogikk tar for seg i læringssammenheng. Det samme bidraget var det et mål 
å gi til NSP, PUS, SINTEF, NTNU og BI. I et samfunnsperspektiv kunne man si at målet var 
mer effektiv prosjektgjennomføring og således mer prosjekt per investert krone. 
Masteroppgaven danner naturlig nok også grunnlag for bedømmingen av kandidatens 
ferdigheter innen temaet usikkerhetsstyring. 
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Resultatmål 
Masteroppgaven skal levere et selvstendig og originalt faglig bidrag i form av en modell, med 
tilhørende retningslinjer for praktisk styring av usikkerhet (SUS), og en oversikt over 
gjeldende teori og praksis i utvalgte prosjekter innen 01.06.2007.  
 
Et suksesskriterium var at SUS ble etablert som modell og  akseptert og forankret i SB og 
kunne testes ut i prosjekter i regi av SB i løpet av 2007/08. 
 
Delmål 
Delmål 1: Kartlegge hva norsk og internasjonal teori sier om praktisk usikkerhetsstyring. 
 
Delmål 2: Kartlegge dagens praksis innen usikkerhetsanalyser, usikkerhets- styring og ledelse 
i SB med bruk av hjelpemiddel som spørreundersøkelse og intervju. 
 
Delmål 3: Utvikle rapportering til månedsrapporten for usikkerhetsstyring og utvikle en SUS 
modell. 
 
Delmål 4: Beskrive involveringspedagogisk teori overført til prosjekt med usikkerhet, med 
analyse av kandidaten. 
 
Delmål: 5 Gjennom delmål 1 og 2 skal jeg ha kartlagt hva norsk og internasjonal teori beskrev 
som praktisk usikkerhetsstyring, og hvilken styringsinformasjon som etterspørres og 
formidles på ulike organisatoriske nivå i SB. Dernest ville jeg kartlegge hvilken 
styringsinformasjon caseprosjektene etterspurte og formidlet.  
 
Usikkerhetsanalysene er en del av SUS, som er innlemmet i et system, kan bidra med 
verdifull styringsinformasjon. Usikkerhetsanalysene er å betrakte som bare én av flere 
prosesser i prosjektet (SUS) mht. usikkerhetsstyring, og ble i så måte en del av delmål 2. SUS 
vil behandle usikkerhetsanalyser, denne oppgaven tar ikke for seg usikkerhetsanalyser (se 
under). 
 
Avgrensninger: 

Oppgavens punkter ble tolket og jeg har foreslått en del endringer. Endringene ble gjort 
gjeldende etter avklaring med veiledere. Normale forbehold som tid til rådighet, 
tilgjengelighet på personer og annet informasjonsmateriale ville naturlig nok gjelde. Jeg 
ønsket å fokusere på å gjøre usikkerhetsstyring til et praktisk anliggende, med 
omkringliggende forhold som organisasjonskultur/-psykologi/-pedagogikk, hvordan man skal 
motivere de deltagende til å anvende modellene og lignende, dog som en teoretisk betraktning 
gjennom involveringspedagogikk.  
 
Informasjonen som oppdrives på operativt nivå (gjennom praksis i prosjektet) skal sørge for 
tilstrekkelig med relevant styringsinformasjon på strategisk nivå (hos ledelsen). Prosjektet har 
et smalere fokus på usikkerhetsstyring sett i forhold til det fokus ledelsen normalt vil ha. Det 
er viktig at praksis i prosjektene bidrar til at styringsinformasjonsbehovet ble realisert på 
samtlige nivå. For å analysere om dette var praksis i SB var det dermed nødvendig å gå i 
dybden og se på hvordan dette ble utført i prosjekter knyttet til SUS og mot noen ledere.  
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Den største avgrensing i denne oppgaven er tid, gjennomføringstiden til SUS og PUS, samt 
tilgang til relevant informasjon i Statsbygg. 
 
Usikkerhetsanalyser er ikke en del av denne besvarelsen, men er en del av SUS. 
Forskningsmetoder: 

Forskningsprosessen 
 
Forskningsprosessen, både for kvalitativ og kvantitativ forskning: 
1. Teoretisk grunnlag Litteraturgjennomgang, etablere kunnskapsstatus 
2. Formulere hypoteser Avklare årsakssammenhenger og ambisjonsnivå 
3. Operasjonalisere begreper Avklare begrepshierarki og målenivå 
4. Utvikle forskningsdesign Avklare informasjonskilder og metoder for 

informasjonsinnsamling 
5. Samle data Gjennomføre undersøkelse 
6. Analysere data Vurdere forekomst, gjennomsnitt, spredning, 

samsvar, etc 
7. Konklusjoner og anbefalinger Trekke ut erfaringer på et aggregert nivå (viktig) 
8. Anvende og formidle resultater Applisere, publisere, videreføre forskning 
 
 
Ved utlevering av oppgaveteksten er problemstillingen og en del rammebetingelser gitt. Det 
er min oppgave å velge en fremgangsmåte som besvarer problemstillingen på en best mulig 
måte innen rammene gitt i oppgaveteksten samt de avgrensinger jeg selv gjør. Da er jeg på pkt 
4 , utvikle forskningsdesign. 
 
Valg av forskningsdesign 

Jeg har valgt eksplorerende design. Eksplorerende design anvendes hovedsaklig når 
problemstillingen er uklar eller veldig grov, m.a.o. i tilfeller der klare hypoteser ikke lar seg 
oppføre. Designet er særlig anvendelig i situasjoner hvor man står overfor et område (praktisk 
usikkerhetsstyring) man ønsker å kartlegge, og hvor man ikke har klart for seg hvorledes 
problemet skal analyseres. Eksplorerende designs oppgave er å produsere kvalitative data som 
kan gi innsikt og/eller en helhetsforståelse av problemstillingen. Årsaken til dette ligger i at 
eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner av problemstillingen.  Dvs. at 
man begynner å studere et område uten at man på forhånd har utarbeidet en plan/oversikt over 
hva man skal studere. Man vet derfor ikke på forhånd hva resultatet av observasjonene blir. 
Designet brukes derfor ofte som forundersøkelser, dvs. som en innledende undersøkelse for å 
samle inn den informasjon man trenger for å kunne gå videre i en forskningsprosess. I mitt 
tilfelle betyr dette at Statsbygg får satt fokus på området og at de kan arbeide videre med min 
rapport og videreutvikle det i kommende år, i kombinasjon med PUS.  
 
Eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner og da kan jeg oppnå en 
kontinuerlig læreprosess som foregår under hele oppgaven. 
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Oppbygning av oppgaven 
Oppgavens struktur. Dette er illustrert i figur 1-1. 
 

 

Innledning Fremgangsmåte Terori/Emperi Analyse/
Modellutviklimng Konklusjon Vedleggc

 
Figur 1-1 Oppgavens struktur/veiledning 

 

Boks innledning, fra figur 1-1: 
Kapittel 1 innholder innledende ord om oppgaven. Herunder mål, problemstilling og 
leseveiledning, det vil videre bli redegjort for arbeidsprosessen. 
 
Boks fremgangsmåte, fra figur 1-1: 
Kapittel 2 tar for seg metode generelt og spesifikt rettet mot oppgaven.  
Kapittel 3 presenteres SUS, forskningsdesign og undersøkelser/funn fra SB, herunder de 
utvalgte prosjektene, hvordan jeg har jobbet og gått frem. 
 
Boks teori/empiri, fra figur 1-1: 
Kapittel 4 danner det teoretiske grunnlag for oppgaven, herunder litteratur og funn fra SB. Tar 
også for seg involveringspedagogisk teori. Dette kapittelet skal realisere delmål 1 og danner 
grunnlag for  besvarelsen. 
Kapittel 5 presenterer case og funn knyttet til usikkerhet og styring, samt primærdata gjennom 
undersøkelser/intervju og sekundærdata gjennom dokumentasjon fra SUS. 
 
Boks analyse/modellutvikling, fra figur 1-1: 
Kapittel 6 analyserer funn knyttet mot kapittel 4 og 5. 
Kapittel 7 tar for seg SUS modellen. 
 
Boks konklusjon, fra figur 1-1: 
Kapittel 8 konkluderer med presentasjon av hovedfunn. Den diskuterer gyldigheten med 
kritisk vurdering av egen tilnærming med metode. Den tar også for seg forslag til videre 
arbeid med begrunnelse og involvering inn mot prosjekter og usikkerhet. Alt dette 
representerer en konklusjon for oppgaven. 
 
Boks vedlegg, fra figur 1-1: 
Til sist en litteraturliste og vedlegg. 
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Gjennomføring: 

Gjennomføringen av Masteroppgaven vil i stor grad være betinget av tilgjengeligheten på 
informasjon, herunder litteratur, dokumentasjon hos Statsbygg, intervjuobjekter samt den 
tiden som er til rådighet. Dette skaper stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen av de ulike 
aktivitetene. 
 
Jeg har satt av 700 timer til denne oppgaven vist under framdriftsplan. 
 

Implementering: 

Implementering og utprøving vil delvis skje i gjennomføringen av denne oppgaven - SUS, 
men i hovedtrekk vil dette foregå etter at denne oppgaven er ferdig gjennom et pilotprosjekt 
SUS tett knyttet opp til forskningsprosjektet PUS. 
 

Ferdigstilling: 
 
Masteroppgaven skal ferdigstilles til før 1. juni 2007. 

Framdriftsplan: 

Mile-

pel 

Aktivitet  Ressurs 

(h) 

Ferdig 

M1 Godkjent forstudierapport 50 30.06.2006 

M2 Ferdig litteraturstudie inkl. forskningsmetode 130 30.10.2006 

M3 Ferdig undersøkelse internt/eksternt, empiri 130  01.04.2007 

M4 Analyse.  170 01.05.2007 

M5 Ferdigstillelse av masteroppgave 220  25.05.2007 

M6 Innlevering av masteroppgaven   01.06.2007 

  Σ 700 h  

 
 
 
01.10.2006   
 
Jens-Petter Lund 
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Practical Uncertainty Management  
 
 
 
Bakgrunn 
Det er i dag vanlig å gjennomføre usikkerhetsanalyser i løpet av forprosjektfasen på større 
investeringsprosjekter. Hovedfokus har tradisjonelt vært på å estimere sluttkostnad ved å 
estimere prisene på kostnadselementene som inngår i prosjektet og usikkerhetsforhold som 
kan inntreffe. Det er nå i ferd med å utvikles en forståelse i prosjektverdenen om nytten av 
å bedrive en mer aktiv usikkerhetsstyring enn hva som synes å være gjeldende praksis. 
Usikkerheten blir ikke tatt vare på ved at man har gjennomført en usikkerhetsanalyse, men 
den blir synlig og presentert. En godt gjennomført usikkerhetsanalyse og prosessen rundt 
kan gi verdifulle bidrag til den videre styringen av usikkerheten dersom prosjektet velger å 
benytte resultatet på en aktiv måte. Det vil si at man aktivt behandler usikkerhetene som er 
definert i usikkerhetsanalysen, med beslutninger om tiltak, iverksettelse og disse, og 
kontinuerlig oppfølging av usikkerhetsbildet under prosjektets gang. 
 
Full nytte av arbeidet med usikkerhet i prosjekter får man først når usikkerhetshåndtering 
blir gjort til en del av prosjektkulturen, som da også skal være en mulighetskultur, og på 
denne måten få løftet styringselementet fram blant de daglige gjøremålene. 
 
Oppgave 
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Masteroppgaven omhandler usikkerhetsstyring i prosjekter og skal utføres i Statsbygg som 
en del av forskningsprosjektet ”Praktisk styring av usikkerhet i prosjekter sett fra 
prosjekteiers perspektiv” (PUS). 
 
Oppgavens leveranser skal bidra til å skape klarhet i nevnte problemstilling, og er som 
følger: 
 

1. Kartlegge hva norsk og internasjonal teori beskriver som usikkerhetsstyring. 
2. Eget metodekapittel, som selvstendig del og integrert i rapporten. 
3. Kartlegge ”as is” i Statsbygg når det gjelder usikkerhetsstyring. 
4. Kartlegge hvilke krav Statsbygg stiller til sine prosjekter mht. usikkerhetsstyring og 

praksis i de utvalgte caseprosjektene. 
5. Vurdere praksis mot teorien sett i lys av intern prosjekt SUS (Styring av Usikkerhet 

i Statsbygg), og lage en SUS-modell. 
6. Utvikle rapportering av usikkerhetsbildet i månedsrapporten. 
7. Beskrive involveringspedagogikk med teori inn mot prosjektledelse og derav 

usikkerhet.  
 
Punkt 1 skal belyses gjennom et litteraturstudium. I punkt 2 skal det beskrives et eget 
metodekapittel som egen selvstendig del og integrert i rapporten. I punkt 3 skal Statsbyggs 
praktiske håndtering av usikkerhet i prosjekter konkretiseres gjennom observasjoner og 
intervjuer (spørreundersøkelse). I punkt 4 skal SUS presenteres, og analyseres mot teori i 
punkt 5. Punkt 7 er tatt med for å få noe bredere og evt. nye synspunker på prosjektledelse 
med usikkerhet. Kandidaten er en erfaren prosjektleder, og hensikten med deloppgaven er 
å få en vurdering/analyse av hva som må til for å få til involvering og læring innenfor 
prosjektledelse generelt, og usikkerhetsstyring spesielt. 
 
 
 
 
Generelt om oppgaveinnhold og presentasjon 
 
Oppgaveteksten er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil kunne skje 
underveis. Eventuelle justeringer må skje i samråd med veileder og faglærer ved instituttet (samt 
med ekstern samarbeidspartner der dette er aktuelt). 
 
Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendighet i vurderinger 
og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddig uten å være unødig 
voluminøs. 
 
Besvarelsen skal inneholde 
• standard rapportforside  

http://www.ntnu.no/info/selvhjelp/ppt-dokmaler/Masteroppgave/
• tittelside med ekstrakt og stikkord, 

http://www.ivt.ntnu.no/bat/undervisning/hovedoppgaver/hovedoppgave.html 
• oppgaveteksten (signert) 
• sammendrag, innholdsfortegnelse inkl. oversikt over vedlegg og bilag 
• hovedteksten 
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• referanser til kildemateriale som ikke er av generell karakter, dette gjelder også for muntlig 
informasjon og opplysninger 

• besvarelsen skal ha komplett paginering 
 
Se for øvrig ”Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og masteroppgave ved 
Institutt for bygg, anlegg og transport”. Aktuelle dokumenter og maler ligger på 
http://www.ivt.ntnu.no/bat/undervisning/hovedoppgaver/hovedoppgave.html
 
Hva skal innleveres? 
• Besvarelsen i original (uinnbundet) 
• To innbundne kopier  
• CD med besvarelse og underliggende materiell i digital form (word- eller pdf-format) 
 
Dokumentasjon som med instituttets støtte er samlet inn under arbeidet med oppgaven skal leveres 
inn sammen med besvarelsen. 
 
Den innleverte masteroppgaven med bilag kan av NTNU fritt benyttes til undervisnings- og 
forskningsformål. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det 
inngås særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten. 
 
 
 
 
Oppstart og innleveringsfrist: 
Arbeidet med oppgaven starter 01.09.2006. 
 
Besvarelsen, som beskrevet ovenfor, skal leveres innen 11.6.2007. 
 
Ansvarlig faglærer ved instituttet: Kjell Austeng 
 
Øvrig veileder hos ekstern samarbeidspartner: Agnar Johansen SINTEF/NSP 
 
 
 
 
Trondheim, den 15.01.07 
 
 
 
Kjell Austeng 
Faglærer 
Institutt for bygg, anlegg og transport 
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Vedlegg 7: Metode, selvstendig del. 
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METODE, usikkerhetsstyring i prosjekt  
Metodekapittelet skal illustrere de forskjellige forskningsmessige metodene som finnes, som 
et selvstendig kapittel og som ligger til grunn for oppgaven. 
 
Dette fordi at denne masteroppgaven krever et eget kapittel om metode (ref opptak til 
oppgaven). 
 
Som et utgangspunkt har ikke undertegnede gjennomgått kurset i metode, og således liten 
basiskunnskap om forskningsmetodikk. Dette har medført at min tilnærming ikke i 
utgangspunktet har vært klart definert med forskningsmodell, men utviklet seg over tid og 
blitt forankret gradvis i forståelsen av oppgavens problemer. 
 
Kapittelet generelt om forskningsmetodikk er skrevet med utgangspunkt i bøkene 
”Forskningsmetoder og statistikk” (Befring, 1994) og ”Å forske på samfunnet” (Halvorsen, 
1989) samt søk på nettet og diverse master- og doktorgrads- oppgaver. 
 
Generelt om forskningsmetodikk 
 
I følge Halvorsen, 1989, så kan forskning sies å være: 
Forskningsbegrepet omfatter all faglig innsats som er rettet mot å gi ny kunnskap. Vi snakker 
da om kartlegging og analyse, om kreativ og langsiktig søking mot ny erkjennelse. Når vi 
arbeider med et slikt mål for øye, gjør vi bruk av bestemte strategier eller fremgangsmåter. 
Dette kalles forskningsmetode. 
 
Metode er den håndverksmessige siden av vitenskapelig virksomhet, eller mer presist læren 
om de verktøy som kan benyttes for å innsamle informasjon. Den type informasjon som vi 
samler inn kalles gjerne for data eller fakta, og de innsamlede data kalles empiri. Metode er en 
systematisk måte å undersøke virkeligheten på. Ved hjelp av metoder kan vi bruke våre sanser 
på en mer disiplinert og gjennomtenkt måte enn det som er vanlig i andre av livets situasjoner. 
Vi ser etter noe spesielt og skjerper dermed oppmerksomheten omkring dette, eks. vis ved 
systematisk å observere noe eller ved å intervjue folk som har gjennomlevd et eller annet. Den 
eller de forskningsmetoder som velges vil være med på å bestemme hva en vil se eller 
oppdage. 
 
I vid forstand er metode noe mer enn undersøkelsesteknikker. Det er læren om å samle inn, 
organisere, bearbeide, analysere og tolke sosiale fakta på en så systematisk måte at andre kan 
kikke oss i kortene, dvs. prinsippet om etterprøvbarhet står sentralt i den vitenskapstradisjon 
som dominerer dagens samfunnsforskning. Vidt definert blir metode en fremgangsmåte for å 
komme fram til ny kunnskap (Tranøy, 1986). Metoden er et hjelpemiddel, ikke noe mål i seg 
selv. 
 
Generelle trinn i forskningsprosessen 
 
Under er det beskrevet en generell arbeidsgang i prosessen: 
 

1. Problemstillingen formuleres 
2. Forskningsdesign velges 
3. Datainnsamlingsmetode velges 
4. Måleinstrument designes 
5. Bestemme utvalg, organisere innsamlingen, registrering av dataene 
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6. Analyse og tolkning av data 
7. Rapport med vedlegg utarbeides 

 
Problemstillingen formuleres: Dette skal gi en best mulig rød tråd for det videre arbeidet med 
et konkret prosjekt/oppgave. Her forsøker en å avklare hvilke spørsmål oppgaven stiller og 
deretter lager man en strategi for løsning av spørsmålene: 
 

• Hvilke problemer har oppgaven? 
• Avgrense problemstillingen, avklaringsrunde 
• Hvordan skal vi gå frem for å løse disse problemene? 

 
Forskningsdesign velges (se fig.1): På et overordnet nivå bestemmer vi her framgangsmåten 
for å innhente ønsket informasjon, og da må man bestemme seg for følgende: 
 

• Hvordan en har tenkt å gjennomføre prosjektet 
• Hvilken metode er best egnet for å løse prosjektet 
• Hva trengs av data 
• Hvor finner vi dataene som kan besvare våre spørsmål 
• Hvordan måler vi disse dataene 

 
Datainnsamlingsmetode velges: Dette er neste skritt i prosessen, og her er det primært tre 
valgmuligheter: 
 

• Finne primærdata fra prosjekt 
• Finne sekundærdata fra prosjekt 
• En kombinasjon av disse 

 
Her kan nevnes, og som er vanlig, at hvis man ønsker å bruke primærdata medfører det et 
design av måleinstrument. Her kan man tenke seg utarbeidelse av et spørreskjema med 
avklaring av måleskala for svarene som vil komme inn. Her er det viktig at utformingen sikrer 
en mest mulig lik og objektiv vurdering av innhentet informasjon for den videre analysen. 
 
Så kommer det å Bestemme utvalg, organisere innsamlingen, registrering av dataene. Ofte 
må man gjennomføre en undersøkelse etter et utvalg i populasjon. Med populasjon menes det 
totale antallet elementer som vi vil si noe om, her bedriften eller hele den gruppen av 
mennesker man ønsker å vite noe om. Måler man absolutt alle elementene i en populasjon 
kalles det Census. Som regel har man av forskjellige årsaker ikke mulighet til å undersøke alle 
enhetene i populasjonen (tid, økonomi, etc). Da tar man stikkprøver og velger ut et bestemt 
antall enheter fra populasjonen (populasjon element), som vil representere utvalget (sampling) 
i undersøkelsen. Forutsetningen for å gjøre dette er: 
 

• Det er nok likheter blandt elementer i en populasjon til at det er mulig å si noe om 
helheten ut ifra noen få elementer. 

• Noen elementer vil underestimere verdier, mens andre vil overestimere verdiene. 
Resultatet av disse tendensene er at middelverdien for utvalget vil ligge i nærheten av 
middelverdien for populasjonen. 

 
Etter dette kan man starte datainnsamlingen man trenger. Disse kan enten være kvalitative 
eller kvantitative. Valg avhenger av problemstillingen som skal løses i prosjektet. Denne 

11.03.07 2



innsamlingen kan foregå på flere forskjellige måter og kan variere med problemstillingen til 
prosjektet og i praksis som regel en kombinasjon. Her kan nevnes tre muligheter: 
 

• Intervju eller samtale 
• Snakke med personer via telefon, mail, post, messenger, etc. 
• Data gjennom observasjoner 

 
Som sagt er det ofte slik at man kombinerer de tre nevnte muligheter. 
 
Analyse og tolkning av data: Innsamlet data kan være ubrukelige hvis de ikke blir analysert 
og tolket i forhold til problemstillingen. Her er det om og gjøre å være nøyaktig, og de 
innsamlede primær- og sekundær- data tolkes og vurderes slik at mulige sammenhenger og 
mønstre som kan gi grunnlag for bestemte antagelser fremkommer. Disse sammenhengene 
skal være etterprøvbare av andre og at de er logisk systematisk korrekt satt opp. De 
konklusjoner man trekker må redegjøres for i rapporten, slik at andre kan kontrollere og 
kritisere resultatene. Jeg som står for undersøkelsen må stille meg kritisk og uten fordommer 
til mine egne oppfattelser og antagelser. Og redegjøre for eventuelle svakheter og 
unøyaktigheter ved valgt form hører med i rapporten, slik at alle målgrupper som leser 
rapporten kan danne seg et bilde av betydningen dette har for konklusjoner og antagelser en 
har gjort. 
 
Rapport med vedlegg utarbeides: Dette er den siste fasen i prosjektet, og skal redegjøre for de 
tidligere fasene som er gjennomført. Rapporten skal også vurdere resultater, trekke 
konklusjoner, og komme med mulige anbefalinger til løsninger på problemet. I vedleggene tar 
en med mer detaljer om hvordan prosjektet er blitt løst og utført, samt en mer faglig detaljert 
diskusjon som ikke vil være direkte relevant for løsningen av prosjektet. Eks.vis kan dette 
være tabeller som har dannet grunnlag for konklusjonene i rapporten, notater eller 
statusrapporter som viser prosjektets arbeidsmetodikk. 
 
Forskningsmetoder, folkloristikk  
(tatt med for å belyse kvalitativ metode inn mot bla. PUS) 
Publisert av Arve Thorsberg, 10. januar 2006. 

Metoden er veien mot målet. Folkloristisk forskningsmetode er grovt sett spørsmålet om 
hvordan man frembringer et forskningsmateriale, og hvordan man behandler 
forskningsmaterialet for å få det til å avgi svar på de spørsmålene man vil stille det.  

Folkloristikken kan karakteriseres som et fag som langt på veg skaper sine egne kilder. Når 
man arbeider går man enten til arkiver og biblioteker for å hente fram kilder som er fiksert av 
tidligere forskere, eller man gir seg ut i felten for selv å fiksere de kildene man skal jobbe 
videre med. Kvaliteten på kildemassen man mobiliserer legger premisser for hvilke resultater 
forskingen kan munne ut i. Hvordan man kan gå frem for å få et godt kildetilfang er derfor et 
sentralt spørsmål. I feltarbeidssituasjonen har forskeren en særlig aktiv rolle som kildeskaper, 
og de praktiske og etiske spørsmålene som kan knyttes til feltarbeidet er viktige i 
folkloristikkfagets metodelære. 

Folkloristikken er et fortolkende fag. Vi ønsker å forstå og beskrive ulike former for 
menneskelig ekspressivitet. Derfor finner man i folkloristikken en nokså beskjeden bruk av 
kvantitative metoder (som fremlegger resultater med tall) og en overveiende bruk av 
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kvalitative metoder (som fremlegger resultater med språk).  
Noen av de viktigste fortolkningsstrategiene i folkloristikken er: 

Historisk metode 

Med en historisk metode vil man forstå kulturelementer ved å se dem og skrive dem inn i 
historiske sammenhenger. Det kan dreie seg om konkrete spørsmål om hvem som gjorde hva, 
når. (Når kom de første balladene til Norden, og med hvem kom de? se Bengt R. Jonsson: 
Den nordiska balladgeneren i Smulen, Årsbok för vis och folkmusikforskning 1989 s.54-118) 
Det kan også dreie seg om å etterspore større kulturelle prosesser. (Når sluttet de folkelige 
visjonene å være gangbare fortellinger for den norske øvrigheten, og hvorfor skjedde dette 
skiftet i holdning? se Arne Bugge Amundsen: "Mig engelen tiltalte så" i "Sæt ikke vantro i 
min overtros sted" : festskrift til Ørnulf Hodne Oslo 1995) I studiet av tradering, som er så 
grunnleggende i mye folkloristikk, gjør man bruk av historisk metode i kartleggingen av 
tradisjonslinjer.  

Komparativ metode 
Å bruke komparativ metode er å sammenlikne; man sammenlikner mer eller mindre 
tilsvarende gjenstander av kulturelt-gods eller egenskaper ved kultur og samfunn. Motivene 
for å sammenlikne kan være ulike. Man kan sammenlikne for å kartlegge mønstrene i 
kulturell spredning og utvikling. (Liestøls balladestudier, for eksempel Norske trollvisor og 
norrøne sogor, doktoravhandlingen fra 1915) Eller man kan sammenlikne for å få kultur til å 
fremtre i kontrast (noe for eksampel den amerikanske folkloristen William M. Clements har 
demonstrert i boken Native american verbal art : texts and contexst (University of Arizona 
press 1996). Her har han kronologisk, men punktvis og komparativt tatt for seg den litterære 
behandlingen av indianerenes talekunst.) 

Nærlesing 
Når et kulturelt uttrykk er dokumentert og dokumentasjonen ligger på skrivebordet, kan det 
være gunstig å gi det kulturelle uttrykket en grundig og inngående fortolkning. Man vil ofte 
oppdage at kulturelle uttrykk kan bære en meningsrikdom som er større enn det man oppdager 
ved første øyekast. Både disiplinert, systematisk arbeid og en godt utviklet forestillingsevne er 
gode hjelpemidler for den som vil trenge inn i ekspressiviteten til kulturelle uttrykk. 

Kontekstualisering 
Konteksten er alt det som ligger umiddelbart omkring det man har bestemt skal være objektet 
for en undersøkelse. Aktuelle kontekster kan derfor være mangt og meget, men det man oftest 
tenker på er de større sosiale og kulturelle sammenhengene studieobjektet er innleiret i. Man 
spør for eksempel: Hvilke øvrige sosiale relasjoner står aktørene i det aktuelle opptrinnet i? 
Hvilket øvrige kulturelle reservoar blir det trukket veksler på i det aktuelle uttrykket? 

Innenfor disse fire store metodetypene (som utmerket godt kan gli over i hverandre) finnes det 
et vell av videre spesialiseringer. For eksempel er struktur- og forløpsanalyser, 
performanseanalyse, semiotikk og dekonstruksjon former for nærlesing. Thick description og 
funksjonsanalyse er former for kontekstualisering.  

Dette er en overordnet plan for hvordan forskningsprosjektet skal gjennomføres. Det er i 
hovedtrekk to hovedretninger som vil kunne sies å være aktuelle som tilnærming, generelt og 
for min oppgave: 
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• Induktiv tilnærming 
• Hypotetisk deduktiv tilnærming 

 
Induktiv tilnærming: Her forsøker man å tilnærme seg en virkelighet man ikke kjenner. Her 
ligger det i utgangspunktet ingen hypoteser til grunn og man starter med en vag og lite presis 
problemstilling. Formålet er ikke å holdbarhetsbelyse teorier gjennom å teste hypoteser, men 
å utvikle begreper om fenomen som skal studeres mtp størst mulig helhetlig forståelse av alle 
aspekter. Dette er en fleksibel tilnærming som ikke låser seg til en bestemt metode for 
datainnsamling i forkant. Denne metoden er anvendelig ved observasjon og analyse av 
spesielle ting som kan føre til nye problemstillinger, og muligens ny teori. Her er det vanelig å 
bruke en form for eksplorerende studie eller pilotundersøkelse, ved denne tilnærming. 
 
Hypotetisk deduktiv tilnærming: Her forsøker man å tilnærme seg virkeligheten gjennom 
holdbarheten av bestemte teorier med hypotesetesting. Man forutsetter en presis 
problemstilling og man vet hva en skal innhente informasjon om. Hypotesen som er utledet 
fra en bestemt teori, vil da bestemme valg av metode, innhenting av data og analysen av 
problemet. På dette grunnlaget får en verifisert eller falsifisert hypotesen, og det vil foregå en 
stadig bedring av teoriene. Metoden har fundert i naturvitenskapen i århundrer og har som 
utgangspunkt tiltro til en absolutt og objektiv kunnskap. 
 
Med bakgrunn i disse to hovedretningene er det to typer forskningsdesign som kan 
klassifiseres ut fra hvordan man nærmer seg problemstillingen: 
 

• Kvantitativ metode: Har sin referanse til empirisk forskning som ønsker å innhente et 
lite, men sammenlignbare data fra flere enheter. Så blir disse dataene uttrykt i 
variabler og kvantifiserbare størrelser som blir analysert nærmere. Det innhentes data 
fra et representativt utvalg, og det er vanlig å benytte formen spørreskjema som 
intervju eller svarskjema. Vi snakker vanligvis om store datamengder med få 
problemstillinger en ønsker å belyse. Først og fremst ønsker man å oppnå generell 
kunnskap om problemområdene og ikke dypere innsikt om problemene. 

• Kvalitativ metode: Har sin referanse i å studere ett enkelt fenomen grundig. Man 
utfører et empirisk studie om en gruppe, en person, avgrenset bedrift, kultur hvor en 
samler inn mye informasjon. Her gjør man vanligvis en dybdestudie av problemet som 
skal belyses. Her er målet å gi forskeren eller lignende muligheten av å komme 
nærmere sentrale kjennetegn ved problemet slik at en kan lage relevante 
forklaringsmodeller. Metoden er mindre systematisk ved innsamling av data og er mer 
preget av intuisjon enn kvantitative metoder. Kvalitative metoder er mer egnet når en 
søker forståelse og innsikt i enkeltfenomener og man kan forvente tilbakemeldinger 
hvor objektet er lite bevist på egne holdninger og meninger. Metoden brukes ofte som 
forundersøkelse for store kvantitative undersøkelser. Ett eksempel er kost – nytte 
analyser som brukes mye innen samfunnsøkonomi. Her søker man å kvantifisere 
kvalitative forhold (som eks.vis det å sette tall på ett miljøforhold), slik at man kan gå 
videre med denne info inn i store kvantitative undersøkelser. Da blir altså kvalitative 
forhold brukt inn i kvantitative metoder.  
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Forskningsprosessen og Forskningsdesign. Hvordan/ hvilke metode jeg vil bruke: 
 
Ved utlevering av oppgaveteksten er problemstillingen og en del rammebetingelser gitt. Det 
er min oppgave å velge en fremgangsmåte som besvarer problemstillingen på en best mulig 
måte innen rammene gitt i oppgaveteksten samt de avgrensinger jeg selv gjør. Under vises en 
generisk fremgangsmåte for å planlegge et forskningsprosjekt. De tre første trinnene er utført i 
oppgaveteksten, og jeg har  gjennomført de to påfølgende trinn, valgt forskningsdesign og 
metode for datainnsamling.  
 

• Situasjonsanalyse: Dagens situasjon 
• Rammebetingelser: Hva gjelder, kritiske faktorer, tid-penger-kunnskap, bruk av 

resultatene. Utarbeidelse av tidsplan og handlingsplan. 
• Valg av problemstilling: Hva skal jeg gjøre, definere hovedproblemene. 
• Valg av forskningsdesign: Hvilke fremgangsmåte og metode skal brukes for å løse 

problemet. Denne oppgaven vil velge et Eksplorerende design (forklares under). 
• Valg av datainnsamlingsmetode: Hvordan samle inn data (litteratur, case, intervju, 

observasjon med mer). 
• Utvalgsplan og operasjonalisering: Hvem, hvilke, hvordan (utarbeide skjemaer med 

mer). 
• Gjennomføring og databehandling: Undersøkelse gjennomføres, struktureres for 

analyse. 
• Dataanalyse: Analyseres for å trekke konklusjoner (forskjellige analyseformer). 
• Formidling: Beskrivelse av formål, gjennomføring, feilkilder, hovedkonklusjon. 

Rapport leveres. 
• Oppfølging: Hva skjer med resultatene? Vil de bli brukt? Læring? 

 
 
I figur 1. har jeg beskrevet overordnet logikk for mitt forskningsdesign. 
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Forskningsdesign 
 
 

2. Sekundær 
data 

2. Primær 
data 

2. Kombinasjon 
primær/sekundær 

4. Analyse og 
tolkning av data 

Kilder: (2) 

3. Bestemme utvalg
undersøkelse etter 
et utvalg i  
populasjonen

5. Rapport 
med vedlegg 

1. Usikkerhetsstyring
Metode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Eksempel et enkelt generelt forskningsdesign. 
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Eksplorerende  
Jeg har tenkt å velge et eksplorerende design for min oppgave. Eksplorerende design omfattes 
normalt av en skrivebordsundersøkelse, og en feltundersøkelse basert på en kvalitativ metode. 
I mitt tilfelle er dette en undersøkelse av praksis i prosjekter på området usikkerhetsstyring. 
Eksplorerende design anvendes hovedsaklig når problemstillingen er uklar eller veldig grov, 
m.a.o. i tilfeller der klare hypoteser ikke lar seg oppføre. Designet er særlig anvendelig i 
situasjoner hvor man står overfor et område  (usikkerhetsstyring) man ønsker å kartlegge, og 
hvor man ikke har klart for seg hvorledes problemet skal analyseres. Eksplorerende designs 
oppgave er å produsere kvalitative data som kan gi innsikt og/eller en helhetsforståelse av 
problemstillingen. Årsaken til dette ligger i at eksplorerende design baserer seg på 
ustrukturerte observasjoner av problemstillingen.  Dvs. at man begynner å studere et område 
uten at man på forhånd har utarbeidet en plan/oversikt over hva man skal studere. Man vet 
derfor ikke på forhånd hva resultatet av observasjonene blir. Designet brukes derfor ofte som 
forundersøkelser, dvs. som en innledende undersøkelse for å samle inn den informasjon man 
trenger for å kunne gå videre i en forskningsprosess. I mitt tilfelle betyr dette at Statsbygg og 
PUS får satt fokus på området og at de kan arbeide videre med mitt materiale og videreutvikle 
det i kommende år. Jeg vil vektlegge de samme elementer som normalt inngår i slike 
forundersøkelser (også kalt pilotundersøkelser): 
 

− Oppsporing av relevant teori, litteratur, relevante data, etterlignbare instrumenter og 
opplegg; oppgavens første del. 

− Kontakt med informanter og andre ressurspersoner om ”hva de ville lagt vekt på”, 
”hva de ville undersøkt selv”; intervjuer med eksterne interessenter 

− Gjennomgang av relevant mediestoff; papers, tidsskrifter etc.  
 
Siden eksplorerende design baserer seg på ustrukturerte observasjoner oppnår jeg en 
kontinuerlig læreprosess. Jeg behøver som nevnt ikke å vente til alle dataene er innsamlet og 
analysert før jeg lærer noe av undersøkelsen jeg har foretatt. Desto lenger jeg studerer 
problemet, dess mer kunnskap får jeg om problemstillingen. 
 
Datainnsamlingsmetode 
 
Oppgaven inneholder en del punkter som er relativt uavhengige, men som skal ende opp i et 
bidrag til Statsbyggs usikkerhetsstyring og forskningsprosjektet PUS. Til denne type 
problemstilling er det fornuftig, ifølge Yin (2003), å bruke case. Case kommer av ordet casus 
og betyr ”det enkelte tilfelle”.  
Jeg kommer som nevnt til å benytte to ulike datainnsamlingsmetoder. Jeg vil gjennomføre en 
skrivebordsundersøkelse, et litteraturstudium hvor jeg samler inn sekundærdata. Det vil si 
data som allerede er samlet inn av andre til andre formål (teori, artikler, undersøkelser). Jeg 
vil også foreta en feltundersøkelse ved at jeg aktivt samler inn primærdata (intervjuer, 
diskusjoner, konferanser, møter). Feltundersøkelsens oppgave kan normalt betraktes som 
tredelt. Feltundersøkelsen skal beskrive et område, forklare et område eller forutsi et område. 
Jeg bruker begge innsamlingsmetoder grunnet den informasjon jeg er ute etter. I dette tilfelle 
vil nok primærdata gi det største bidrag til det teoretiske underlag. 
 
Primærdata: Det er nye data som er innsamlet av bla. forskere selv gjennom bruk av en eller 
flere datainnsamlingsmetoder. 
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Sekundærdata: Det er informasjon som allerede foreligger i en eller annen form og som er 
mer eller mindre tilgjengelig. Andre forskere kan ha innsamlet disse. Disse vil ofte ikke være 
systematisert med tanke på at andre skal gå inn å sjekke disse. 
 
 
Skal man bruke primærdata må det designes et måleinstrument. Spørreskjema er et godt 
eksempel på dette og da må man ta hensyn til følgende: 
 

• Få med all informasjon 
• Klargjør og definer begreper man ønsker å måle 
• De teoretiske begrepene må mest mulig gjøres om til målbare variabler 

(operasjonalisere) 
• Få opp en måleskala til svarene 
• Analysere mulige svar spørsmålene vil gi 
• Analysere logisk rekkefølge på spørsmål og layout 
• Informasjonsskriv om undersøkelsen, slik at tillit skapes 
• Teste ut spørreskjema i forkant, slik at unødvendigheter unngås 

 
 
 
Kvalitet og feilkilder 
 
Ingen forskningsdesign er perfekt. Valg av forskningsdesign, metode og perspektiv vil alle 
påvirke forskningens gyldighet og pålitelighet. Ved kvalitative undersøkelser ligger 
feilkildene oftest i valg av problemstilling og hos intervjueren/observatøren. Forutsatt at 
problemstillingen er riktig, ser vi på intervjueren (oss selv) som mulig feilkilde. Vår erfaring, 
kunnskap, kreativitet og innsikt i problemstillingen vil være avgjørende for 
forskningsresultatet. Dette utsagnet baserer jeg på kunnskap om kommunikasjonsprosesser, 
der en vet at budskapet kan forringes. I hvert ledd av denne prosessen kan det oppstå feil, og 
måten vi tolker budskapet kan være annerledes enn det senderen hadde ment. For å minimere 
slike feil kan vi bruke kontrollspørsmål, gjentagelser og intervjuer av flere personer om 
samme tema. 
 
Under bearbeidelsen av dataene vil det nødvendigvis foretas noen forenklinger for å gjøre 
stoffet håndterlig. Her kan nyanser forsvinne.  
 
Vi snakker ofte om to hovedkategorier av feil, utvalgsfeil og målefeil. 
 
Utvalgsfeil er feil i utvalgsplanen og målefeil er dårlige spørreskjemaer, dårlige intervjuere, 
manglende svar og/eller feil databehandling 
 
Ved bruk av kvalitative data er det tre punkter en bør vurdere for å avgjøre verdien av dataene 
en ønsker å benytte: 
 

• Tid, er det i tid fjernt og er det lenge siden dataene ble samlet inn 
• Strategi fra opphavet til dataene 
• Kontroll av dataene 
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Dataregistrering 
 
Her må man skille på kvantitative og kvalitative teknikker som velges. Kvalitative teknikker 
er mer tidkrevende og mer arbeidsomt å bearbeide. Kvantitative teknikker har som regel en 
utsendelse av et spørreskjema som skal besvares og sendes tilbake ferdig utfylt. Da har en 
informasjonen tilgjengelig, mens for kvalitative teknikker med intervju og lignende fort kan 
blande informasjon. Det er derfor viktig å skrive referat med en gang etter intervju. Ved 
intervju kommer man også ofte mer i dybden enn ved et spørreskjema, så det er viktig i 
forkant vurderer hvordan spørsmål og svar skal vektlegges. 
 
Datainnsamling, spørreskjemaer for intervju (konstruksjon av måleinstrument) 
 
Det er viktig å utvikle gode spørreskjemaer krever systematisk arbeid og en klar forståelse for 
hva en ønsker å oppnå ved intervjuet. Spørreskjemaer utvikles etter følgende hovedmal: 
 

• Før opp den ønskede informasjon, viktig å få frem all informasjon som trengs for å 
løse problemet en står ovenfor. 

• Klargjør og definer begrepene man ønsker å måle, klart og entydig. 
• Operasjonaliser definisjonene, dvs. gjør de teoretiske begrepene om til målbare 

variabler der det er mulig. 
• Ta standpunkt til måleskala som skal benyttes på svarene. 
• Vurder hvilke svar spørsmålene vil gi. Det må avklares om svarene en ønsker skal 

være utredninger hvor det er rom for subjektive vurderinger fra respondenten og 
intervjueren ved eks.vis bruk av dybdeintervju. Det kan også være slik at svarene skal 
være kategoriserbare i form av svaralternativer ved hvert spørsmål. 

• En må vurdere spørsmålsrekkefølge og layout for hvordan man har tenkt å utføre 
intervjuet. Disse har forskjellig betydning avhengig av om man velger personlig 
intervju, tlf. intervju eller intervju via digitale medier. Ved de to første har en mulighet 
for presisering og utdypning ved uklarheter eller missforståelser, noe som ikke går 
gjennom digitale medier. Viktig å ha en klar logisk rekkefølge og at svarene ikke 
overlapper hverandre for mye. Start med enkle og ufarlige spørsmål for så å gå videre 
med mer kompliserte eller ømtålige emner. 

• Lag et presentasjonsskriv som leveres med hvis en bruker digitale medier, eller 
fremfør dette muntlig ved personlig og tlf. intervju. Presentasjonsskrivet skal  
informere om hvem som intervjuer, hvorfor og hva svarene skal benyttes til. Er 
svarene anonymisert, hva vil en ”tjene” på å være med – for å skape den nødvendige 
tilliten og fortroligheten som er helt avgjørende for å få til et godt samarbeid med 
respondenten. 

• Det bør utføres en form for pretest av spørreskjemaet for å sikre at en ikke har med 
unødvendige spørsmål og for å sjekke om alle spørsmålene er entydige og klare. Dette 
bør utføres uansett hvor god man er eller hvor mye erfaring man måtte ha med 
utforming av spørreskjemaer. Hvis det er mulig bør spørsmålene testes på noen i den 
målgruppen som er tiltenkt intervjuet og når det endelige spørreskjemaet foreligger, 
bør man gå igjennom antatte analyseprosedyrer. Jo mer en har vurdert av analysefasen 
på forhånd, desto større sjanse er det for at en stiller de ”riktige” spørsmålene, og 
dermed får gjennomført en god kartlegging eller undersøkelse. 

 
 
Oppsummering: Min oppgave som handler om usikkerhetsstyring i prosjekt, synes jeg det er 
hensiktsmessig å bruke et eksplorerende design som metode. Eksplorerende design omfattes 
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normalt av en skrivebordsundersøkelse, og en feltundersøkelse basert på en kvalitativ metode. 
I mitt tilfelle er dette en undersøkelse av praksis i prosjekter på området usikkerhetsstyring. 
Eksplorerende design anvendes hovedsaklig når problemstillingen er uklar eller veldig grov, 
m.a.o. i tilfeller der klare hypoteser ikke lar seg oppføre. 
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Prosjektleder: Statusdato: 28.02.2007

Prosjekteier:

Prosjektfase: Forprosjektfase

Finansiering (kap): 2445

Prosjekttype: ORDINÆRE

Prosjektklasse: Klasse 4 (spesielle styringskrav)

Miljøklasse: Høy miljøprofil

Totalprosjekt: TP11236 - R6 - Utvidelse av kontorer til regjeringskvartalet
Totalprosjektets styringsramme: 36 000 000

1. Generell status for prosjektet

Gjeldende budsjett Forventet 
ferdigstilt

2. Hovedaktiviteter denne perioden

3. Hovedaktiviteter neste periode

4. Fremdrift 

MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2007

Avtalt ferdigst. 
(overlevering)

Lund Jens-Petter

Kristin Fevang

Utfyllende kommentarer:  

Forprosjekt leveres 01.07.2007 til FAD. 
Tid er pri. 1 i denne fasen.

Oppstart forprosjekt.
Første møte i KG
Ny PL 2, Anders slutter.
Innarbeide kommentarer fra skisseprosjekt.

Arbeid med skisseprosjekt som ble innlevert 17.01.2007, og godkjent av SRG 29.01.2007.  
Arbeidet med fremlegg for KG og TLM.
Regulering.
Testing av tekniske anlegg i K6.
Kjøp av Bien.
Usikkerhetsanalyse, interessentanalyse, kommunikasjonsplan

KVALITET

Kommentarer i forhold til kvalitet:
Nei

FREMDRIFT

01.07.2007

01.07.2007

35 755 612

35 755 612

Styringsramme

11267 - R6 - Regjeringsbygg - Forprosjekt

ØKONOMI
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5. Økonomi

Dato for Prosjektreferanse: 11.08.2006

Sum 26 300 000 28 200 000 13 257 448 4 595 840 3 750 17 857 037 10 342 963 8 381 816
[RESERVE] 3 450 000 7 555 612 7 555 612
Totalsum 29 750 000 35 755 612 13 257 448 4 595 840 3 750 17 857 037 17 898 575 8 381 816
Styringsramme 35 755 612

Dato for Prosjektreferanse: (finnes ikke)

Sum
[RESERVE]
Totalsum

6. Usikkerhet

(4) Avvik (1-3)
5.3 Likviditet, inneværende år

(3) Årsprognose(2) Utbetalt hittil i år

LIKVIDITETSBUDSJETTET

Bevilget 6 MNOK til Bien R5. Budsjettjustering foretatt i fbm innlevering skisseprosjekt

(4)
Endringer

Kommentarer

5.2 Kostnadsstatus for produksjon, akkumulert hittil i prosjektet

(2)
Gjeldende 
budsjett

(3)
Kontrakt

5.1 Budsjett/styringsramme vs forpliktelser, akkumulert hittil i prosjektet

(8)
Totalt Utbetalt

PRODUKSJONSBUDSJETTET
(1)
Planlagt

(2)
Påløpt

(3)
% Påløpt ihht planlagt

(4)
Avvik (1-2)

(1)
Prosjekt-
referanse

(5)
Pib

(6)
Forpliktet + 
Pib (3+4+5)

(7)
Kontrakts 
reserve (2-6)

23 750 000

Kommentarer

5 762 6743 329 015 29 512 674
(1) Årets bevilgning

Det samlede merbehovet for 2007 i forhold til årets bevilgning kan forklares med følgende:
* Gjeldende budsjett er økt med 6 millioner i henhold til godkjent søknad vedrørende lokaler til Bien i R5 (DocuLive 20060144-8). Av disse er 4,8   
  lagt inn under årets budsjett. De resterende 1,2 forventes utbetalt i 2008. 
* 2006 endte med et mindreforbruk på ca 900' i forhold til sist innmeldte prognose. Dette kan forklares med at fakturaen for november fra 
  prosjekteringsgruppen ikke kom inn før fristen 15.12.06. Fakturaen ble av den grunn først utbetalt i januar 2007.

Kommentarer

Se usikkerhetsanalyse av 25.01.07 v/ FØ. Se SUS for forslag til implementering
Kommentarer
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7. SHA og ytre miljø
Denne 
måned 
(antall)

Akkumulert i 
prosjektet 
(antall)

0 0

0 0

0 0

0 0

JA NEI

x

x

Utfyllende kommentarer til SHA og ytre miljø for perioden

Dato

Prosjektleder

Loggførte ytre miljø-avvik

Fraværsskader (dvs. fravær utover skadedagen)

Loggførte SHA-avvik

Rapporterte timeforbruk i prosjektet (totalt for samtlige entrepriser)

Er det registrert endringer i bruk av stoffer på prioriteringsliste B eller OBS-listen i perioden? Endringer i 
bruk skal rapporteres på skjema 16-04-M7, som vedlegges den aktuelle månedsrapporten.

Øvrige parametre

Er det rapportert inn avfallsmengder i perioden? Skal innrapporteres på skjema 16-04-M8 hvert kvartal. 
Skjemaet skal vedlegges den aktuelle månedsrapporten.

SHA parametre i henhold til skjema 16-04-M5
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Budsjettposter

H001 - Prosjekteringsgruppe 12 000 000 13 500 000 10 457 448 900 246 0 11 357 694 2 142 306 5 212 848 0 0 0 % 0

H002 - PRL 2 000 000 2 000 000 1 550 000 5 295 0 1 555 295 444 705 383 141 0 0 0 % 0

H003 - Spesialrådgivere 400 000 400 000 200 000 0 0 200 000 200 000 172 939 0 0 0 % 0

H004 - Interessentanalyse 1 250 000 300 000 250 000 50 000 0 300 000 0 289 241 0 0 0 % 0

H005 - Interessentanalyse 2 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0

H006 - PL 2 200 000 500 000 500 000 0 0 500 000 0 0 0 0 0 % 0

H007 - Usikkerhetsanalyse 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 % 0

H008 - KS2 Ekstern kvalitetssikring 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 % 0

H009 - Tidsanalyse 0 300 000 300 000 0 0 300 000 0 0 0 0 0 % 0

X299 - Diverse bygg 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 % 0

X828 - Spesielle konsulenter 200 000 200 000 0 0 3 750 3 750 196 250 0 0 0 0 % 0

X831 - Intern administrasjon 4 000 000 4 000 000 0 2 801 372 0 2 801 372 1 198 628 1 748 012 0 0 0 % 0

X840 - Bikostnader 2 000 000 2 000 000 0 314 630 0 314 630 1 685 370 285 412 0 0 0 % 0

X841 - Bikostnader for konsulenter 1 000 000 1 000 000 0 411 113 0 411 113 588 887 268 120 0 0 0 % 0

X842 - Kopiering 500 000 500 000 0 112 500 0 112 500 387 500 21 419 0 0 0 % 0

X850 - Gebyrer 200 000 200 000 0 55 0 55 199 945 55 0 0 0 % 0

X938 - Morarenter 100 000 100 000 0 629 0 629 99 371 629 0 0 0 % 0

Sum 28 200 000 28 200 000 13 257 448 4 595 840 3 750 17 857 037 10 342 963 8 381 816 0 0 0 % 0
U001B - Reserve R5 Bien 0 5 355 612 0 0 0 0 5 355 612 0 0 0 0 % 0
U001 - Ufordelt reserve 3 450 000 2 200 000 0 0 0 0 2 200 000 0 0 0 0 % 0

Totalsum 31 650 000 35 755 612 13 257 448 4 595 840 3 750 17 857 037 17 898 575 8 381 816 0 0 0 % 0
Styringsramme 35 755 612

Vedlegg: 5. Økonomi - Alle budsjettposter

(1)
Prosjekt-
referanse

(2)
Gjeldende 
budsjett

(3)
Kontrakt

(5)
Pib

(4)
Endringer

(6)
Forpliktet + 
Pib (3+4+5)

(7)
Kontrakts 
reserve (2-6)

(8)
Totalt Utbetalt

LIKVIDITET PRODUKSJON
(9)
Planlagt

(10)
Påløpt

(11)
% Påløpt ihht 
planlagt

(12)
Avvik (9-10)
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Mars 2007     

Usikkerhet Kritikkalitet Beskrivelse Tiltak Ansvarlig/frist

Økonomi Kostnadssprekk på K203/204 Omprosjektering og ny kontrahering Olaf / 01.07.07
Tid Usikkerhet oppstart og ferdigstillelse, ref K204. 

Forsinket oppstart K203 pga sen I.G.
Prøve å kontrahere innen 01.07.07. 
Diskusjon med etreprenøren 
angående tid

Olaf / 01.07.07

Kvalitet
SHA

Økonomi Ekstra kostnad for omprosjektering Fastpris omprosj. Olaf / 30.04.07
Tid Arb.grunnlag K203 og omprosjektering Økt ressursinsats Olaf / løpende
Kvalitet Dyre løsninger/ er alt inkludert? Omprosjektering Olaf / løpende
SHA

Økonomi
Tid
Kvalitet
SHA

Økonomi Usikkerhet sluttoppgjør Tone
Tid Gjennstående arbeider Oppfølgning Siri / Tone 
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet Manglende tilbakemelding på KS-melding og 

gjennstående arbeider
BL-oppfølgning Gunhild / løpende

SHA

Prosjekt IFI2

Prosjekteringsgruppen

Div faktorer

Entrepriser
K202 – Grunn og sikringsarbieder
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Mars 2007     

Usikkerhet Kritikkalitet Beskrivelse Tiltak Ansvarlig/frist

Økonomi Ekstraarbeider i grunnen
Tid Vanskelig tilkomst i nord, K202 har gjennstående 

arbeider
Oppfølgning Gunhild / Tone

Arbeidsgrunnlag Usikkert ved noen delleveranser Oppfølgning Siri / Tone
Kvalitet
SHA

Økonomi Høy tilbudssum Forenklinger av 
løsninger/forhandling

Olaf / 01.07.07

Tid Oppnå kontraktsgrunnlag til riktig pris Forenklinger av løsninger/ 
forhandling

Olaf / 01.07.07

Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

Økonomi
Tid
Arbeidsgrunnlag Koordinering grensesnitt Møte Mathias
Kvalitet
SHA

Økonomi
Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

K203 – Tett bygg

K204 – Innvendige arbeider

K301 - Røranlegg

K302 – Luftbehandlingsanlegg
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Mars 2007     

Usikkerhet Kritikkalitet Beskrivelse Tiltak Ansvarlig/frist

Økonomi
Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

Økonomi Usikker markessituasjon
Tid
Arbeidsgrunnlag Koordinering grensesnitt Møte Mathias
Kvalitet
SHA

Økonomi
Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

Økonomi Usikker markedssituasjon
Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

K303 - Kjølemaskiner

K402 – Reservekraft og UPS-anlegg

K304 -Automatisk slokkeanlegg

K401 – Elkraftanlegg
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Mars 2007     

Usikkerhet Kritikkalitet Beskrivelse Tiltak Ansvarlig/frist

Økonomi Overdras eventuelt til UiO
Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

Økonomi Overdras eventuelt til UiO
Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

Økonomi Overdras eventuelt til UiO
Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

Økonomi Usikker markedssituasjon
Tid Tidspunkt for kunngjøring Møte/granskning Merethe/ uke 16
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

K501 – Nettverksutstyr for data

K502 – Utstyr for telefonisystem

K503 – Audiovisuelt utstyr

K504 - Automatiseringsanlegg
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Mars 2007     

Usikkerhet Kritikkalitet Beskrivelse Tiltak Ansvarlig/frist

Økonomi Usikker markedssituasjon
Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

Økonomi
Tid
Arbeidsgrunnlag Elevator må produsere tegninger Oppfølgning Merethe / løpende
Kvalitet
SHA

Økonomi Usikker markedssituasjon/ Uklar kalkyle, uavklart 
forhold mot Bekkeprosjektet

Møte med Oslo VAV angående 
Bekkeprosjektet

Tone

Tid
Arbeidsgrunnlag
Kvalitet
SHA

      Kritikalitet forklares med følgende farger:
      Grønn: alt er i sin skjønneste orden
      Gul: dags å følge med ekstra nøye  
      Rød: KRISE, her må man virkelig arbeide for å få aktiviteten tilbake mot grønt

K505 – Elektronisk sikkerhetsanlegg

K601 – Heiser og annen interntransport

K701 - Utomhusanlegg
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Usikkerhetsrapportering
Prosjekt 10537 - IFI2
Kontrakt K202 - GRUNN OG SIKRINGSARBEIDER

Statusdato feb 2007 mar  2007
Kontraktssum 44 127 233,00    44 127 233,00  
Godkjente endringer 6 523 182,25      6 523 182,25    
Antatt mengdeendring på kontrakt 1 300 000,00      1 300 000,00    
Varslede krav/endringer (vurdert) 4 200 000,00      4 200 000,00    
Ukjente krav/endringer 2 000 000,00      2 500 000,00    
Budsjetterte, ikke avropte opsjoner -                     
Sum (sannsynlig verdi) eks mva 58 150 415,25    58 650 415,25  -                   -                   

MIN (10%) 55 000 000,00    55 000 000,00  
MAX (90%) 59 000 000,00  59 000 000,00  

Sannsynlig ink mva 72 688 019         73 313 019       -                   -                   -                   
P10 ink mv 68 750 000         68 750 000       -                   -                   -                   
P90 ink mva 73 750 000         73 750 000       -                   -                   -                   

Ved månedskutt setter PL og BL seg sammen og ser på de kontraktene de har ansvaret for og fyller ut et excel-ark tilsvarende det som er vedlagt som eksemp

Antatt mengdeendring på kontrakt går på kontraktsjusteringer. 
Varslede krav/endringer finner man i endringsloggen og setter en antatt pris selv om det ikke er avtalt/bestilt.
Ukjente krav/endringer er den mest usikre verdien og der må man basere seg på skjønn og tidligere erfaringer.

Summen man da kommer fram til er da det man anser som mest sannsynlig verdi for entreprisen.
Min og max er summer man vurderer ut fra hva man anser som 10% og 90% sannsynlig. Begge disse baserer seg på PL/BL sine vurderinger på gjeldende tids

Når alle disse verdiene er lagt inn, kjøres det gjennom Definitive Scenario med normalfordeling for alle entreprisene. Dette danner da grunnlaget for kalkyleusik

P50 og P85 fra denne analysen er det som blir lagt inn i månedsrapporten.



-                   

pel (er et for hver kontrakt). Tallene for kontraktssum og godkjente endringer kan hentes fra Oracle så de er eksakte verdier. Resten av feltene er antatte verdier, s

spunkt.

kkerheten for prosjektet. Det kjøres også en tilsvarende øvelse på hendelsesusikkerhet og summen av disse gir da P50 og P85 for prosjektet totalt sett. Hendelses



så der vil det være runde tall.

esusikkerhetene blir ikke oppdatert hver måned, men justeres halvårlig eller ved behov (markedsusikkerhet er typisk noe som blir borte når kontrakter er inngått



tt).
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Framdrift for de ulike entreprisekontraktene fordeler seg slik: 
 
Kontrakt Planlagt Virkelig Avvik 
H001 - PROSJEKTERING 52,0 % 46,8 % -5,2 % 

K201 - KALK - SEMENT STABILISERING 100,0 % 100,0 % 0,0 % 

K202 - GRUNN OG SIKRINGSARBEIDER 95,8 % 99,3 % 3,5 % 

K203 - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER - TETT BYGG 4,0 % 3,9 % -0,1 % 

K204 - BYGGNINGMESSIGE ARBEIDER - INNVENDIG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K301 - RØRANLEGG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K302 - LUFTBEHANDLINGSANLEGG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K303 - KJØLEMASKINER 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K304 - AUTOMATISK SLOKKEANLEGG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K401 - ELKRAFTANLEGG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K402 - RESERVEKRAFT- OG UPS-ANLEGG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K501 - NETTVERKSUTSTYR FOR DATA 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K502 - UTSTYR FOR TELEFONSYSTEM 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K503 - AUDIOVISUELT UTSTYR 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K504 - AUTOMATISERINGSANLEGG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K505 - ELEKTRONISK SIKKERHETSANLEGG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K601 - HEISER OG ANNEN INTERNTRANSPORT 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

K701 - UTOMHUSANLEGG 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Totalt 15,1 % 14,9 % -0,2 % 
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Økonomi 
 
Hovedtall pr februar er som følger: 
 
 

  Gjeldende budsjett
Prognose  

forrige periode
Prognose  

denne periode Endring 
Grunnkalkyle             886 737 535      889 000 000      898 000 000     9 000 000  
Reserve              38 364 642         35 000 000       36 000 000     1 000 000  
Styringsramme (P50)             925 102 177      924 000 000      934 000 000   10 000 000  
Margin              23 600 000                       -      
Kostnadsramme (P85)             948 702 177      958 000 000      968 000 000   10 000 000  
 
 

SHA 
 
Definisjoner: 

• H-frekvens:  Antall fraværsskader pr million arbeidede timer. 
• Fraværsskader: Skader som medfører fravær utover skadedagen. 

 
 
Kontrakt/ Uønskede  
Firma Antall timer hendelser Skader Fraværsskader H-frekvens 
  periode totalt periode totalt periode totalt periode totalt   
Byggherre 1472 11477,5 0 0 0 0 0 0 0,0
K202 553 21297 0 0 0 1 0 1 47,0
K203 6000 6560 7 7 0 0 0 0 0,0
               
Sum 8025 39335 7 7 0 1 0 1 25,4
          
          
Rapporteringsvillighet: #DIV/0!        
          
Rapporteringsvillighet er antall RUH (denne perioden) / antall fraværskader (denne perioden) når 
det ikke har vært fraværskader blir dett ikke noe tall.     
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Vedlegg 9: Spørreundersøkelse 
Spørreundersøkelse – generelle PUS/SUS-spørsmål 
 
Denne undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt i regi av Norsk Senter for 
Prosjektledelse (NSP). Forskningsprosjektet går over fem år, og heter ”Praktisk styring av 
usikkerhet i prosjekt sett fra prosjekteiers perspektiv (PUS)”. Prosjektet har seks deltagende 
organisasjoner: Statoil, Telenor, Statens Vegvesen, Forsvaret, Jernbaneverket og Statsbygg. 
Denne spørreundersøkelsen er en del av en AS-IS undersøkelse som skal gjøres hos hver av 
bedriftene for å kartlegge hva som gjøres av usikkerhetsstyring i dag. AS-IS undersøkelsen 
består blant annet av gjennomføring av seminarer, intervjurunder, innsamling av metoder og 
spørreundersøkelser. 
 
Analyse av usikkerhet har i de siste årene blitt mer og mer en naturlig del av det 
beslutningsgrunnlaget som fremlegges før prosjekter blir satt ut i livet. Det er samtidig 
nedlagt betydelig forskningsinnsats for å få disse analysene så gode og relevante som mulig. 
Det er viktig å merke seg at man har valgt å snakke om usikkerhet og ikke bare risiko. Dette 
er gjort i bevisstheten om at det er i usikkerheten også mulighetene ligger, og at det fortsatt 
ligger en utfordring i å få analyser som også søker å få frem oppsidepotensialet i prosjektene. 
 
Nå står utviklingen av usikkerhetsstyringen for tur. Utgangspunktet for noe av arbeidet er å 
gjøre usikkerhetshåndtering til en del av prosjektkulturen, som da også skal være en 
mulighetskultur, og på denne måten få løftet styringselementet fram blant de daglige 
gjøremålene, og ikke bare som sjeldne analysestunts. 
 
Hensikten med spørreundersøkelsen er å finne ut om det er forhold knyttet til kunnskap, 
motivasjon, ledelse, bedriftskultur, bedriftsmiljø etc. som er viktige for å fremme 
usikkerhetsstyring, og hvor det finnes potensiale til å gjøre usikkerhetsstyringen bedre. 
 
På denne typen spørsmål finnes det få objektive svar. Vi er derfor på jakt etter din subjektive 
mening. Spørsmålene er organisert i en spesiell og en mer generell del. I den generelle delen 
søker vi å få fram din mening om prosjektenes og virksomhetens forhold til usikkerhetsstyring 
og hvordan du oppfatter at den generelle kulturen på alle nivåer i din virksomhet er i forhold 
til det å utføre god usikkerhetsstyring i prosjektene. 
 
 
Generelle opplysninger om deg og din organisasjon 
 
1. Kjønn: 

a. Mann 
b. Kvinne 

 
2. Alder: 

a. 20 år eller yngre 
b. Mellom 21 og 30 år 
c. Mellom 31 og 40 år 
d. Mellom 41 og 50 år 
e. Mellom 51 og 60 år 
f. 61 år eller eldre 

 
3. Hvor lang jobberfaring har du med prosjekter? 



a. 0 – 3 år 
b. 3 – 8 år 
c. 8 eller flere år 

 
4. Utdannelsesnivå: 

a. Fagskole/el. tilsvarende 
b. Ingeniør/økonom (Bachelor) 
c. Sivilingeniør/siviløkonom (Master) 
d. Høyere grad (Ph.D) 
e. Annet 

 
 
Prosjektets forhold til usikkerhetsstyring 
 
 
5. Ta stilling til følgende: 

- Usikkerhetsstyring ”skreddersys” av prosjektet selv. 
 
0 = Helt uenig  3 = Helt enig 
 
 0      1       2       3       Vet ikke 
 
 
6. Ta stilling til følgende: 

- Usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon. 

 
0 = Helt uenig  3 = Helt enig 
 
 0       1       2       3        Vet ikke 
 
 
7. Finnes det noen standardiserte formularer for periodisk rapportering av usikkerhet 

i de prosjektene du har vært med på? 
a. Ja, og de er stort sett like for alle prosjekter 
b. Ja, men de utarbeides for det enkelte prosjekt 
c. Nei 
d. Usikker 

 
8. Benyttes resultatet fra usikkerhetsanalyser som grunnlag for å få en bemanning av 

prosjektet som svarer opp mot den identifiserte usikkerheten? 
a. Ja 
b. Nei 
c. Usikker 

 
 
Virksomhetens (bedrift/etat) forhold til usikkerhetsstyring 
 
 



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

 
0 = De begrepene som måtte finnes er definert i andre sammenhenger 
3 = Vi har et omforent begrepsapparat 

 
 0       1       2       3 
 
10. I hvilken grad tror du usikkerhetsstyring har en fremtredende plass i virksomhetens 

ledelsesfilosofi? 
 
0 = Er ikke nevnt i beskrivelsen av ledelsesfilosofien, eller uttrykt på annen måte. 
3 = Er en svært sentral del av ledelsesfilosofien 

 
 0       1       2       3 
 
11. I hvilken grad har du opplevd at prosjekteier benytter resultatene fra 

usikkerhetsrapporteringen? 
 
0 = I svært liten grad 
3 = Prosjekteier reagerer raskt (og riktig) på de utfordringene som avdekkes 

 
 0       1       2       3 
 
  
Bedriftskultur/-miljø i forhold til usikkerhetsstyring 
 
 
12. Ta standpunkt til følgende påstander: 

a. I vår bedrift/etat har vi en god kultur for å håndtere usikkerhet, som ivaretar både 
risiko- og mulighetshåndtering. 

b. Kulturen er bra, men mest rettet mot risikohåndtering. 
c. Vi har liten eller ingen kultur for håndtering av usikkerhet. 

 
13. Ta stilling til følgende påstand: ”I vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å 

gi uttrykk for usikkerhet” 
 
0 = Helt uenig 
3 = Helt enig 

 
 0       1       2       3 
 
14. I hvilken grad jobber bedriften med risiki/muligheter gjennom hele prosjekts 

utviklingsløp? 
 

 0 = Liten grad  3 = Stor grad 
 
 0       1       2       3        Vet ikke 
 
15. I hvilken grad føler du at risiki/muligheter blir diskutert åpent i dine prosjekter? 



 
 0 = Liten grad  3 = Stor grad 
 
 0       1       2       3        Vet ikke 
 
 
16. I hvilken grad føler du at risiki/muligheter kommer frem i prosjektene? 

 
 0 = Liten grad  3 = Stor grad 
 
 0       1       2       3        Vet ikke 
 
 
17. Andre kommentarer/innspill til usikkerhetsstyring? 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nå er du ferdig med å svare på spørsmålene. Vi er takknemlige for at du har brukt noe av 
tiden din på dette. Usikkerhetsstyring er imidlertid et viktig område, og vi vil gjøre vårt beste 
for at du skal få nytte av dette i din prosjektstyring. 
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60 responses (60 unique)

Total Percent Mean Standard DMedian
1 Kjønn 58 1,43 0,50 1

1 Mann 33 56,9 %
2 Kvinne 25 43,1 %

2 Alder 59 3,88 1,18 4

1 20 år eller y 0 0,0 %
2 Mellom 21 10 16,9 %
3 Mellom 31 11 18,6 %
4 Mellom 41 18 30,5 %
5 Mellom 51 16 27,1 %
6 61 år eller e 4 6,8 %

3 Hvor lang jo 59 2,36 0,78 3

1 0 � 3 år 11 18,6 %
2 3 � 8 år 16 27,1 %
3 8 eller flere 32 54,2 %

4 Utdannelse 59 2,85 0,82 3

1 Fagskole/e 0 0,0 %
2 Ingeniør/øk 20 33,9 %
3 Sivilingeniø 33 55,9 %
4 Høyere gra 1 1,7 %
5 Annet 5 8,5 %

5 Jeg besvar 59 2,93 1,46 2

1 Prosjekteie 4 6,8 %
2 Prosjektled 31 52,5 %
3 Assisterend 5 8,5 %
4 Prosjektøko 9 15,3 %
5 Prosjektme 4 6,8 %
6 Annet 6 10,2 %

6 Ta stilling t 59 3,02 0,85 3

1 0 2 3,4 %
2 1 11 18,6 %
3 2 34 57,6 %
4 3 8 13,6 %
5 Vet ikke 4 6,8 %

7 Ta stilling t 59 2,69 1,08 3

1 0 7 11,9 %
2 1 21 35,6 %



3 2 18 30,5 %
4 3 9 15,3 %
5 Vet ikke 4 6,8 %

8 Finnes det 58 2,34 0,90 2

1 Ja, og de e 9 15,5 %
2 Ja, men de 28 48,3 %
3 Nei 13 22,4 %
4 Usikker 8 13,8 %

9 Benyttes re 59 2,22 0,74 2

1 Ja 11 18,6 %
2 Nei 24 40,7 %
3 Usikker 24 40,7 %

10 I hvilken gr 60 2,33 0,87 2

1 0 9 15,0 %
2 1 29 48,3 %
3 2 15 25,0 %
4 3 7 11,7 %

11 I hvilken gr 60 2,48 0,81 2

1 0 6 10,0 %
2 1 25 41,7 %
3 2 23 38,3 %
4 3 6 10,0 %

12 I hvilken gr 57 2,58 0,82 3

1 0 6 10,5 %
2 1 18 31,6 %
3 2 27 47,4 %
4 3 6 10,5 %

13 Hvilken av 59 1,95 0,65 2

1 I vår bedrift 14 23,7 %
2 Kulturen er 34 57,6 %
3 Vi har liten 11 18,6 %

14 Ta stilling t 60 1,85 0,75 2

1 0 22 36,7 %
2 1 25 41,7 %
3 2 13 21,7 %
4 3 0 0,0 %

15 I hvilken gr 60 2,63 0,86 3

1 0 6 10,0 %
2 1 19 31,7 %
3 2 26 43,3 %



4 3 9 15,0 %

16 Mange hev 60 2,60 0,66 3

1 0 3 5,0 %
2 1 21 35,0 %
3 2 33 55,0 %
4 3 3 5,0 %

17 Andre kommentarer/in 2,60 0,66 3



 



Respondent Dato 1: Kjønn 2: Alder 3: Hvor lang job 4: Utdannelsesn5: Jeg besvarer 6: Ta stilling til f 7: Ta stilling til f 8: Finnes det no
elel@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 21 og 0 � 3 år Ingeniør/økon Prosjektøkono 2 2 Ja, men de uta
gula@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 21 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektleder 1 2 Nei
rbj@statsbygg.no ########### Mann 61 år eller eld 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 2 Ja, men de uta
shsa@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 21 og 0 � 3 år Annet Annet 2 0 Nei
thmo@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 0 � 3 år Annet Annet 3 1 Ja, men de uta
acb@statsbygg.no ########### Mann Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektmeda 1 2 Usikker
jsse@statsbygg.no ########### Mann Mellom 21 og 3 � 8 år Ingeniør/økon Prosjektøkono 1 2 Ja, men de uta
htho@statsbygg.no ########### 0 0 0 0 0 0 0 0
toho@statsbygg.no ########### Mann Mellom 31 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 1 Nei
pmh@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 1 Nei
hino@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjekteier 3 3 Nei
ov@statsbygg.no ########### Mann Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 0 0 Nei
jplu@statsbygg.no ########### Mann Mellom 41 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 0 Ja, men de uta
ots@statsbygg.no ########### Mann Mellom 31 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektleder 1 0 Ja, og de er st
rar@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 31 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 1 Ja, men de uta
anan@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 31 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektøkono 2 0 Ja, men de uta
ank@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Assisterende 2 1 Ja, men de uta
si@statsbygg.no ########### Mann Mellom 31 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektøkono 2 2 Nei
erno@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 2 Ja, men de uta
arp@statsbygg.no ########### Mann Mellom 41 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 3 Ja, og de er st
irve@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 1 Ja, og de er st
jsm@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjekteier 3 1 Nei
kw@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 1 3 Nei
oyos@statsbygg.no ########### Mann Mellom 31 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektøkono 3 1 Ja, men de uta
mahh@statsbygg.no ########### Mann Mellom 21 og 0 � 3 år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 2 Ja, men de uta
tao@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 1 Ja, men de uta
jr@statsbygg.no ########### Mann 61 år eller eld 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 3 3 Nei
ttu@statsbygg.no ########### Mann 61 år eller eld 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 1 0 Nei
ol@statsbygg.no ########### Mann Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 2 Ja, og de er st
lom@statsbygg.no ########### Mann Mellom 41 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektleder 0 2 Ja, men de uta
boy@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 1 2 Ja, og de er st
asha@statsbygg.no ########### Mann Mellom 21 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektøkono 2 1 Ja, men de uta
chbs@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 31 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sAssisterende 2 2 Ja, men de uta
raaa@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektleder Vet ikke Vet ikke Ja, men de uta
lho@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjekteier 1 3 Nei



ho@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 2 Ja, men de uta
kf@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 8 eller flere år Høyere grad ( Prosjekteier 2 1 Ja, men de uta
tow@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 3 1 Ja, men de uta
lbb@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 51 og 0 � 3 år Annet Annet 2 2 Ja, men de uta
arfi@statsbygg.no ########### Mann Mellom 21 og 0 � 3 år Ingeniør/økon Assisterende 2 3 Ja, og de er st
rmh@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 51 og 3 � 8 år Ingeniør/økon Prosjektøkono 2 3 0
lisv@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 51 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 1 3 Ja, og de er st
toe@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 3 � 8 år Annet Prosjektmeda Vet ikke 2 Usikker
lk@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 1 Nei
cuns@statsbygg.no ########### Mann Mellom 31 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sAssisterende 2 Vet ikke Ja, men de uta
los@statsbygg.no ########### Mann 61 år eller eld 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 1 Ja, men de uta
kjs@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 2 Ja, men de uta
moaa@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 21 og 0 � 3 år Ingeniør/økon Assisterende 1 2 Usikker
oys@statsbygg.no ########### Mann Mellom 31 og 3 � 8 år Sivilingeniør/sProsjektleder 2 1 Ja, og de er st
rosk@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 1 Usikker
mael@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Ingeniør/økon Prosjektleder 2 3 Ja, men de uta
somo@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 31 og 0 � 3 år Sivilingeniør/sAnnet 2 1 Ja, men de uta
peha@statsbygg.no ########### Mann Mellom 41 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 3 0 Ja, men de uta
paha@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 0 � 3 år Ingeniør/økon Annet Vet ikke Vet ikke Usikker
erma@statsbygg.no ########### Mann Mellom 51 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sProsjektleder 3 1 Ja, men de uta
fosthe@gmail.com ########### Kvinne Mellom 21 og 3 � 8 år Ingeniør/økon Prosjektøkono 2 1 Ja, og de er st
abp@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 51 og 3 � 8 år Annet Prosjektmeda 2 2 Ja, men de uta
thdu@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 31 og 8 eller flere år Sivilingeniør/sAnnet Vet ikke Vet ikke Usikker
karh@statsbygg.no ########### 0 Mellom 21 og 0 � 3 år Sivilingeniør/sProsjektøkono 1 1 Usikker
ulvi@statsbygg.no ########### Kvinne Mellom 41 og 0 � 3 år Ingeniør/økon Prosjektmeda 2 1 Usikker



9: Benyttes resu10: I hvilken gra 11: I hvilken gra 12: I hvilken gra 13: Hvilken av d 14: Ta stilling til 15: I hvilken gra 16: Mange hevder at mangelvare nr. 1 i pros17: Andre komm
Nei 1 1 2 Kulturen er bra 2 1 1
Nei 0 0 1 Kulturen er bra 1 2 2
Usikker 1 1 2 Kulturen er bra 1 2 2
Nei 1 0 1 Vi har liten elle 1 2 2
Ja 1 3 2 I vår bedrift/et 0 3 2
Usikker 2 1 2 Kulturen er bra 1 1 1
Ja 1 2 2 Kulturen er bra0 1 2

0 2 2 1 I vår bedrift/et 1 2 1 Er altfor nyansatt 
Nei 1 1 1 Vi har liten elle 1 2 2
Usikker 0 1 0 Kulturen er bra 1 3 2
Nei 1 2 2 Kulturen er bra 1 1 1
Nei 1 1 2 Kulturen er bra0 2 2
Nei 1 1 1 Vi har liten elle 1 0 1 Den kontekstuelle
Usikker 0 0 1 Kulturen er bra 2 2 2
Ja 3 3 2 Kulturen er bra0 2 2
Usikker 1 2 2 Vi har liten elle 1 1 1
Nei 0 1 0 Vi har liten elle0 0 1 Ingen prosjekt elle
Ja 3 2 2 Kulturen er bra0 2 2
Ja 1 2 1 Kulturen er bra0 2 2
Usikker 1 1 2 Kulturen er bra 1 1 1
Usikker 3 2 2 I vår bedrift/et 0 2 2
Ja 1 2 3 Kulturen er bra0 1 2
Nei 2 1 1 I vår bedrift/et 0 3 1
Usikker 1 1 1 Kulturen er bra 1 2 1
Ja 2 2 2 Kulturen er bra 1 1 1
Ja 2 2 2 Kulturen er bra 1 2 2
Nei 3 1 1 I vår bedrift/et 0 2 2
Nei 2 2 1 I vår bedrift/et 0 1 3
Usikker 2 1 1 Kulturen er bra 2 2 2
Usikker 3 1 2 I vår bedrift/et 2 3 2
Usikker 1 1 1 Kulturen er bra 1 2 2 #############
Nei 1 1 1 Kulturen er bra 1 1 1
Usikker 2 1 2 Kulturen er bra0 3 2
Usikker 0 1 2 Vi har liten elle 2 1 2
Nei 1 2 2 Vi har liten elle 2 1 1



Nei 2 2 1 I vår bedrift/et 1 1 2
Nei 1 2 1 Kulturen er bra 1 1 2
Ja 0 1 2 Kulturen er bra 1 1 2
Usikker 0 0 0 0 1 0 0 Jeg har liten erfar
Ja 3 2 2 I vår bedrift/et 0 3 2
Usikker 1 1 0 Vi har liten elle 1 1 1
Nei 1 2 1 Kulturen er bra0 2 1
Usikker 3 3 2 I vår bedrift/et 2 0 1
Nei 1 2 2 Kulturen er bra 1 2 1
Usikker 1 2 2 Kulturen er bra 1 2 2
Nei 2 3 3 I vår bedrift/et 0 2 2
Nei 1 3 3 Kulturen er bra 2 3 3
Nei 0 1 0 Vi har liten elle 1 2 2
Nei 1 1 0 Kulturen er bra0 2 0 #############
Usikker 1 1 2 I vår bedrift/et 0 3 2
Usikker 2 2 2 Kulturen er bra 2 2 2 Dagens markedss
Nei 1 1 0 Kulturen er bra0 0 2
Nei 0 0 3 Vi har liten elle 2 1 1 Tid og ressurser e
Usikker 2 2 2 I vår bedrift/et 1 2 1
Nei 2 1 3 I vår bedrift/et 2 3 3
Usikker 1 2 2 Kulturen er bra0 2 1
Ja 2 3 3 Kulturen er bra0 2 2
Usikker 1 0 0 Vi har liten elle 2 0 0
Usikker 1 2 0 Kulturen er bra0 1 1
Usikker 2 2 1 Kulturen er bra 2 1 2



mentarer/innspill til usikkerhetsstyring?

t i frimaet til at denne besvarelsen blir realistisk! (Gjelder alle besvarelsene.)

e usikkerhet må hensyntas i usikkerhetsstyring.�Bygg usikkerhetskultur!

ler prosjektledere er like. Det er derfor vanskelig å svare på generelle spørsmål som gjelder alle prosjekt.��- og så hadde det vært fint om skalaen betydde det samme i alle spm. ( og som i alle lign



ring med usikkerhetsstyring i SB

situasjon gir stor usikkerhet i prosjeters realiserbarhet.

er det ikke spurt om.�Det er kanskje de to viktigste faktorene utenom kompetanse for å gjennomføre usikkerhetsstyring.
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SUS Statsbygg

Publisert fra 20.04.2007 til 09.05.2007
60 svar (60 unike)

1. Kjønn

Total

Alternativer Verdi Prosent

Mann
Kvinne

33
25

56,9 %
43,1 %

58

1
2

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 1,43
0,50
1,0

2. Alder

Total

Alternativer Verdi Prosent

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

0
10
11
18
16
4

0,0 %
16,9 %
18,6 %
30,5 %
27,1 %
6,8 %

59

1
2
3
4
5
6

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 3,88
1,18
4,0

1
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3. Hvor lang jobberfaring har du med prosjekter?

Total

Alternativer Verdi Prosent

0 – 3 år
3 – 8 år
8 eller flere år

11
16
32

18,6 %
27,1 %
54,2 %

59

1
2
3

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,36
0,78
3,0

4. Utdannelsesnivå

Total

Alternativer Verdi Prosent

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

0
20
33
1
5

0,0 %
33,9 %
55,9 %
1,7 %
8,5 %

59

1
2
3
4
5

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,85
0,82
3,0

5. Jeg besvarer spørsmålet som:

Total

Alternativer Verdi Prosent

Prosjekteier
Prosjektleder
Assisterende Prosjektleder
Prosjektøkonom
Prosjektmedarbeider
Annet

4
31
5
9
4
6

6,8 %
52,5 %
8,5 %

15,3 %
6,8 %

10,2 %

59

1
2
3
4
5
6

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,93
1,46
2,0

2
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6. Ta stilling til følgende: Usikkerhetsstyring ”skreddersys” av prosjektet selv.

Total

Alternativer Verdi Prosent

0
1
2
3
Vet ikke

2
11
34
8
4

3,4 %
18,6 %
57,6 %
13,6 %
6,8 %

59

1
2
3
4
5

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 3,02
0,85
3,0

7. Ta stilling til følgende:Usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon.

Total

Alternativer Verdi Prosent

0
1
2
3
Vet ikke

7
21
18
9
4

11,9 %
35,6 %
30,5 %
15,3 %
6,8 %

59

1
2
3
4
5

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,69
1,08
3,0

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

Total

Alternativer Verdi Prosent

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

9

28

13
8

15,5 %

48,3 %

22,4 %
13,8 %

58

1

2

3
4

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,34
0,90
2,0

3
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9. Benyttes resultatet fra usikkerhetsanalyser som grunnlag for å få en bemanning av prosjektet som 
svarer opp mot den identifiserte usikkerheten?

Total

Alternativer Verdi Prosent

Ja
Nei
Usikker

11
24
24

18,6 %
40,7 %
40,7 %

59

1
2
3

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,22
0,74
2,0

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

Total

Alternativer Verdi Prosent

0
1
2
3

9
29
15
7

15,0 %
48,3 %
25,0 %
11,7 %

60

1
2
3
4

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,33
0,87
2,0

4
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11. I hvilken grad tror du usikkerhetsstyring har en fremtredende plass i virksomhetens ledelsesfilosofi?

Total

Alternativer Verdi Prosent

0
1
2
3

6
25
23
6

10,0 %
41,7 %
38,3 %
10,0 %

60

1
2
3
4

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,48
0,81
2,0

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

Total

Alternativer Verdi Prosent

0
1
2
3

6
18
27
6

10,5 %
31,6 %
47,4 %
10,5 %

57

1
2
3
4

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,58
0,82
3,0

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

Total

Alternativer Verdi Prosent

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

14

34

11

23,7 %

57,6 %

18,6 %

59

1

2

3

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 1,95
0,65
2,0

5
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14. Ta stilling til følgende påstand: ”I vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å gi uttrykk for 
usikkerhet”

Total

Alternativer Verdi Prosent

0
1
2
3

22
25
13
0

36,7 %
41,7 %
21,7 %
0,0 %

60

1
2
3
4

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 1,85
0,75
2,0

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

Total

Alternativer Verdi Prosent

0
1
2
3

6
19
26
9

10,0 %
31,7 %
43,3 %
15,0 %

60

1
2
3
4

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,63
0,86
3,0

6
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16. Mange hevder at mangelvare nr. 1 i prosjekter er de gode spørsmålene til riktig tid. I hvilken grad 
føler du at forholdene i din bedrift er slik at disse viktige spørsmålene kan få komme fram?

Total

Alternativer Verdi Prosent

0
1
2
3

3
21
33
3

5,0 %
35,0 %
55,0 %
5,0 %

60

1
2
3
4

Median 

Standard avvik 

Gjennomsnitt 2,60
0,66
3,0

17. Andre kommentarer/innspill til usikkerhetsstyring?

Er altfor nyansatt i frimaet til at denne besvarelsen blir realistisk! (Gjelder alle besvarelsene.)

Den kontekstuelle usikkerhet må hensyntas i usikkerhetsstyring.
Bygg usikkerhetskultur!

Ingen prosjekt eller prosjektledere er like. Det er derfor vanskelig å svare på generelle spørsmål som gjelder alle 
prosjekt.

- og så hadde det vært fint om skalaen betydde det samme i alle spm. ( og som i alle lignende undersøkelser som 
svirrer forbi)

Jeg mener at usikkerhetsanalyser bør håndteres mer profesjonelt i Statsbygg (med forbehold om jeg bare har deltatt 
på en).
Jeg tror det var en strammere håndtering av prosjekter den gangen kostnadsramme ble fastsatt tidlig. Det er en stor 
usikkerhet knyttet til prosjekter som ligger lenge i "dvale" mens man venter på videreføring i detaljprosjekt.

Jeg har liten erfaring med usikkerhetsstyring i SB

Jeg tror et suksesskriterie for god usikkerhetshåndtering i Statsbygg vil være at den enkelte prosjektleder får et 
forhold til usikkerhetsstyring, dvs at vedkommende selv får "jobbe" seg inn i både terminologi og 
rutine/arbeidsverktøy som man kan benytte for å følge opp usikkerhet i prosjektene.
I tillegg ville det vært fint om flere av prosjekteierne visste hva prosjektledelse handlet om.

Dagens markedssituasjon gir stor usikkerhet i prosjeters realiserbarhet.

Tid og ressurser er det ikke spurt om.
Det er kanskje de to viktigste faktorene utenom kompetanse for å gjennomføre usikkerhetsstyring.

7



 



Export from www.QuestBack.com
SUS Statsbygg
Published from 20.04.2007 to 09.05.2007
4 responses (4 unique)

Current filter: Prosjekteier
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Prosjekteier"

Total Percent Mean Standard DMedian
1. Kjønn 4 1,50 0,50 1,5

1 Mann 2 50,0 %
2 Kvinne 2 50,0 %

2. Alder 4 4,50 0,50 4,5

1 20 år eller y 0 0,0 %
2 Mellom 21 0 0,0 %
3 Mellom 31 0 0,0 %
4 Mellom 41 2 50,0 %
5 Mellom 51 2 50,0 %
6 61 år eller e 0 0,0 %

3. Hvor lang jo 4 3,00 0,00 3

1 0 � 3 år 0 0,0 %
2 3 � 8 år 0 0,0 %
3 8 eller flere 4 100,0 %

4. Utdannelse 4 3,25 0,43 3

1 Fagskole/e 0 0,0 %
2 Ingeniør/øk 0 0,0 %
3 Sivilingeniø 3 75,0 %
4 Høyere gra 1 25,0 %
5 Annet 0 0,0 %

5. Jeg besvar 4 1,00 0,00 1

1 Prosjekteie 4 100,0 %
2 Prosjektled 0 0,0 %
3 Assisterend 0 0,0 %
4 Prosjektøko 0 0,0 %
5 Prosjektme 0 0,0 %
6 Annet 0 0,0 %

6. Ta stilling t 4 3,25 0,83 3,5

1 0 0 0,0 %
2 1 1 25,0 %
3 2 1 25,0 %
4 3 2 50,0 %
5 Vet ikke 0 0,0 %

7. Ta stilling t 4 3,00 1,00 3



1 0 0 0,0 %
2 1 2 50,0 %
3 2 0 0,0 %
4 3 2 50,0 %
5 Vet ikke 0 0,0 %

8. Finnes det 4 2,75 0,43 3

1 Ja, og de e 0 0,0 %
2 Ja, men de 1 25,0 %
3 Nei 3 75,0 %
4 Usikker 0 0,0 %

9. Benyttes re 4 1,75 0,43 2

1 Ja 1 25,0 %
2 Nei 3 75,0 %
3 Usikker 0 0,0 %

10. I hvilken gr 4 2,00 0,00 2

1 0 0 0,0 %
2 1 4 100,0 %
3 2 0 0,0 %
4 3 0 0,0 %

11. I hvilken gr 4 3,00 0,00 3

1 0 0 0,0 %
2 1 0 0,0 %
3 2 4 100,0 %
4 3 0 0,0 %

12. I hvilken gr 4 3,00 0,71 3

1 0 0 0,0 %
2 1 1 25,0 %
3 2 2 50,0 %
4 3 1 25,0 %

13. Hvilken av 4 2,25 0,43 2

1 I vår bedrift 0 0,0 %
2 Kulturen er 3 75,0 %
3 Vi har liten 1 25,0 %

14. Ta stilling t 4 2,00 0,71 2

1 0 1 25,0 %
2 1 2 50,0 %
3 2 1 25,0 %
4 3 0 0,0 %

15. I hvilken gr 4 2,00 0,00 2



1 0 0 0,0 %
2 1 4 100,0 %
3 2 0 0,0 %
4 3 0 0,0 %

16. Mange hev 4 2,50 0,50 2,5

1 0 0 0,0 %
2 1 2 50,0 %
3 2 2 50,0 %
4 3 0 0,0 %

17. Andre kommentarer/in 2,50 0,50 2,5
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SUS Statsbygg

Publisert fra 20.04.2007 til 09.05.2007
4 svar (4 unike)

Filter (Prosjekteier)

"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Prosjekteier"

1. Kjønn

1
2

Mann
Kvinne

50,0 %
50,0 %

2
2

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

1
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2. Alder

1
2
3
4
5
6

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

0,0 %
0,0 %
0,0 %
50,0 %
50,0 %
0,0 %

0
0
0
2
2
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

2



QuestBack eksport - SUS Statsbygg14.05.2007 09:27:46

3. Hvor lang jobberfaring har du med prosjekter?

1
2
3

0 – 3 år
3 – 8 år
8 eller flere år

0,0 %
0,0 %

100,0 %

0
0
4

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

3
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4. Utdannelsesnivå

1
2
3
4
5

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

0,0 %
0,0 %
75,0 %
25,0 %
0,0 %

0
0
3
1
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

4
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5. Jeg besvarer spørsmålet som:

1
2
3
4
5
6

Prosjekteier
Prosjektleder
Assisterende Prosjektleder
Prosjektøkonom
Prosjektmedarbeider
Annet

100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

4
0
0
0
0
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

5
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6. Ta stilling til følgende: Usikkerhetsstyring ”skreddersys” av prosjektet selv.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

0,0 %
25,0 %
25,0 %
50,0 %
0,0 %

0
1
1
2
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

6
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7. Ta stilling til følgende:Usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

0,0 %
50,0 %
0,0 %
50,0 %
0,0 %

0
2
0
2
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

7



QuestBack eksport - SUS Statsbygg14.05.2007 09:28:00

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

1

2

3
4

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

0,0 %

25,0 %

75,0 %
0,0 %

0

1

3
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

8



QuestBack eksport - SUS Statsbygg14.05.2007 09:28:03

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

1
2
3

Ja
Nei
Usikker

25,0 %
75,0 %
0,0 %

1
3
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

9
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10. I hvilken grad mener du at det er det etablert et forståelig, entydig og relevant begrepsapparat om 
usikkerhetsstyring i din virksomhet?

1
2
3
4

0
1
2
3

0,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %

0
4
0
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

10
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11. I hvilken grad tror du usikkerhetsstyring har en fremtredende plass i virksomhetens ledelsesfilosofi?

1
2
3
4

0
1
2
3

0,0 %
0,0 %

100,0 %
0,0 %

0
0
4
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

11
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12. I hvilken grad har du opplevd at prosjekteier benytter resultatene fra usikkerhetsrapporteringen?

1
2
3
4

0
1
2
3

0,0 %
25,0 %
50,0 %
25,0 %

0
1
2
1

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

12
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13. Hvilken av de påfølgende påstandene mener du passer best til din organisasjon?

1

2

3

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

0,0 %

75,0 %

25,0 %

0

3

1

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

13
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14. Ta stilling til følgende påstand: ”I vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å gi uttrykk for 
usikkerhet”

1
2
3
4

0
1
2
3

25,0 %
50,0 %
25,0 %
0,0 %

1
2
1
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

14
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15. I hvilken grad oppfatter du miljøet i din organisasjon er slik at dårlige nyheter kommer frem tidlig 
nok til at problemet kan løses best mulig?

1
2
3
4

0
1
2
3

0,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %

0
4
0
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

15
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16. Mange hevder at mangelvare nr. 1 i prosjekter er de gode spørsmålene til riktig tid. I hvilken grad 
føler du at forholdene i din bedrift er slik at disse viktige spørsmålene kan få komme fram?

1
2
3
4

0
1
2
3

0,0 %
50,0 %
50,0 %
0,0 %

0
2
2
0

Total 4

Alternativer Prosent Verdi

16



Export from www.QuestBack.com
SUS Statsbygg
Published from 20.04.2007 to 09.05.2007
31 responses (31 unique)

Current filter: Prosjektleder
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Prosjektleder"

Total Percent Mean Standard DMedian
1. Kjønn 31 1,29 0,45 1

1 Mann 22 71,0 %
2 Kvinne 9 29,0 %

2. Alder 31 4,29 1,05 4

1 20 år eller y 0 0,0 %
2 Mellom 21 2 6,5 %
3 Mellom 31 4 12,9 %
4 Mellom 41 12 38,7 %
5 Mellom 51 9 29,0 %
6 61 år eller e 4 12,9 %

3. Hvor lang jo 31 2,71 0,52 3

1 0 � 3 år 1 3,2 %
2 3 � 8 år 7 22,6 %
3 8 eller flere 23 74,2 %

4. Utdannelse 31 2,65 0,48 3

1 Fagskole/e 0 0,0 %
2 Ingeniør/øk 11 35,5 %
3 Sivilingeniø 20 64,5 %
4 Høyere gra 0 0,0 %
5 Annet 0 0,0 %

5. Jeg besvar 31 2,00 0,00 2

1 Prosjekteie 0 0,0 %
2 Prosjektled 31 100,0 %
3 Assisterend 0 0,0 %
4 Prosjektøko 0 0,0 %
5 Prosjektme 0 0,0 %
6 Annet 0 0,0 %

6. Ta stilling t 31 2,87 0,83 3

1 0 2 6,5 %
2 1 6 19,4 %
3 2 18 58,1 %
4 3 4 12,9 %
5 Vet ikke 1 3,2 %

7. Ta stilling t 31 2,55 1,04 2



1 0 5 16,1 %
2 1 11 35,5 %
3 2 9 29,0 %
4 3 5 16,1 %
5 Vet ikke 1 3,2 %

8. Finnes det 31 2,10 0,78 2

1 Ja, og de e 7 22,6 %
2 Ja, men de 15 48,4 %
3 Nei 8 25,8 %
4 Usikker 1 3,2 %

9. Benyttes re 31 2,19 0,69 2

1 Ja 5 16,1 %
2 Nei 15 48,4 %
3 Usikker 11 35,5 %

10. I hvilken gr 31 2,35 0,93 2

1 0 6 19,4 %
2 1 12 38,7 %
3 2 9 29,0 %
4 3 4 12,9 %

11. I hvilken gr 31 2,39 0,79 2

1 0 3 9,7 %
2 1 16 51,6 %
3 2 9 29,0 %
4 3 3 9,7 %

12. I hvilken gr 31 2,61 0,79 3

1 0 2 6,5 %
2 1 12 38,7 %
3 2 13 41,9 %
4 3 4 12,9 %

13. Hvilken av 31 1,84 0,63 2

1 I vår bedrift 9 29,0 %
2 Kulturen er 18 58,1 %
3 Vi har liten 4 12,9 %

14. Ta stilling t 31 1,90 0,78 2

1 0 11 35,5 %
2 1 12 38,7 %
3 2 8 25,8 %
4 3 0 0,0 %

15. I hvilken gr 31 2,90 0,73 3



1 0 1 3,2 %
2 1 7 22,6 %
3 2 17 54,8 %
4 3 6 19,4 %

16. Mange hev 31 2,81 0,64 3

1 0 1 3,2 %
2 1 7 22,6 %
3 2 20 64,5 %
4 3 3 9,7 %

17. Andre kommentarer/in 2,81 0,64 3
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SUS Statsbygg

Publisert fra 20.04.2007 til 09.05.2007
31 svar (31 unike)

Filter (Prosjektleder)

"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Prosjektleder"

1. Kjønn

1
2

Mann
Kvinne

71,0 %
29,0 %

22
9

Total 31

Alternativer Prosent Verdi

1
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2. Alder

1
2
3
4
5
6

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

0,0 %
6,5 %
12,9 %
38,7 %
29,0 %
12,9 %

0
2
4
12
9
4

Total 31

Alternativer Prosent Verdi

2
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3. Hvor lang jobberfaring har du med prosjekter?

1
2
3

0 – 3 år
3 – 8 år
8 eller flere år

3,2 %
22,6 %
74,2 %

1
7
23

Total 31

Alternativer Prosent Verdi
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4. Utdannelsesnivå

1
2
3
4
5

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

0,0 %
35,5 %
64,5 %
0,0 %
0,0 %

0
11
20
0
0

Total 31

Alternativer Prosent Verdi
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5. Jeg besvarer spørsmålet som:

1
2
3
4
5
6

Prosjekteier
Prosjektleder
Assisterende Prosjektleder
Prosjektøkonom
Prosjektmedarbeider
Annet

0,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

0
31
0
0
0
0

Total 31

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

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

6,5 %
19,4 %
58,1 %
12,9 %
3,2 %

2
6
18
4
1

Total 31

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

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

16,1 %
35,5 %
29,0 %
16,1 %
3,2 %

5
11
9
5
1

Total 31

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

1

2

3
4

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

22,6 %

48,4 %

25,8 %
3,2 %

7

15

8
1

Total 31

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

1
2
3

Ja
Nei
Usikker

16,1 %
48,4 %
35,5 %

5
15
11

Total 31

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

1
2
3
4

0
1
2
3

19,4 %
38,7 %
29,0 %
12,9 %

6
12
9
4

Total 31

Alternativer Prosent Verdi

10



QuestBack eksport - SUS Statsbygg14.05.2007 09:29:23

11. I hvilken grad tror du usikkerhetsstyring har en fremtredende plass i virksomhetens ledelsesfilosofi?

1
2
3
4

0
1
2
3

9,7 %
51,6 %
29,0 %
9,7 %

3
16
9
3

Total 31

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

1
2
3
4

0
1
2
3

6,5 %
38,7 %
41,9 %
12,9 %

2
12
13
4

Total 31

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

1

2

3

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

29,0 %

58,1 %

12,9 %

9

18

4

Total 31

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

1
2
3
4

0
1
2
3

35,5 %
38,7 %
25,8 %
0,0 %

11
12
8
0

Total 31

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

1
2
3
4

0
1
2
3

3,2 %
22,6 %
54,8 %
19,4 %

1
7
17
6

Total 31

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

1
2
3
4

0
1
2
3

3,2 %
22,6 %
64,5 %
9,7 %

1
7
20
3

Total 31

Alternativer Prosent Verdi
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Export from www.QuestBack.com
SUS Statsbygg
Published from 20.04.2007 to 09.05.2007
24 responses (24 unique)

Current filter: Andre
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Annet"
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Assisterende Prosjektleder"
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Prosjektmedarbeider"
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Prosjektøkonom"

Total Percent Mean Standard DMedian
1. Kjønn 23 1,61 0,49 2

1 Mann 9 39,1 %
2 Kvinne 14 60,9 %

2. Alder 24 3,25 1,13 3

1 20 år eller y 0 0,0 %
2 Mellom 21 8 33,3 %
3 Mellom 31 7 29,2 %
4 Mellom 41 4 16,7 %
5 Mellom 51 5 20,8 %
6 61 år eller e 0 0,0 %

3. Hvor lang jo 24 1,79 0,76 2

1 0 � 3 år 10 41,7 %
2 3 � 8 år 9 37,5 %
3 8 eller flere 5 20,8 %

4. Utdannelse 24 3,04 1,10 3

1 Fagskole/e 0 0,0 %
2 Ingeniør/øk 9 37,5 %
3 Sivilingeniø 10 41,7 %
4 Høyere gra 0 0,0 %
5 Annet 5 20,8 %

5. Jeg besvar 24 4,46 1,08 4

1 Prosjekteie 0 0,0 %
2 Prosjektled 0 0,0 %
3 Assisterend 5 20,8 %
4 Prosjektøko 9 37,5 %
5 Prosjektme 4 16,7 %
6 Annet 6 25,0 %

6. Ta stilling t 24 3,17 0,85 3

1 0 0 0,0 %
2 1 4 16,7 %
3 2 15 62,5 %
4 3 2 8,3 %



5 Vet ikke 3 12,5 %

7. Ta stilling t 24 2,83 1,11 3

1 0 2 8,3 %
2 1 8 33,3 %
3 2 9 37,5 %
4 3 2 8,3 %
5 Vet ikke 3 12,5 %

8. Finnes det 23 2,61 1,01 2

1 Ja, og de e 2 8,7 %
2 Ja, men de 12 52,2 %
3 Nei 2 8,7 %
4 Usikker 7 30,4 %

9. Benyttes re 24 2,33 0,80 3

1 Ja 5 20,8 %
2 Nei 6 25,0 %
3 Usikker 13 54,2 %

10. I hvilken gr 24 2,33 0,85 2

1 0 3 12,5 %
2 1 13 54,2 %
3 2 5 20,8 %
4 3 3 12,5 %

11. I hvilken gr 24 2,50 0,87 2,5

1 0 3 12,5 %
2 1 9 37,5 %
3 2 9 37,5 %
4 3 3 12,5 %

12. I hvilken gr 21 2,48 0,85 3

1 0 4 19,0 %
2 1 4 19,0 %
3 2 12 57,1 %
4 3 1 4,8 %

13. Hvilken av 23 2,09 0,65 2

1 I vår bedrift 4 17,4 %
2 Kulturen er 13 56,5 %
3 Vi har liten 6 26,1 %

14. Ta stilling t 24 1,75 0,72 2

1 0 10 41,7 %
2 1 10 41,7 %
3 2 4 16,7 %
4 3 0 0,0 %



15. I hvilken gr 24 2,38 0,95 2

1 0 5 20,8 %
2 1 8 33,3 %
3 2 8 33,3 %
4 3 3 12,5 %

16. Mange hev 24 2,38 0,63 2

1 0 2 8,3 %
2 1 11 45,8 %
3 2 11 45,8 %
4 3 0 0,0 %

17. Andre kommentarer/in 2,38 0,63 2
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SUS Statsbygg

Publisert fra 20.04.2007 til 09.05.2007
24 svar (24 unike)

Filter (Andre)

"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Annet"
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Assisterende Prosjektleder"
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Prosjektmedarbeider"
"Jeg besvarer spørsmålet som:" = "Prosjektøkonom"

1. Kjønn

1
2

Mann
Kvinne

39,1 %
60,9 %

9
14

Total 23

Alternativer Prosent Verdi

1
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2. Alder

1
2
3
4
5
6

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

0,0 %
33,3 %
29,2 %
16,7 %
20,8 %
0,0 %

0
8
7
4
5
0

Total 24

Alternativer Prosent Verdi

2
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3. Hvor lang jobberfaring har du med prosjekter?

1
2
3

0 – 3 år
3 – 8 år
8 eller flere år

41,7 %
37,5 %
20,8 %

10
9
5

Total 24

Alternativer Prosent Verdi
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4. Utdannelsesnivå

1
2
3
4
5

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

0,0 %
37,5 %
41,7 %
0,0 %
20,8 %

0
9
10
0
5

Total 24

Alternativer Prosent Verdi

4
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5. Jeg besvarer spørsmålet som:

1
2
3
4
5
6

Prosjekteier
Prosjektleder
Assisterende Prosjektleder
Prosjektøkonom
Prosjektmedarbeider
Annet

0,0 %
0,0 %
20,8 %
37,5 %
16,7 %
25,0 %

0
0
5
9
4
6

Total 24

Alternativer Prosent Verdi

5
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6. Ta stilling til følgende: Usikkerhetsstyring ”skreddersys” av prosjektet selv.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

0,0 %
16,7 %
62,5 %
8,3 %
12,5 %

0
4
15
2
3

Total 24

Alternativer Prosent Verdi

6
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7. Ta stilling til følgende:Usikkerhetsstyring kjøres etter fastlagte prosedyrer definert av 
prosjekteier/moderorganisasjon.

1
2
3
4
5

0
1
2
3
Vet ikke

8,3 %
33,3 %
37,5 %
8,3 %
12,5 %

2
8
9
2
3

Total 24

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

1

2

3
4

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

8,7 %

52,2 %

8,7 %
30,4 %

2

12

2
7

Total 23

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

1
2
3

Ja
Nei
Usikker

20,8 %
25,0 %
54,2 %

5
6
13

Total 24

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

1
2
3
4

0
1
2
3

12,5 %
54,2 %
20,8 %
12,5 %

3
13
5
3

Total 24

Alternativer Prosent Verdi
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11. I hvilken grad tror du usikkerhetsstyring har en fremtredende plass i virksomhetens ledelsesfilosofi?

1
2
3
4

0
1
2
3

12,5 %
37,5 %
37,5 %
12,5 %

3
9
9
3

Total 24

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

1
2
3
4

0
1
2
3

19,0 %
19,0 %
57,1 %
4,8 %

4
4
12
1

Total 21

Alternativer Prosent Verdi

12
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13. Hvilken av de påfølgende påstandene mener du passer best til din organisasjon?

1

2

3

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

17,4 %

56,5 %

26,1 %

4

13

6

Total 23

Alternativer Prosent Verdi

13
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14. Ta stilling til følgende påstand: ”I vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å gi uttrykk for 
usikkerhet”

1
2
3
4

0
1
2
3

41,7 %
41,7 %
16,7 %
0,0 %

10
10
4
0

Total 24

Alternativer Prosent Verdi

14
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15. I hvilken grad oppfatter du miljøet i din organisasjon er slik at dårlige nyheter kommer frem tidlig 
nok til at problemet kan løses best mulig?

1
2
3
4

0
1
2
3

20,8 %
33,3 %
33,3 %
12,5 %

5
8
8
3

Total 24

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

1
2
3
4

0
1
2
3

8,3 %
45,8 %
45,8 %
0,0 %

2
11
11
0

Total 24

Alternativer Prosent Verdi
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Vedlegg 10: Intervju  
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: 

 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: 

o Dine arbeidsoppgaver. Svar: 
o Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: 
o Størrelse på prosjektet. Svar: 
o Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar:  
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

o Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: 
o Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: 
o Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 

Svar: 
o Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 

samarbeidsorientert? Svar: 
o Mot andre prosjektdeltagere? Svar: 
o Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar:  
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o Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 
dårlig? Svar: 

o Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: 
• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 

o Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: 
o Eksterne (omgivelsene). Svar: 
o Brukere: Svar:  

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

o Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: 
o Finansieringskilder. Svar: 
o Mottagere (brukere/ EØ). Svar: 

 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: 

o Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: 
o Ansvarliggjøring av eier? Svar: 
o Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 
o Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: 
o Arbeidsoppgaver til eier? Svar: 

 
 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: 
o Gjenbruk – er det viktig. Svar: 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: 
o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 

 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 
referansedatabase, annet? Svar: 

• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: 
o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: 
o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: 
o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 

taus/eksplisitt? Svar: 
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Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: 

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: 
o Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: 
o Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 

Svar: 
o Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 

usikkerhetsstyring? Svar: 
• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: 

o I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: 
o Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: 
o Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: 
o Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

o Hva vil en metode være for deg? Svar: 
o Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 

prosjektet? Svar: 
o Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: 

• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 
prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 

o Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 
Svar: 

o Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: 
o Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: 
o Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: 
o Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 

• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 
kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 

 
Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: 
• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: 
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• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: 
• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 

hva betyr disse for dere? Svar: 
• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 

karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: 
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: 
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Vedlegg 10.1: Intervju Arnold Pedersen, PL for Halden fengsel: 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for deg Arnold, men du får leve deg inn i dette å svare 
så godt du kan. Det er ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at du 
skriver svarene inn i denne malen, slik at jeg slipper å skrive det selv. Håper du får svart innen 
onsdag 09.05.07.  
 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: Arnold har ikke prioritert tid, slik at dette intervjuet er ikke 

gjennomført grunnet at jeg ikke kan vente. 
 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: 

• Dine arbeidsoppgaver. Svar: 
• Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: 
• Størrelse på prosjektet. Svar: 
• Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar:  
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

• Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: 
• Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: 
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• Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 
Svar: 

• Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 
samarbeidsorientert? Svar: 

• Mot andre prosjektdeltagere? Svar: 
• Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar:  
• Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 

dårlig? Svar: 
• Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: 

• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 
• Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: 
• Eksterne (omgivelsene). Svar: 
• Brukere: Svar:  

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

• Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: 
• Finansieringskilder. Svar: 
• Mottagere (brukere/ EØ). Svar: 

 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: 

• Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: 
• Ansvarliggjøring av eier? Svar: 
• Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 
• Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: 
• Arbeidsoppgaver til eier? Svar: 

 
 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: 
o Gjenbruk – er det viktig. Svar: 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: 
o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 

 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 
referansedatabase, annet? Svar: 

• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: 
o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: 
o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: 
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o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 
taus/eksplisitt? Svar: 

 
  
 

 

 

 

Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: 

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: 
• Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: 
• Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 

Svar: 
• Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 

usikkerhetsstyring? Svar: 
• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: 

• I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: 
• Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: 
• Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: 
• Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

• Hva vil en metode være for deg? Svar: 
• Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 

prosjektet? Svar: 
• Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: 

• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 
prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 

• Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 
Svar: 

• Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: 
• Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: 
• Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: 
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• Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 
• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 

kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 
 
Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: 
• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: 
• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: 
• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 

hva betyr disse for dere? Svar: 
• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 

karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: 
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: 
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Vedlegg 10.2: Intervju av Bård Rane, PL 2 for R6: 
 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: 

 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: Bård Rane, PL, 25 års praksis 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: Innleid, PL 

• Dine arbeidsoppgaver. Svar: PL 
• Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: SB 
• Størrelse på prosjektet. Svar: 800 mill 
• Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar: 20 
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

• Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: Lite 
• Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: Meget godt 
• Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 

Svar: Ja, har hatt – repeteres jevnlig 
• Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 

samarbeidsorientert? Svar: Begge deler 
• Mot andre prosjektdeltagere? Svar: Meget godt 
• Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar:Noe 
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• Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 
dårlig? Svar: Svært bra lojalitet til prosessen. Mangler lederskap i PG som går 
ut over dennes interne samhandling 

• Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: Svært god 
• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 

• Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: Meget 
• Eksterne (omgivelsene). Svar: Meget 
• Brukere: Svar: Meget 

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

• Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: Avd. dir. i SB 
• Finansieringskilder. Svar: Nei 
• Mottagere (brukere/ EØ). Svar: Nei 

 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: Forankring i ledelsen, 

involvering  
• Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: Ikke eier, men de bør 

fronte mot oppdragsgiver og forankre prosessen 
• Ansvarliggjøring av eier? Svar: Ja 
• Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 

Ja 
• Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: Stor 
• Arbeidsoppgaver til eier? Svar: Som over 

 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: Samarbeid i prosjektet, samt i SB 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: Som over 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: De får lov til til å gjøre jobben, involveres 
o Gjenbruk – er det viktig. Svar: Ja 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: 

Kommunikasjonsplan, pilot, intranet og prate med kolegaer. Medarbeidere 
lærer gjennom å være med i prosessen 

o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 
 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 

referansedatabase, annet? Svar: Vi får prøve dette 
• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: Er seg selv, 

lojal, bidrar til løsning 
o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: Formell og erfaring. 

Relevant erfaring 
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o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: Åpen, empatisk, sosial og 
lojal 

o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 
taus/eksplisitt? Svar: Mye 

 
 
Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: Brukes daglig, stor 
betydning 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: YT, PA, HUSET 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: En kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp usikre forhold 
i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak 

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: Nei, ikke i SB, men den 
er på gli 

• Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: SUS 
kommer, noen få prosjekter gjør noe 

• Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 
Svar: SUS kommer 

• Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 
usikkerhetsstyring? Svar: Ja  alle 

• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: SUS kommer 
• I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: Stor 
• Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: Ja 
• Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: PL + 

prosjektorganisasjonen, alle må involveres 
• Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: Begge 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

• Hva vil en metode være for deg? Svar: Teknologien er en del av 
metoden, metode kan være mye, men en modell for å løse en oppgave 

• Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 
prosjektet? Svar: Bra 

• Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: Omfattende 
• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 

prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 
• Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 

Svar: God 
• Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: Ja 
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• Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: Alle, 
justeres under løpet og tilpasses oppgavene 

• Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: Vi er en del av 
den 

• Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 
Mye 

• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 
kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 
De er en del av den, er involvert 

 
Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: Ja, jeg får være prosessorientert 
• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: Liten, stort potensiale 
• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 

Ja, en må være bevisst 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: Nei og ja? 
• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 

hva betyr disse for dere? Svar: SUS 
• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 

karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: På veg, god, ja 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: Styrke intern organisasjon 
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: Ja, SUS 
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Vedlegg 10.3: Intervju av Hans Petter Bjørvik, PL for Samisk 
Vitenskapssenter: 
 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: 

 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: Hans Petter Bjørvik, PL i Statsbygg i 2,5 år. 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: Oppnevnt 

• Dine arbeidsoppgaver. Svar: PL 
• Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: SB 
• Størrelse på prosjektet. Svar: 300 mill 
• Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar: 30 år 
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

• Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: Nei, noe info 
fra IFI 2 

• Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: Godt 
• Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 

Svar: Ja, skal videreføre dette i byggefasen 
• Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 

samarbeidsorientert? Svar: Utpreget samarbeidsorientert 
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• Mot andre prosjektdeltagere? Svar: SRG, F må bli flere- de mangler folk 
• Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar: Ja, til en viss grad  
• Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 

dårlig? Svar: Godt - bevisst 
• Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: Ikke alle har 

samarbeidsholdninger 
• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 

• Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: Har innvirkning, 
noe 

• Eksterne (omgivelsene). Svar: Har innvirkning, noe 
• Brukere: Svar: Har innvirkning, noe  

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

• Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: Avdelingsdirektør og dep. 
• Finansieringskilder. Svar: 
• Mottagere (brukere/ EØ). Svar: 

 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: Økonomistyring 

• Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: Økonomi og fremdrift 
• Ansvarliggjøring av eier? Svar: Ja 
• Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 

Ja, blir involvert fra annet perspektiv 
• Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: Ikke for mye (1,5-2) 
• Arbeidsoppgaver til eier? Svar: Skaffe penger, hjelpe med 

markedsusikkerhet, styre mtp. Økonomi, marginer og reserver 
 
 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: Erfaring, prosjektstyringsverktøy til SB 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: Erfaring, HUSET 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: Involvere disse i prosjektet 
o Gjenbruk – er det viktig. Svar: Erfaringsoverføring viktig, men vanskelig 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: Kan bli flinkere 
o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 

 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 
referansedatabase, annet? Svar: IFI 2, byggeledere, SHA, 
systematisere er viktig 

• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: 
o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: 
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o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: 
o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 

taus/eksplisitt? Svar: 
 
Alle svar: Erfaring, formell utdanning, kunnskapssøkende, åpen, PL utdanning gjennom 
Statsbyggskolen. 
  
Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: Stor, brukes daglig 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: HUSET 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: Fokus på usikkerhet, usikkerhetsanalyse brukes som input 

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: Nei 
• Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: UA 
• Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 

Svar: SUS 
• Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 

usikkerhetsstyring? Svar: Ja, mer – store/fokus. SV 
• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: Nei, SUS kommer 

• I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: Stor 
• Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: Nå, SUS 
• Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: E/PL 
• Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: Begge 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

• Hva vil en metode være for deg? Svar: Fremgangsmåte 
• Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 

prosjektet? Svar: Statsbyggskolen, god 
• Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: Daglig 

• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 
prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 

• Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 
Svar: Begrenset i ft. usikkerhetsstyring 

• Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: Ja 
• Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: Vi, ja 
• Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: Prosjektstyring 
• Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 

Brukes daglig 
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• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 
kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 
Formidles for å skape forståelse 

 
Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: Nei 
• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: Nei 
• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 

Bør ha egne ressurser på emne. 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: Ja, fag- og prosjektfokus 
• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 

hva betyr disse for dere? Svar: SUS 
• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 

karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: Vi har en vei å 
gå, men viktig. Kultur kan utvikles. 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: Langt igjen 
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: Ja 
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Vedlegg 10.4: Intervju med Hilde Nordskogen, Direktør for B: 
 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: 

 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: Hilde Nordskogen, sivilingeniør, 4,5 år som direktør for B i Statsbygg. 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: Direktør, R. 

Prosjekteier sammen med AD og avd.dir. 
• Dine arbeidsoppgaver. Svar: Eierrollen på overordnet nivå 
• Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: SB 
• Størrelse på prosjektet. Svar: Alle 
• Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar: SB, 4,5 år. 
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

• Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: Nei, dårlig 
• Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: Bra 
• Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 

Svar: Ja 
• Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 

samarbeidsorientert? Svar: Begge deler 
• Mot andre prosjektdeltagere? Svar: Bra 
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• Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar: Nei 
• Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 

dårlig? Svar: Internt i prosjekter, ikke utenfor disse grensene 
• Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: Viktig 

• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 
• Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: Viktig, stor 
• Eksterne (omgivelsene). Svar: Viktig, stor 
• Brukere: Svar: Viktig, stor 

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

• Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: SB v. Øyvind, Hilde, avd.dir. 
• Finansieringskilder. Svar: 
• Mottagere (brukere/ EØ). Svar: I oppdrag fra E, må det gås opp en 

definisjon mellom B og E. 
 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: Kunne se verden som den er 

• Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: Innse at verden er i 
endring 

• Ansvarliggjøring av eier? Svar: Ja, viktig 
• Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 

Ja, pga. et annet perspektiv 
• Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: Ja, viktig med 

involvering, skaper eierforhold. Bør være meget viktig i Statsbygg. 
• Arbeidsoppgaver til eier? Svar: Roller og ansvar, tydelig nedover. 

Gjennom dette viktig å få til motivasjon. 
 
 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: Kontakt mellom ansatte 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: Gjennom ansatte 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: Dårlig 
o Gjenbruk – er det viktig. Svar: Ja 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: Div, forum, 

Statsbygg skolen, intranett, med mer. 
o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 

 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 
referansedatabase, annet? Svar: For dårlig, men et prosjekt satt ned 
nå. 

• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: Svarer på PL. 
o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: Ikke bare formell 
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o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: Se under 
o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 

taus/eksplisitt? Svar: se under 
Stolte medarbeidere som tar rollen alvorlig, bryr seg om og betyr noe for de andre 
prosjektmedarbeiderne. God på prosesser, bruker andre, er trygg og har det gøy på jobb. 
 
  
Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: SB, aktiv bruk 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: Huset 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: Risiko og muligheter satt i et system for tilltak med mer. 

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: Noe, men ikke satt i 
system 

• Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: SUS 
• Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 

Svar: SUS 
• Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 

usikkerhetsstyring? Svar: Svinesund, Operaen, IFI 2, Halden fengsel, 
Regjeringens rep.anlegg 

• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: Nei, SUS kommer 
• I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: Ja 
• Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: Ja 
• Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: SUS 
• Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: Begge 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

• Hva vil en metode være for deg? Svar: UA, Prosjektmodellen, PIANO, 
Svinesund, Operaen, IFI 2 

• Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 
prosjektet? Svar: For alle prosjekter: Ikke godt nok, men for de store. 

• Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: Store 
• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 

prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 
• Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 

Svar: PL 
• Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: PL 
• Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: PL 
• Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: PL 
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• Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 
PL 

• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 
kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 
Viktig å formidle dette til dem. 

 
Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: På store prosjekter, disse tar i bruk usikkerhetsstyring. Små rapporterer på mnd. 
rapport 

• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: Diverse arenaer. 
• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 

Ja, innvolver ikke omorganiser 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: Ja, Faglig (F). Mangler prosjektkunnskap 
• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 

hva betyr disse for dere? Svar: Ja 
• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 

karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: Små drypp 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: Vi trengte tiden vi brukte for forankring i B ledelsen, men nå skal det settes fokus 
på SUS. 
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: Ja 
 

 

Ref. 07.05.07 kl. 11.30 
JPL 
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Vedlegg 10.5: Intervju med Lasse Kwetzinsky, PL for Regjeringens 
representasjonsanlegg: 
 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: 

 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: Lasse Kwetzinsky, PL, 11,5 år 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: Oppnevnt 

• Dine arbeidsoppgaver. Svar: PL 
• Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: SB 
• Størrelse på prosjektet. Svar: 290 mill 
• Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar: 20 år, RIB 8 år 
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

• Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: Nei 
• Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: Godt, og med 

deler av SRG 
• Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 

Svar: Ja, godt utbytte, må følges opp 
• Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 

samarbeidsorientert? Svar: Lasse + Øyvind + noen av SRG = MG 
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• Mot andre prosjektdeltagere? Svar: Dårlig med resten av SRG 
• Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar: BS er på veg  
• Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 

dårlig? Svar: Her er det bedringspotensialet på mange fronter 
• Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: God 

• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 
• Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: Mye 
• Eksterne (omgivelsene). Svar: Mye 
• Brukere: Svar: Mye  

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

• Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: Departementet 
• Finansieringskilder. Svar: 
• Mottagere (brukere/ EØ). Svar: 

 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: Ansvarliggjøring 

• Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: Noen begrensede 
oppgaver, først og fremst beslutning 

• Ansvarliggjøring av eier? Svar: Ja 
• Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 

Ja 
• Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: Ja 
• Arbeidsoppgaver til eier? Svar: som over 

 
 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: SB, erfaringer 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: SB, erfaringer 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: Gjennom aktiv læring 
o Gjenbruk – er det viktig. Svar: Ja 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: Statsbyggskolen 
o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 

 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 
referansedatabase, annet? Svar: Erfaringsoverføring viktig, men 
vanskelig 

• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: 
o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: 
o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: 
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o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 
taus/eksplisitt? Svar: 

 
 Svar for alle: Kompetanse, både formell og erfaring. Samarbeidsevner, god kommunikasjon, 
lojal. 
 

Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: SB 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: SB 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: Problemstillinger som kontinuerlig dukker opp, iverksette tiltak for å løse disse 
(se vedlegg). 

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: Ja 
• Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: SUS 

kommer 
• Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 

Svar: SUS kommer 
• Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 

usikkerhetsstyring? Svar: Alle 
• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: SUS kommer 

• I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: Stor 
• Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: Ja 
• Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: E/PL 
• Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: Begge 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

• Hva vil en metode være for deg? Svar: Systematikk for å gjøre arbeid 
• Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 

prosjektet? Svar: Bra 
• Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: God bruk 

• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 
prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 

• Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 
Svar: God 

• Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: Ja 
• Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: Alle, ja 
• Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: SUS 
• Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 

Ser frem til denne kommer 
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• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 
kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 
Formidling av metoden er viktig 

 
Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: Har ikke vært noen metode for håndtering av usikkerhet 
• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: Kan utnyttes beder 
• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 

Ok med matrise, resurs for håndtering av usikkerhet 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: Ja 
• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 

hva betyr disse for dere? Svar: SUS 
• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 

karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: Kan utvikles 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: Nei. Se vedlagt min tilnærming fra et annet prosjekt. 
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: Ja 
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93026 URBYGNINGEN 
KRITISKE FORHOLD  

 

Kritiske forhold Tiltak Ansvar / 

Frist 

Gradering 

1-5 

    

14 (02.02) 

Det kommer en kostnad fra 

Telenor i fbm flytting av 

telematikkrom  

 

 

Det må vurderes om Telenor beløpet 

som utgjør ca kr 250.000,- skal 

belastes UiO. Tas opp i KG?? 

Usikkerheten rundt Telenor gjenstår 
Fakturaen er prutet ned, men SB må 

betale regningen 

Statsbygg 1 

15 (02.02) 

Fremdrift 

Det er avtalt en sluttdato for det 

meste av Skanskas arbeider i 1. og 

2. etg. Videre er det etablert en ny 

fremdriftsplan hvor alle arbeidene 

er frem til overlevering 01.06.04 

er tatt inn  

 

Den nye fremdriftsplanen må følges 

opp nitidig. 

 

Dette er et kontinuerlig arbeid. 
Det er noen avvik på planen, men 

sluttdatoen er ikke i fare. 

Statsbygg 2 

17 (15.03) 

Tilleggsarbeidene i festsalen blir 

mer omfattende enn antatt. 

Kostnaden vil øke fra 0,6 mill til 

1,0 mill kroner. UiO har garantert 

for et beløp på 0,6 mill kroner. 

Med de økte arbeidene vil 

Festsalen først kunne ferdigstilles 

medio juni 2004 

Vi tar opp forholdet med UiO for å 

få økt garantibeløp og for å gjøre 

oppmerksom på fremdrift. 

Forsinkelsen er ikke kritisk for 

innflytting. 

 

Forholdet er tatt opp, men vi har 
ikke fått noen endelig 
tilbakemelding fra UiO 
 

UiO har garantert for restbeløp 

Statsbygg/ 

UiO 

1 
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18 (15.03) 

Byggeleder har i sin 

økonomirapport for februar økt 

kostnadene for prosjektet med 4,0 

mill kroner. Av disse står K201 

for ca 3,0 mill kroner. 

Vi må gjennomgå rapporten med BL 

og avklare realitetene. 

Vår gjennomgang har igangsatt en 
ny gjennomgang hos BL og 
resultatet er nedslående. Tiltak må 
iverksettes. 
Konsekvens fremkommer i neste 

økonomirapport. 

Se økonomirapportering. 

Statsbygg 3 

19 (15.03) 

Rengjøring av 

ventilasjonskanalene er planlagt 

parallelt med byggrengjøring. 

Dette lar seg ikke gjennomføre. 

Dette kan i verste fall gi en 

forsinkelse på 10 dager. 

Arbeidene må detaljplanlegges slik 

at konsekvensene blir så små som 

mulig. 

 

Konsekvensen er som angitt, i tillegg 
kommer kostnader til rensingen. 
Summen må fordeles mellom 
entreprenørene, men Statsbygg må 
regne med å betale en god del av 
regningen på ca kr 250.000,-. Antatt 
sum legges inn i neste 
økonomirapport. 

Statsbygg 2 

20 (29.03.04) 

Tapetarbeidene har fulgt 

fremdriftsplanen helt inntil i 

forrige uke da det viste seg at 

tapetklisteret ikke ville hefte til 

underlaget og arbeidene måtte 

stoppe. 

Jotun forsøker å finne en løsning på 

problemet og må ansvarliggjøres for 

problemer med produkter som 

Malermester Buer har benyttet i 40 

år etter Jotuns anvisning. 

 

Følges opp spesielt. 

Løsning avklart, ingen konsekvens 

Statsbygg 1 

21 (29.03.04) 

Vinduene i kjelleren trenger 

reparasjon og oppussing. Dette er 

ikke beskrevet i kontrakten. 

Omfang må avklares og 

minimumsløsning må velges. Noen 

av vinduene må det gjøres noe med. 

Omfang og utførelse avklart 

Statsbygg 1 

22 (29.03.04) 

I området i kjeller der det skal 

legges linoleum har entreprenøren 

varslet at det er for høy fuktighet i 

gulvet og at de ikke vil ta ansvaret 

Vi tar opp forholdet med teknisk for 

å avklare om gulvet er tilstrekkelig 

tørt eller om annet belegg bør 

velges. 

Skanska har tatt ansvaret for fukt i 

Statsbygg 1 
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for det ferdige produktet. Må 

avklares raskt for ikke å få 

fremdriftsmessige konsekvenser. 

gulv, de er bedt om å iverksette 
nødvendige tiltak for uttørking 

23 (10.05.04) 

I forbindelse med den økonomiske 

situasjonen er fasadearbeider for 

1,5 mill kroner og arbeider for 2,5 

mill kroner i Aulabygget tatt ut av 

prosjektet. UiO får dermed ikke 

det de har forventet. 

Når det er tilstrekkelig sikkerhet 

rundt økonomien må det vurderes 

om fasadearbeidene kan utføres i 

sommer/høst. Alternativt om det 

finnes andre muligheter for 

finansiering av fasadearbeidene og 

evt arbeidene i Aulaen. 

Statsbygg  

24 (10.05.04) 

Det er usikkerhet knyttet til 

økonomi og sluttoppgjør for de 

enkelte entreprisene 

Det er iverksatt tiltak for å 

gjennomføre sluttoppgjørene med de 

enkelte entreprisene nå  

Statsbygg 3 

 

 

 

Definisjon gradering: 1 - Ikke kritisk, liten konsekvens for fremdrift og økonomi 

   2 - Fremdriftskritisk 

   3 - Kritisk for økonomien 

   4 - Kritisk for økonomi og fremdrift 

   5 – Kritisk for innflytting 

Punkter oppført i kursiv er utvikling fra forrige utgave 
Punkter som er grået ut er avklart og vil bli fjernet i neste utgave
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Vedlegg 10.6: Intervju med Olaf Melbø, PL for IFI 2: 
 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: 

 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: Olaf Melbø, innleid PL fra eget firma, 30 år 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: Innleid 

• Dine arbeidsoppgaver. Svar: PL 
• Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: SB 
• Størrelse på prosjektet. Svar: 950 mill 
• Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar: 30 år 
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

• Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: Nei 
• Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: Ja, byggeledelse 

som en del av prosjektteamet. Eget kontorfelleskap på byggeplassen. 
• Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 

Svar: Ja, internt, kontrakter, PG, med mer.  
• Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 

samarbeidsorientert? Svar: Samarbeidsorientert 
• Mot andre prosjektdeltagere? Svar: Via møter, med mer.  
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• Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar: Avd.dir, prosjektøkonomer, 
KS, F, prosjektorientert  

• Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 
dårlig? Svar: F har for mye å gjøre 

• Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: God 
• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 

• Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: Godt gjennom 
KG, UiO 

• Eksterne (omgivelsene). Svar: Lite 
• Brukere: Svar: Informatikk miljøet  

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

• Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: Kunnskapsdep. Sett fra PUS 
• Finansieringskilder. Svar: 
• Mottagere (brukere/ EØ). Svar: 

 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: Slik at bestillingen kan bli 

levert i hht. Krav. God holdning til eierskap. 
• Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: Levere på teknisk, 

FDV, , egne folk til oppfølging 
• Ansvarliggjøring av eier? Svar: Ja 
• Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 

Ja, holdninger til eierskap 
• Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: Riktig måte, 

kontekstuelt 
• Arbeidsoppgaver til eier? Svar: Forankre i egen organisasjon 

 
 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: Erfaring, SB 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: Erfaring, SB 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: Hver enkelt får lov til å gjøre jobben 
o Gjenbruk – er det viktig. Svar: SRG og PG bidrar 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: Helhet 
o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 

 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 
referansedatabase, annet? Svar: Vanskelig, erfaringsoverføring 

• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: 
o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: 
o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: 
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o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 
taus/eksplisitt? Svar: 

 
 Svar for alle: PL: Ledelse, strategisk, helhet, prosess 
SRG: Fagorientert, erfaringsoverføring, teknisk/økonomisk kompetanse. 
PL: Plattform med formell utdanning. 
 

Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: Gitt, SB 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: Gitt, SB 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: Ser fremover, rapportere mnd.lig på prognose, da kommer tingene opp 
(navngitt), og gir indikatorer – følere på hvordan prosjektet ligger an.  

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: Ja, men kan forbedres 
• Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: Egne 
• Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 

Svar: Ja 
• Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 

usikkerhetsstyring? Svar: Alle, mnd.lig prognosering 
• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: Eget, SUS 

• I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: Stor 
• Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: Ja, eget og SUS 
• Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: PL 
• Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: Begge 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

• Hva vil en metode være for deg? Svar: Prosess, PL perspektivet 
• Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 

prosjektet? Svar: Prosess 
• Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: Daglig. Nei 

• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 
prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 

• Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 
Svar: Prosessorientert 

• Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: Ja 
• Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: Ja 
• Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: SUS 
• Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 

Stor 
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• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 
kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 
Formidle, skeptisk til å ha med 

 
Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: Nei 
• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: Nei, mangelfull erfaringsoverføring 
• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 

Vanskelig å hente fra matrise ved mnd.lig usikkerhetsstyring 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: F god, Prosjektstyring noe å hente 
• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 

hva betyr disse for dere? Svar: SUS 
• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 

karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: Kan utvikles 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: Prosess rundt rapportering, lengre for å få denne reell.  
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: Ja 
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Vedlegg 10.7: Intervju med Peder Hagen, PL for Folkehelsa: 
 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: 

 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: Peder Hagen, PL, 5 år i Statsbygg 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: Oppnevnt 

• Dine arbeidsoppgaver. Svar: PL 
• Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: SB 
• Størrelse på prosjektet. Svar: Større enn 500 mill 
• Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar: 5 år 
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

• Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: Henter noe 
erfaring 

• Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: Med SRG 
• Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 

Svar: Ja, sosial profil tonet ned grunnet kostnadsprofil hos folkehelsa 
• Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 

samarbeidsorientert? Svar: Begge deler 
• Mot andre prosjektdeltagere? Svar: 4 sammen i team 
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• Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar: Lite  
• Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 

dårlig? Svar: God kommunikasjon 
• Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: God 

• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 
• Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: Praktisk 

samarbeid, folkehelsa er kontraktspartner, avd.dir aktiv 
• Eksterne (omgivelsene). Svar: Ingen 
• Brukere: Svar: Praktisk samarbeid  

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

• Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: Avd. dir.  
• Finansieringskilder. Svar: Nei 
• Mottagere (brukere/ EØ). Svar: Nei 

 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: Aktiv deltager 

• Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: Korrektiv 
• Ansvarliggjøring av eier? Svar: Ja, ønske om større ansvar 
• Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 

Ja. Portefølge muligheter 
• Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: Ja, Ikke detaljert 
• Arbeidsoppgaver til eier? Svar: Balanse, krever erfaring 

 
 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: Erfaring, SB, HUSET, P-styring 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: Erfaring, SB, HUSET, P-styring 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: Lære dine medarbeidere å kjenne 
o Gjenbruk – er det viktig. Svar: Riktige personer til rett prosjekt 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: Kommunisere, PL 

er et erfaringsyrke 
o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 

 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 
referansedatabase, annet? Svar: Vanskelig, erfaringsoverføring 

• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: Vet ikke 
o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: Flere, diffresiert 
o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: Relevant kunnskap i bunn 
o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 

taus/eksplisitt? Svar: Mye 
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Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: Mye 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: HUSET, SB. Kontraktsstyring da folkehelsa er 
kontraktspart. Markedsstyring 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: Del av prosjektledelse, viktig funksjon 

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: Nei i SB, ja i prosjektet 
• Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: Når noe 

er kritisk, tiltak 
• Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 

Svar: Driver noe eget med farger, SUS kommer 
• Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 

usikkerhetsstyring? Svar: Alle 
• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: Nei, SUS 

• I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: Ja 
• Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: Ja 
• Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: E/PL 
• Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: Begge 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

• Hva vil en metode være for deg? Svar: Kontraktsstyring, markedsstyring 
• Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 

prosjektet? Svar: Bra 
• Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: Vanskelig 

• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 
prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 

• Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 
Svar: Ingen metode 

• Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: Ja 
• Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: 

Prosjektet. Ja 
• Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: Ingen 
• Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 

Stor 
• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 

kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 
Kun formidling 
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Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: Nyttig med prosjektsstyringsverktøy 
• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: Nei 
• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 

SB matrise skaper usikkerhet 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: F har kunnskapsfokus, men må differensieres på person, trenger mer 
ressurser. B kan tendere til ansvarspulverisering av kunnskap 

• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 
hva betyr disse for dere? Svar: SUS 

• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 
karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: Ja 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: Bemanning og belastning på PL, mer F. Ressurser må stå i stil til oppgaven. 
Rammeavtalene i B er bra. 
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: Ja 
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Vedlegg 10.8: Intervju med Siw Hege Gundersen, Avdelingsdirektør BP: 
 
Retningslinjene under vil jo ikke gjelde for alle, men dere får svare så godt dere kan. Det er 
ikke sikkert at alt er like relevant og da svarer du ikke. Ber om at dere skriver svarene 
inn/forbereder dere til intervjuet (hvis dere rekker) og bruker denne malen. Svarene må 
foreligge innen onsdag 09.05.07. Disse skal brukes inn i forskningsprosjektet PUS, 
internprosjektet SUS, og i en masteroppgave av meg. 
 
Retningslinjer: Guiden er tenkt som en form for huskelapp; det betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at alle spørsmål er like relevant å stille i alle 
sammenhenger. Det vil til enhver tid være nødvendig å vurdere dette opp mot 
faktorer som hvem man intervjuer, kanskje er det prosjektavhengig og hvor 
mange man intervjuer samtidig. Spørsmålene er tenkt utformet som relativt 
bredt tematisk, der tanken er at de skal være relativt åpne og lite strukturerte. 
Tanken er videre at det skal skape rom for en samtale, og at eventuelle nye 
temaer naturlig bringes på bane.   
 

Intervjuguide: 

 

Bakgrunnshistorie 
• Presentere deg selv (Navn, utdanning og kort yrkeshistorie, stillingstittel i 

prosjektet) 
Svar: Siw Hege Gundersen, avd.dir. BP, 3 år 

 

Prosjektet – og litt om samarbeid 
• Hvordan kom du med på prosjektet? Alt. Hva er din rolle? Svar: Avd. dir./ 

eier/ leder av prosjektadministrasjon 
• Dine arbeidsoppgaver. Svar: Ledelse 
• Hvilken teknologi anvendes – hvorfor ble det valgt? Svar: SB 
• Størrelse på prosjektet. Svar: Alle 
• Hvor mange års erfaring har du som prosjektleder – evt. prosjekt 

som arbeidsform? Med i flere prosjekter? Svar: 15 år 
 
• Hvordan samarbeider dere, og med andre prosjektteam? 

• Samarbeider dere med andre prosjektteam i SB? Svar: F bidrar noe. B 
opererer på hver sin tue med sitt prosjekt. 

• Hvordan samarbeider dere internt i prosjektet? Svar: Bra 
• Har dere hatt/skal ha samlinger, kick offs, sosiale treff, med mer? 

Svar: Viktig at det etableres godt samarbeid, dette er en viktig kanal 
• Jobber dere mye individuelt eller har dere en arbeidsstil som er mer 

samarbeidsorientert? Svar: Vet ikke 
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• Mot andre prosjektdeltagere? Svar: Vet ikke 
• Mot andre arbeidskollegaer internt? Svar: B ledelsen er på veg  
• Hva vil dere si fungerer godt med samarbeidet og hva fungerer 

dårlig? Svar: BP er skyteskive for resten av B 
• Hvilke holdninger har dere til å samarbeide internt? Svar: Positivt 

• Eksterne samarbeidspartnere – hvilken innvirkning har de? 
• Eiere (definer selv hvem eier er, Dep eller SB). Svar: Profesjonelt nær, 

hjelpe de å bli gode beslutningstagere 
• Eksterne (omgivelsene). Svar: Viktig 
• Brukere: Svar: Viktig  

 
• Beskriv hva/hvem eier er fra ditt ståsted? 

• Igangsettere (Dep/SB/ andre). Svar: AD/Hilde/avd.dir i SB 
• Finansieringskilder. Svar: 
• Mottagere (brukere/ EØ). Svar: 

 
• Hvorfor er det viktig med et eierperspektiv? Svar: PUS- FAD/FIN må måle oss 

reelt. 
• Hva er viktige oppgaver for deg som eier? Svar: Riktig måling 
• Ansvarliggjøring av eier? Svar: Ja 
• Forutsetninger for å se usikkerhet – bedre til å se muligheter? Svar: 

Ja 
• Involvering i prosjekter – i hvilken grad? Svar: Ja, men må modnes mot 

dep over tid, små drypp 
• Arbeidsoppgaver til eier? Svar: Som over 

 
 
Kompetanse og kunnskapsdeling: 
• Hvordan finner du frem til løsning eller svar på problemstilling i 

prosjektet? Svar: SB 
• Hvordan søker dere informasjon og kunnskap som dere trenger i et 

oppdrag? Svar: SB 
• Hvordan greier dere å utnytte kompetanse og erfaring hos andre 

medarbeidere i organisasjonen? Svar: Erfaringsoverføring, eget prosjekt nedsatt 
nå 

o Gjenbruk – er det viktig. Svar: Ja 
o Hvordan skaper og formidler dere kunnskap? Svar: Bruke SB 

prosjektstyring, maler med mer. Statsbyggskolen 
o Hvordan deler dere kunnskap i praksis 

 Systematisering av gjenbruk, sluttevalueringer, 
referansedatabase, annet? Svar: Som over 

• Karakteriser den dyktige SB ansatte – hva gjør han/hun? Svar: 
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o hva slags kompetanse blir regnet som viktig? Svar: 
o hva kreves for å bli dyktig – kriterier? Svar: 
o hva innebærer erfaring ved løsning av arbeidsoppgaver – 

taus/eksplisitt? Svar: 
 Svar for alle: Personlige egenskaper, prosessorientert mot felles mål. Ulik, men høy formell 
utdanning. Mangfold i erfaring, alder, kjønn for hele organisasjonen. 
  
Usikkerhetsstyring og bruk av metoder 

• Hvilken overordnet kjerneteknologi representerer bedriften? Hva med 
dataverktøyets betydning for gjennomføring? Svar: SB, data brukes mye 

o Er det noen spesielle hensyn dere må gjøre? hva med gjenbruk av 
beskrivelser, maler? Svar: HUSET 

• Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring – hva vil det være for deg? 
Svar: Hensynta det usikre, vurdere tiltak for å nå målene (målstyring) 

• Eksisterer det en kultur for usikkerhetsstyring? Svar: Nei, men SUS kommer. I 
den grad det eksisterer er den risiki fokusert 

• Eventuelt hvilke krav eksisterer for usikkerhetsstyring? Svar: Ingen 
• Er det utarbeidet/formulert noen planer som skal håndtere dette? 

Svar: Nei, men SUS kommer 
• Er det enkeltprosjekter som har mer/mindre behov for 

usikkerhetsstyring? Svar: Alle 
• Eksisterer det et verktøy for usikkerhetsstyring? Svar: Nei, men SUS kommer 

• I hvilken grad forventes det eventuelt at det tas i bruk?   Svar: Stor 
• Prioriteres det arbeid i forbindelse med å identifisere, estimere og 

styre forhold i prosjektet/SB? Hvordan? Svar: Ja 
• Og eventuelt hvem bør ha ansvaret for det? Svar: Alle 
• Hva/hvilke faktorer er med på å påvirke usikkerhetsstyring? 

Indre/ytre faktorer (operasjonelt / kontekstuelt)? Svar: Begge 
• På hvilken måte påvirker teknologien dere bruker i prosjektene metodene? 

• Hva vil en metode være for deg? Svar: Måte å løse ting på 
• Hvordan føler du at læring om metoden har fungert for deg i dette 

prosjektet? Svar: Ingen spesifikke prosjektreferanse 
• Hvordan bruker du den? Begrensninger ved den? Svar: Som over 

• Som prosjektleder, hvordan er du bevisst metoden dere anvender i 
prosjektet? (kurs, gjennomganger, brukt den før, egen utviklet, ingen). 

• Hvordan opplever du metoden dere anvender i dette prosjektet? 
Svar: Ingen prosjekter 

• Kunne dere bruke deres egen metode fullt ut? Svar: Ingen 
• Hvem skal bruke metoden? Er det rom for justeringer? Svar: Alle 
• Hvordan blir arbeidsmetoden formidlet til dere? Svar: Statsbyggskolen 
• Hvilken betydning har metoden for dere i den daglige jobben? Svar: 

Metodikk vil alltid være viktig 
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• Hvordan formidles arbeidsmetoden som brukes til kunden? Hvor godt 
kreves det at kunden er innsatt i metoden for å unngå misforståelse? Svar: 
Formidle roller og ansvar, få forståelse for prosjektgjennomføring 

 
Tiltak for kunnskapsutvikling og læring: 
• Har tiltak som organisasjonen har iverksatt hatt noen effekt, hvordan? 

Svar: Statsbyggskolen, ja. 
• Utnyttelse av mangfoldet i bedriften? Svar: Nei, her er det et 

merverdipotensialet 
• Har organisasjonsstrukturen noe betydning for usikkerhetsstyring? Svar: 

Nei, men involver matrisa 
• Opplever dere et sterkt kunnskapsfokus i organisasjonen, evt. på hvilken 

måte? Svar: Midt på treet. Vi må passe på ikke å lure oss selv, oppdateringer og 
fornyelse må til. 

• Er dere kjent med bedriftens visjoner og strategier (usikkerhetsstyring) og 
hva betyr disse for dere? Svar: Ja, SUS 

• Har det utviklet seg en felles kultur i organisasjonen – hvordan vil dere 
karakterisere den – hva med deres egen identitet, er den også sterkt koblet 
til fagmiljøet? Hvor er dere lojalitet sterkest knyttet til?  Svar: Det er rom for 
å utvikle en god usikkerhetskultur 

 
 
Annet/andre temaer du ønsker å sette fokus på i fbm. Usikkerhetsstyring. 
 
Svar: Satt i system vil dette hjelpe prosjektene med å rydde/få oversikt over vanskelige 
forhold 
 
 
 
Ville en enkel modell for usikkerhetsstyring, på prinsipp nivå, hjulpet deg i 
det daglige arbeid? 
 
Svar: Ja 
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Vedlegg 11: SUS mandat 

MANDAT 

STYRING AV USIKKERHET I STATSBYGG (SUS) 

Mål 
Prosjektets hovedmål er innføring av usikkerhetsstyring i Statsbygg. 
 
Delmål 1: 
Innføre verktøy for styring av usikkerhet i Statsbyggs byggeprosjekter i R.  
 
Verktøyene som foreslås benyttet er; 

1. Usikkerhetsstyring – Jevnlige analyser, kontinuerlig oppfølging og 
rapportering til ledelsen. 

2. Interessentanalyse – Identifisering av sentrale interessenter, 
muligheter ifm dem, med tilhørende regime for oppfølging og 
rapportering. 

 
7 prosjekter skal delta, og ta i bruk verktøyene som prøve fra 01.01.07. Disse 
prosjektene er: 
 
Prosjekt Verktøy/modell 
IFI2 Usikkerhetsstyring 
Halden fengsel Usikkerhetsstyring 
Regjeringens representasjonsanlegg Usikkerhetsstyring 
Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino Usikkerhetsstyring 
Høgskolen i Vestfold Usikkerhetsstyring 
Folkehelsa Usikkerhetsstyring 
R6 Interessentanalyse 
 
Endelig erfaringsrapport som skal danne grunnlag for innføring i alle SBs 
prosjekter skal foreligge 01.09.07.  
 
Delmål 2: 
Bidra med erfaringer til og implementere resultater fra forskningsprosjektet PUS 
under hele forskningsprosjektets forløp. Målet vil defineres underveis, se vedlegg 
1. 

Bakgrunn 
Prosjektet tar utgangspunkt i PIANO og arbeidet med usikkerhet gjort i 
Svinesund-prosjektet. Statsbyggs deltagelse i forskningsprosjektet PUS har også 
forpliktet dedikert egeninnsats og gjeldende mandat vil utgjøre en del av denne 
innsatsen. Dette mandat er forankret i Statsbyggs vekststrategi, ref. rapport : 
”Fastsetting av kostnadsestimat, styrings- og kostnadsrammer”, datert 02.03.06.  

Organisering 
Som eget prosjekt med direkte rapportering til R-ledelsen. Forankres i RP. 
 
 



Innhold 
Prosjektperspektivet: 
− Komme med forslag til rolle- og ansvarsfordeling mellom 

prosjektmedlemmene (PL, Ass PL, Prosjektøkonom, Prosjekteier) 
− Utvikle og implementere verktøy for styring av usikkerhet for prosjektet. 

Dette kan være skjema for oppfølging av usikkerhet, jevnlige 
usikkerhetsanalyser, med mer.  

− Utvikle rutiner for bruk av disse verktøyene for styring av usikkerhet. 
− For R6: Gjennomføre interessentanalyse og oppfølging av den. Erfaringer. 
 
Grensesnitt: 
− Utvikle og implementere verktøy/metoder for rapportering på usikkerhet fra 

prosjekt til eier. 
 
Portefølje-/kategori-/organisasjonsperspektivet: 
− Utvikle og implementere organisatoriske føringer for styring av usikkerhet. 

Dette for å sikre enhetlig styring og rapportering. 
− Komme med forslag til hvordan rapportering på usikkerhet fra prosjektene 

kan aggregeres for å gi hensiktsmessig styringsinformasjon på kategori- 
(portefølje-)nivå.  

Bemanning 
Prosjektmedlemmene i ovennevnte prosjekter danner arbeidsgruppen i SUS og 
skal være Statsbyggs representanter i PUS. Bemanning : 

− PL er Jens-Petter Lund.  
− Faglige veiledere er Thorvald Moe og Anders Magnus Løken. 
− Asbjørn Hansen fra RP. 
− Monika S. Aannestad, prosjektøkonom/assisterende PL 
− Olaf Melbø, PL IFI 2 
− Arnold Pedersen, PL Halden fengsel  
− Lasse Kwetzinsky, PL Regjeringens representasjonsanlegg 
− Hans P. Bjørvik, PL Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino 
− Jan Røstøen, PL Høgskolen i Vestfold 
− Kjersti Sandvik, PL Folkehelsa 
− Jens-Petter Lund, PL R6 
−  Nils Anders Hellberg, FØ 
− U/F/K/E 

Ovennevnte PL kan oppnevne andre i prosjektet som deltagere. 
Det vil bli vurdert nærmere behovet for å benytte eksterne konsulenter til 
diverse arbeid og oppfølging. For gjennomføring og videreutvikling av jevnlige 
usikkerhetsanalyser kreves det kompetanse fra FØ. 

Ressursbruk 
Arbeidsgruppen vil være omtrent 12 personer. Det beregnes 3 timer i uken frem 
til prosjektet er ferdig. Varighet er ca 40 uker. Dette tilsvarer 12*3*40=1440 
timer*450=648 000 kr. I tillegg kommer kurs, reiser, ekstern konsulent anslått 
til en verdi av kr. 500 000,- 
 
Totale kostnader er da beregnet til kr. 1 148 000,- eks. mva. avrundet til            
1 200 000,- eks. mva. 



Fremdrift og gjennomføring 
Prosjektet er tenkt gjennomført i to hovedfaser: Utvikling og testing. 
Utviklingsfasen løper frem til 01.01.07 og innebærer kreativt arbeid med å finne 
løsninger på innholdet i mandatet. 01.01.07 skal vertkøyene/metodene tas i bruk 
i deltagerprosjektene som en del av prosjektenes daglige arbeid. I hele denne 
testfasen vil ifm månedsrapporteringen hentes erfaringer fra bruk og gjøre 
justeringer. Det foreslås derfor at RP i denne sammenheng fungerer som en 
porteføljeeier for usikkerhetsstyringen i deltakerprosjektene. Dvs at prosjektene 
rapporterer usikkerhet til RP v/deltakerpersonen, og RP sammenfatter denne til 
styringsinformasjon til ledelsen og gir tilbakemelding til prosjektene. 
 
01.09.07 vil disse erfaringene være sammenfattet i en sluttrapport, og 
verktøyene/metodene vil være ferdig utviklet til å kunne tas i bruk i alle 
relevante prosjekter i Statsbygg. Det forventes en videreføring av prosjektet 
tilpasset PUS etter 01.09.07 og frem til 2010 med nytt mandat og bevilgning. 
 
Fremdriftsplan utarbeides februar 2007.  

Forslag til vedtak 
− Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av prosjektmedlemmene i de 

syv pilotprosjektene som skal utvikle og implementere verktøy/metoder 
for usikkerhetsstyring innen: Angis februar 2007, evt. ved endring av 
mandat. U/F/K/E integreres i prosjektet etter at prosjektet er forankret i 
TLM. 

− RP vil fungere som en porteføljeeier for usikkerhetsstyringen i 
deltakerprosjektene. Dvs at prosjektene rapporterer usikkerhet til RP 
v/deltakerpersonen, og RP sammenfatter denne til styringsinformasjon til 
ledelsen og gir tilbakemelding til prosjektene. 

− Arbeidsgruppen har en økonomisk ramme på 1,2 mill kr eks. mva. som 
inkluderer egeninnsats og direkte kostnader. Prosjektet forankres i RP. 
Prosjektleder rapporterer til R ledelsen, og har løpende dialog med leder 
av RP. 

− Oppstartsseminar arrangeres 8+9. februar 2007 på Voksenåsen kultur og 
kompetansesenter, med eksterne rådgivere fra PUS og prosjektdeltagere. 

 
 
Vedlegg: 
 

• PUS, det videre forløp. Se eget FoU prosjekt med bevilgning. 
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Usikkerhetsstyring i statsbygg 
 
Statsbygg tar samfunnsansvar 
Statsbygg har som visjon å være Statens førstevalg. Visjonen skal virke retningsgivende for hvilke 
kunnskap Statsbyggs medarbeidere burde søke. Ved hjelp av visjonen kan vi medarbeidere i 
Statsbygg bedømme og rettferdiggjøre den kunnskapen vi tilegner oss og benytter til daglig. 
Statsbyggs visjon fordrer at vi i fellesskap klarer å levere fremragende løsninger og verdi utover det. 
Løsningen leveres bruker i form av byggverk, mens verdien fremkommer som den 
samfunnsøkonomiske nytten. Visjonen vår krever dedikert innsats, en innsats i form av forbedring 
slik Øivind Christoffersen uttalte; 
 
”…omgivelsene endrer seg, og faktum er at den som står stille vil gå bakover. Derfor må Statsbygg 
kontinuerlig forbedre sine prosesser og opparbeide ny forståelse. En holdning om å bli bedre må 
innprentes. Enhver medarbeider i Statsbygg må forstå betydningen og verdien av å arbeide 
systematisk. De må se seg selv som en del av en verdikjede, hvor det er like viktig og tilrettelegge 
for at andre kan gjøre sin jobb godt, som det er å tilrettelegge for eget arbeid. Hvert ledd i 
organisasjonen må defineres i forhold til det siste leddet, som er organisasjonens visjon, 
målsetninger og forventninger.” (Lederbulletin, 2006) 

Noe av det viktigste for Statsbygg i kommende 4 årsperiode er å ta samfunnsansvar. Statsbygg skal 
ta samfunnsansvar og være en tydelig samfunnsaktør og en pådriver i BAE-næringen, og skal 
gjennom god samhandling bidra til at våre aktiviteter virker positivt i våre omgivelser og 
lokalsamfunn. 

Med referanse til ovennevnte  kreves det at vi i større grad enn i dag betrakter våre prosjekter som 
åpne systemer som er til for å dekke et behov som har oppstått i våre omgivelser. Når omgivelsene 
endrer seg, vil behovet endres og naturlig nok bør også prosjektet tilpasse seg denne virkeligheten. 

Statsbygg tar helhetlige beslutninger og har god styring 
Vi tar beslutninger bygget på fakta og vurderinger som ivaretar helheten. Alle planer og grunnlag 
for beslutninger skal inneholde risikovurderinger. Statsbygg skal ha effektive styringssystemer og 
god internkontroll. 

En stor del av Statsbyggs verdiskaping består i å styre og lede prosjekter.  Derfor er det avgjørende at våre 
medarbeidere i tillegg til høy byggteknisk kompetanse også evner å få til samspill med og mellom andre 
aktører internt og eksternt. Å lykkes med ledelse av prosjekter er vår viktigste suksessfaktor, sier 
administrerende direktør Øivind Christoffersen. (Lederbulletin, 2006) 
 
I vekststrategirapporten FASTSETTING AV KOSTNADSESTIMAT, STYRINGS- OG 
KOSTNADSRAMMER DL200300250-32 fremkommer det at usikkerhetsledelse og –styring er tett 
knyttet til kostnadsestimering og –styring, og det derfor ønskelig at gruppen som jobber med 
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usikkerhetsstyring i Statsbygg jobber videre med problemstillingene denne gruppen har tatt for seg. 
I forbindelse med kostnadsestimering er FØ sterkt involvert, og erfaringer bør brukes til å 
videreutvikle kompetansen. 
 
Gruppen foreslo følgende tiltak: 
 
Forbedringsområde Tiltak 

1. Styrke estimeringsmiljøet.  Kompetanse 
og erfaringstall.  

FØ: estimeringskompetanse et satsningsområde 
i Statsbygg. Strategi utarbeides 

2. Styring av reserver og marginer med 
utstrakt bruk av stokastiske metoder og 
kostnadsintervaller. 

Blant annet usikkerhetsanalyse. 
Usikkerhetsgruppa ser på dette i B. 

3. Kunnskap om omgivelsene. ”No project 
is an island” – Bruker og 
markedsforståelse 

Interessentanalyse. Usikkerhetsgruppa ser på 
dette i B. KMA kan bidra her. 

4. Erfaringsoverføring Mandat utarbeides. B tar initiativ til dette. E, F 
og U må delta. 

 
Tiltak 2 og 3 omhandler usikkerhetsstyring. 

Usikkerhetsstyring – Hva skal det bety for Statsbygg?

Prosjekt som arbeidsform står sentralt i utvikling av det norske samfunn og næringsliv, og 
byggeprosjekter har ofte stort omfang og krever omfattende ressurser. I tillegg stilles det strenge 
krav til kvalitet og effektivitet som bidrar til at prosjektene må håndtere stor grad av usikkerhet.  
 
Usikkerhetsstyring skal ivareta at prosjektet lever i en stadig mer omskiftlig verden og at dagens 
kunder er mer krevende enn gårsdagens, og har som mål å sikre bedre forvaltning av Statlige midler 
gjennom å oppnå mer prosjekt pr investert krone.  
 
Usikkerhetsstyring handler om erkjenne og kommunisere at verden er usikker. Usikkerhetsstyring 
er ikke estimering, det handler mer om å håndtere vekslende kontekstuelle krav, større 
markedssvingninger, politikere, interessentenes vekslende krav, å vurdere hvordan 
gjennomføringstiden vil kunne påvirke prosjektets kostnader og det handler om å jobbe aktivt med å 
avklare forventninger og kommunisere konsekvensene av valg som gjøres til omverden.  
 
Usikkerheten kan påvirke byggeprosjektene både i positiv og negativ retning. Potensialet av å 
håndtere usikkerhet korrekt for Statsbygg og samfunnet blir dermed stor. Gjennom å sette fokus på 
ledelse og kultur for praktisk styring av usikkerhet vil vi utvikle en ny måte å tenke, lede og styre 
prosjekter på.  
 
Det hersker en stor variasjon i både tolkning og anvendelse av begrepet usikkerhetsstyring. Det er 
avgjørende at dette blir et omforent begrep som både ledelsen og medarbeidere ser verdien av å 
arbeide med.  
 
”Usikkerhet er gitt ved differansen mellom den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker 
beslutning og den tilgjengelige informasjon.” (PS2000) 
 
Med dette forstår man at usikkerhet er noe som ligger i alt vi driver med og at det har noe med 
kommunikasjon og informasjon å gjøre. Det er derfor viktig å ha arbeidsprosesser, en organisasjon, 



 
 STATSBYGG Notat 3 av 8 

 

 

 Vår dato  Vår referanse 
 T18.01.2007

T 
 � 

 

 

verktøy og systemer, og en kultur som bidrar til at vi klarer å håndtere usikkerheten. Dette er 
selvfølgelig noe enhver bedrift strever med hver eneste dag, men satt i system er dette 
usikkerhetsstyring. Man kan si at man i Statsbygg har flere perspektiver på usikkerhetsstyringen, 
som vist i figur 1. 
 

 
Figur 1 Perspektiver 

 
Vi har prosjektperspektivet som vi er vant med i Statsbygg, og som knytter seg til prosjektets mål 
og rammer. De viktigste parameterne som er beheftet med usikkerhet er tid, kostnad og kvalitet, og 
usikkerhetsanalysen er et godt verktøy i dette perspektivet. På et høyere nivå har vi 
brukerperspektivet, og til dette knyttes effektmålet og man ser prosjektet fra brukerens synspunkt. 
Dette er for Statsbygg et relativt ”nytt” perspektiv, men etableringen av en kunde- og markedsenhet 
viser økt fokus på dette perspektivet. Interessentanalysen er et godt verktøy i brukerperspektivet. 
Det øverste perspektivet er samfunnsperspektivet, og man er opptatt av bruttoeffekten av prosjektet 
på samfunnet over tid.  
 

Usikkerhetsstyring kan som nevnt favne om alle aspekter ved prosjektgjennomføringen, alt etter 
hva man legger i det.  

 
Når man jobber med endringer i en bedrift er det naturlig å starte med å se på hvilke 
arbeidsprosesser bedriften har og/eller må ha for å oppnå ønsket hensikt. Deretter må man 
organisere bedriften etter disse arbeidsprosessene, og til slutt må man ha verktøy og systemer som 
støtter prosessene og organisasjonsformen. Rundt alt dette ligger kulturen som på en måte er 
motivasjonen for hele arbeidet. 
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Figur 2 Dimensjoner i en bedrift 
 
 

Arbeidsprosesser

Hva kan usikkerhetsstyring bidra med i arbeidsprosessene i Statsbygg? Vår hovedarbeidsprosess i 
byggeprosjektene er prosjektmodellen. Denne er inndelt i faser og rommer også mange 
underprosesser, bl.a. anskaffelsesprosessen(e), brukerprosessen og overtagelsesprosessen. I tillegg 
har vi en løpende planleggingsprosess.  Kunnskap om prosesser og prosessledelse er av avgjørende 
betydning for det endelige resultatet.  
 
Vi har valgt å dele inn de fire dimensjoner man finner i en bedrift; arbeidsprosesser, organisasjon, 
verktøy og systemer og kultur, se figur 2.  
 
 
Usikkerhetsstyring på prosessnivå handler om en forståelse av en verden som er stadig skiftende, 
åpne prosjektet for omgivelsene og tilpasse seg underveis. Dette innebærer at man aksepterer inn 
viss grad av risiko, men det gir samtidig prosjektet en rekke muligheter. Usikkerhetsstyring på 
prosessnivå krever en endring av tankesett og hvordan man leder prosjektet og driver 
byggeprosessen. Den eneste grunnen til at vi holder på med prosjekter er omgivelsene. Hadde ikke 
våre interessenter – oppdragsgivere – hatt behov for bygg hadde vi ikke bygget i det hele tatt.  
 
Den tradisjonelle tilnærmingen til byggeprosjektet der man låser prosjektet på et tidlig tidspunkt er 
ikke lenger godt nok når det kommer til å levere bygg som møter både resultat- og effektmålene.  
 

“No project is an island” 
 
 
Det sentrale i usikkerhetsstyring er å gjøre prosjektet og Statsbygg bedre i stand til å handle basert 
på gjeldende usikkerhetsbilde på en proaktiv (forebyggende) måte. 
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Organisasjon

I prosjekt er det profesjonelle fagfolk fra forskjellige organisasjoner og kulturer som skal jobbe 
sammen i en begrenset tidsperiode. En er avhengig av et koordinert samspill mellom fagfolkene og 
det er derfor viktig med arbeidsprosesser som gir rom for den enkeltes medbestemmelse og 
samarbeid med andre. Ingen prosjekter er like, og tidsfrister korte, det stilles derfor særlige krav til 
menneskelig tilpassning og kommunikasjon.  
 
Mens vi under punktet arbeidsprosesser er opptatt av hva vi gjør for å oppnå en hensikt, handler 
punket organisasjon om å fordele roller og ansvar slik at prosessene blir best mulig drevet. I en 
organisasjon som har tatt til seg usikkerhetsstyring ser man klare ansvarsfordelinger og roller. Ulike 
nivåer i organisasjonen er eiere av usikkerheten, og dette organiseres i et regime for styring av 
usikkerhet.  
 
På dette øverste nivået er usikkerhetsstyring synonymt med god ledelse – usikkerhetsledelse – eller 
prosjektledelse, jfr figur 3. 
 

 
Figur 3 Nivåer av usikkerhetsstyring 

 
Et regime som i dag beskrives i tildelingsbrevet fra FAD der Statsbygg eier opp til 60 prosent 
sannsynlighet (55 prosent på prosjekter over 500 mill) og FIN eier en avseting for usikkerhet opp til 
85 prosent sannsynlighet muliggjør aktiv og forutsigbar styring, og representerer det mellomste 
nivået i figur 3.  
 
Prosjektleders rolle i en organisasjon som har integrert usikkerhetsstyring er i større grad en 
prosessleder som har et like stort ansvar for å følge opp omgivelsene og interessentene som interne 
prosjektressurser. Dette igjen faller tilbake på kommunikasjon. Implementering av 
usikkerhetsstyring krever således organisatoriske endringer i form av ansvarsfordeling, roller og 
beslutninger. 

Verktøy og systemer
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HUSET som en del av vårt styringssystem, og Artemis, Oracle og MS project som noen av våre 
verktøy for prosjektstyring skal støtte arbeidsprosessene og organisasjonen, og har kun som hensikt 
å støtte. De er hjelpemiddel på veien, og omfanget, bruken og nytten bestemmes av 
arbeidsprosessene og organisasjonen.  
 
Det å betrakte verktøy og systemer som støtte til arbeidsprosesser og organisering, har sitt 
fundament i anerkjent teori. I våres tilfelle skal det ende opp i et beslutningsstøtteverktøy som gjør 
prosjekter generelt og Statsbygg som organisasjon bedre i stand til å handle basert på gjeldende 
usikkerhetsbilde på en måte som forebygger de store ”feil” (proaktiv). 
 
Det kan være mange forskjellige verktøy og systemer for de forskjellige prosjekter, men de skal ha 
det til felles at de er proaktive. 

Kultur 

I Statsbygg finnes det en felles kultur, men det er også kulturer innenfor virksomhetsområdene, 
kategoriene og etasjene. I B har vi en kultur i prosjektgjennomføringen, men også her finnes 
variasjoner. Å innføre usikkerhetsstyring vil kreve arbeid med kulturen; hva er viktig og riktig i 
prosjektgjennomføringen? Dette styres i stor grad av hva ledelsen vektlegger og etterspør. Det er 
avgjørende for en hvilken som helst organisasjon at ledelsen etterspør de riktige tingene og er gode 
til å følge opp, ellers kan det lett oppstå ukultur.  
 
Når man i en organisasjon ønsker å innføre ”nye” elementer som av mange betraktes som ”ekstra” 
arbeider, er det viktig å vektlegge kulturbygging med motivasjon (involvering). 
 

Norsk senter for prosjektledelse og forskningsprosjektet ”Praktisk 
usikkerhetsstyring” (PUS) 
Statsbygg er Partner i Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP). NSP skal bidra til økt verdiskapning 
og bedre konkurranseevne hos medlemmene gjennom økt kompetanse innen gjennomføring av 
prosjekter. NSP er samtidig en arena hvor næringsliv og forvaltning kan diskutere felles 
utfordringer innenfor prosjektgjennomføring. Deres forskningsresultater skal i størst mulig grad 
finne praktisk anvendelse hos medlemmene. 
 
NSP har på bakgrunn av innspill fra flere deltagerorganisasjoner igangsatt  et forskningsprosjekt 
”Praktisk usikkerhetsstyring”. Statsbygg sammen med Statoil, Telenor, Forsvaret, Statens 
Vegvesen, Jernbaneverket og NSP ser behovet av å forstå og utvikle hvordan man praktisk kan 
håndtere og styre usikkerhet, og har sammen etablert et forskningsprosjekt med støtte fra 
Forskningsrådet som har som samfunnsmål å skape en bedriftskultur i norske bedrifter i forhold til 
styring av usikkerhet i komplekse prosjekt. Videre skal forskningsprosjektet bidra til en 
prosjektkultur der potensielle muligheter systematisk blir behandlet i et livsløpsperspektiv og hvor 
prosjektene betraktes som åpne systemer, bidra til at prosjekteier får riktigere leveranser per 
investert krone i prosjekter samt bidra til systematisk kompetanseheving innen usikkerhetsstyring.  
 
Forskningsprosjektet til hensikt å bidra til at prosjekteier får riktigere leveranser per investert krone 
i  prosjekter og samtidig bidra til systematisk kompetanseheving innen prosjektledelse/-styring. For 
Statsbygg sitt vedkommende vurderer vi det som viktig å bli bedre på usikkerhetsstyring av 
virksomheten som helhet. Prosjektene vil bli viktige bidragsytere for at dette kan finne sted. 
Styringen av hvert enkelt prosjekt må kunne akkumuleres og rapporteres på en måte som gir verdi 
utover selve prosjektet. Et slikt grep vil være avhengige homogene systemer. Rutiner for 
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usikkerhetsstyring vil være en del av dette og en nødvendighet for god styring og kommunikasjon 
også utover prosjektet. Forskningsprosjektet vil ha metodikk og rutiner innen usikkerhetsstyring 
som leveranser. 
 
Statsbygg har til nå vært en aktiv deltager og bidragsyter til forskningsprosjektet og søknad til 
Forskningsrådet. Forskningsrådet har innvilget søknaden.  Som delaktig i forskningsprosjektet vil 
Statsbygg være forpliktet til å yte egeninnsats og finansiering. 
 
Budsjett for hele PUS er ca. 28 MNOK. Forskningsrådet har bevilget ca. 9,6 MNOK. Deltagelse i 
forskningsprosjekter fordrer både egeninnsats og direkte finansiering. Verdi av forpliktet 
egeninnsats er fastsatt til NOK 1.800.000. Statsbyggs forpliktelser gjennom direkte finansiering er 
NOK 900.000 fordelt over 5 år. Det er sistnevnte er det søkt og godkjent FoU-midler for å dekke, 
jfr. tabellen under. PUS starter 09.2006 og går frem til 2010. 
 

År 2006 2007 2008 2009 2010 
Beløp 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 
 
 
Statsbygg vil følge PUS gjennom alle fasene som eier, og bør organisere sitt eget internprosjekt kalt 
Statsbyggs Usikkerhetsstyring (SUS). SUS vil videreformidle de gode ideene og 
løsningstilnærmingene PUS bringer med seg, implementere metodikk samt lage opplæringsmodul 
til Statsbyggskolen. 
 
Forankret i Statsbyggs visjon og hovedstrategi, samt vekststrategirapporten ”FASTSETTING AV 
KOSTNADSESTIMAT, STYRINGS- OG KOSTNADSRAMMER” skal SUS bl a svare på 
følgende problemstillinger if, å utvikle usikkerhetsstyring i Statsbygg  
 

o Mål med gevinstrealisering 
o Prosjekt som åpent system. Erkjennelse av omgivelsenes plass i prosjektet 
o Muligheter, innføring av interessentanalyser (IA). Eks vedlagt. Fokus: Attraksjoner. 
o Organisering av usikkerhet som prosjekt med delprosjekt (grupper), se forslag under. 
o Fremdrift og ressurser 
o Samarbeidsprosjekt med F, E, U og K  
o Forbedring av usikkerhetsanalyse (den kan brukes til mer…), utvikles. 
o Incitamenter: Marginer og reserver sett i et mulighetsperspektiv. Eksempelvis kan 

prosjekter som fullfører under styringsramme utløse et eller annet incitament? 
o Portefølje styring (porteføljeorganisering)  
o Bedriftskultur 
o Verktøy/system/handlingsplan kontra prosess 

 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Statsbygg vil følge PUS gjennom alle fasene som eier, og skal organisere sitt eget 
internprosjekt kalt Statsbyggs Usikkerhetsstyring (SUS) for å videreformidle de gode ideene 
og løsningstilnærmingene PUS bringer med seg, implementere metodikk samt lage 
opplæringsmodul til Statsbyggskolen.  

 
• SUS skal bl a svare på følgende problemstillinger if, å utvikle usikkerhetsstyring i Statsbygg  

 
o Mål med gevinstrealisering 
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o Prosjekt som åpent system. Erkjennelse av omgivelsenes plass i prosjektet 
o Muligheter, innføring av interessentanalyser (IA). Eks vedlagt. Fokus: Attraksjoner. 
o Organisering av usikkerhet som prosjekt med delprosjekt (grupper), se forslag under. 
o Fremdrift og ressurser 
o Samarbeidsprosjekt med F, E, U og K  
o Forbedring av usikkerhetsanalyse (den kan brukes til mer…), utvikles. 
o Incitamenter: Marginer og reserver sett i et mulighetsperspektiv. Eksempelvis kan 

prosjekter som fullfører under styringsramme utløse et eller annet incitament? 
o Portefølje styring (porteføljeorganisering)  
o Bedriftskultur 
o Verktøy/system/handlingsplan kontra prosess 

 
 
• B v/Hilde Nordskogen gis ansvaret for å gjennomføre SUS i henhold til mandat DL 

________. 
 

• SUS må bekles tverrfaglig og på tvers av virksomheten. B, F, E, U og K må involvere og  
ledelsen i de respektive virksomhetsområdene må delta og involvere seg konkret i prosjektet 
da vi kan snakke om at det blir nødvendig med endringer av prinsipiell karakter.  
 

• Toppledelsen skal motta statusrapport halvårlig for både PUS og SUS. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Hilde Nordskogen 
Byggherre   
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Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport. 
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1 Innledning – bakgrunn for oppstartsseminaret 
Den 8. og 9. februar ble det avholdt et oppstartsseminar for prosjektet Usikkerhetsstyring i Statsbygg 
(SUS) ved Voksenåsen kurs og konferansesenter i Oslo. Bakgrunnen for at dette prosjektet settes i gang, er 
at Statsbygg er deltakere i forskningsprosjektet Praktisk styring av usikkerhet, sett fra prosjekteiers 
perspektiv (PUS). Prosjektet har fått en grunnfinansiering fra Norges Forskningsråd og skal gjennomføres 
innunder forskningsprogrammet ”Brukerstyrt innovasjonsarena”. Statoil AS er prosjektansvarlig overfor 
Forskningsrådet og deltar i et konsortium som består av Norsk senter for prosjektledelse (NSP), Forsvaret, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Statsbygg og Telenor ASA. 
 
Gjennomføringen av det faglige arbeidet i prosjektet foregår i prinsippet på to steder, i bedriftene 
(”delprosjekter”) og som felles FOU-arbeid (”arbeidspakker”). Bedriftene gjennomfører sitt 
bedriftsspesifikke arbeid i delprosjektene. Bedriftene kan stå fritt i hvordan arbeidet i bedriften skal foregå 
i praksis, men skal levere resultater til FOU-teamet og følge felles prosjektplan. 
 
Statsbygg har opprettet sitt eget interne prosjekt der hovedmålet er å innføre usikkerhetsstyring. Dette 
gjøres gjennom å innføre verktøy for styring av usikkerhet i Statsbyggs byggeprosjekter i R.  
Oppstartsseminaret hadde som formål å samle de deler av Statsbygg som skal delta i SUS og skape en 
felles forståelse for prosjektet for dets deltakere. De som deltok på seminaret var som følger (navn og hvor 
de kommer fra):  

Tabell 1 Deltakere seminar SUS 
Deltakere Statsbygg:   Prosessledere / 

foredragsholdere:  
 

Lund, Jens-Petter 
Bård Rane 
Bjørvik, Hans Petter 
Guri Lande 
Gundersen, Siw Hege  
Hansen, Asbjørn 
Hellberg, Nils Anders 
Kwetzinsky, Lasse 
Melbø, Olaf 
Moe, Thorvald 
Nordskogen, Hilde 
Pedersen, Arnold 
Røstøen, Jan 
Sandvik, Kjersti 
Aannestad, Monika S 
Sauvik, Sigrid-Helen 
Væhle, Olav 
Lauritzen, Lene Kristine 
Stenmark, Jan 
Hagen, Peder 
Ellila, Eli 
Skytterholm, Odd Tore 
Westby, Tone 
Steder, Charlotte Boe 
Os, Øyvind 
Hoberg, Lars 
 

Prosjektleder R6 
Prosjektleder 2 R6 
Samisk Vitenskapssenter 
Samisk Vitenskapssenter 
Avdelingsdirektør 
Prosjektstyring 
FØ 
Regjeringens representasjon 
IFI 2 
Usikkerhetsstyring 
Direktør 
Halden fengsel 
Høgskolen i Vestfold 
Folkehelsa 
Prosjektøkonom 
Arrangør 
PL ressurs 
Halden fengsel 
Avdelingsdirektør 
Folkehelsa 
IFI 2 
Folkehelsa 
Folkehelsa 
IFI 2 
IFI 2 
Avdelingsdirektør 

Johansen, Agnar 
Andersen, Bjørn 
Hald, Linda 
Bjørnsrud, Glenn 
Krane, Hans Petter 
Johansen, Tor Inge 
 

SINTEF 
SINTEF 
SINTEF 
NTNU 
NTNU 
Statoil 

 
 
Dette notatet oppsummerer resultatene fra gruppearbeidene som ble gjennomført ved dette seminaret. 
Resultatene vil bli ført videre i SUS-arbeidet.  
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2 Metode – presentasjon av gruppeoppgaver 
Dette kapittelet oppsummerer hvordan gruppearbeidene ble gjennomført.  Seminaret ble startet med 
foredrag for å sette deltakerne inn i hva PUS handler om. Seminaret ble deretter gjennomført som en 
gruppeprosess med to grupper styrt av prosessledere. Underveis i prosessen ble det anvendt forskjellige 
kreative gruppeteknikker som idédugnad, 3-minutter-metoden, lappeteknikk med mer for å identifisere 
prosjekteier og hva denne gjør i forhold til styring av usikkerhet, hva som gjøres av usikkerhetsstyring og 
hvilke mangler Statsbygg ser innen dette området. Gruppene skulle besvare spørsmålene sett i forhold til 
prosjektets tidligfase, gjennomføringsfase og fra prosjektets perspektiv.  
 
I løpet av de to dagene ble det gjennomført fire gruppeoppgaver: 
 
Gruppeoppgave A:  

 
 
 
 

Gruppeoppgave B:  

 
  
 
 

Gruppeoppgave C:  

 
 

Gruppeoppgave D:  
Individuell oppgave:  
 
Hvilke forventninger har du til å være deltaker 
i PUS-prosjektet? (få informasjon, eller være 
aktiv deltakende osv. ) 

 
Deltakerne kom fra ulike deler av Statsbygg. Det var avdelingsdirektører, prosjektledere, 
prosjektmedarbeidere, prosjektøkonomer, deltakere fra prosjektstyring og usikkerhetsstyring. Noen kjente 
hverandre fra før, men de fleste møttes for første gang. Deltakerne hadde dermed relativt ulikt eierskap og 
forståelse for prosjektets mål og utfordringer. I tillegg hadde mange av deltagerne begrenset kunnskap om 
de andre deltakernes rolle i prosjektet og hvilke forventinger den enkelt hadde til gjennomføringen og det 
endelig resultatet. Alle oppgavene hadde derfor som formål å bidra til at deltakerne ved endt seminar hadde 
oppnådd å bli bedre kjent med de andre aktørene, hvilke forventinger man har til prosessen og sluttresultat 
og ikke minst skape felles forståelse for attraksjoner, mål og utfordringer som prosjektet står overfor. 
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3 Presentasjon av resultater 

3.1 Gruppeoppgave A Eierperspektiv; styring av usikkerhet i gjennomføringsfase 
Formålet med denne oppgaven var å finne hvem de ulike deltakerne anså som prosjekteier i tidligfase, hva 
denne gjør, hva som gjøres godt og hvilke mangler / savn man har. Da gruppene bestod av mange 
forskjellige deler av Statsbygg, ble resultatene litt ulike. Grunnen til at eierspørsmålet blir tatt opp er at 
PUS prosjektet går ut på å se på usikkerhetsstyring i et eierperspektiv 
 

Tabell 2 A1: Hvem er prosjekteier i Statsbygg? Tidligfase 
Eier: Department Statsbygg Forvalter/bruker 
Begrunnelse / 
eksempler: 

• FAD 
• FIN 
• Oppdragsgiver 
• Den som betaler 

• Kontaktperson ovenfor 
departementet/oppdragsgi
ver 

• Overordnet ansvarlig for 
prosjektet i 
organisasjonen 

• Avdelingsdirektør 
• Den som har fått i 

oppdrag å levere 
prosjektet til en 
oppdragsgiver 

• Kategorileder / 
avdelingsleder 

• Forskjell i praksis i 
forhold til type prosjekt 

• Intern eier 
• Prosjektleders 

personalansvarlig 

• Ytre etat. For eksempel 
DA 

• Bruker 
• Fremtidig forvalter/driver 
• Husleier – kontraktsport 
• Kategorileder 
• Oppdragsgiver 
• Den som er ansvarlig for 

sluttresultatet etter 
ferdigstilling 

 

 
Som vi ser av tabellen kom gruppene fram til tre hovedgrupper av eiere i Statsbygg. Innen disse er det 
ulike begrunnelser og eksempler på hvem som kan være eier. Dette tyder på at eieren av prosjektene i 
Statsbygg er ulike i forhold til hvilken rolle du innehar i prosjekter.  
 
Neste delspørsmål i gruppeoppgave 1 var å beskrive hva prosjekteier gjør i tidligfase i forhold til styring av 
prosjektets usikkerhet.  
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Tabell 3 A2: Hva gjør prosjekteier? 
Departement Internt Statsbygg Forvalter/ bruker 

 
Generelt 

• Sørger for å definere et 
behov 

• Setter retningslinjer & 
godkjenner 

• Gir SB et oppdrag om 
gjennomfør. 

• Definere mål og rammer 
• Oppdragsbrev / gir 

oppdrag 
• Gir/bevilger penger 
• Etablerer styr.grupper 
• Stiller krav 
• Legger rammer for 

prosjektet – økonomi / 
framdrift 

o Kostnadskontroll 
o Brukertilfredshet 
o Forutsigbarhet 

• KS2 
• Definere rammer: 

o eie bygg 
o leie bygg 
o kostnad 
o romprogram 
o tid 

• Følge/ utvikle 
retningslinjer 

• Identifisere usikkerhet/ 
muligheter 

• Identifisere 
handlingsrom/ tiltak 

• Avd.dir. kommer inn helt 
til slutt etter å ha vært en 
grå eminense 

• Disponerer overordnet 
beslutningsmyndighet i 
prosjektet 

• Styringsdokument 
• Kategorileder: 

o Bemanning 
o Dokumenter 
o kontakt med 

dept. 
o Statusoppfølging 

• Erfaringsoverføring for 
andre prosjekter 

• Ansvarlig for prosjektet i 
sin avd. 

• Kontaktperson mot PEP 
• Veileder PL 
• Deltar i/ leder styr.-

gruppe internt (evt. 
ekstern) 

• Definerer 
premisser 

• Godkjenner 
fasedokument 
(forprosjekt, 
skisseprosjekt, 
husleier-
kontraktspart) 

• Bestemmer 
rammene 

 

• Setter 
rammebetingelser 
(areal, formål) 

• Delegerer 
usikkerhet til andre 

• Den som betaler 
setter tidlig økon. 
rammer 

• Lage 
styringsdokument 

• Løpende dialog m. 
PL  

• Løpende 
oppfølging 

 
 
Som i deloppgave 1 viser svarene på dette spørsmålet også at det er ulike roller / oppgaver innen 
usikkerhetsstyring ut fra hvem som er eier. I praksis er det de interne eierne som håndterer usikkerheten. 
Svarene indikerer at usikkerhet sett fra eksterne ”eiere” er noe som delegeres til andre i prosjektet. Det eier 
gjør i tidligfase først og fremst er å være med på å sette rammer, behov, retningslinjer og godkjenner. 
Internt ser man på prosjektstyring som usikkerhetsstyring. Det er noe man gjør hver dag i 
prosjektsammenheng.  
 
Gruppene skulle deretter si noen om hva som fungerer godt men som bør videreutvikles / forbedres innen 
styring av usikkerhet.  
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Tabell 4 A3: Hva gjøres godt innen usikkerhetsstyring i tidligfase (eierperspektiv) 
Departement Statsbygg Forvalter/bruker 
• Tydelighet/klar på 

rekruttering 
• KS 1/KS 2- input 
• Definering romprogram. 

Det kan jobber med 
brutto areal, særlig 
sekundære arealer 

• Negativt: bruttoarealer 
låses for tidlig.  

• KG-møtene. 
• Gjør en del i dag, men 

må videre 
• Lite opptatt av 

usikkerhetsstyring, med 
noen unntak 

• Departementet sitter på 
reserven og burde 
involvere seg i 
usikkerhetsstyring 

• +:Nivåer på 
usikkerhetsavsetning, -: 
forståelse for styring av 
usikkerhet i prosjekter 
ift. Usikkerhetsavsetning 

• U-analyse og k-ramme v/forprosjekt-->byggefase 
• Design av prosjektorg. 
• Riktig bemanning--> involver flere fra SB 
• Fordeler oppgavene, stiller krav til rapportering. 

Forbedring: PL bør ha større frihetsgrad til 
handling 

• Bedre prosess 
• Verktøy og systemer--> finnes noe i mnds.rapport 
• Evne til å håndtere de fleste brukere og 

interessenter 
• Forankring 
• Kvalitetssikring av prosjektdokumenter. Fase 

overgang 
• Prosessen med å utarbeide byggeprogrammet 
• All ledelse er usikkerhetsstyring, og styres ved å 

styre PL 
• Tror ikke forbedringspotensialet ligger hos 

kategorileder 
• Kontin.styring gjennom utvikl. av prosjektet – dvs. 

konkretisere, formalisere 
• +: KS2, KS1 
• Definisjon av mål, rammer, fallgruver etc. 
• ”Formaliteter” 
• reell oppfølging, 
• operasjonalisering 
• kartlegging av usikkerheter 
• finne tiltak  
• dokumentasjon 
• Vektlegge viktigheten av prosessene i 

usikkerhetstyringa 
• Usikk.styring, intern og ekstern 
• Bedre overføring av resultater til neste fase 
• Øke prosj.organisering 
• Aktiv bruk av analyser 
•  KS prosjekteringsmaterialet 

• Samarbeidet mellom 
SB og bruker i 
prosjektutvikling 

• God dialog, god på 
prosess--> 

 

 
 
Resultatet av dette gruppearbeidet viser at dersom man ser departement som eier, utføres 
usikkerhetsstyring bra i det at det er nivåer av usikkerhetsavsetninger i tidligfase. Ellers mente gruppene at 
departementet har liten forståelse for usikkerhetsstyring, og burde være mer involvert i teamet i denne 
fasen av prosjektet. Det meste som gjøres når det gjelder dagens måte å se på usikkerhet på håndteres 
internt i Statsbygg. Det finnes en del gode prosesser i dag, men mye som kan forbedres. Usikkerhet sett fra 
bruker / eier håndteres ved god kommunikasjon og god samhandling.  
 
Etter å ha sett på hva som gjøres godt, men som kan forbedres innen styring av usikkerhet i tidligfase, 
skulle gruppene komme opp med hva man så på som mangler innen usikkerhetsstyringen.  
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Tabell 5 A4 Mangler / savn innen usikkerhetsstyring i tidligfase (eierperspektiv) 
Kategorileder Departement 
• Enkle metoder og gode arenaer for 

systematisering og behandling av usikre 
elementer (”top 5 nå”) 

• Oppdragsgivere (ekstern prosjeekteier) som har et godt 
”mind-set” rundt usikkerhetsstyring, og som igjen kan 
påvirke usik.styring i SB 

• Dedikert personell som kan støtte 
prosjektet/PE aktivt (dra på erfaring) 

• Prosesser/systematisering 
- innhenting av data 
- oppfølging 
- gjentaking 

• Gode og konsistente konkurr.grunn-
lag/kontrakter fra rådgiverne 

• Aktiv oppfølging og korreksjon av uheldige 
tendenser 

• Informasjon om markedsusikkerheter og 
leverandørpreferanser 

• ”Det meste mangler” 
• Mangler metodeverk? 
• ”Brannvarslere” sier ifra, men blir ikke hørt: 

Mangler kultur for å være oppmerksom på 
brannvarslere 

• Hypotese: Fokus på målet for usik.styr. – 
hva skal usik.styr. føre til ? 

• Økonomiske konsekvenser ved forskjellige 
usikkerhetsfaktorer 

• Bevisst forhold til begrepet 
”usikkerhetsstyring” 

• Ressurser  
• Prioritering 
• Systemer / metode 
• Prosjekt-granskinger 

 

 
Årsaken til at det bare er to eierkategorier i denne tabellen, er at den ene gruppen bare anså disse som eiere. 
Den andre gruppen svarte til dels på dette i forrige spørsmål, derfor må tabell 4 og 5 ses i forhold til 
hverandre. Det som går igjen i mangler internt i Statsbygg i forhold til denne tabellen, er at det ønskes en 
enklere måte å gjøre styring av usikkerhet på. Man ønsker seg enkle konsise verktøy / metoder som faller 
inn under de systemer som allerede finnes i Statsbygg. I tillegg kan man si at de ønsker seg et mer bevisst 
forhold til det å styre usikkerheten. Ut fra svarene kan man også lese at man ønsker at departementsnivået 
kunne hatt ett mer bevisst forhold til usikkerhet, for slik å få Statsbygg til å måtte jobbe bevisst med temaet 
i tidligfase.  
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3.2 Gruppeoppgave B Gruppeoppgave eierperspektiv; styring av usikkerhet i 

gjennomføringsfasen 
 
Etter å ha gått gjennom usikkerhetsstyring i tidligfase i gruppeoppgave A, gikk oppgave B på å se på 
styring av usikkerhet i gjennomføringsfasen.  
 

Tabell 6 B1 Prosjekteier i gjennomføringsfase 
Departement Statsbygg Forvalter/bruker 
• Oppdragsgivende DEP. 
• Følger opp usikkerhetselement i 

KS 2 v/rapportering 
 

• Adm. Dir 
• Kategorileder/ avdelingsdirektør 
• Eier er Statsbygg i 

gjennomføringsfase, da 
rammebetingelsene er definert 

• Mer intern enn ekstern eierskap 
i gjennomføringsfasen i forhold 
til tidligfase 

• Univ. Forvalter selv 
• "1588", Kriminalomsorgen 
• Domstolen 
• Regionkontor. Forvalter 
• Kultur 
• Nasjonale kulturbygg 
 

 
Som i tidligfase er det fremdeles tre hovedgrupperinger av eiere i gjennomføringsfasen, men at forvalter / 
bruker er sterkere inne i denne fasen. Hva gjør så prosjekteier i gjennomføringsfasen? Tabellen under viser 
hva gruppene diskuterte seg fram til i oppgave B2.  
 

Tabell 7 B2 Hva gjør prosjekteier av usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen? 
Departement Kategorileder / Adm, adm.dir.  Bruker 
• KG-møter 
• Rapporter (får 

statusrapporter) 
• Tar beslutninger på 

økonomi 
• Følger opp 

usikkerhetselementer i 
KS2 v/rapportering 

• Kontroll via KG-møte. 
Hvis OK – ingen KG 

• Ingen ting ! 
- mottar rapportering 
- tar stilling til krav om 
bruk av margin 

• Utviklinga av ”trendene” innen kost/ kvalitet/tid  
• Veilede, støtte, kontrollere 
• Vurdering av tiltak 
• Månedsrapport  
• Diskusjoner med PL 
• Følger opp at rammebetingelser overholdes 
• Styring av usikkerhet (=> veldig behovsstyrt)  
• Rapportering kan være en indikator 
• Godkjenner bestilling og betaling innen egen 

ramme og følger med på mnd. rapp.  
• Disponerer 60/40-reserven . 
• Overordnede strategivurderinger 
• Har overordnet beslutningsmyndighet 
• Diskuterer avvik 
• Stiller relevante spørsmål 
• Statusmøter 
• Iverksetter prosjektgranskinger 
• Usikkerhet i mnd.rapportering og daglig dialog 

mlm. eier og PL 

• Deltar i kval.sikring 
av tekniske løsninger 

• Ta stilling til avvik 
• Bruker: krever, uten 

økonomisk ansvar 
• Få med nye behov 
• Øke kvaliteten på 

leveransen 
• Sjekke tekniske 

løsninger 
 
 

 
Tabellen viser at departement og bruker er sterkere inne i gjennomføringsfasen enn i tidligfasen, men 
fremdeles er det Statsbyggs interne eier som gjør mest når det gjelder styring av usikkerhet i 
gjennomføringsfasen. Det som gjøres av usikkerhetsstyring veiledning, diskusjoner, rapportering, 
oppfølging gjør tiltak ved behov.  
 
Deretter så man på hva som gjøres godt men kan forbedres når det gjelder styring av usikkerhet i 
gjennomføringsfasen.  
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Tabell 8 B3 Usikkerhetsstyring i gjennomføringsfase, hva gjøres godt, men kan forbedres? 
Kategorileder Departement 
• Jevnlig rapportering av status(- men hva er 

regler/prosedyrer for utvidet rapportering?) 
”Lar oss drive i fred ” (tosidig, ikke bare positivt) 

• Kontakt med prosjektet  
• Organisering  
• Forbedringer: 

-”brannvarsler”kultur 
- sette av tid/resurser til US 
- ha fokus på at US er viktig (motivere til bruk 
av) 
- mye fokus på risiko, lite på muligheter 

 

• Dialogen med PL  
• Fokusrapporten  
• Økonomikontroll  
• Veldefinert struktur/organisasjon med klare 

roller. Det påvirker også styringa. 
 

• Det rapporteres på usikkerhet  
• ”Daglig” bearbeiding 

- inn i standarder  
- må gjøres kontinuerlig 
- bruke evt. resultat fra tidlig fase. 

 

 
Her går man igjen ned til to eierperspektiver. Dette på grunn av at resultatene på denne oppgaven ble bare 
levert av den ene gruppen, som bare hadde to eierperspektiv; internt i Statsbygg og Departement. Den 
andre gruppen slo sammen dette spørsmålet med neste spørsmål. Det Statsbygg er gode på i dag, men som 
kan forbedres, er rapportering, kontakt med prosjekt, organisering, økonomikontroll og daglige 
bearbeiding. Det som gjøres fra Departementet i denne fasen er at de blir latt være i fred. Noe som ses på 
som både positivt og negativt.  
 
Det siste delspørsmålet i oppgave B gikk på hva som mangler i når det gjelder Statsbyggs styring av 
usikkerhet i gjennomføringsfasen.  
 

Tabell 9 B4 Usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen, hva mangler? 
Departement Statsbygg Forvalter/bruker 
• Klare de øknomiske 

rammer, fastslå 
POS'ene og usikkerhet 

• US, vet ikke hva det er? 
• Finansiering av KS 2. 

Bør betales av bestiller: 
FIN, DEP 

• Politisk forståelse for 
hva startbeviligning 
innebærer 

• Kompetanse, 
profesjonalitet i 
usikkerhetsstyring 

• Ønsker en viss distanse. 
Ønsker nødvendigvis 
ikke å ta ansvar i fase 

• Større grad av 
involvering i det 
enkelte prosjekt. 

• Eierskap i praksis 
• Jevnlig, systematisk 

gjennomgang av ”top 

• Flinkere til å dokumentere erfaringer underveis 
• Oppsummere underveis - erfaringsutv. 
• Se på mulighetssiden av usikkerhet 
• Strukturert rapprtering. Månedsrapport. Rapport - 

hvordan skal dette gjøres? 
• Prosessen gjøres mangelfull - tilfeldig. 

Tredjemanns verifisering av løsninger 
• System. Plan for usikkerhetsoppfølging. 
• Helhetlig system 
• Større grad av involvering i det enkelte prosjekt. 

Eierskap i praksis 
• Forståelse. System for usikkerhetsstyring 
• SB's vurdering av FIN's KS 2 rapport. Ledelsen 

bør mene noe om KS 2 rapport. 
• Felles forsteåelse, opplæring 
• Inngrep med viktige premissgivere 
• Inngrep rett tidlig, på høyt nok, kapasitetproblem 
• Prognoser må forbedres, kvalitetssikring av 

anbudsgrunnlag, unngå endringer 
• Eierskap til rammer og resultat 
• Metode / system / skjema 
• Rapporteringsparametre 

• Kunnskap om hva 
usikkerhetsstyring gir 
av muligheter 

• Mulighetsaspektet er 
mangelfullt 

• Underskrift på 
leiekontrakt. Lukkes 
ikke raskt nok/tidlig 
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Departement Statsbygg Forvalter/bruker 

5” 
usikkerhetselementer 
sammen med SB 
m/konsekvenser / tiltak 

• ”Det meste”, system, tankegang, implementering 
• Må få tid nok til å komme med reelle tall/ verdier 

for at rapporter skal ha verdi 
• Mer fokus på usikkerhet, ikke bare 

pengestrømmen 
• Må vite hvem leserne av rapportene er 
• Rapportering / måling av usikkerhet spesifikt 
• Rapportering ift. Produksjon 
• Større bemanning i prosjektene 
 

 
På dette spørsmålet kom gruppene opp med mange forskjellige forslag til forbedringer, som tabell 9 viser. 
Det viktige i det videre arbeidet med SUS blir å sortere dette, til å vite hva man skal fokusere på, og når.  
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3.3 Gruppeoppgave C: Prosjektperspektiv, styring av usikkerhet i tidligfase 
I gruppeoppgave C1 skulle gruppene vise til hva som gjøres av usikkerhetsstyring i tidligfase i prosjektene. 
Resultatene er noe overlappende med de to forrige oppgavene. Noe som kanskje tyder på at eierperspektiv 
kan være vanskelig å ta dersom man ikke er eier selv. Resultatet av oppgaven er samlet i tabell 10.  

Tabell 10 C1Hva gjør man av usikkerhetsstyring i prosjektene? 
Hva gjør prosjektene – styring av usikkerhet 

• Gjennomfører usikkerhetsanalyser  
• Oppfølging: SWOT, kostnad, tid 
• Bare kort vurderinger  
• Tredjepartskontroll 
• Kvalitetssikrer prosjektmaterialet  
• Bruker faglig ressurssenter for KS av skisse/forprosjekt 
• Kvalitetssikring: rom og funksjoner, byggeprosjekt, skisse-/forprosjekt og konkurransegrunnlag  
• Planlegge håndtering av utfordringer/hindre 
• usikkerhetsanalyse: estimat og rammer 
• Avklaring/stadfeste rammene for prosjektet 
• Usikkerhet mht. tillatt volum og regulering  
• Kalkylearbeide i alle faser 
• KS1, KS2  
• Strategi arbeid knyttet til UA 
• Fremdriftsplan, kartlegging av kritiske forhold. Fora: KG, PG, PE, Statsbygg  
• Beslutningsstruktur: kartlagt og etablert 
• Overordnet usikkerhetsanalyse er utformet. KS  
• Få et godt og tillitsfullt forhold til brukerrepresentanter 
• Valg av prosjekteringsgruppe brukerdeltagelse 
• Usikkerhetsanalyse  
• Interessentanalyse 
• Enkelte prosjekt har "kick off" med "brainstorming". Får bl.a. frem momenter til SU 
• Styrende dokumenter 
• Lager styringsdokument: ubevisst styring av U  
• Rapportering 
• Etterspør/pålegges usikkerhetsanalyser  
• Fremdriftsplanlegging 
• Kommunikasjons og interessentanalyse  
• Bemanne prosjektorg. 
• Lukker saker med aktører fra interessentanalysene, følges opp etter fremdrift og strategi 

 
Som i oppgave A og B skulle man også i denne oppgaven vise hva som gjøres godt av usikkerhetsstyring i 
prosjektperspektiv, men som bør videreutvikles. Som i tabell 10 er det også her overlapp fra de forrige 
oppgavene. Resultatet av oppgave C2 vises i tabell 11.  
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Tabell 11 Hva gjøres godt, men bør videreutvikles av usikkerhetsstyring i 
prosjektperspektiv? 
Oppgave Hva gjøres godt, men bør videreutvikles? 

• Opptrer ryddig: informasjon, kommunikasjon mot aktør  
• Inngrep med de prosjekterende. Usikkerhetsanalyse er kvantitativt godt nok, men må i mer prosess og 

mindre tall  
• Fagpersonell: O.S. 
• Organisering av prosjektet 
• Styring av prosjekterende  
• Uformell oppfølging. De største faktorene blir fulgt nøye opp. "Problemer" håndteres underveis. Interne 

møter avholdes. Bra! Oppfølging av analysen i vid forstand 
• Formelle godkjenninger ARK--> Bestemme, teknisk rådgiver, flagger ikke dyre løsninger  
• Positivt: Tverrfaglig org. Belyse alle sider .Styringsdok./dialog. Usikkerhetsanalyser prosjektgranskning 
• Premissavklaring Ytterlig kommunikasjon med oppdragsgiver (mål, prioriteringer, ambisjonsnivå , vurdere 

tettere og mer dialog med bruker) Usikkerhetsanalysen utføres godt, men det burde være faste møter hvor 
punkter fra analysen gjennomgåes og hva man søker å se nye problemområder Negativt: systemer/metoder, 
dokumentasjon 

• Er faglig ressurssenter reel 3. parts kontroll-->rolle  
• Bestill oppdrag, har ikke avklart/definert oppdraget godt nok avd- S.B Bra når involvering av sentrale 

fagområder tidlig. Lettere å identifisere og styre risiko/usikkerhet  
• Erfaringsoverføring 
• Usikkerhetsanalyser v/prosjekt Eieren: synliggjør konsekvens av   
• Faglig ressurssenter kontrollerer skisse/forprosjekt: velger lik tilnærming, hva med de som ikke er så 

spennende, bemanning  
• Kapasitet i prosjektorg: både F &B. Kompetanse i forhold til økonomi-generelt. ARK er xxx tilgjengelig 
• Usikkerhetsanalysen bør tas med videre. Føre til fokusområder og styring. Prosjekterte løsninger bør 

gjennomgåes grundigere savner mer "formalisert" usikkerhetsstyring i prosjektets tidligfase 
• Kvalitetssikring: internt/eksternt  
• KS 2 KS-vurdering v/SPE av forprosjekt -materialet grundig utført. Oppfølging ikke uført før 2 1/2 år 

senere Forbedring: Tverrfaglig gjennomgang av usikkerhetsscenarier  
• Romprogrammering/funksjonsanalyse Mer informasjon om styring av usikkerhet Utvikle US-

analyse. Dra US-analysen videre som grunnlag for styring. Tiltak/lukking  
• Bruker: Skjønner ikke alltid prosessen. Statsbyggs rolle vs. Dagens bruker S.B må være på banen fra dag 1.  

PGL inn i egne    
• Bruker skjønner ikke alltid hva de har akseptert-->brukerkompetanse invitere kritikere til å legge fram 

sine synspunkter, lufte ut; avklare; finne løsninger   
• Bevisst kommunikasjon: Med alle interessenter, avklare premisser og forankre løsninger ta med djevelens 

adr. I gr.   
• God involvering av bruker Stramt marked gjør at man må  ha flere strategier   
• Analyserer "bruker oppfølging" konsekvenser og grunnlag   
• Interessenthåndtering tredjemanns-verifisering-->teknisk   
• Valg av entreprisemodell. Bruker aktivt til å styre prosjektet mot marked drøfte alternative 

gjennomføringsmodeller for å å bli attraktiv i markedet   
• Bruker koord. Rollen, bør jobbe med. Mye kartlegging, ikke like mye analyse og strategier i etterkant

 systematisk kartlegging + oppfølging av usikkerhetsmomenter   
•  plan- og designkonk.   
•  Mulighetsstudier   
•  Prosjektgranskning   
•  IFM: ARK KONKURRANSER: tydelig avklaring på "hvorfor" akkurat dette konseptet vinner", 

slik at en vet hvor mye det kan endres før det ikke lenger er samme prosjekt   
•  Være proaktiv: EKS; markedsanalyser og identifisering   
•  Aktivt benytte erfaringer fra tidligere prosjekter ifm. valg av rådgivergruppe   

 
Da det ble for lite tid på seminaret, ble kun disse to deloppgavene av oppgave C besvart. Prosesslederne så 
det som bedre utnytting av tiden å svare på oppgave D.  
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3.4 Felles siste oppgaver for alle 
Da det ble lite tid til å gjøre alle oppgavene som seminarleder hadde satt opp, ble noen av de tidligste 
oppgavene kuttet ut til fordel for at alle deltakerne skulle få si noe om sin forventning til PUS og SUS 
prosjektet.  
 
Oppgave D Hvilke forventninger har man til det å delta i et forskningsprosjekt? 
 
1) Hvilke ønsker/forventninger har du/dere til PUS/SUS i 2007? 
 
Gjelder prosjektene: 

 
2) I hvilken fase er prosjektet? 
 
3) Hva slags fokus har man på usikkerhet i det aktuelle prosjektet? 
    - Dvs. hva er i fokus operasjonelt, evt. kontekstuelt?  
    - Er ”eier” involvert pr i dag? 
    - Usikkerhetsstyrings-prosessen… 
 
Svarene ligger som rådata under. Disse må bearbeides og jobbes videre med internt i Statsbygg og av 
forskningsgruppen i PUS.  
 
Regjeringens representasjonsanlegg: 
1. Jeg kan tenke meg å delta i diskusjoner i fm. oppfølging av usikkerhetsanalyser. Samtidig er jeg opptatt 
av at man får til en oppdatering kontinuerlig. 
 
2. Regjeringens representasjonsanlegg er i byggefasen. 
 
3. Vi har kontinuerlig fokus på usikkerhet, men et formalisert ”system” for oppfølging har vi ikke. 
Vi har mest fokus på det operasjonelle; usikkerhet knyttet til (prosjektert materiale,) økonomi, endringer, 
fremdrift, kvalitet. Men også forhold til naboer, Oslo Sporveier, presse.  Både prosjekteier i Statsbygg og 
bruker/departement er med.  
 
  
Nasjonalt folkehelseinstitutt: 
1. 
- Direkte anvendelig i prosjektet. 
- Læring om analyser og oppfølgingssystemer/-metoder. 
- Hvem skal drive denne prosessen (SUS)? 
- Støtte? 
 
2.  
- Oppstart forprosjektfasen 
- Prosjektet gjennomføres i samspillsmodell. 
- Entreprenørgruppe er kontrahert. 
 
3. Kontekstuelt: - tett oppfølging av regulering, FIN oppfølging, verneplan-oppfølging 
Operasjonelt: Grovkalkyle for entreprenør, tett brukeroppfølging relatert til inngått husleieavtale. 

- Bemanning av prosjektet 
- Rokadeplan 

Tett oppfølging av prosjekteier – faste månedsmøter 
 
 
IFI 2 
 
1.  Diskusjonspartner i prosess for vår utvikling av egne verktøy og modeller for US-styring. 
Koordinator for arbeid og innspill på tvers av prosjekter 
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2. Kontrahering og oppstart bygging. 17 entrepriser (K:3 + E:4 + P:10) i prosjektering. 
 
3. Operasjonelt:  
- Oppstart byggearbeid K203.   
- Kontrahering/markedsrisiko. 
- Økonomi generelt 
- Arbeidsgrunnlag / prosjektering 
- Etablering verktøy US-styring 
Kontekstuelt: 
- Grunnforhold/nabobygg 
- trafikkale forhold 
- andre avtaler som SB har i området 
- Omprosjektering / UiO 
 
4. Prosjekteier er involvert 
- Deltakelse i strategidiskusjoner og –vurderinger 
 
Halden fengsel 
 
1. Ønsker og forventninger: 
- vi ønsker å bidra og å være aktive 
- tema/område er ikke bestemt, må avtales.  For eksempel å teste en enkel modell for usikkerhetsstyring i 
byggefasen 
 
2. Detaljprosjektering. Byggestart primo mai 2007.  Ferdigstilles juni 2009. 
 
3. Prosjektets fokus på usikkerhet.  
a) Operasjonelt – i prosjektet  /  kontekstuelt - ift. omgivelser  

- Lik fokus. Markedssituasjonen, kvalitet på anbudsmaterialet, økonomi, framdriftsstyring, 
entreprise-oppdeling, byggeplassadministrasjon 

b) Justisdept. (oppdragsgiver) 
Eier: Kategorileder 
I oppdragsbrev har oppdragsgiver (OG) bestemt at det skal etableres en styringsgruppe i 
gjennomføringsfasen. 
Eier har ikke stemmerett i styringsgruppa, men deltar. 
c) Eier er involvert ved behov, når det er nødvendig sett fra prosjektleders (PL) ståsted. 
PL vurderer prosjektets usikkerheter løpende. 
 
 
  
 
Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino: 
  
1. Vi ønsker å møtes til workshops der vi får diskutert problemstillinger i prosjekt. Bruke prosjektene som 
case.  Litt kursing innimellom for faglig påfyll. 
 
2. Samisk vitenskapsbygg er i overgangen mellom detaljprosjekt og byggefase. 
 
3. De store usikkerhetene nå er:  
- Økonomisk kvalitetssikring av (dyre) løsninger 
- Kvaliteten på anbudsmaterialet 
- Entreprenørens leveranse på byggeplass (stål og betong) 
- Priser på anbudene (marked) 
- Prosjekteringsgruppas egen kvalitetssikring 
- Endrede brukerønsker 
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- Klima i Kautokeino 
Vi har gjennomført omfattende 3.partskontroll av anbudsmaterialet. 
Eier (avd.dir.) er involvert i diskusjoner, men styring og strategi ligger på prosjektet.  
Dept. (KD) er ikke involvert. 
 
 
Nils Anders Hellberg: 
 
- Kan SUS/PUS gi den endelige innføring/introduksjon til styring av usikkerhet? Kan våren 07 gi noen 
indikasjon på det? 
 - At man først tar tak i styringen, og så etterpå tar tak i analysene. Analysene må tilpasses til at de skal 
styres etter. Ikke bare kroner. 
- Jeg kan ikke relatere noe til prosjekt, men til arbeidsmetodikken. 
 
Monika S. Aanstad: 
 
1. Håper at leveransen av prosjektet blir konkret og ”matnyttig” i det daglige prosjektarbeidet i Statsbygg.  
Håper å unngå for mye teori og modeller og verktøy (i form av dataapplikasjoner og systemer.) 
 
Ønsker at arbeidet i SUS blir så konkret og ”praktisk” som mulig. 
Realistisk ambisjonsnivå. 
Hva er hensiktsmessig for SB og prosjektene i den daglige usikkerhetsstyringen? 
For mye system, maler og ”ting som skal gjøres” vil muligens virke mot sin hensikt? 
Viktig å utnytte at SUS er en del av PUS – spennende å kunne lære om hvordan de andre bedriftene 
praktiserer usikkerhetsstyring. 
Ønsker å være delaktig i SUS, men trenger å vite noe om hva som forventes av innsats / tid før jeg tar 
stilling til hvor delaktig jeg kan være. 
 
Viktig med del-leveranser som viser konkrete resultater av arbeidet våren 2007. 
   
 
(Siw-Hege:) 
 
1. PUS/SUS: 
At det utvikles metoder for oppfølging av usikkerhet i prosjektene som forplikter / involverer prosjekteier 
både internt og eksternt – som er klar for testing i prosjektene høsten 2007. 
 
Ønsket involveringsgrad: 
PUS:   

- Få referater/oppsummering fra arbeidsmøter og styringsgruppemøter. 
- Få en oversikt over planlagte aktiviteter 2007 
- Delta på forum-møter og tema-dag 

 
SUS: 

- sparringpartner for Jens Petter og arbeidsgruppa. 
 
 
(anonym:) 
 
1. At framsatte behov blir satt opp i prioritert list, og at de områder som vi dermed sser mest nytte i blir 
behandlet / jobbet med. Kan – om mulig – resultere i rutiner, men det er ikke noe vi vet p.t. 
 -> Høyst sannsynlig vil de høyest prioriterte problemstillinger også være av interesse for meg, og 
dermed interessante å jobbe med / involvere seg i. 
 
 
(Asbjørn Hansen:) 
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1. Dette er spennende! 
   -> Ønsker å involveres videre framover. 
  Ønsker at dette skal bli noe positivt for prosjektene i Statsbygg, ikke bare ”noe mer vi blir pålagt”.  
   -> Ser mulighet for en nytteeffekt. 
Pluss: Har personlig jobbet en del med risikostyring (ikke SU) i materiellprosjekter i Forsvaret 
(FLO/Investering) 
    -> bla. inkl. 7 ukers kurs… 
 
Minus: Ikke for mye direkte involvert i prosjektene i Statsbygg, men er ”innom” de fleste i 
stabsfunksjonen. 
 
 
(Sigrid-Helen Sauvik:) 
 
1. Forventninger: 
- Ønsker å være involvert i prosjektet, usikker på hva slags rolle jeg kan ha. 
- Ønsker å få info undervegs, følge utviklingen i prosjektet. 
- Forventer å se konkrete ”resultater” undervegs. Resultater = konkrete tiltak som kan prøves ut i 
organisasjonen; prøves ut og evalueres. 
 



 



Vedlegg 14: SUS videre arbeid i arbeidsgruppa 
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PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL xSIDER 

 2007-03-20  Agnar Johansen 3 
 
 
Oppsummering av arbeidsmøte nr 2 SUS 
 
Agenda  
 

1 Identifisere mulige forbedringsområder/aktiviteter SUS 2007 
2 Organisering av det vider arbeidet. 
 

 
Identifisere mulige forbedringsområder/aktiviteter SUS 2007 
Det ble gjort en enkel gjennomgang av tabell 1. Deretter ble deltageren bedt om gjør en 
prioritering av hvilke aktiviteter/forbedringsområder som det først burde prioriteres i SUS. Det 
presiseres at denne prioritering ikke må oppfattes som om noe er viktigere enn noe annet – det 
prioritet i betydning hva begynner vi først med i SUS som er angitt.  Videre ble det kommentert at 
noen av aktiviteter/forbedringsområder hører naturlig sammen eller overlapper hverandre. Etter 
prioriteringsrunde ble tabell 1 revidet.   
 
Organisering av det vider arbeidet. 
Det ble gjort en enkel øvelse for avdekke hvem i SB som bør jobbe med hvilke 
aktiviteter/forbedringsområder. Først nevnte navn er ansvarlig for å tenke igjennom hvordan 
oppgaven kan tenkes løst, anngi et estimat for arbeidsomfanget og angi en tidsfrist for når arbeide 
skal være avsluttet Sigrid-Helen var ikke tilstede i møte og det bes derfor om at hun tar kontakt 
med  Agnar eller Jens P og gir oss noen signaler om hvilke Sigrid-Helen 
aktiviteter/forbedringsområder hun ønsker å være med på. 
 
 
Aktuelle konferanser/møter  

• Det vil bli avholdt et forum møte 3 mai i Oslo 
• Polen Cracow – 18-21/6 

 
Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport. 

SINTEF hefter ikke for innholdet, og tar forbehold mot gjengivelse. 
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Sammendrag 
 
 
SUS er et FoU prosjektet som skal bidra til å videreutvikle Statsbygg som bedrift. 
Prosjektet  har fått et mandat som strekker seg over perioden 2006 – 2010 det vil si 
en kortere tidshorisont en PUS prosjektet. Etter at den perioden er gjennomført vil 
prosjektet bli evaluert og eventuelt videreført hvis erfaringene fra prosessen har vært 
positive.  
 
Følgende resultat mål er gitt i mandat til prosjektleder SUS 
 
 

Prosjektets hovedmål er innføring av usikkerhetsstyring i Statsbygg. 
 
 
Dette resultatmålet er igjen brutt ned i to delmål  
 

1. Innføre verktøy for styring av usikkerhet i Statsbyggs byggeprosjekter i B 
2. Bidra med erfaringer til og implementere resultater fra forskningsprosjektet PUS 

under hele forskningsprosjektets forløp 
 
Delprosjektets omfang defineres av følgende aktiviteter, se vedlegg 1 PNS for detaljer  
 
1. Prosjektadministrasjon 
2. Tilstandsanalyser 
3. Systemutvikling 
4. Uttesting 
5. Formidling  og opplæring 
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1 STYRING AV USIKKERHET I STATSBYGG (SUS) 
I februar 2006 startet Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) opp prosjektet ”Praktisk styring av 
usikkerhet i et prosjekteier perspektiv” (PUS). Prosjektet har seks deltagende organisasjoner: 
Statoil, Telenor, Statens Vegvesen, Forsvaret, Jernbaneverket og Statsbygg. Prosjektet 
brukerstyrt og er finansiert av deltagerbedriftene, Norges Forskningsråd og Norsk senter for 
prosjektledelse og strekker seg over perioden 2006 – 2011.   
 
Prosjektet består av  

• FoU arbeidspakker, som ledes av de akademiske aktørene, men som gjennomføres i 
samarbeid med organisasjonene som er med i prosjektet 

• Delprosjekt som gjennomføres i regi av bedriftene selv med støtte fra de akademiske 
partnerne 

• Studentaktivitet her under to doktorgrader, en ved NTNU og en ved BI. Under den 
arbeidspakken organiseres også master og prosjektoppgaver som gjennomføres i de 
akademiske partneres regi i samarbeid med organisasjonene som er med i prosjektet.  

 
Dette dokumentet beskriver Statsbyggs usikkerhetsstyringsprosjekt (SUS) planer for perioden 
2007 og 2008.  

1.1 Samfunnsmål og Effektmål – PUS/SUS 
Som følge av at forskningsprosjekt PUS og Statsbyggs usikkerhetsstyringsprosjekt SUS som 
inngår i forskningsprosjekt PUS  
 
Som følge av dette er det naturlig å operere med det samme samfunns og effektmålet for SUS 
som det som er gjeldene for PUS  
 
Samfunnsmål PUS: 
 
Prosjektet skal skape en bedriftskultur i norske bedrifter i forhold til styring av usikkerhet i 
komplekse prosjekt. Med dette mener vi å bidra til en bevissthet om at prosjekter i sin natur 
er usikre og at prosjektene må forholde seg til oppside og nedside for å sikre 
verdiskapning. 
 
Effektmål: 
 

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

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

 
Forskningsprosjektet vil tar utgangspunkt i deltakerorganisasjonenes behov for ny kunnskap, 
metode og teori innen området ledelse og styring av usikkerhet i prosjekter. Prosjektet skal 
bidra til organisasjonen blir bedre til å lede komplekse prosjekt som er behefte med stor 
operasjonell og kontekstuell usikkerhet. Statoil, Telenor, Forsvaret, Statsbygg, Jernbaneverket 
og Statens Vegvesen forvalter en prosjektportefølje på ca 70 milliarder kroner årlig. Det er 
derfor helt sentralt at disse aktørene evner å styre sine prosjektporteføljer og enkeltprosjekter 
på en effektiv måte. Ikke minst er ny forståelse og innsikt i hvordan usikkerhet kan håndteres 
sentralt for å oppnå positive effekter og bedre styring av de prosjektene som til en hver tid 
settes i gang. . 
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I plan for gevinstrealisering utarbeidet i forbindelse med søknaden til forskningsrådet hadde 
Statsbygg følgende begrunnelse for sitt engasjement i prosjektet PUS. 
 

Usikkerhetsstyring er oppfattet som særdeles viktig for å nå mål knyttet til tid, kostnad, 
kvalitet og omfang. Statsbygg har den siste tiden hatt stort fokus på enhetlig 
prosjektgjennomføring og har nettopp etablert en revidert prosjektmodell og er nå i 
implementeringsprosessen. Deltakelse i forskningsprosjektet skal bidra til at Statsbygg får 
hevet kompetansenivået på usikkerhetsanalyse og– styring, får praktiske og enkle metoder, 
rutiner og verktøy som vi kan nytte oss i vår prosjektgjennomføring og dermed bidra til at 
Staten får mer igjen for hver investerte krone.  

1.2 Resultatmål PUS – bedriftsspesifikke leveranser 
Ved initiering av forskningsprosjektet ble det utviklet resultat mål på to nivåer, bedriftsspesifikke 
leveranser og Generiske resultatmål som konsekvens av forskningen. 
 
Følgende målsetning er satt for de bedriftsspesifikke resultatene fra PUS: 
 

1. Enkelt, gjennomprøvd og standardisert teorigrunnlag bestående av generiske 
metoder, verktøy, sjekklister for usikkerhetsstyring i de ulike faser av prosjekt som: 
a. Kan tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike rollene i 

prosjektet.  
b. Etableres som praksis hos prosjekteierne og ses i sammenheng med øvrige 

styringssystemer. 
c. Ser prosjektet i et livsløpsperspektiv, mot både samfunnsmål, effektmål og 

resultatmål til prosjektet 
d. Undersøker mulighetssiden av usikkerhet, så vel som risiko 
e. Bygger på en terminologi og en forståelse av denne som er felles for aktørene. 

2. Dimensjoneringskriterier for prosjektledelsen som baserer seg på usikkerheten til 
prosjektet for å: 
a. Dimensjonere prosjektstyringen slik at den er tilpasset usikkerheten. 
b. Bemanne prosjektet riktig i forhold til dets usikkerhet – i forhold til besluttet 

kontrollspenn og dimensjoneringskriterier. 
3. Modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for styring av 

usikkerhet. Modellen skal kunne: 
a. Benyttes til å måle dagens nivå på styring av usikkerhet på to nivåer, 

prosjekteier og prosjektledelsen nivå. 
b. Måle både tidligfase og gjennomføringsfasen og driftsfasen.  
c. Tilpasses hver enkelt bedriftsprosjekt typer   

4. Retningslinjer for implementering av metodikken som er bransjespesifikk og 
rollespesifikk. Implementeringsplanen har som mål å gi svar på hvordan bygge en 
"usikkerhetskultur" i bedriften. 

5. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av 
prosjektdeltakerne. 

 
Disse leveransene skal i storgrad oppnås vhja delprosjektene som skal gjennomføres i de ulike 
deltager organisasjonene som er med i prosjektet.  I neste avsnitt er SUS sin resultatmål for 
2007 og 2008 spesifisert.  
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1.3 Resultatmål -SUS 
Følgende resultat mål er gitt i mandat til prosjektleder SUS 
 
 

Prosjektets hovedmål er innføring av usikkerhetsstyring i Statsbygg. 
 
 
Dette resultatmålet er igjen brutt ned i to delmål  
 

3. Innføre verktøy for styring av usikkerhet i Statsbyggs byggeprosjekter i B 
4. Bidra med erfaringer til og implementere resultater fra forskningsprosjektet PUS under 

hele forskningsprosjektets forløp 
 

1.4 Delmål SUS 
Følgende delmål konkretiserer leveransene fra SUS i 2007-2008 
 
Delmål 

nr 
Når Leveranse Kommentar 

1 Medio 
mai 07 

Styringsdokument godkjent  • Leveranser for 2007 og 2008 
identifisert 

• Plan utarbeidet  
• Organisasjon/resurser identifisert 
• Info materiell til SB hjemmeside 

utarbeidet  
• Avklare hvilke aktører SUS skal ha 

som kunder 
2 1 juni 

07 
Utviklet plan for uttesting av 
mnds-rapport hvor Usikkerhet 
er integrerte del 

Ta utgangspunkt i eksisterende mnds 
rapporter 
Evaluerer 2 til 3 ulike mnds rapporter som 
er i bruk i prosjekt i dag?  

• Hvor god er de? 
• Hvilke erfaringer har man høstet 

så langt? 
• Passer rapporten for alle eller bør 

enn ha ulike versjoner ? 
3 Primo 

juni07 
Kartlagt dagens status UA, 
US og UL 

• Lage en presentasjon over dagens 
status som kan holdes for SB 
ledelse i møte 5 juni 

4 Primo 
juni 07 

Presentasjon av R6 – IPMA 
WC -Polen 

• Lagd SB bidrag til WC i Polen 

5 Primo 
juni 07  

FORUM PUS • Lag presentasjon i samarbeid med 
Forsvaret og AP 3 

6 Ultimo 
juni07 

Modell usikkerhetsstyring – 
versjon 1 utarbeidet 

• Ta utgangspunkt i modell utviklet i 
Jens P master. 

• Hva må lages/videreutvikles? 
• Hva må lages av beskrivelser ? 
• Hvordan teste den ut i praksis? 
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Delmål 
nr 

Når Leveranse Kommentar 

7 Ultimo 
juni07 

Notat – terminolog US 
utarbeidet og oversendt PUS 

• Sammenstille terminologi som 
benyttes innen usikkerhet og 
sende det over til arbeidspakke 2 

8 Mars 
08 

Utesting av mnds rapport 
gjennomført 

• Utesting av mnds rapport i 5 til 6 
utvalgte case 

• Innhentet erfaringer med bruk av 
de ulike mnds rapportene 

• Identifisere opplæringsbehov  
9 Juli 08 Videreutvikling/forbedring av 

mnds rapport utført 
 

10 Ikke 
spesif. 

Utvikling av prosjekters 
mulighetsside  

• Gjøres i samarbeid med PUS og 
andre prosjekt aktører 

11 Ikke 
spesif. 

Indikatorer /brannvarsler • Gjøres i samarbeid med PUS og 
andre prosjekt aktører 

 Ikke 
spesif. 

Kompetansestøtte US og UA • Definer opp funksjonen og rollen 
• Implementer konseptene som 

utvikles i SUS/PUS 
• Opplæring av 3 til 5 eksperter som 

kan fasiliterer/hjelpe prosjektene til 
å komme i gang med US (etter 
Statoils modell) 

 Ikke 
spesif. 

Opplæringsmodul  

 
Delmål for perioden 2009 og 2010 vil bli utviklet/konkretisert høsten 2008 

1.5 Avgrensinger SUS 
Prosjektet SUS gjennomføres med interne ressurser som har andre oppgaver som sine 
primære ansvarsområder. Det vil kunne medføre at prosjektet ambisjoner vil bli høyere/lavere 
avhengig av tilgjenglighet på kjerne ressursene som er tilordnet prosjektet. SUS har ikke 
fullmakt eller mandat til å kreve at modeller, systematikk, rutiner, prosedyrer med mer blir 
etterlevd eller innført i Statsbygg. Dette er ledelsens ansvar og prosjektet vil kun tilrettelegge og 
legge løsningene frem til godkjenning i Statsbyggs organer. 

1.6 Kritiske faktorer for gjennomføring av prosjektet 
Prosjekt nr. 11315 har vurdert suksessfaktorer og fallgruver med bakgrunn i det overordnede 
usikkerhetsbilde for prosjektet og erfaring fra tidligere prosjekter.  

1.6.1 Suksessfaktorer 
I dette kapittelet beskrives forhold som er avgjørende for at prosjektet skal bli en suksess. Dette 
er forhold som kan observeres og påvirkes under gjennomføringen. 
 

• Kontinuerlig forankring hos oppdragsgiver, Statsbygg og bruker – omforent 
ambisjonsnivå . 

• Trygg måloppnåelse, ivareta oppdragsgiver og brukers behov og forventninger 
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• Godt gjennomførte usikkerhets- og interessentanalyser. God usikkerhetsstyring, pilot i 
Statsbyggs interne prosjekt om usikkerhetsstyring (SUS)   

• God dialog med bruker og eiere i  Statsbygg  
• Overholdelse av fremdriftsplaner 
• Finne muligheter for effektivisering av prosess og løsninger 
• Dra nytte av tidligere erfaringer 
• Klare og omforente kommunikasjonskanaler  
• Et veldefinert og realistisk prosjekteringsunderlag  
• Riktig kompetanse hos alle parter 
• Tilstrekkelig med ressurser og kompetanse  

 

1.6.2 Risikofaktorer / fallgruver 
De viktigste risikoelementene er knyttet til: 
 holdning til utviklingsarbeid generelt. Prosjektledere er fullt opptatt av den daglige styringen 

av sine prosjekter og ønsker ikke nye rutiner å forholde seg til. Utfordringen for 
forskningsprosjektet blir å synliggjøre nytten for det enkelte prosjekt, den enkelte 
prosjektleder og prosjektmedarbeider samt å utvikle metoder og verktøy som er enkle nok og 
ikke for ”vitenskaplige”.  
 manglende, samlet kompetanse innen usikkerhetsstyring i Statsbygg. Slik situasjonen er i 

dag, har vi et fagmiljø på usikkerhetsanalyse og et fagmiljø for prosjektstyring, men mangler 
et fagmiljø innen usikkerhetsstyring. Dette forskningsprosjektet kan bringe de to ulike 
miljøene sammen. 
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2 OPPDRAG OG RAMMEBETINGELSER 
Statsbygg er forplikte til å planlegge og gjennomføre sitt delprosjekt i henhold til kontrakt signert 
mellom partene forskningsrådet, Statoil og konsortie deltagerne.  Det er gitt av denne 
kontrakten at de ulike partene som inngår i prosjektet PUS  skal utføre delprosjekt med en 
egeninnsats verd 400 000 per år. Statsbygg har forpliktet seg til å gjennomføre årlige 
delprosjektet og dokumentere at egeninnsatsen er i tråd med det som er avtalt i kontrakten med 
Statoil og Norges forskningsråd.  

2.1 Henvisning til oppdragsbrev 
Delprosjekt SUS er initiert av Hilde Nordskogen, Direktør for Byggherre i Statsbygg, hun er 
således oppdragsgiver. Prosjekteier oppnevnt av Nordskogen er Siw Hege A. Gundersen.  

2.2 Finansiering 
Finansiering: Administrasjonen i B 
 
Finansiering per oppdragsbrev / fase og kilde: 
 
Oppdragsbrev Fase Finansieringskilde Innmeldt behov 
Mandat/vedtak i TLM  Interne midler  500 000 + egeninnsats 
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3 TOTALPROSJEKTETS RAMMER FOR OMFANG, KOSTNAD OG TID 

SUS er et FoU prosjektet som skal bidra til å videreutvikle Statsbygg som bedrift. 
Prosjektet  har fått et mandat som strekker seg over perioden 2006 – 2010 det vil si en 
kortere tidshorisont en PUS prosjektet. Etter at den perioden er gjennomført vil 
prosjektet bli evaluert og eventuelt videreført hvis erfaringene fra prosessen har vært 
positive.  

3.1 Omfang SUS 
Delprosjektets omfang defineres av følgende aktiviteter, se vedlegg 1 PNS for detaljer  
 

1. Prosjektadministrasjon 
2. Tilstandsanalyser 
3. Systemutvikling 
4. Uttesting 
5. Formidling  og opplæring 

3.2 Delmål, framdriftsplan og estimater/rammer for totalprosjektet 
For delmål for prosjektet SUS se avsnitt 1.4. 

3.3 Fremdriftsplan 2007 – 2008 
Fremdriftsplan for SUS er skissert i figur 3.1 
 
Hovedaktiviteter 2007 2008 2009 2010 
Prosjektadministrasjon          
Tilstandsanalyser         
Systemutvikling         
Uttesting         
Formidling  og 
opplæring 

        

 
Fremdriftsplanen vil kunne bli revidert ut over i prosjektet. Videre foreligger det mer detaljerte 
planer hos de enkelt prosjektdeltagerne.  
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3.4 Time estimat og kostnadsrammer SUS 
I tabell 3.1 er timeestimatet for aktiviteter planlagt i 2007 skissert. 
 
Aktiv 
nr 

Arbeidspakker Estimat Sum 
timer 
515 1 Prosjektadministrasjon  

• Oppstartseminar:     
• Planlegging 
• Rapportering 
• Koordinering 
 

 
20 personer av 15 timer  
20  til 30 timer ( 2 personer utførende) 
10 til 20 timer + 2 møter av 3 timer refgruppe (8-
10)  
6  personer 2 timer 10 ganger i løpet av året:   

300 
25 
70 
120 
 

2 Tilstandsanalyser Må estimeres   
3 Systemutvikling Må estimeres  
4 Uttesting Må estimeres  
5 Formidling  og opplæring Ikke aktuell i 2007  
 
I tabell 3.2 er kostnadsestimat i for de ulike arbeidspakkene skissert. 
 
Aktiv 
nr 

Arbeidspakker Estimat Sum 
kr 
150 000 1 Prosjektadministrasjon  

• Oppstartseminar:     
• Planlegging 
• Rapportering 
• Koordinering 
 

 
100 000 
20 000 leid assistanse  + 25 000 reisekostnader 
 
 

 

2 Tilstandsanalyser Må estimeres   
3 Systemutvikling Må estimeres  
4 Uttesting Må estimeres  
5 Formidling  og opplæring Ikke aktuell i 2007  
 

3.5 Rammebetingelser  
Styringsramme:  500 000 NOK + egeninnsats 
 
I det følgende beskrives rammebetingelser som gir avgjørende føringer for prosjektet. 
Kostnadsrammen for internprosjektet oppjusteres for pris- og lønnsstigning etter følgende 
retningslinjer: 
 
Eksterne rammebetingelser 

• Fremdrift 
• Kvalitet 
• Kostnadsramme 

 
Interne rammebetingelser 

• Ambisjonsnivå gitt i oppdragsbrev 
• Rapportering halvårlig til SB ledelse. 
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4 GJENNOMFØRINGSSTRATEGI 
I dette kapittelet beskrives mulige virkemidler for å nå målsetningen med prosjektet.  
 
Overordnet gjennomføringsmodell: 
Prosjektet organiseres i tråd med Statsbyggs prinsipper for organisering av denne type 
prosjekter (jfr. Statsbyggs styringssystemer). Prosjektet er definert som et 
administrasjonsprosjekt. 
 
Statsbyggs prosjektmodell vist i HUSET blir benyttet som utgangspunkt for prosjektet. 

4.1 Overordnet kontraheringsform og kontraktsstrategi 
Valg av kontraheringsform for prosjektet vurderes ut fra følgende aspekter: 
 

• Byggherrens kompetanse 
• Prosjektets egenart 
• Andre usikkerhetselementer 

4.2 Valg av metoder og verktøy for prosjektstyring, endringsstyring 
Statsbyggs prosjektmodell (vedlagt) og prosjektstyringsverktøy Artemis og Oracel vil bli 
benyttet, i takt med den løpende utvikling på dette området. 
 
Statsbyggs systemer/verktøy består av ulike moduler i Artemis for styring av henholdsvis 
framdrift, kostnader og interne ressurser. Oppfølging av kontrakter og bestillinger skjer i 
Prosjektinnkjøpsmodulen Oracle, som er integrert med Artemis og Statsbyggs økonomisystem. 
Det kan og være aktuelt å benytte MS Project eller tilsvarende for detaljert fremdriftsoppfølging 
på kontraktsnivå. Disse systemene sikrer korrekte og gode rutiner og en effektiv styring. 
 
Prosjektet skal styres etter nedbrytningsstrukturen (PNS) som beskrevet i punktene nedenfor, 
se vedlegg 1 for mer detaljer. Strukturen skal bidra til å gi entydig ansvar for aktiviteter, 
kontrakter og budsjett. 
 
1. Prosjektadministrasjon  
2. Tilstandsanalyse 
3. Systemutvikling 
4. Uttesting 
5. Formidling og opplæring 
 
Prosjektstyringssystemet skal være oppdatert og rapporter tilgjengelige til enhver tid for å 
tilfredsstille interne krav til rapportering i Statsbygg. 
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4.3 Prosjektorganisering 

4.3.1 Føringer for prosjektorganiseringen 
I prosjektorganiseringen er det lagt vekt på å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i de ulike 
roller i Statsbygg, tilpasset den planlagte kontraktsstrategi.  Prosjektorganiseringen skal 
underbygge mål og rammer som er satt for prosjektet.  
 
Utover dette påvirker følgende faktorer organiseringen av prosjektet: 
 

• Fordeling av ansvar og myndighet 
• Medvirkning fra bruker og driftsmiljø 
• Tilgjengelig kompetanse  
• Mulighet for kvalitetssikring 
• Behov for godt og tett samarbeid 
• Krav til kostnadseffektivitet 

 

4.3.2 Organisasjonskart for forskningsprosjekt 
 

SUS - organisasjonskart

Referansegruppe
Prosjekter-piloter

B ledelse, E, S, U, K, F

Arbeidsgruppe SUS
Asbjørn, Monika, Øyvind,
Nils Anders, Sigrid Helen

Ekstern Rådgiver
SINTEF

Agnar Johansen

PUS

Prosjektleder
Jens-Petter Lund, BS

Prosjekteier
Avdelingsdirektør BP
Siw Hege Gundersen

Oppdragsgiver
Direktør B

Hilde Nordskogen

TLM

 
 
Figur 4.1 Organisasjonskart SUS 
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Organisasjonskartet er overordnet. Det presiseres at det vil bli lagt opp til kommunikasjon på 
tvers av de retninger som er gitt i organisasjonskartet. All kommunikasjon og beslutning om 
forhold som berører gjeldende premisser og rammer, skal håndteres i tråd med 
prosjektorganisasjonens ansvarslinjer. Møtestrukturen skal gjenspeile disse forholdene og 
muliggjøre en direkte og tett kommunikasjon mellom involverte parter. 

4.3.3 Referansegruppe 

Referansegruppe består av Deltager  
B-ledelsen, pilotprosjektene (se mandat), personer i fra 
F, E, U, S, K. 

Representanter for hele Statsbygg, ca 20 personer 

  
 
Styringsgruppen er et forum for oppdragsgiver, brukerdepartementene, Statsbygg med 
prosjekteier og prosjektleder, og eventuelle andre nøkkelpersoner tilknyttet prosjektet. Gruppen 
skal være et forum for gjensidig informasjon, samarbeid og samordning av overordnede 
beslutninger, og understøtte FAD sitt overordnede linjeansvar for prosjektet.  

4.3.4 Intern prosjekteier 
Statsbyggs prosjekteier er Siw Hege Gundersen, avdelingsdirektør i BP. Hun ivaretar i 
hovedsak kontakten med Statsbyggs ledelse. 

4.3.5 Prosjektgruppe SUS 
Prosjektgruppen består av følgende ressurser se tabell 4.1 Ressurser PUS  
 
Tabell 4.1 Ressurser PUS 
 
Navn Rolle Enhet 

Siw-Hege A Gundersen Oppdragsgiver/eier Byggherre -B 

Jens Petter Lund Prosjektleder Byggherre -B 

Asbjørn Hansen Prosjektmedarbeider Byggherre -B 

Sigrid-Helen Saguvik Prosjektmedarbeider Byggherre -B 

Øyvind Os Prosjektmedarbeider Byggherre -B 

Monika Aannestad Prosjektmedarbeider Byggherre -B 

Nils Anders Hellberg Prosjektmedarbeider Faglig ressurssenter F 
Agnar Johansen Ekstern ressurs SINTEF Produktivt og prosjektledelse 
 
Seniorforsker Agnar Johansen er leid i som ekstern leverandør og vil bistå i planlegging og 
gjennomføring av SUS i 2006-2008. 

4.4 Strategi for styring av usikkerhet 
Det presiseres, at hvilke faktorer analysen vil rette søkelyset mot, vil være avhengig av 
prosjektets prioriteringer – det er altså ikke avgjort at analysene vil gå på kostnad eller tid eller 
annet. 
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5 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
I dette kapittelet skal det klart fremkomme hvem som skal informeres samt krav til informasjon 
og kommunikasjon. Det vises generelt til eget dokument for kommunikasjonsplan. 
 
Hovedprinsippet er at prosjektleder uttaler seg om faktainformasjon om prosjektet, og at 
prosjekteier uttaler seg om overordnede forhold eller gir vurderinger rundt prosjektet (jfr. 
Statsbyggs mediestrategi). Ved viktige delmål og hendelser knyttet til prosjektet skal direktør B 
eller administrerende direktør profilere Statsbygg og prosjektet. 
 
Eventuelle henvendelser fra medier om prosjektet skal kanaliseres til Statsbygg v/ prosjektleder 
eller Kommunikasjons K i Statsbygg. Prosjektleder skal orientere alle involverte i prosjektet om 
denne rutinen.  
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6 RAPPORTERING 
Det vil bli lagt opp til en tett oppfølging av økonomi, kvalitet og framdrift, jfr. pkt. 4.4. De 
månedlige rapportene fra prosjektleder til prosjekteier skal legge vekt på avvik, konsekvenser av 
avvikene og dernest tiltak, og gjenstående usikkerhetselementer.  Ved avvik skal korrektiv og 
forebyggende tiltak beskrives. 
 
Forskningsprosjektet skal motta faglig statusrapport og rapportering av egeninnsats to ganger i 
året i forbindelse med rapportering til Norges forskningsrådet (1/6 og 1/12 ).  
 
De to rapporten skal redegjøre for faglig fremdrift og forbrukt egeninnsats for følgende perioder: 
 

1. Første rapport dekker perioden 1/12 til 31/5  (6 mnd) 
2. Andre rapport dekker perioden1/6 til 1/12 (6 mnd) 

 
Egeninnsats skal rapporteres på eget skjema og sendes til PUS prosjektet 1 uke før 
innrapportering til Forskningsrådet. 
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7 KVALITETSSIKRING 

 Prosjektet vil bli kjørt i henhold til Statsbyggs rutiner for kvalitetssikring. 
Forskningsresultater som produseres i samhandling med PUS prosjektet vil også bli 
kvalitetssikret av den ansvarlige forsker som er involvert i utviklingsarbeidet og 
prosjektleder i forskningsprosjektet. 

8 SPESIELLE FORHOLD  
Følgende forhold er spesielle i dette prosjektet: 
 

• SUS er en del av forskningsprosjektet PUS. Aktiviteter som initieres av PUS prosjektet 
vil derfor kunne påvirke eksiterende aktiviteter i SUS.   

• SUS har i utgangspunktet lagt planer for perioden 2007 og 2008 – selv om prosjektet vil 
gå like lenge som PUS (dvs til og med 2011)  

• Prosjektet er i stor grad et utviklingsprosjektet og det er derfor vanskelig å være spesifikk 
på leveranser som kommer sent i prosjektet. 

• Deler av prosjektet leveranser vil kreve organisasjonsutvikling som prosjektet selv ikke 
er ansvarlig for å levere  

9 REFERANSER/VEDLEGG 
 

1. Mandat fra oppdragsgiver  
2. PNS  
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Vedlegg 1, mandat: 
 
Mandat 
Styring av usikkerhet i Statsbygg (SUS) 
 
1 Mål 
Prosjektets hovedmål er innføring av usikkerhetsstyring i Statsbygg. 
 
Delmål 1: 
Innføre verktøy for styring av usikkerhet i Statsbyggs byggeprosjekter i R.  
 
Verktøyene som foreslås benyttet er; 

1. Usikkerhetsstyring – Jevnlige analyser, kontinuerlig oppfølging og rapportering til 
ledelsen. 

2. Interessentanalyse – Identifisering av sentrale interessenter, muligheter ifm dem, 
med tilhørende regime for oppfølging og rapportering. 

 
7 prosjekter skal delta, og ta i bruk verktøyene som prøve fra 01.01.07. Disse prosjektene er: 
 
Prosjekt Verktøy/modell 
IFI2 Usikkerhetsstyring 
Halden fengsel Usikkerhetsstyring 
Regjeringens representasjonsanlegg Usikkerhetsstyring 
Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino Usikkerhetsstyring 
Høgskolen i Vestfold Usikkerhetsstyring 
Folkehelsa Usikkerhetsstyring 
R6 Interessentanalyse 
 
Endelig erfaringsrapport som skal danne grunnlag for innføring i alle SBs prosjekter skal 
foreligge 01.09.07.  
 
Delmål 2: 
Bidra med erfaringer til og implementere resultater fra forskningsprosjektet PUS under hele 
forskningsprosjektets forløp. Målet vil defineres underveis. 
 
2 Bakgrunn 
Prosjektet tar utgangspunkt i PIANO og arbeidet med usikkerhet gjort i Svinesund-prosjektet. 
Statsbyggs deltagelse i forskningsprosjektet PUS har også forpliktet dedikert egeninnsats og 
gjeldende mandat vil utgjøre en del av denne innsatsen. Dette mandat er forankret i Statsbyggs 
vekststrategi, ref. rapport : ”Fastsetting av kostnadsestimat, styrings- og kostnadsrammer”, 
datert 02.03.06.  
 
3 Organisering 
Som eget prosjekt med direkte rapportering til R-ledelsen. Forankres i RP. 
 
4 Innhold 
Prosjektperspektivet: 
− Komme med forslag til rolle- og ansvarsfordeling mellom prosjektmedlemmene (PL, Ass PL, 

Prosjektøkonom, Prosjekteier) 
− Utvikle og implementere verktøy for styring av usikkerhet for prosjektet. Dette kan være 

skjema for oppfølging av usikkerhet, jevnlige usikkerhetsanalyser, med mer.  
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− Utvikle rutiner for bruk av disse verktøyene for styring av usikkerhet. 
− For R6: Gjennomføre interessentanalyse og oppfølging av den. Erfaringer. 
 
Grensesnitt: 
− Utvikle og implementere verktøy/metoder for rapportering på usikkerhet fra prosjekt til eier. 
 
Portefølje-/kategori-/organisasjonsperspektivet: 
− Utvikle og implementere organisatoriske føringer for styring av usikkerhet. Dette for å sikre 

enhetlig styring og rapportering. 
− Komme med forslag til hvordan rapportering på usikkerhet fra prosjektene kan aggregeres 

for å gi hensiktsmessig styringsinformasjon på kategori- (portefølje-)nivå.  
 
5 Bemanning 
Prosjektmedlemmene i ovennevnte prosjekter danner arbeidsgruppen i SUS og skal 
være Statsbyggs representanter i PUS. Bemanning : 

− PL er Jens-Petter Lund.  
− Faglige veiledere er Thorvald Moe og Anders Magnus Løken. 
− Asbjørn Hansen fra RP. 
− Monika S. Aannestad, prosjektøkonom/assisterende PL 
− Olaf Melbø, PL IFI 2 
− Arnold Pedersen, PL Halden fengsel  
− Lasse Kwetzinsky, PL Regjeringens representasjonsanlegg 
− Hans P. Bjørvik, PL Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino 
− Jan Røstøen, PL Høgskolen i Vestfold 
− Kjersti Sandvik, PL Folkehelsa 
− Jens-Petter Lund, PL R6 
−  Nils Anders Hellberg, FØ 
− U/F/K/E 

Ovennevnte PL kan oppnevne andre i prosjektet som deltagere. 
Det vil bli vurdert nærmere behovet for å benytte eksterne konsulenter til diverse arbeid og 
oppfølging. For gjennomføring og videreutvikling av jevnlige usikkerhetsanalyser kreves det 
kompetanse fra FØ. 
 
6 Ressursbruk 
Arbeidsgruppen vil være omtrent 12 personer. Det beregnes 3 timer i uken frem til 
prosjektet er ferdig. Varighet er ca 40 uker. Dette tilsvarer 12*3*40=1440 
timer*450=648 000 kr. I tillegg kommer kurs, reiser, ekstern konsulent anslått til 
en verdi av kr. 500 000,- 
 
Totale kostnader er da beregnet til kr. 1 148 000,- eks. mva. avrundet til            1 
200 000,- eks. mva. 
 
7 Fremdrift og gjennomføring 
Prosjektet er tenkt gjennomført i to hovedfaser: Utvikling og testing. 
Utviklingsfasen løper frem til 01.01.07 og innebærer kreativt arbeid med å finne 
løsninger på innholdet i mandatet. 01.01.07 skal vertkøyene/metodene tas i bruk i 
deltagerprosjektene som en del av prosjektenes daglige arbeid. I hele denne 
testfasen vil ifm månedsrapporteringen hentes erfaringer fra bruk og gjøre 
justeringer. Det foreslås derfor at RP i denne sammenheng fungerer som en 
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porteføljeeier for usikkerhetsstyringen i deltakerprosjektene. Dvs at prosjektene 
rapporterer usikkerhet til RP v/deltakerpersonen, og RP sammenfatter denne til 
styringsinformasjon til ledelsen og gir tilbakemelding til prosjektene. 
 
01.09.07 vil disse erfaringene være sammenfattet i en sluttrapport, og 
verktøyene/metodene vil være ferdig utviklet til å kunne tas i bruk i alle relevante 
prosjekter i Statsbygg. Det forventes en videreføring av prosjektet tilpasset PUS 
etter 01.09.07 og frem til 2010 med nytt mandat og bevilgning. 
 
Fremdriftsplan utarbeides februar 2007. 
  
8 Forslag til vedtak 

− Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av prosjektmedlemmene i de syv 
pilotprosjektene som skal utvikle og implementere verktøy/metoder for 
usikkerhetsstyring innen: Angis februar 2007, evt. ved endring av mandat. 
U/F/K/E integreres i prosjektet etter at prosjektet er forankret i TLM. 

− RP vil fungere som en porteføljeeier for usikkerhetsstyringen i 
deltakerprosjektene. Dvs at prosjektene rapporterer usikkerhet til RP 
v/deltakerpersonen, og RP sammenfatter denne til styringsinformasjon til 
ledelsen og gir tilbakemelding til prosjektene. 

− Arbeidsgruppen har en økonomisk ramme på 1,2 mill kr eks. mva. som 
inkluderer egeninnsats og direkte kostnader. Prosjektet forankres i RP. 
Prosjektleder rapporterer til R ledelsen, og har løpende dialog med leder av 
RP. 

− Oppstartsseminar arrangeres 8+9. februar 2007 på Voksenåsen kultur og 
kompetansesenter, med eksterne rådgivere fra PUS og prosjektdeltagere. 
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Vedlegg 2 Prosjektnedbrytningsstruktur SUS 
 

Statsbyggs 
usikkerhetsprosjekt

SUS

Prosjekt-
administrasjon

1

Tilstands-
analyser

2

Systemutvikling
3

Uttesting
4

Formidling  og 
opplæring

5

Oppstartseminar

Planlegging

Rapportering
Internt og eksternt

Koordinering

Kartlegging av 
dagens praksis 

Utvikle terminologi

Faglig
Rapportering

Koordinering

Forbedring og 
videreutvikling 

metoder og verktøy

Høringer

Koordinering

Test av metoder og 
verktøyer

Dokumentere 
erfaringer fra test

Sluttrapporter

Koordinering

Utvikle 
opplæringsmodul

Gjennomføre 
opplæring

Koordinering

Deltagelse i PUS 
nettverk Studentoppgaver 

Studentoppgaver Studentoppgaver 
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Tabell 1 Tiltak og organisering 
 
Tiltak 

nr 
Aktivitet /forbedringsområdet Hvilken 

aktivitet 
Organisering

1 Innspill til AS –IS hovedprosjekt  
• Samles sammen og oppsummer eksiterende 

metoder/verktøy/retningslinjer som benyttes innen US i 
statsbygg på prosjekt og eiernivå 

• Avdekke mangler og svakheter 
• Analyser hvilke kultur det er for å tenke usikkerhet på de 

ulike nivåene i SB 

2 Jens P, 
Asbjørn 

2 Lage og test ut en månedsrapport hvor usikkerhet rapporters på en 
riktig/god måte 

• Det finnes noen gode rapporter som er benyttet i prosjekt  
• Det ble utarbeidet noen forslag i masteroppgaven til 

Anders/Torvald 
• Bør samle inn de som finnes rundt i systemet i dag og be 

om kommentarer/synspunkter på dem fra de som har brukt 
over tid. – hva er bra, hva bør justeres? 

•  

2,3 og 
4 

Monika, 
Øyvind 

3 Indikatorer /brannvarslerer 
• Finne frem til gode indikatorer som på et tidligtidspunkt kan 

gi prosjektleder og prosjekteier mulighet til å ”SE” 
muligheter/risiki som prosjektet bør styre  

• Teste disse i praksis 
 

3 og4 Jens P, 
Øyvind 

4 Terminologi Usikkerhetsanalyse, Usikkerhetsstyring og 
Usikkerhetsledelse 

• Samle inn og sammenstille de ulike begrepene som i dag 
benyttes SB 

2  Monika 
Nils 

Anders(?) 

5 Definer hvilken prosjekteier SUS skal sikte mot 
• Det må avklares hvilket nivåer som skal inkluderes i SB 
• Skal man også sikte mot SB eier dep (FAD) 

1 Jens P, Siw-
Hege mfl 

6 Utvikle en egen systematikk for avdekk prosjektets mulighetsside 
• Kan være ulike kreative metoder 
• Kan også handle om lage en systematisk for vurder 

kost/nytt i et livsløp perspektiv 
• Vil økte kostnader i prosjektfasen kunne forsvares ved laver 

driftsutgifter eller bedre fleksibilitet i driftsfasen      

3 og 4 Monika 

7 Lage ”noe” som får frem hvorfor det er viktig å jobbe med og 
fokusere på US som kan sendes SB eierdepartement  

• Bør være noe enkelt og pedagogisk som gjør at FAD 
skjønner hvordan usikkerhet påvirker SB prosjekt 

• Kan være mange forskjellig ting, som for eksempel en 
presentasjon eller en tekst eller figurer 

5 Øivind 
Nils 

Anders(?) 

 Kompetansestøtte inne usikkerhetsanalyse og styring 
• Kan være en rolle i prosjektledelsen eller en person som i 

faggruppen 
• Bør kunne bistå under prosjekt oppstart men også i 

gjennomføringsfasen 

2 Avventes 
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Tiltak 
nr 

Aktivitet /forbedringsområdet Hvilken 
aktivitet 

Organisering

 Organisering av erfaringsoverføring 
• SB har satt i gang et arbeid rundt temaet- er det mulig å få 

til ”noe” sammen? 

3 Avventes 

 Lage ”noe” som gjør at en får til å oppsummer den kunnskapen 
som utvikles under veis i store prosjekt 

• Kan for eksempel være en form for erfaringsbank – hvor 
større usikkerhetsforhold og håndtering av dem er 
nedskrevet 

• Kostnadsdatabank – hvor sluttkostnader på prosjekter er 

3 og 4 Avventes 

 Systematikk for prosjekt gransking 
• Lage et opplegg som gjør at SB på en profesjonell måte 

greier å granske prosjektene som vurderes i gangsatt slik 
at man tidlig kan få avklart hvordan prosjektet bør 
organiseres og styres. 

3 og 4 Avventes 

 Forbedring av usikkerhetsanalysen slik at de kan benyttes til 
usikkerhetsstyring i etterkant av analysen 

• Usikkerhetsanalysen skal ivareta mer en 
kostnadsusikkerhet, bør også dekke tidsusikkerhet og 
interessentanalyse delen 

3 og 4 Avventes 

 Interessent analyse som er koblet sammen med 
usikkerhetsstyringen 

• Kan for eksempel benytte konseptet utviklet av aj som 
benyttes på R6 

 

5 Avventes 

 Opplæringsmodul 
• Det skal lages ”noe” som kan benyttes i Statsbyggskolen  
• Kan være kursmateriell, presentasjoner med mer 

 Avventes 

 



 



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

omgivelsen (ytre usikkerhet, 
eksempelvis politiske beslutninger, 
konkurranse fra andre prosjekt, 
svingninger i marked, globale trender 
med mer).  Håndtering av operasjonell 
usikkerhet finnes det per i dag 
tilstrekkelig med kunnskap og verktøy 
for å håndtere. Det er derimot 
nødvendig å skape ny kunnskap og 
bevisstgjøring om hvordan den ytre 
usikkerheten kan håndteres og styres1.   
Figur 1 illustrerer vårt utgangspunkt i 
dette prosjektet; usikkerhetsledelse og 
usikkerhetsstyring/håndtering. Innenfor 
prosjektfaget har det i lengre tid blitt 
jobbet med forbedring av 
usikkerhetsanalyser. I dette prosjektet 
vil ledelse og styring av usikkerheten bli 
adressert  Prosjektene kan bli bedre 
rustet til å produsere relevante resultater 
for prosjekteier ved å sette usikkerheten 
i sentrum (Kreiner, 1995). 
Forskningsprosjektet vil ta 

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

Figur 1 Fra usikkerhetsanalyse til usikkerhetsledelse
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utgangspunkt i deltakerorganisasjonenes behov for ny kunnskap, metode og teori innen 
området ledelse og styring av usikkerhet i prosjekter. Hvordan kan de på best mulig måte lede 
prosjektenes usikkerhet ut fra type prosjekt, dets størrelse og hele tiden være bevisst den ytre 
usikkerheten? Det vil være store samfunnsmessige gevinster å hente fra dette prosjektet 
gjennom at ny kunnskap setter standard for fremtidens beste praksis for styring av prosjekter.  
 
DEL 1: FOU-prosjektet 

1. Mål 
Samfunnsmål:  
Prosjektet skal skape en bedriftskultur i norske bedrifter i forhold til styring av usikkerhet i 
komplekse prosjekt. Med dette mener vi å bidra til en bevissthet om at prosjekter i sin natur 
er usikre og at prosjektene må forholde seg til oppside og nedside for å sikre verdiskapning. 
 
Effektmål: 

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

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

 
Resultatmål:  
Dette prosjektet vil levere resultatmål på to områder, bedriftsspesifikke og 
forskningsspesifikke resultater 
 
Bedriftsspesifikke resultater: 

1. Enkelt, gjennomprøvd og standardisert teorigrunnlag bestående av generiske 
metoder, verktøy, sjekklister for usikkerhetsstyring i de ulike faser av prosjekt som: 
a. Kan tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike rollene i prosjektet.  
b. Etableres som praksis hos prosjekteierne og ses i sammenheng med øvrige 

styringssystemer. 
c. Ser prosjektet i et livsløpsperspektiv, mot både samfunnsmål, effektmål og 

resultatmål til prosjektet 
d. Undersøker mulighetssiden av usikkerhet, så vel som risiko 
e. Bygger på en terminologi og en forståelse av denne som er felles for aktørene.  

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

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

kontrollspenn og dimensjoneringskriterier. 
3. Modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for styring av 

usikkerhet:.Modellen skal kunne: 
a. Benyttes til å måle dagens nivå på styring av usikkerhet på to nivåer, prosjekteier 

og prosjektledelsen nivå. 
b. Måle både tidligfase og gjennomføringsfasen og driftsfasen.  
c. Tilpasses hver enkelt bedriftsprosjekt typer   

4. Retningslinjer for implementering av metodikken som er bransjespesifikk og 
rollespesifikk. Implementeringsplanen har som mål å gi svar på hvordan bygge en 
"usikkerhetskultur" i bedriften. 

5. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av 
prosjektdeltakerne. 
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Generiske resultatmål som konsekvens av forskningen: 
 

1. En praktisk håndbok Usikkerhetsstyring i prosjekt som beskriver metodikken og 
utfordringene knyttet til praktisk usikkerhetsstyring på en pedagogisk måte. 

2. To fullførte PhD-grader i løpet av prosjektperioden innenfor temaet 
usikkerhetsledelse og usikkerhetsstyring.  

3. Skape bevissthet om praktisk usikkerhetsstyring gjennom spredning av resultatene 
fra forskningsprosjektet i form av: 

a. Temadager med fokus på ledelse og styring av usikkerhet og 
erfaringsutveksling mellom organisasjoner. 

b. Kontinuerlig oppdatert web-side underveis i prosjektet, og i etterkant av 
prosjektet. 

c. 2 til 4 tidskriftsartikler innen temaet usikkerhetsledelse. 
d. 2 til 4 konferanseartikler innen temaet usikkerhetsledelse. 

4. Minimum 20 prosjektoppgaver og masteroppgaver ved NTNU og BI i løpet av 
prosjektperioden. 

5. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av de 
akademiske partnerne. 

 
 

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

 3



Det har i løpet av siste tiår vært gjort flere forskningsinitiativ i Norge med fokus på 
usikkerhetsanalyser og -styring. Demo 2000 (DNV et al., 2003), Prosjektstyring 2000 (Kilde 
et al., 1999), Bonus (Kolltveit et al., 2002) og Concept (Austeng et al., 2005) er noen av 
initiativene i Norge som har satt usikkerhet i prosjekter i søkelyset.  I forskningsprogrammet 
Prosjektstyring 2000 ble temaet usikkerhet behandlet i flere delprosjekter. Initiativene endte i 
etableringen av boken Usikkerhet som gevinst (Husby mfl. 1999). Boken omhandler mange 
aspekter ved usikkerhet og er relativt grundig på området usikkerhetsanalyser, men den 
omtaler i liten grad hvordan prosjektet og prosjekteier skal styre usikkerheten.  
 
I følge artikkelen ”Project Management: A Cultural Literary Review” er temaet prosjektkultur 
et lite rapportert og diskutert område innen prosjektledelsesteori. (Henrie, Morgan og Sousa-
Poza, Andres, 2005) Prosjektkultur er et forskningsområde hvor lite data og informasjon er 
tilgjengelig. Dette på tross av at kultur er noe alle prosjekt har til felles. Potensialet for 
negative og positive effekter av kulturen er stort. I følge Hofstede er det viktig for 
prosjektledere og ansatte å vite hvordan sin organisasjonskultur fungerer (Hofstede, Geert 
1997).  Den samme artikkelen referer til at det er lite empirisk forskning gjort på temaet 
prosjektkultur. Vi mener derfor at det å undersøke prosjektkulturens betydning for styring og 
ledelse av usikkerhet vil bli en viktig del av dette prosjektet.  
 
Status prosjektledelse i privat regi 
Statoil har gjennom å operere i en internasjonal bransje (olje- og gass), bidratt til at kunnskap 
om prosjektledelse av store prosjekter i Norge ligger på et internasjonalt nivå. Statoil og de 
andre deltakerorganisasjonene har vært deltakende i forskningsprosjekter som Prosjektstyring 
år 2000 og Demo 2000. Disse etterlyser forskning som kan bidra til proaktiv ledelse og 
styring av muligheter og risiko i prosjektet. Dette innebærer også behov for teoretisk grunnlag 
i forhold til hvordan skape en ledelseskultur som er i stand til å håndtere muligheter og risiko 
i en omskiftlig verden. Det er spesielt behov for mer kunnskap om hvordan analysere og 
håndtere den ytre usikkerheten som prosjekter i et raskt svingende marked er utsatt for. Det er 
her deltakerbedriftene regner med å hente ut størst gevinster.    

3. FoU-utfordring 
I dette forskningsprosjektet vil vi sette søkelyset på hva usikkerhetsledelse og -styring i 
prosjekter vil innebære i et fremtidsrettet perspektiv. Forskningsaktiviteten rettes mot spesielt 
5 områder:  

1. Utvikling av teori/kunnskapsgrunnlag innen usikkerhetsledelse og – styring 
2. Utvikling av prosjektspesifikke hjelpemidler for identifisering og styring av 

usikkerhet i samvirke med organisasjonene som deltar i prosjektet.  
3. Uttesting av teorigrunnlaget og prosjektspesifikke hjelpemidler i caseprosjekter hos 

prosjektaktørene  
4. Sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap 
5.    Utvikling av modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for 

styring av usikkerhet.   
 
1. Utvikling av teori/kunnskapsgrunnlag innen usikkerhetsledelse og – styring. 
Prosjektet vil utvikle ny teori på området styring av usikkerhet (prosess, analyse og 
kommunikasjon). En viktig utfordring her vil bli hvordan vi skal etablere akseptabel 
dimensjonering og kontrollspenn for usikkerhetsstyringen. Dette arbeidet forutsetter at vi 
jobber videre med å avdekke eventuelle internasjonale arbeider som kan være relevante for 
vårt arbeidet. Videre vil vi hente inspirasjon fra tilgrensede fagområder som er relevant for 
vårt arbeid. 
 
2. Utvikling av prosjektspesifikke hjelpemidler for styring av usikkerhet.  
Prosjektet vil utvikle et sett av bedriftsspesifikke produkter i tett samvirke med 
organisasjonene som deltar i prosjektet. Forskningsprosjektet vil fasilitere utviklingsarbeidet i 
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de ulike organisasjonene. Det vil bli opprettet felles forum for diskusjon og refleksjon over de 
faglige problemstillingene som har interesse for alle deltakerorganisasjonene.   
 
3. Uttesting av teorigrunnlaget og prosjektspesifikke hjelpemidler i caseprosjekter hos 

prosjektaktørene.  
Det bedriftsspesifikke produkter vil bli testet i organisasjonen som deltar.  I den sammenheng 
vil forskerne bidra som observatører og de vil bistå med å innhente erfaringer/empiri fra 
bruken av metodene/modellene/verktøyene i de ulike deltakerorganisasjonen.  
 
4. Sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap fra deltagerorganisasjonene.  
I prosjektet deltar virksomheter fra ulike bransjer som er viktige aktører i 
investeringsprosjektene som gjennomføres i Norge. Aktørene har en rekke erfaringer innen 
usikkerhetsanalyse og -styring, men som i ulik grad er dokumentert. Som et ledd i å utvikle 
og systematisere kunnskapsgrunnlaget for ledelse av usikkerhet, må det foretas en kartlegging 
og oppsummering av virksomhetenes erfaringer innen styring av usikkerhet. Videre mener vi 
at vi bør gjennomføre studier og benchmarking av hvordan andre norske og 
nordiske/internasjonale aktører jobber med styring av usikkerhet. 
 
5. Utvikling av Modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for 

styring av usikkerhet.  
For å kunne avgjøre bedriftens faglig modenhet på området styring av usikkerhet forslår vi å 
utvikle en modenhetsmodell for måling av bedriftens evne og nivå på styring av usikkerhet.  
Modellen vil være generisk i formene og vil også kunne benyttes underveis i prosjektet til å 
avgjøre om de konkrete tiltakene som forslåes har den ønskede effekten. 
 
Prosjektledelse er et ungt fagfelt, og prosjektet vil frambringe ny kunnskap som vil befeste 
prosjektledelse ytterligere som eget fagfelt. Problemstillingene i dette prosjektet egner seg 
godt for både dr.grads- og hovedfagsstudenter. Det planlegges to doktorgrader i prosjektet, en 
ved Handelshøyskolen BI og en ved NTNU.  Det at vi har med ulike bransjer som er på ulike 
nivå innen prosjektledelse vil automatisk innebære at bransjene kan lære av hverandre, og 
derigjennom bli bedre til å håndtere usikkerhet i sine prosjekt. 
 

4. Angrepsmåte / metode 
I dette forskningsprosjektet vil deltakere fra Statoil, Telenor, Jernbaneverket, Statens 
Vegvesen, Statsbygg og Forsvaret og forskere fra BI, NTNU og SINTEF samarbeide for å få 
til endring, bedre innsikt, forståelse og bruk av resultater relatert til styring av usikkerhet i 
prosjekt. Det er et mål at det skal være aktive deltakere i alle ledd av prosjektet og 
samhandling er derfor et sentralt element. Forskningsprogrammet har som mål å utforske 
usikkerhetsstyring i prosjekter i et bredt og empirisk perspektiv. Forskningen undersøker et 
fenomen – usikkerhetsstyring – i et komplekst og tilsynelatende uoversiktlig miljø med 
mange faktorer som påvirker. Vi tar utgangspunkt i prosjektet som objekt - prosess – 
organisasjon som spiller sammen med prosjektets omgivelser og ytre miljø og gir dermed et 
holistisk utgangspunkt for casebeskrivelser og analyser (se Eikeland, 1998).  
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Figur 2 Metodisk framgangsmåte 
 
a) Bedriftscase -> Konkrete prosjektcase 

De ulike case PUS får tak i er de sentrale byggesteinene i prosjektet. Ut fra 
disse vil prosjektet adressere konkrete bedrifts- og prosjektspesifikke 
resultater. Bedriftscasene er premissleverandør for de 
forskningsoppgavene som skal utføres. Vi kommer til å ha både en 
induktiv og en deduktiv tilnærming til casene, med et vidt spekter av 

kilder, hentet både fra kvalitative og kvantitative metoder (Yin, R.K, 
2003). Kildene vil bli brukt i et triangulerende forskningsdesign. Det å ha både kvalitative og 
kvantitative kilder vil minske ulempene ved de ulike metodene. De kvantitative 
undersøkelsene vil bidra til et bredere sammenligningsgrunnlag og for å bekrefte kvalitative 
funn i casene.  

Gevinst
Bedriftscase 
Ny kunnskap

 
b) Generiske anvendbare resultater for deltakende bedrifter og prosjekter 

I dette forskningsprosjektet vil forskere og sentrale 
kompetansepersoner fra de ulike bedriftene samarbeide 
for å få til endring, bedre innsikt, forståelse og bruk av 

resultater relatert til usikkerhetsstyring i prosjekt.  Vi har som mål at det skal være aktive 
deltakere i alle ledd av forskningsprogrammet og samhandling er derfor et sentralt element. 
Det er også en målsetting med angrepsmåten / metoden at læring og bruk forsetter etter at 
forskerne har forlatt feltet. Aksjonsforskning er en omdiskutert metode som grunnlag for 
empirisk utprøving av teoretiske årsakssammenhenger, men vil være en produktiv tilnærming 
til utvikling av relevante styringsverktøy og metoder i den enkelte bedrift.2   
 
c) Spredning – offensiv spredning av resultater og informasjon 

Forskningen gjennomføres i flere trinn. De foreløpige 
resultatene testes og evalueres for så å forbedres og 
implementeres. Dette er en arbeidsform tilpasset 
bedriftene som deltar i programmet. Det er viktig for de 

deltakende bedriftene at resultatene som produseres deles underveis i prosjektperioden. Disse 
vil møtes jevnlig for diskusjoner og workshops og forum med forskerne. Deltakerne vil 
dermed holdes fortløpende orientert om prosjektets utvikling, være aktivt involvert med 

                                                      
2 Aksjonsforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsmetode som utføres av forsker i bedriften I 
samarbeid med bedriftens ansatte. Målet for denne type forskning er forbedringer i den aktuelle 
organisasjonen. Metoden forutsetter bred deltakelse i forskningsprosessen og støtter handling for å 
forbedre situasjonen for forskningens deltakere. Metoden tar utgangspunkt i casestudie(r) og støtter seg 
både på kvantitative og kvalitative metoder. 
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utgangspunkt i egen kompetanse og vil komme med tilbakemeldinger og forslag under hele 
prosjektet. Dette, sammen med de konkrete casestudier, datainnsamlinger, analyser, utvikling 
og uttesting sikrer en meget god forankring for implementering og bruk av resultatene i de 
ulike deltakerorganisasjonene. Kunnskapsoverføring gjennom å skape arena for læring på 
tvers av bransjer underveis i prosjektet skal sikres både i prosjektet, og gjennom å bruke 
Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP). Felles for de deltakende norske virksomheter i 
prosjektet er at de er partnere eller medlemmer av NSP, noe som gir en mulighet til spredning 
utenfor prosjektet for utteseting underveis i prosjektperioden. 

5. Prosjektorganisering 
Forskningsprogrammet organiseres som et tverrfaglig samarbeid med bedriftene i førersetet. 
Ressurspersoner fra deltagerbedriftene vil være aktive i prosjektledelsen og i styringen av 
faglig aktivitet i prosjektet. De vil sammen med de akademiske samarbeidspartnerne utvikle 
og teste metodene som kommer ut av forskningsaktivitetene i prosjektet. Fra de akademiske 
fagmiljøene vil NTNU (Institutt for bygg, anlegg og transport, Institutt for produksjon og 
kvalitetsteknikk og Institutt for tverrfaglige kulturstudier), BI Institutt for ledelse og 
organisasjon og SINTEF Teknologi og Samfunn være representert.  

 

 
Figur 3 Organisasjonskart 
Utenom Statoil finnes prosjektdeltakerne i to kategorier. Dette er oppsummert i tabell 1 
 
Tabell 1: Aktører, roller og bidrag i form av kunnskap/kompetanse i prosjektet. 
Aktør Rolle Kunnskap/kompetanse 

de bidrar med 
Personer de 
bidrar med 

Statoil Prosjektleder, 
delprosjektledere, 
hovedsøker, deltakere i 
arbeidspakker, leder 
av styringskomité, 
deltaker i 
referansegruppen, 
stiller med case 

Prosjektledelse. State-of-
the-art kunnskap innen 
prosjektledelse generelt og 
usikkerhetsstyring spesielt 
innen olje- og 
gassprosjekter. 

Helge 
Albertsen,  
 
Tor Inge 
Johansen 

Øvrige 
deltakerorganisasjoner: 
Forsvaret, 
Jernbaneverket, 
Statsbygg, Statens 
Vegvesen, Telenor 

Stille med case, 
deltakere i 
delprosjektene, en 
deltaker i 
styringskomité, og 
referansegruppe  

State-of-the-art kunnskap 
innen prosjektledelse 
generelt og 
usikkerhetsledelse spesielt 
innen hver sin bransje, og 
dermed de ulike typer 
prosjekt.  
 

Se liste 
vedlagt  
søknad 

Akademia: Ass.Prosjektleder Forskningsmetodikk, Agnar 
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BI, NTNU og SINTEF akademia, 
delprosjektledere, 
deltakere i 
arbeidspakker, 
deltakere i 
styringskomiteé 
deltakere i 
arbeidspakker, 
ansvarlig for 
formidling og 
kunnskapsoverføring 

Prosjektledelse, State-of-
the-art kunnskap nasjonalt 
og internasjonalt når det 
gjelder prosjektledelse og 
usikkerhetsledelse. 
Kunnskap i benchmarking 
og formidling. 

Johansen 
 
Se liste over  
CVer 

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

 
 Statoil har som målsetning å bli forvalter av usikkerhet i verdensklasse.  

Forskningsprosjekt vil skape grunnlag for forbedringer som er helt nødvendig for å 
kunne møte fremtidens utfordringer i håndtering av usikkerheter. 

 Om Statoil skulle finansiert arbeidet selv, ville det ikke vært mulig å utforme prosjektet 
som det brede samarbeidet det nå representerer. Statoil ville da vært åpenbar prosjekteier 
og prosjektet ville ikke kunne blitt den nøytrale arenaen for diskusjon på tvers av 
bransjer og aktører som det skisserte prosjektet har potensial for.  

 Dette prosjektet vil gi Statoil tilgang på ny kompetanse og erfaringer fra andre bransjer 
og institusjoner nasjonalt og internasjonalt.  Det er stor knapphet på kompetent personell 
i Statoil til å gjennomføre denne type utvikling og forbedringssprosjekter. 

 
Internasjonalt samarbeid. 
Det legges opp til et internasjonalt samarbeid innenfor akademia, gjennom å knytte prosjektet 
til ledende krefter innenfor retningen som studerer prosjekter som en del av omgivelsene. De  
internasjonale samarbeidspartnerne vil primært bidra: 
 

• med kunnskap om eksisterende forskningsfront innenfor de spesifikke områder der de 
er aktive 

• innsikt i praksis i eget land innenfor ulike bransjer 
• som diskusjonspartner i løpet av forskningsprosjektet, typisk gjennom deltakelse på 

workshops/seminarer 
• som vertskap for workshops/seminarer i eget land der forskere og bedrifter fra 

prosjektet kan få innsikt i aktuell forskning ved institusjonen. 
 
Det er lagt vekt på å ha med nordiske partnere for å utvikle prosjektledelse i tråd med 
nordiske ledelsesprinsipper, som skiller seg en del fra engelske, amerikanske eller 
sentraleuropeiske. Samtidig er disse institusjonene ledende innenfor sine emner av 
fagområdet. Etablerte samarbeidsforhold finns allerede med flere av de ledende europeiske 
universiteter, og et fordypende samarbeid innen forskningsprogram kommer primært til å skje 
med to utvalgte partnere. Disse komplimenterer den kompetansebasis som finnes blant 
forskergruppen og tilfører også en interessant empirisk variasjon. Utvalgte partnere utgjør i 
første omgang:  
 

• Handelshøyskolen i København, Danmark 
• LiU School of Management, Linköpings universitet, Sverige 
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Ved Handelshøyskolen i København finns lang tradisjon for forskning på prosjektledelse. 
Nylig har man dessuten etablert et senter for forskning og undervisning innenfor 
byggsektoren. Ansvarlig ved Handelshøyskolen i København er Professor Kristian Kreiner. 
Ved Linköpings universitet finnes et nyetablert excellence senter innen prosjektledelse. Her 
forsker man på forskjellige bransjer og forskergruppen har et omfattende nettverk innenfor 
svensk industri. Ansvarlig ved Linköpings universitet er Docent Jonas Söderlund. Disse 
kontaktene supplerer det norske partnernettverk som er etablert innenfor 
forskningsprogrammet.  
 
I dette prosjektet ønsker vi å utnytte våre internasjonale kontakter på flere måter. Foruten 
muligheten for å arrangere workshops/konferanser med internasjonale forskere, har vi også 
planlagt å gjennomføre sammenlignende studier med forskerne i København og Linköping. 
En mulighet er å identifisere ulike strategier for arbeidet med usikkerhetshåndtering og 
sammenligne innovative angrepssett når det gjelder mulighetsidentifisering. Vi mener også at 
forutsetningen for å identifisere forskjeller mellom bransjer, sektorer og bedrifter er god med 
tanke på den empiriske bredden som oppnås gjennom det internasjonale samarbeidet. Vi har 
videre diskutert muligheten for at forskere i programmet kan oppholde seg en kortere periode 
ved disse institusjonene for på den måten styre det internasjonale samarbeidet. 

6. Plan for hovedaktiviteter og milepæler inkl prosjektleveranser ved de 
angitte milepæler 

1  Prosjektledelse 1.8.06 31.12.10

1.1 Koordinnering, planlegging og oppfølging 1.8.06 31.12.10

1.2 Forum 1.10.06 1.7.10

2 Bedriftscase 1.8.06 1.07.10

2.1 Avklare bedriftenes ambisjonsnivå og fagligståsted
1.8.06 31.12.06

2.2 Avklaring av bedriftenes utfordringer 1.9.06 31.12.06

2.3 Utvikle konkret bedriftsspesifikke leveranser 1.9.06 1.07.09

2.4 Testing av bedriftsspesifikke leveranser 1.1.07 1.7.10

2.5 Videreutvikling og formidling 1.1.07 1.7.10

3 Modenhetsmodell for styring av usikkerhet

1.9.06 1.7.10

3.1
 Utvikling av målemetoder for effekten av 
usikkerhetsstyring (KPI’er)

1.9.06 31.12.06

3.2 Uttesting og måling av tiltak ute i prosjekter. 1.1.07 1.7.10

3.3 Formidling av resultater 1.4.07 1.7.10

4
Etablering av teorigrunnlag innen 
usikkerhetsledelse og – styring

1.1.07 31.12.10

4.1
  Usikkerhetsledelse og – styring, 
terminologioppklaring

1.1.07 31.12.10

4.2 Utvikling av nødvendig kunnskapsgrunnlag 

1.1.07 31.12.10

4.3 Formidling 1.4.07 31.12.10

5
Usikkerhetsledelse og styring – Kultur og 
organisering

1.1.07 1.7.10

5.1
 Utvikling av kunnskap om organisering av 
usikkerhetsledelse i et livsløpsperspektiv.

1.1.07 31.12.08

5.2
Utvikle dimensjoneringskriterier for prosjektledelse 
og –styring med usikkerhetsfokus

1.1.07 01.07.08

5.3
Usikkerhetskultur i et 
mulighetsperspektiv

01.07.08 1.7.10

5,4 Formidling 1.10.07 31.12.08

6 Generell formiddling av resultater

1.4.07 1.7.10

6.1  Temadager i NSPs regi 1.3.07 31.12.10

6.2
Foredrag på nasjonale og
internasjonale prosjektkonferanser

1.1.06 31.12.09

6.3 Papers Internasjonale tidskrifter 1.10.06 31.12.07

6.4 Annen publisering WEB med mer 1.4.09 31.3.10

7 Studentaktivitet 
7.1 Doktor grad 1 1.10.06 30.6.09

7.2 Doktor grad 2 1.1.07 31.12.09

7.3 Master grad oppgaver 1.08.06 31.12.10

2010
Nr Hovedarbeidspakker

Start Slutt 2006 2007 2008 2009

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

1 09/01/06  Prosjektets styringsdokument utviklet og godkjent 
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Milepæl Når Hva skal leveres 
2 01/12/06 

 
 Utviklet retningslinjer for måling av usikkerhetskultur i 

organisasjoner 
 Case etablert i Statoil, Statens Vegvesen, Statsbygg, Forsvaret, 

Jernbaneverket og Telenor. 
3 
 

31/12/06 
 

 Oversikt over metoder, verktøy og teknikker som anvendes i 
daglig usikkerhetsledelse i deltagerbedriftene  

 Oversikt over metoder, verktøy og teknikker fra litteratur 
 Beste praksis innen usikkerhetsledelse innenfor de ulike 

prosjektorganisasjonene kartlagt og beskrevet. 
4 1/05/07 

 
 Dimensjoneringskriterier for prosjektteam inklusiv 

rollebeskrivelser og kompetansekrav utviklet 
 Første versjon av bransje/prosjektspesifikke retningslinjer utviklet  
 Første versjon av retningslinjer/guidelines for usikkerhetsledelse 

dvs. beskrivelse av de ulike aktørene (eier/sponsor, 
porteføljeforvalter og prosjektleder) funksjon og rolle i prosjektets 
ulike faser. 

 Første utkast til organisatoriske retningslinjer og 
incentivmekanismer for mulighetssiden av usikkerheten utviklet 

 Første utkast retningslinjer for analyse av restfleksibilitet og 
kost/nytt vurderinger i et livsløpsperspektiv 

5 
 

1/07/07 
 

 Første versjon av standardisert metode for usikkerhetsledelse som 
angir hovedtrinnene eller prosessene som prosjektledelsen har 
ansvar for i prosjektets ulike faser  

6 01/07/09 
 

sluttført 

 Endelig versjon Standardisert metode for usikkerhetsledelse 
 Endelig versjon organisatoriske retningslinjer og 

incentivmekanismer for mulighetssiden av usikkerheten utviklet 
 Endelig versjon retningslinjer/guidelines for usikkerhetsledelse 
 Endelig versjon retningslinjer for måling og utvikling av 

usikkerhetskultur i organisasjoner  
 Implementeringsstrategi utviklet 

7 Meido 
09 

 Resultatene fra prosjektet publisert nasjonalt (prosjekt 2009) og 
internasjonalt (enten i tidsskrift eller på konferanse) 

8 30/06/09  Første doktorgrad ferdigstilt 
9 3/12/09  Formidlingsmateriell (kurs med mer utviklet) 

 Andre doktorgrad ferdigstilt 
10 15/10/10  Resultatene fra prosjektet publisert nasjonalt (prosjekt 2010) og 

internasjonalt (enten i tidsskrift eller på konferanse) 
11 1/12/10  Sluttkonferanse for prosjektet gjennomført  
12 31/12/10 

Sluttført 
 Administrativ avslutning av prosjektet gjennomført 

 

7. Kostnader pr. utførende partner 
Prosjektets planlagte kostnader er fordelt i tabell 3 og 4 
Kostnadsplan 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Sum
Personell og inderekte kostnader 1.350.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 12.150.000
Innkjøp av FoU Tjenester 1.837.500 3.650.000 3.650.000 3.362.500 2.500.000 15.000.000
Utstyr 0
Andre driftskostnader (reiser i forbindelse med prosjektet) 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 900.000
Total sum 3.287.500 6.550.000 6.550.000 6.262.500 5.400.000 28.050.000  
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Kostnadsted 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Sum
Næringsliv 1.700.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 13.300.000
Instittutsektoren 1.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 8.200.000
UoH -sektor 437.500 1.450.000 1.450.000 1.162.500 300.000 4.800.000
Andre sektorer 0
Utlandet 150.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.750.000
Total sum 3.287.500 6.550.000 6.550.000 6.262.500 5.400.000 28.050.000  
 
I tabell 5 viser vi hvordan finansiering og egeninnsatsen fordeles på prosjektets 
hovedaktiviteter. 

Forskningsaktiviter 2006 2007 2008 2009 2010 Sum totalt
1 Prosjektledelse 225.500 463.000 503.000 612.500 575.000 2.379.000
2 Bedriftscase 700.000 600.000 300.000 575.000 350.000 2.525.000
3 Modenhetsmodell for �styring av usikkerhet 250.000 250.000 150.000 350.000 250.000 1.250.000
4 Etablering av teorigrunnlag innen usikkerhetsledelse og – styring 200.000 325.000 475.000 475.000 725.000 2.200.000

5
Usikkerhetsledelse og styring
 – Kultur og organisering 0 550.000 650.000 450.000 400.000 2.050.000

6 Generell formiddling av resultater 130.000 510.000 620.000 380.000 400.000 2.040.000
7 Studentaktivitet 432.000 1.152.000 1.152.000 720.000 3.456.000

15.900.000
Egeninnsats 2006 2007 2008 2009 2010 Sum egen

1 Prosjektledelse 0 0
2 Bedriftscase 600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 5.400.000
3 Modenhetsmodell for �styring av usikkerhet 0 0
4 Etablering av teorigrunnlag innen usikkerhetsledelse og – styring 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.350.000
5 Usikkerhetsledelse og styring� – Kultur og organisering 300.000 600.000 600.000 600.000 600.000 2.700.000
6 Generell formiddling av resultater 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.350.000
7 Studentaktivitet 150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.350.000,00

1.350.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 12.150.000,00  
 
Inkludert i kostnadene er to doktorander. Forskningsrådets andel utgjør ca 42 % av prosjektet. 

8. Finansiering pr. partner 
Vi har avtale med 6 partnere om å bidra med egen innsats verd 400 000 kroer hvert år i de 5 
årene som prosjektet varer. 5 av disse går inn med 500 000 kroner i direktestøtte til prosjektet. 
I tilegg vil Norsk senter for prosjektledelse bidra med 1750 000 kroner over prosjektperioden.   
 
Finansierings partner Direkte finansiering 4,5 år Forpliktet 

egeninnsats  
4,5 år 

Totalt sum 
4,5 år 

Statoil (hovedsøker) 500 000 1 800 000 2 300 000
Forsvaret  500 000 1 800 000 2 300 000
Statsbygg 500 000 1 800 000 2 300 000
Telenor 1 800 000 1 800 000
Jernbaneverket 500 000 1 800 000 2 300 000
Statens vegvesen  500 000 1 800 000 2 300 000
Norsk senter for 
prosjektledelse  

1 750 000 1 350 000 3 100 000 

Sum 3 540 000 11 500 000 16 400 000
Sum søkt forskningsrådet  11 650 000
SUM totalt hele prosjektet  28 050 000
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DEL 2: Resultatutnyttelse 

9. Overordnet ide 
Den overordnede prosjektideen for prosjektet er å skape en ny kultur for håndtering og styring 
av usikkerhet i deltagerbedriftene. Prosjekter er i sin natur usikre og må forholdet seg til 
potensialer for oppside og nedside for å sikre verdiskapning. Dette prosjektet skal undersøke 
hvordan man etablerer en prosjektkultur innen usikkerhetsstyring og hvordan potensielle 
muligheter systematisk kan bli behandlet i et livsløpsperspektiv. Dette skal bidra til at 
prosjekteier får riktigere leveranser per investert krone.  
 
Effekten fra prosjektet vil være at fremtidens store investeringsprosjekter oppnår bedre 
gevinstrealisering som følge av at prosjektene utløser de ”riktige” mulighetene, 
restfleksibilitet utløses og konsekvensene av risiko blir minimalisert. I tillegg til leveransene 
fra prosjektet, er det et samfunnsmessig mål at prosjektets resultat på sikt skal bidra til at store 
norske private og offentlige prosjektaktører utvikler en proaktiv usikkerhetskultur hvor de 
ulike aktørenes roller i prosjektet er avklart for alle prosjektets faser. Derfor er det av 
betydelig verdi at flere store aktører i prosjektledelse deltar i prosjektet. Dette bidrar til at 
kunnskapen utvikles i samarbeid og at kunnskapen raskere blir anvendt i den norske 
prosjektkulturen. I et samfunnsmessig perspektiv vil prosjektet bidra til at samfunnet får bedre 
leveranser pr investert krone i prosjekter som igangsettes.  

10. Innovasjon/nyhetsgrad 
Prosjekter har tradisjonelt vært betraktet som lukkede systemer. Dette prosjektet betrakter 
prosjekter som åpne systemer. Prosjektet skal koble usikkerhet inn i den daglige prosjektledelse 
for således å bidra til prosjekter som gir bedre gevinstrealisering. 
 
I nåværende prosjektledelsesteori anses prosjekter som isolerte enheter (lukkede systemer) 
som planlegges, styres og gjennomføres for å levere bestemte resultater. I nyere prosjektteori 
vektlegges det at prosjekter eksisterer i en omskiftelig verden og at prosjekter må utvikle seg i 
takt med de omgivelsene de er en del av (åpne systemer). Dette prosjektet bidrar til et steg 
videre i utvikling av faget prosjektledelse ved at man settes i stand til å utøve prosjektledelse i 
en omskiftelig verden der prosjektet utvikler seg i takt med omgivelsene. Dette ved å bidra 
med modeller, metoder og systemer for å kunne koble usikkerhetsanalyser til den daglige 
ledelse av prosjekter, utnytte potensialet i positiv usikkerhet og samtidig håndtere risiko i 
prosjektet.  
Forskningsprosjektets resultater vil bidra til at prosjekter gjennomføres bedre og vil gi 
større nytte både for samfunnet og bedriftene som deltar. 

11. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift 
Gjennom samtaler med de ulike bedriftene har vi kartlagt områder for potensiell gevinst ved å 
innføre praktisk usikkerhetsstyring. Det er gjort et anslag for samlet potensiell gevinst for hver 
av bedriftene. Det viste seg å være vanskelig å splitte de potensielle områdene for gevinst i 
kvantitative størrelser. Derfor beskrives disse områdene kvalitativt der vi ikke har tallstørrelser. 
Det er varierende modenhet i de ulike virksomhetene knyttet til usikkerhets ledelse og styring.  
 
Det største gevinstpotensialet ligger i styring av ytre usikkerhet og utnyttelse av prosjektets 
mulighetsside. Her er det identifisert et stort behov for nyutvikling og innovasjon. Gevinstene 
som er identifisert i de enkelte selskapene er i stor grad relevante for en rekke virksomheter 
som gjennomfører store prosjekter. Med dagens prosjektportefølje vil en forbedring på 1 til 2 % 
( 0,7 – 1,4 mrd) gi betydelig gevinst for samfunnet og deltagerbedriftene, se vedlegg 1 Plan for 
utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift.   
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I fremtiden vil effektiv usikkerhetsstyring være et essensielt innsatsområde for å sikre suksess i 
en økende omskiftelig verden. Verdien av prosjektet vil gi betydelig bidrag til at prosjektene 
skal kunne sikre seg suksess innenfor sine foretningsområder. 
 

 At man får valgt de riktig/beste prosjektene i den tidlig fasen.  
 Sikre styring av forutsetninger og usikkerheter i gjennomføringsfasen med henblikk på 

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

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

 
Av plasshensyn med det store antall deltakere i prosjektet, er de detaljerte planene for den 
enkelte bedrift plassert i vedlegg til søknaden, se vedlegg 1 Plan for utnyttelse av FoU. En 
oppsummering av disse planene presenteres her, fordelt på de to kategoriene av deltakende 
organisasjoner. 
 
Aktører som er prosjekteiere 
Prosjektet omfatter både private prosjekteiere (Statoil og Telenor), og offentlige prosjekteiere 
(Statsbygg, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Forsvaret). Den grunnleggende forretningsideen 
for disse prosjektdeltakerne er å oppnå en bedre styring av sine prosjekter, både med hensyn til 
å unngå risiko og ikke minst å utnytte muligheter. Til sammen gjennomfører selskapene 
prosjekter for ca 70 milliarder per år.  Selv små prosentvise forbedringer, enten gjennom 
unnvikelse av negative effekter eller utnyttelse av positive muligheter, vil representere store 
beløp for de privat eide selskapene, de offentlige prosjekteierne og samfunnet forøvrig.  
 
I bedriftsøkonomiske termer er anslagene fra prosjekteierne at forskningsprosjektet kan bidra til 
besparelser på flere millioner kroner årlig. For noen er tallet ikke nærmere presisert, for flere av 
aktørene er det kvantifisert opp til 100 millioner kroner per år. Dette fordeler seg på reduserte 
kostnader ved at prosjekter i større grad holder seg innenfor styringsmålet, samt gevinst for 
virksomhetene ved at tidsmålet og riktigere kvalitet oppnås. For å realisere disse 
målene/gevinstene er det etablert detaljerte planer for hver aktør. Disse inneholder typisk faser 
knyttet til utvikling av nye, interne rutiner basert på forskningsresultatene, identifikasjon av 
referanseprosjekter for utprøving av de nye rutinene, gjennomføring av utprøving og 
gjennomgående implementering av ny praksis i organisasjonene. Risikoelementene identifisert 
av prosjekteierne er primært knyttet til egen organisasjons evne til å sette av tid til 
forskningsprosjektet og endringsmotstand mot nye rutiner og metoder.  
 
Akademiske aktører 
Prosjektet har med tre akademiske deltakere. Den grunnleggende forretningsideen for disse er å 
anvende resultatene i videre forskning og utdanning. Fornyelse i utdanning krever tilgang på 
empiriske forskningsresultater slik at man tilfredsstiller kravene til forskningsbasert 
undervisning. For de akademiske aktørene er nyhetsgraden knyttet til det forskningsmessige 
satsningsområde, som er helt i front med hensyn til hvordan usikkerhet betraktes og styres 
internasjonalt. I bedriftsøkonomiske termer er det vanskeligere å kvantifisere effekten av 
prosjektet. Økt undervisningskvalitet gjennom å kunne tilby ny kunnskap vil kunne føre til flere 
studenter innen fagområdet, mens deltakelse i forskningen vil posisjonere aktørene bedre for 
fremtidig gjennomslag i EU/Forskningsrådet. Resultatene vil løpende bli implementert i 
undervisningsopplegg og relaterte forskningsprosjekter. Risikoelementene identifisert knytter 
seg til i hvilken grad de ulike aktørene evner å arbeide sammen. Nytten kan deles inn i nytte for 
a) bedriftene/deltakerne, b) bransjen/fagområdet som helhet, og c) samfunnsøkonomisk gevinst. 
Dette kapitlet diskuterer nytten for bedriftene/deltakerne og fagområdet. Samfunnsøkonomisk 
nytte er diskutert i kapittel 13 b). Se kapittel 13 a) for nytteeffekter for de akademiske aktørene. 
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12. Miljøkonsekvenser 
Forskningen skal bidra til bedre prosjektledelse gjennom innføring av livsløpsperspektiv, 
realisering av usikkerhetens mulighetsside, samt bedre risikohåndtering i prosjekter. Dette vil 
på sikt kunne gi nye koblinger som gir positive miljømessige konsekvenser 
 
Prosjektledelse har tradisjonelt ikke hatt livsløpsperspektiv i sin planleggingshorisont. 
Gjennom å trekke livsløpsperspektivet inn i prosjektledelse, må vurderinger knyttet til drift / 
vedlikehold og utrangering trekkes inn. I slike vurderinger vil miljømessige konsekvenser 
komme som en naturlig del av prosjekter og bli tatt hensyn til. Usikkerhetsanalyser peker på 
muligheter og risiko. Ved å trekke disse aktivt inn i ledelse av prosjekter, kan realisering av 
muligheter i prosjektet innebære at prosjektledelsen står overfor valgsituasjoner av 
miljømessige betydning som ellers ikke ville ha blitt realisert. Videre vil bedre håndtering av 
risiko begrense mulighetene for at man kan komme i miljømessig uheldige situasjoner. 

13. Øvrige nytteeffekter 
a) Betydning for involverte FoU-miljøer  
Prosjektet er sentralt i forhold til å utvikle fagområdet og for å sikre videre rekruttering gjennom 
doktorgrader. Prosjektet danner fundamentet for undervisning ved NTNU og Handelshøyskolen 
BI. 
Prosjektet vil være av stor betydning for de involverte FoU-miljøene. NTNU, SINTEF og 
Handelshøyskolen BI har i en årrekke jobbet med forskning og undervisning innen 
prosjektledelse. Både PS2000, NSP og Concept er forskningsprosjekter / forsknings-
programmer innen prosjektledelse der NTNU og SINTEF har vært involvert, og det er årlig 
en rekke studentoppgaver som skrives innenfor prosjektledelsesfaget. Dette prosjektet vil 
bidra til at de eksisterende fagmiljøene kan videreutvikles og forsterkes sin posisjon på 
området usikkerhetsstyring. I tillegg vil dette prosjektet bidra til at man for utvidet 
fagmiljøenes faglige ståsted ved å utvikle ny kunnskap innen usikkerhetsledelse. Et 
undervisningsopplegg innen usikkerhetsledelse vil bli etablert som et resultat av prosjektet. 
Dette kan implementeres i kurs på masternivå ved NTNU/BI, og i kurs i etter- og 
videreutdanningstilbudet ved NTNU/BI. Det vil bli knyttet prosjekt- og masteroppgaver opp 
mot prosjektet. Erfaringsmessig fungerer det svært godt å knytte studentene opp mot 
pågående prosjekter. Det gir studentoppgavene aktualitet og kobler studentene opp mot 
bedrifter, noe som er motiverende for studentene.  
 
b) Betydning for andre enn prosjektdeltagerne 
Prosjektet vil medføre bedre utnyttelse av skattepengene i forbindelse med offentlige 
investeringer. Prosjektet medfører økt ”standing” i utlandet av norsk næringsliv knyttet til 
investeringsprosjekter. 
Samfunnet vil oppnå bedre utnyttelse av skattepengene i form av at offentlige 
investeringsprosjekter holder budsjettene eller eventuelt leverer resultater for mindre enn 
avsatt investeringsbudsjett. Som brukere av offentlige investeringer kan vi oppnå økt 
nytteeffekt av investeringene gjennom at de offentlige aktørene implementerer 
usikkerhetsstyring i sine prosjekter. I forbindelse med private investeringsprosjekter, vil økt 
evne og kompetanse til å lede store investeringsprosjekter, medføre en bedret ”standing” av 
norsk næringsliv som aktører i investeringsprosjekter. Dette vil gi bedre 
konkurransemuligheter for norsk næringsliv i konkurranse i utenlandske markeder. 

14. Informasjon og resultatspredning. 
Det etableres en åpen arena for erfaringsutveksling mellom deltagerne i prosjektet (FORUM). I 
tillegg vil Norsk senter for prosjektledelse spille en aktiv rolle ved å bidra til at resultatene 
spres på temadager og konferanser. Resultatene vil bli formildet gjennom vitenskapelige 
journaler, konferanser og undervisning ved NTNU og Handelshøyskolen BI. 
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Prosjektet vil benytte ulike kanaler for spredning av resultater, funn og erfaringer. 
Hovedsakelig vil distribusjon bestå av publiseringer, interne og eksterne workshops samt 
interne og eksterne seminarer. For å øke spredningen av resultatene vil etablerte nettverk som 
Norsk senter for prosjektledelse og Norsk forening for prosjektledelse benyttes for spredning 
til medlemmer, gjennom deres nettsteder, publikasjoner og deres søsterorganisasjoner i 
Norden. Dette vil gi et stort nedslagsfelt innenfor akademia og prosjektmiljøet i Norden. 
Resultatene planlegges publisert i vitenskapelige journaler med referee-ordning. Prosjektet 
har som målsetting å delta på minst fire internasjonale konferanser for presentasjon av 
vitenskapelige artikler. Resultater og funn er planlagt benyttet i undervisningen ved NTNU og 
Handelshøyskolen BI. 
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1 Bakgrunn for prosjektet 
Praktisk styring av usikkerhet i et eier perspektiv (PUS) er et BIA -prosjekt finansiert av forskningsrådet og 
med Norsk senter for prosjektledelse og Statoil, Statsbygg, Telenor, Forsvaret, Statens Vegvesen og 
Jernbaneverket. Prosjektdeltagerne forvalter en prosjektportefølje på ca 70 milliarder kroner årlig. Det er 
derfor helt sentralt at disse aktørene evner å styre sine prosjektporteføljer og enkeltprosjekter på en effektiv 
måte. Ikke minst er ny forståelse og innsikt i hvordan usikkerhet kan håndteres sentralt for å oppnå positive 
effekter og bedre styring 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet som arbeidsform står sentralt i utvikling av det norske samfunn, både innen offentlig virksomhet 
og innen næringslivet. I prosjekter innen en rekke viktige områder som olje og gass, vegbygging, 
byggeprosjekter og IT stilles det strenge krav til kvalitet og effektivitet som bidrar til at prosjektene må 
gjennomføres med en stor grad av usikkerhet. Den ytre usikkerheten vil øke i fremtiden som følge bl.a. av økt 
internasjonal konkurranse og globalisering. Potensialet for å håndtere usikkerhet korrekt for den enkelte 
bedrift og samfunnet for øvrig blir dermed stort. (Bør forklares, sammenheng, mm) JPL 
 
Målet med PUS-prosjektet er å sette fokus på ledelse og kultur for praktisk styring av usikkerhet i prosjekter, 
og derigjennom utvikle en ny måte å tenke, lede og styre prosjekter på. 
 
Prosjektet har fått en grunnfinansiering fra Norges Forskningsråd og skal gjennomføres innunder 
forskningsprogrammet ”Brukerstyrt innovasjonsarena”. Statoil AS er prosjektansvarlig overfor 
Forskningsrådet og deltar i et konsortium som består av Norsk senter for prosjektledelse (NSP), Forsvaret, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Statsbygg og Telenor ASA. 

1.2 Forutsetninger 

Prosjektets forutsetninger og rammebetingelser er beskrevet i følgende dokumenter som denne 
prosjektplanen bygger videre på: 
 
1. Prosjektbeskrivelsen, dvs. beskrivelsen som var grunnlaget for søknad og godkjenning i Forskningsrådet, 

og som også inngår i kontrakten med Forskningsrådet. 
2. Kontrakt mellom Norges Forskningsråd og Statoil 
3. Konsortieavtale mellom konsortiedeltakerne Statoil, Norsk senter for prosjektledelse, Forsvaret, 

Jernbaneverket, Statens vegvesen, Statsbygg og Telenor. 

1.3 Mandat til prosjektet 

Prosjektgruppen har fått mandat til å gjennomføre PUS-prosjektet i samsvar med de målene og rammene 
(leveranser, kostnad, tid) som er gitt i denne prosjektplanen. 
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2 Mål og avgrensninger 
Prosjekts mål er blitt utviklet i løpet av søknadsprosessen og videre bearbeidet i et målseminar høsten 2006. 
Målene som er skissert vil kunne bli justert i løpet av prosjektperioden. Gjeldene målsetninger for prosjekt er 
oppdatert i prosjektplanene (dette dokumentet). 
 
Resultatmålene og effektmålene er ikke revidert i denne utgaven. 
Delmål er justert og tidligere delmål er vedlagt som vedlegg 1 

2.1 Effektmål (formål) 

Prosjektet skal skape resultater som kan påvirke kulturen i norske bedrifter i forhold til styring av usikkerhet i 
komplekse prosjekt. Med dette mener vi å bidra til en bevissthet om at prosjekter i sin natur er usikre og at 
prosjektene må forholde seg til oppside (muligheter) og nedside (risiki) for å sikre verdiskapning. 
 
De mer spesifikke effektmålene er at prosjektet skal: 
 
• Bidra til en prosjektkultur der potensielle muligheter systematisk blir behandlet i et livsløpsperspektiv og 

hvor prosjektene betraktes som åpne systemer.  
• Bidra til at prosjekteier får riktigere leveranser per investert krone i prosjekter. 
• Bidra til systematisk kompetanseheving innen usikkerhetsstyring. 

2.2 Resultatmål 

Dette prosjektet vil levere resultatmål på to områder, bedriftsspesifikke og forskningsspesifikke resultater. 
 
Bedriftsspesifikke resultater 
 

Resultatmål/Leveranser Kommentarer 

Enkelt, gjennomprøvd og standardisert 
teorigrunnlag bestående av generiske metoder, 
verktøy, sjekklister for usikkerhetsstyring i de ulike 
faser av prosjekt som: 

a. Kan tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike 
rollene i prosjektet.  

b. Etableres som praksis hos prosjekteierne og ses i sammenheng 
med øvrige styringssystemer. 

c. Ser prosjektet i et livsløpsperspektiv, mot både samfunnsmål, 
effektmål og resultatmål til prosjektet 

d. Undersøker mulighetssiden av usikkerhet, så vel som risiko 
e. Bygger på en terminologi og en forståelse av denne som er 

felles for aktørene.  
 

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

a. Dimensjonere prosjektstyringen slik at den er tilpasset 
usikkerheten. 

b. Bemanne prosjektet riktig i forhold til dets usikkerhet – i 
forhold til besluttet kontrollspenn og dimensjoneringskriterier. 
 

Modenhetsmodell med konkrete Key Performance 
Indicators (KPI) for styring av usikkerhet. 
 

Modellen skal kunne: 
a. Benyttes til å måle dagens nivå på styring av usikkerhet på to 

nivåer, prosjekteier og prosjektledelsen nivå. 
b. Måle både tidligfase og gjennomføringsfasen og driftsfasen.  
c. Tilpasses hver enkelt bedrifts prosjekttyper 

 

Retningslinjer for implementering av metodikken 
som er bransjespesifikk og rollespesifikk. 

Implementeringsplanen har som mål å gi svar på hvordan bygge en 
"usikkerhetskultur" i bedriften 
 

Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg  Skal holdes i regi av prosjektdeltakerne. 
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Generiske resultatmål fra forskningen: 
 

Resultatmål/Leveranser Kommentarer 

En praktisk håndbok ”Usikkerhetsstyring i 
prosjekt” 

Beskriver metodikken og utfordringene knyttet til praktisk 
usikkerhetsstyring på en pedagogisk måte. 

To fullførte PhD-grader i løpet av prosjektperioden Innenfor temaet usikkerhetsledelse og usikkerhetsstyring. 

Skape bevissthet om praktisk usikkerhetsstyring 
gjennom spredning av resultatene fra 
forskningsprosjektet i form av: 
 

a. Temadager med fokus på ledelse og styring av usikkerhet og 
erfaringsutveksling mellom organisasjoner. 

b. Kontinuerlig oppdatert web-side underveis i prosjektet, og i 
etterkant av prosjektet. 

c. 2 til 4 tidskriftsartikler innen temaet usikkerhetsledelse. 
d. 2 til 4 konferanseartikler innen temaet usikkerhetsledelse. 

Minimum 20 prosjektoppgaver og masteroppgaver 
i løpet av prosjektperioden. Ved NTNU og BI 

Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg  Skal holdes i regi av de akademiske partnerne. 
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Prosjektets delmål – revidert versjon1

 
Milepæl 

Leveranse-
dato 

Leveranse Ansvarlig 

1 25/04/07 Prosjektplan  
 Prosjektets styringsdokument utviklet og godkjent 

 AP1 

2 02/05/07 Notat Første utkast retningslinjer for analyse av restfleksibilitet 
og kost/nytt vurderinger i et livsløpsperspektiv 

 Første versjon av standardisert metode for usikkerhetsledelse 
som angir hovedtrinnene eller prosessene som 
prosjektledelsen har ansvar for i prosjektets ulike faser 

Rapport 1 
 Litteraturstudie Modenhet og KPIer gjennomført 

 AP3 
 
 
 
 
 AP4 

3  15/05/07 Notat – oppsummering av begreper utarbeidet  
DBpus 

 Data base for prosjekt (PUSbase etablert) 

 AP2 
 AP3 

4 01/06/07  Gjennomført kvantitativ spørreundersøkelse i alle 6 bedrifter  
 Gjennomført dybde intervjuer i alle 6 bedrifter 

 AP3 
 AP5 

5 15/06/07 Notat klargjøring av samarbeidsform og arbeidsform mot bedrift 
Forum 1 

 FORUM 1 gjennomført  - ref 3.4 

 AP4 
 AP1 

6 01/07/07 
 

 Arbeidsomfang i delprosjekt er definert og igangsatt med 
tilhørende planer. Kontakt med aktuelle case i Statoil, Statens 
Vegvesen, Statsbygg, Forsvaret, Jernbaneverket og Telenor 
etablert. 

Halvårsrapport Forskningsrådet oversendt 

 AP3 
 

 
 
 AP1 

7 01/10/07 
 

Rapport/notat AS-IS bedriftsperspektiv 
 Oversikt over metoder, verktøy og teknikker som anvendes i 

daglig usikkerhetsledelse i deltagerbedriftene  
 Beste praksis innen usikkerhetsledelse innenfor de ulike 

prosjektorganisasjonene kartlagt og beskrevet. 
 Første versjon av bransje/prosjektspesifikke retningslinjer 

utviklet  
 Første versjon av retningslinjer/guidelines for 

usikkerhetsledelse dvs. beskrivelse av de ulike aktørene 
(eier/sponsor, porteføljeforvalter og prosjektleder) funksjon 
og rolle i prosjektets ulike faser. 

 AP3 

8 15/10/07 FORUM 2  
 Forum gjennomført – ref 3.4 

 AP1 

9 1/11/07 Artikkel KPIer  innen usikkerhetsstyring  AP4 
10 15/11/07 Rapport kunnskapsgrunnlag 

 Oversikts kap fra AS-IS 
 Oversikts kap fra modenhet og KPI 
 Oversikt over metoder, verktøy og teknikker fra litteratur 

 AP2 
 AP3 
 AP4 
 AP5 

11 ?  Incentiv/prestasjonsindikatorer  for mulighetssiden av 
usikkerheten utviklet 

 

Uklart om 
og hvilke 
AP som 
bør løse 
denne 

12 01/07/09  Endelig versjon Standardisert metode for usikkerhetsledelse 
 Endelig versjon organisatoriske retningslinjer og 

incentivmekanismer for mulighetssiden av usikkerheten 
utviklet 

 Endelig versjon retningslinjer/guidelines for 
usikkerhetsledelse 

 Endelig versjon retningslinjer for måling og utvikling av 
usikkerhetskultur i organisasjoner  

 Implementeringsstrategi utviklet 

 

                                                 
1 Status Grønn = OK ferdig Gul = Kan bli utfordrende  Rød= Problematisk – tiltak må spesifiseres 
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Milepæl 
Leveranse-

dato 
Leveranse Ansvarlig 

13 30/06/09  Resultatene fra prosjektet publisert nasjonalt (prosjekt 2009) 
og internasjonalt (enten i tidsskrift eller på konferanse) 

 

14 3/12/09  Formidlingsmateriell (kurs med mer utviklet) 
 Håndbok Usikkerhetsstyring  

 

15 15/02/10  Første doktorgrad ferdigstilt  
16 15/10/10  Resultatene fra prosjektet publisert nasjonalt (prosjekt 2010) 

og internasjonalt (enten i tidsskrift eller på konferanse) 
 

17 1/12/10  Sluttkonferanse for prosjektet gjennomført   
18 31/12/10 

Sluttført 
 Administrativ avslutning av prosjektet gjennomført  

19 15/5%11  Andre doktorgrad ferdigstilt  
   Det var et stort prang (hull) mellom november 2007 og juli 

2009?? 
 

2.3 Avgrensinger 

Følgende avgrensninger ble definert ved oppstart av prosjektet: 

• Prosjektet tar i utgangspunkt i store prosjekters og store organisasjoners behov for usikkerhetsledelse. 
Prosjektet har ikke som primært siktemål å utvikle retningslinjer for mindre prosjekter med lavere 
kompleksitetsgrad.  

• Prosjektet skal kunne se på prosjekter innen de fagområdene som konsortiedeltakerne representerer 
(olje/gass, anskaffelsesprosjekter i Forsvaret, bygg, veg, jernbane og IKT). Andre typer prosjekter fra 
andre markeder og fagfelt inkluderes ikke i prosjektet. 

• Innenfor disse bedriftene/etatene og fagområdene igjen skal prosjektet kunne avgrense seg til å studere 
spesielle enheter eller avdelinger, og ikke nødvendigvis dekke alle fagområdene generelt. 

• Prosjektet skal hovedsakelig arbeide innenfor begrepet kontekstuell eller ytre usikkerhet og i mindre grad 
se på den indre/operative usikkerheten i prosjektet. 

• Det er eierperspektivet som skal ha størst oppmerksomhet i prosjektet og dermed i mindre grad 
prosjektledelsens operative perspektiv. 

• Usikkerhet som påvirker effektmålene i et livsløpsperspektiv skal tillegges minst like stor vekt som 
usikkerhet som påvirker resultatmål. 
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3 Gjennomføring og organisering 

3.1 Prinsipper for gjennomføringen 

Forskningsprosjektet organiseres som et samarbeid mellom deltakerbedriftene, med Statoil som 
prosjektansvarlig. SINTEF, teknologi og samfunn har prosjektledelsen. 
 
Gjennomføringen av det faglige arbeidet i prosjektet foregår i prinsippet på to steder, i bedriftene 
(”delprosjekter”) og som felles FOU-arbeid (”arbeidspakker”). 
 
Bedriftene gjennomfører sitt bedriftsspesifikke arbeid i delprosjektene. Begrepet ”delprosjekt” stammer fra 
kontrakten med Forskningsrådet og er ikke et organisatorisk nivå over arbeidspakkene i dette tilfellet. Det 
skal imidlertid være faglige sammenhenger mellom delprosjekter og arbeidspakker. Eksempler på dette er at 
det felles FOU-arbeidet bl.a. skal bestå av studier i bedriftenes/delprosjektenes case-prosjekter. I tillegg legges 
det opp til at resultater fra arbeidet i bedriftene/delprosjektene) skal brukes i andre bedrifter og i det felles 
FOU-arbeidet. Metoder som utvikles felles i FOU-arbeidet skal også testes og eventuelt implementeres i 
bedriftene. 
  
Arbeidspakkene gjennomføres av prosjektets ”FOU-team” med deltakelse fra de akademiske fagmiljøene og 
andre utførende FOU-ressurser. 
 
Resultater og leveranser skapes både i arbeidet i bedriftene og i FOU-teamet. I praksis blir det slik at 
bedriftene leverer grunnlag og sine deler/bidrag, som blir sammensatt og aggregert til sluttleveranser i 
arbeidspakkene av FOU-teamet. 
 
Bedriftene kan stå fritt i hvordan arbeidet i bedriften skal foregå i praksis, men skal levere resultater til FOU-
teamet og følge felles prosjektplan. 
 
Doktorgradskandidater som finansieres av prosjektet har sin formelle tilknytting til studiestedene. 
 
Andre medlemsbedrifter i Norsk senter for prosjektledelse knyttes til prosjektet ved å delta i et fagforum hvor 
resultater diskuteres og formidles undervegs i prosjektet. 

3.2 Prosjektfaser 

Forskningsprosjektet gjennomføres i 3 hovedfaser: 
  
Fase 1  Kartlegging, utvikling og formidling   1.8.2006 – 1.10.2007 
Fase 2  Utprøving, videreutvikling og formidling 1.4.2007 – 1.7.2009 
Fase 3  Implementering og formidling.   1.7.2009 – 31.12.2010 
 
Disse hovedfasene er ment å illustrere hvordan bedriftene blir involvert og påvirket og er rammen for 
delprosjektene i bedriftene. 
 
Den delen av prosjektet som foregår som felles FOU-arbeid vil pågå i parallell med disse hovedfasene, men 
vil ha en struktur inndelt i arbeidspakker og med leveranser som skal tilfredsstille hovedfasene i 
delprosjektene og dermed bedriftsbehovene. Formidlingsaktiviteter vil pågå gjennom hele prosjektet og blir 
ikke konsentrert til en bestemt fase. 
 
Prosjektet skal gjennom en ”midtevaluering” av Norges Forskningsråd ved utgangen av 2008. Aktivitetene 
etter en slik midtevaluering må dermed påregnes å bli korrigert basert på prosjektets egen erfaring og på 
evalueringsresultatene fra Forskningsrådet. 
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3.3 Avtaler 

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

 
Figur 1 - Avtaleverket 

3.4 Organisering 

Rammen for prosjektorganiseringen er gitt av bestemmelsene i Forskningsrådets avtaleverk og 
kontraktsbestemmelser. Her framgår at det skal være en styringskomité og i tillegg er rollene 
prosjektansvarlig, administrativt ansvarlig og prosjektleder definert. Utover dette står prosjektet fritt i sin 
organisering. I organiseringen skal også NSP sine krav til styring og påvirkning ivaretas. 
 
Selve prosjektorganiseringen blir slik: 
 
Styringskomité. Konsortiedeltakerne hvor prosjektansvarlige har lederskapet. Rapporterer til Forskningsrådet 
 
Prosjektleder. Rapporterer til Styringskomiteen og til forskningsrådet på vegne av styringskomité  
 
Prosjektgruppe. Prosjektleders kjerneteam som bidrar til prosjektstyringen. Består av bransjeansvarlige og 
sentrale faglige ressurspersoner i FOU-teamet. Sekretærtjeneste, skal knyttes til prosjektgruppen. 
 
Bedrifter er det samme som konsortiedeltakere (selskaper og offentlige etater). Disse har sine spesielle behov i 
prosjektet. De har imidlertid også fellesinteresser og prosjektet skal trekke ut slike generiske og bedrifts- og 
bransjeuavhengige resultater. Bedriftene definerer sine tema/forskningsområder hvor deres innsats i FOU-
arbeidet gjennomføres som delprosjekter. Temaene må likevel passe inn slik at bedriftene også kan levere 
resultater til prosjektets felles arbeidspakker. Arbeidet i bedriftene organiseres som delprosjekter innunder 
hovedprosjektet og hver bedrift har en ansvarlig delprosjektleder som rapporterer til prosjektleder. 
 
FOU-team. Består av FOU-ressurser fra de akademiske deltakerne (BI, NTNU), og forskningsutførende 
enheter (SINTEF og underleverandører). Representanter fra konsortiedeltakerne/bedriftene kan også være i 
dette teamet. Hovedoppgaven er å lede og gjennomføre prosjektets felles arbeidspakker. Men ressurser herfra 
kan også settes inn i arbeid i bedriftene i tillegg til deres egeninnsats. 
 
Delprosjekt. Egen FoU-aktivitet hos konsortiedeltakernes bedrifter. 
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Arbeidspakker. Prosjektets produksjon av faglige fellesresultater skal skje innunder arbeidspakker som er 
definert i prosjektets prosjektnedbrytingsstruktur (PNS). Arbeidspakkene skal ha hver sin ansvarlige som 
leder det faglige arbeidet. Arbeidspakkene blir inndelt i aktiviteter etter behov. Arbeidspakkene kan i sin 
helhet bli utført som felles arbeid innunder FOU-teamet, eller settes sammen av resultater som er levert av 
bedriftene. 
 
Underleverandører utfører definert FOU-arbeid i arbeidspakker eller aktiviteter. Styres av og rapporterer til 
ledere av arbeidspakkene. 
 
Doktorgrader. Oppgaver og arbeid søkes definert i prosjektets FOU-virksomhet innunder arbeidspakkene. Men 
kandidatene rapporterer til sin utdanningsinstitusjon og sin faglige veileder der (BI eller NTNU). 
 
Forum. Institusjoner eller selskaper som ønsker en relasjon til prosjektet har sin arena i et forum. Her blir det 
orientert om faglige resultater og deltakerne gis mulighet for eventuelt å bidra med råd og synspunkter. I 
utgangspunktet får alle NSP-bedriftene tilbud om en slik deltakelse. Forumet holdes samlet ved hjelp av 
møter, seminarer, workshops, internett, etc. 
 
 

Styringskomite

Prosjektleder

Prosjektgruppe

FOU - teamDelprosjekt

Bedrift 1
Felles 

arbeidspakker

Delprosjekt

Bedrift n

Styringskomite

Prosjektleder

Prosjektgruppe

Prosjektleder

Prosjektgruppe Forum/-
formidling

FOU - teamDelprosjekt

Bedrift 1
Felles 

arbeidspakker
Felles 

arbeidspakker

Delprosjekt

Bedrift n

 
Figur 2 - Organisering 

3.5 Roller og funksjoner 

Følgende roller og funksjoner er definert i prosjektet: 
 

Aktør Rolle Kunnskap/kompetanse 

Norges forskningsråd Finansierende. Kontraktspart. Formell kontraktspart 
Statoil Prosjektansvarlig. 

Kontraktspart. Leder av 
styringskomité. Konsortiedeltaker. 
 

State-of-the-art innen prosjektledelse og 
usikkerhetsstyring i olje- og gassprosjekter. 

Norsk senter for 
prosjektledelse (NSP) 

Finansierende. Konsortiedeltaker. 
 
 

 
Faglig styring og kvalitet 

Bedrifter.  
 Forsvaret 
 Jernbaneverket 
 Statens Vegvesen 
 Statoil 
 Statsbygg 
 Telenor 

Konsortiedeltakere. 
Medlemmer av styringskomité. 
Gjennomføre delprosjekter i egen 
virksomhet. Stille med case. 

State-of-the-art innen prosjektledelse og 
usikkerhetsledelse i hver sin bransje og ulike 
typer prosjekter. 
 

SINTEF Prosjektledelse.  
Utførende av FOU-arbeid. 

Ledelse av FOU-prosjekter. 
Utfører av FOU-arbeid. 
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Aktør Rolle Kunnskap/kompetanse 

NTNU 
BI 

Akademia. Studentansvarlige. 
Delta i FOU-team. 
Utførende av FOU-arbeid. 
 

Forskningsmetodikk, State-of-the-art,  
benchmarking, nye metoder. Formidling og 
kunnskapsoverføring. 
 
NTNU: Institutt for bygg, anlegg og 
transport, Institutt for produksjon og 
kvalitetsteknikk og Institutt for tverrfaglige 
kulturstudier. 
 
BI: Institutt for ledelse og organisasjon 
 

Underleverandører Utførende av FOU-arbeid i 
arbeidspakker. 
Delta i FOU-team. 
 

Spesialkompetanse etter behov i 
arbeidspakkene. 

NSP-bedrifter Forum Rådgivende, resultatformidling 
 

3.6 Bemanningsplan 

Rolle Navn 
Forskningsrådet Jørn Lindstad (faglig ansvarlig) 

Kirsten Klaveness (rapportering) 
Styreleder prosjektansvarlig representant Tor Inge Johansen, Statoil 
Styringskomité Tor Inge Johansen, Statoil (leder) 

Erling S. Andersen, NSP 
Petter Eik-Andresen, Forsvaret 
Harald Nikolaisen, Jernbaneverket 
Eirik Øvstedal, Statens vegvesen 
Hilde Nordskogen, Statsbygg 
Fredrik Salvesen, Telenor 

Prosjektledelse/FoU ledelse  Agnar Johansen, SINTEF (prosjektleder) 
Elisabeth Holden, SINTEF (økonomi/rapportering) 

Delprosjektledere hos bedriftene Mads Hembre, Statoil 
John Arild Korsnes, Forsvaret 
Runar Gravdal, Jernbaneverket 
Mary-Ann Breisnes, Statens vegvesen 
Jens-Petter Lund, Statsbygg 
Kittil Skogen, Telenor 

FOU-team 
Arbeidspakkeledere 

Agnar Johansen SINTEF 
Olav Torp, NTNU 
Ingrid Spjelkavik, SINTEF 
Jonas Søderlund, BI 

Kvalitetssikring Per Eikeland, NTNU 
 
Ytterligere fagressurser og underleverandører er vist i beskrivelse av hvert delprosjekt og arbeidspakke. 
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4 Arbeidsstruktur (PNS) 
Det er utarbeidet mer detaljert arbeidspakkebeskrivelser for FoU arbeidspakkene.  Disser er lagt ut under 
planer på hver enkelt arbeidspakkes området på prosjektplassen. Under følger en kort beskrivelse av hva som 
inngår i FoU arbeidspakkene. 

4.1 Arbeidspakker 

Arbeidspakke Kort beskrivelse 
1.  Prosjektadministrasjon Planlegging, styring, oppfølging, innkjøp, rapportering. 

 
2.  Teori og 

kunnskapsgrunnlag 
Etablere en oversikt over teori og kunnskapsgrunnlag samt hullene i 
kunnskapsgrunnlaget innen håndtering av usikkerhet i prosjekter. På sikt i samspill 
med de andre arbeidspakkene å utvikle og beskrive ny kunnskap som kan benyttes hos 
prosjekteierne. Teorien bør omfatte sider ved analyser som ikke er håndtert i tidligere 
forskning, usikkerhetsstyring og usikkerhetsledelse. Teori og kunnskapsgrunnlaget skal 
etableres med tanke på å få testet ut teorien i bedriftenes delprosjekter. 
 
De to doktorstipendiatene vil bli knyttet opp mot denne arbeidspakken, også med 
spesielt fokus på utvikling og uttesting av ny kunnskap. 
 
Arbeidspakken vil kunne gi følgende resultater: 
• Et notat som beskriver forslag til begrepsapparat innen usikkerhetsledelse og -

styring 
• Rapport som oppsummerer teori og kunnskapsgrunnlaget og manglene ved det 

slik det ligger i dag 
• Utvikle paper som beskriver manglene ved teori og kunnskapsgrunnlaget 
• Fortløpende dokumentasjon av ny teori testet og utviklet 
 

3.  Bedriftsperspektivet Arbeidspakken gjennomføres i tre deler: 
• Bedriftsspesifikk del, som igjen vil bli gjort i tre faser 
• ”As-is-studium” 
• Følgeforskning, med måling av håndtering av usikkerhet. 
 
Arbeidspakken vil gi følgende hovedresultater: 
• Utvikle et paper – med faglig begrunnelse for prosjektet 
• En database – hvor usikkerhetsindikatorer i prosjektets ulike faser kan tas ut 
• Basert på datafangsten vil man kunne produsere forskningsresultater til tidskrifter 

og konferanser 
• En rapport som beskriver ”as is” innenfor usikkerhetsledelse og 

usikkerhetsstyring 
• Forskningsrapporter som beskriver metodisk tilnærming, resultater av uttestingen 

og konklusjonen fra deltakerbedriftene 
 

4.  Indikatorer og 
modenhetsmodell 

Ambisjonen for arbeidspakken er å utvikle et ”verktøy” til bruk for praktisk 
usikkerhetsstyring i prosjekter og som adresserer både prosjekt og prosjekteier. Det er 
kjent fra andre fagområder at atferd i organisasjoner rettes mot det som vies 
oppmerksomhet. Verktøyet vil bestå av et sett med målinger som skal gjennomføres 
og følges opp regelmessig. Dette vil være et viktig redskap for å bygge en kultur for 
usikkerhet i virksomheten og noe som vil bidra til felles arena for å koble prosjekteier 
og prosjekt. 
 
Verktøyet som skal utvikles baserer seg på bestemte type målinger, KPI’er (Key 
Performance Indicators). Indikatorene vil vise tilstanden på målepunktet, og rekken av 
målinger vil vise utviklingen. Hva som måles er en viktig del av arbeidspakkens fokus. 
Målingene må settes inn i en sammenheng som setter rammene for bruken av 
verktøyet. Dette innebærer hele prosessen fra å finne grunnlaget for utforming av 
indikatorene, hvilke data som skal registreres, hvordan disse kan framstilles som 
indikatorer, hvilke fora / arenaer indikatorene brukes, samt hvordan indikatorene 
følges opp. 

(27)  10



 
I utviklingen vil følgende spørsmål bli besvart: 
• Hvilke indikatorer for styring av usikkerhet vil ivareta muligheter så vel som risiki? 
• Hvordan forener prosjekteier og prosjekt aktivt i prosjektets forløp?  
• Modenhetsmåling. Skal det være ulik usikkerhetshåndtering for ulike team, 

prosjektkategorier, prosjektstørrelser, prosjektfaser, organisasjoner og bransjer? 
 
Verktøyet vil bli dokumentert i en håndbok. Undervegs vil arbeidspakken levere 
delrapporter, 2 papers for tidsskrift og et paper for konferanse. 
 

5.  Kultur og organisering Prosjektbeskrivelsen definerer tre nivåer innen usikkerhet: usikkerhetsledelse, 
usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyse. I PUS-prosjektet ønsker vi å utvide dagens 
fokus- hvor usikkerhetsstyringen ses kun fra prosjektets ståsted til også inkludere 
usikkerhetsledelse i et livsløpsperspektiv.  
 
Skifte til et slikt perspektiv vil innebære at usikkerhet ikke lenger bare skal analyseres 
og styres for å sikre kvaliteten til sluttleveransen, en må i tillegg vurdere om usikkerhet 
vil kunne gi positivt nytte til prosjekteier eller sluttbruker i driftsfasen.  Dette 
perspektivet vil dermed medføre at prosjektet må åpne sine systemgrenser i 
gjennomføringsfasen og det vil bety at usikkerheten må ivaretas og styres i langt større 
grad en dagens praksis tilsier.  
 
Det er flere dilemmaer i knyttet til dagens praksis innen usikkerhetsstyring. De fleste 
av disse forholdene handler om verdivalg, ledelse, kulturelle forhold knyttet til 
kommunisering av usikkerhet og valg knyttet til hvordan bedriftene har organisert 
ledelse og styring av usikkerheten som prosjektene til en hver tid eksponeres for.  
 
Utvikling av hvordan usikkerhet skal identifisere, håndteres og styres kan enten være 
styrt og ledet fra toppledelsen i en bedrift eller den være drevet frem av behovene til 
de store prosjektene som organisasjonen har igangsatt. Vi ønsker derfor å kartlegge 
hva bedriftene selv har definert som beste praksis innen usikkerhetsledelse, styring og 
analyse og deretter sjekke det opp mot hva som reelt blir praktisert i prosjektene. Vi 
ønsker å kartlegge om det er ulike kulturer knyttet til identifisering, kvantifisering, 
rapportering og kommunisering av usikkerhet i prosjekt og mellom prosjekt og 
prosjekteier. Vi ønsker å se på om det er spesielle organisatoriske forhold som 
hemmer eller fremmer evnen til å håndtere å styre usikkerhet effektivt i et 
livsløpsperspektiv.    
 

20 Studentaktiviteter Involvering og veiledning i studenters prosjektoppgaver, masteroppgaver og 
doktorgrader. 

21 Formidling Utarbeidelse av en kommunikasjonsplan som er spesifikk for prosjektet. 
 
Formidling av prosjektresultater via ulike medier, for eksempel internett, Forum, 
temadager, publisering av rapporter, papers, artikler og foredrag. 

 
Detaljert oversikt over arbeidspakkenes innhold, ressurser, kostnader og leveranser framgår av egne 
beskrivelser for hver enkelt arbeidspakke. 

4.2 Bedriftenes delprosjekter 

Det vises til egen plan for hvert delprosjekt hos bedriftene og etatene, se vedlegg 3 for status: 
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5 Økonomi 

5.1 Finansiering og samlete kostnader 

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

Finansieringsplan (kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Sum 
Norges forskningsråd 827.000 2.473.000 2.300.000 2.200.000 1.800.000 9.600.000
Egen finansiering 653 000 2.338. 500 2.704.000 2.704.000 2.704.000 12.150.400
Andre offentlige midler          
Andre private midler 850.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 6.650.000
Sum 2.330.00 7.308.000 6.454.000 6.354.000 5.954.000 28.400.000

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

Kostnadsplan (kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Sum 
Personal og indirekte 
kostnader 1.075.000 2.963.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000 12.150.000
Innkjøp av FOU-tjenester 1.255.000 4.045.000 3.550.000 3.450.000 3.050.000 15.350.000
Utstyr 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader  300.000 200.000 200.000 200.000 900.000
Sum 2.330.000 7.308.000 6.454.000 6.354.000 5.954.000 28.400.000

 
 
 
Netto pengebidrag (kr.)             

Finansieringspartner 2006 2007 2008 2009 2010 Sum 
Statoil 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 900.000
Forsvaret 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 900.000
Jernbaneverket 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000
Statsbygg 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 900.000
Statens vegvesen 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000
Telenor  100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Norsk senter for prosjektledelse 350.000 550.000 550.000 550.000 550.000 2.550.000
Forskningsrådet 827.000 2.473.000 2.300.000 2.200.000 1.800.000 9.600.000
Sum 1.677.000 3.923.000 3.750.000 3.650.000 3.250.000 16.250.000

 

5.2 Ressursinnsats fra deltakerne: 

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

(27)  12



 
Den totale ressursinnsatsen fra konsortiedeltakerne (kr. ekskl. mva): 
 

Finansieringspartner Pengebidrag Egeninnsats Sum 

Statoil 900.000 1.800.000 2.700.000
Forsvaret 900.000 1.800.000 2.700.000
Jernbaneverket 500.000 1.800.000 2.300.000
Statsbygg 900.000 1.800.000 2.700.000
Statens vegvesen 500.000 1.800.000 2.300.000
Telenor 400.000 1.800.000 2.200.000
Norsk senter for prosjektledelse 2.550.000 1.350.400 3.900.400

Forskningsrådet 9.600.000 0 9.600.000

Sum 16.250.000 12.150.400 28.400.400
 
 
Periodisert egeninnsats (kr. ekskl. mva): 
 

Finansieringspartner 2006 2007 2008 2009 2010 Sum 

Statoil 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.800.000
Forsvaret 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.800.000
Jernbaneverket 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.800.000
Statsbygg 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.800.000
Statens vegvesen 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.800.000
Telenor 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.800.000

Norsk senter for prosjektledelse 134.400 304.000 304.000 304.000 304.000 1.350.400

Sum 1.334.400 2.704.000 2.704.000 2.704.000 2.704.000 12.150.400
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5.3 Budsjett for arbeidspakkene 

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

2007    
Arbeidspakke  Timepris Timer Timekostnad Utgifter Sum 

       
1 Prosjektadministrasjon 930 325 302.250 25000 427.250

 Forum    100.000  
       

2 Teori/kunnskapsgrunnlag 930 500 465.000 10.000 475.000
       

3 Bedriftsperspektiv 930 500 465.000 50.000 515.000
       

4 Indikatorer/modenhetsmodell 930 500 465.000 50.000 515.000
       

5 Kultur og organisering 930 450 418.500 50.000 468.500
       

20 Studentaktiviteter 930 50 46.500 1.258.000 1.304.500
       

21 Formidling 930 100 93.000 50.000 143.000
       
       

99 Reserve     74.750
              
  Sum   2.425 2.255.250 1.568.000 3.923.000

 
Aktivitet som prosjektets egeninnsats skal dekke (kr. ekskl. mva): reviders 
 

 Arbeidspakke/ Delprosjekt 2007  
    Timekostnad Utgifter Sum 

1 Prosjektadministrasjon 0 0 0
2 Teori/kunnskapsgrunnlag 0 0 0
3 Erfaring fra bedriftene 0 0 0
4 Modenhetsmodell - KPI 0 0 0
5 Kultur og organisering 0 0 0

20 Studentaktiviteter 304.000 0 304.000
21 Formidling 0 0 0
   
 Statoil 400.000  400.000
 Forsvaret 400.000  400.000
 Jernbaneverket 400.000  400.000
 Statens vegvesen 400.000  400.000
 Statsbygg 400.000  400.000
 Telenor 400.000  400.000

  Sum 2.704.000 0 2.704.000
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6 Tidsplan 
 
Prosjektet starter formelt ved godkjent søknad hos Forskningsrådet, med oppstart 1.8.2006. Prosjektets 
sluttdato er 31.12.2010. 
Revideres 
 
Prosjektets arbeidspakker er ved starten av prosjektet planlagt mer i detalj fram til 31.12.2008: 
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7 Innkjøp 
Her gjengis en plan for hvilke anskaffelser som skal gjøres i prosjektet. En plan for anskaffelser skal 
inneholde: 
 
• Vurdering av behov for innkjøp av varer og tjenester i forhold til hva prosjektet skal utføre og levere. 

Prosjektets behov for ressurser og kompetanse vil bestemme behov for innkjøp av tjenester (rådgivere, 
konsulent, faglig utførende). 

• Angivelse av tidspunkt og varighet for anskaffelser. En tidsplan for anskaffelser er spesielt viktig i 
forbindelse med anskaffelser som skal kunngjøres for konkurranse. 

• Budsjett for prosjektets anskaffelser. 
 
Kontrakter med prosjektets underleverandører skal etableres med utgangspunkt i en kontraktsstandard basert 
på NS 8402 - ” Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid”. 
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8 Kommunikasjon 

8.1 Sentrale arenaer for formidling av resultater 

I 2007 er følgende arenaer sentrale for formidling av resultater fra prosjektet: 
 

 Prosjektets hjemmeside  
 FORUM – det planlegges med 2 i løpet av 2007 

 Forum 1. 13 og 14 juni  Oslo – vertskap Forsvaret 
 Forum 2.10 oktober Trondheim – vertskap NSP 

 Temadag NSP – prosjektet har ansvar for en åpne temadag planlagt avholdt september/oktober 
 Prosjekt 2007- vi vil bidra med minimum to foredrag på konferanse 
 Nordnett 2007 – Vi har sendt over forespørsel til komiteen – målet er to foredrag 
 NEON 21-22/11- Konferansen avholdes i Trondheim 
 Ph.D fagseminar  13 og 14/09 i Trondheim – Seminar vil fokusere på FoU oppgaver fra PUS 
 IPMA WC – Polen – Sendt inn artikkel 
 Div tidskrift innen prosjektledelse . Sende inn artikler 

8.2 Rapportering 

Formell rapportering gjøres med utgangspunkt i Forskningsrådets krav. Her skal prosjektansvarlig rapportere 
til Forskningsrådet hvert tertial. Denne rapporteringen gjøres i praksis av prosjektleder og godkjennes av 
prosjektansvarlig før oversendelse til Forskningsrådet. Rapporteringen skjer elektronisk på Forskningsrådets 
system. I prinsippet består rapporteringen av to framdriftsrapporter og årlig regnskapsrapport. 
 
Prosjektleders rapport til styringskomiteen baseres på samme rapport som utarbeides til Forskningsrådet, 
men kan ha annen frekvens eller detaljeringsgrad. Prosjektleder skal hvert kvartal utarbeide en statusrapport 
som oversendes til styringskomitéen. 
 
Rapporteringen internt i prosjektet fra delprosjektledere og arbeidspakkeledere er grunnlaget for den videre 
formelle rapporteringen til styringskomiteen og Forskningsrådet. Denne rapporteringen må derfor legges opp 
både i innhold og tidsmessig slik at rapporteringsflyten sikres. Rapportering av forbrukte timer, påløpte 
kostnader og framdrift for delprosjekter og arbeidspakker skal gjøres månedlig av hver enkelt delprosjektleder 
og arbeidspakkeleder. Prosjektet er brukerstyrt, og skal sende følgende rapporter til Forskningsrådet: 
 Prosjektregnskapsrapporter 
 Framdriftsrapporter 
 Sluttrapporter 
 Andre rapporter 

8.3 Statusrapportering i forbindelse med styremøter i NSP 

Alle prosjekter som er tilknyttet Norsk senter for prosjektledelse skal gi en kort statusrapport til styret i 
senteret i forbindelse med hvert styremøte. Følgende informasjon skal innrapporteres: 
• Status faglig fremdrift 
• Status gjenstående arbeid 
• Avvik i forhold til plan, samt korrektive tiltak 
• Vurdering av forholdet mellom gjenstående arbeid og tilgjengelige midler 
 
Ledelsen av NSP er ansvarlig for denne rapporteringen og skal dermed ha mulighet for å hente inn denne 
informasjonen fra prosjektet. 
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8.4 Møter 

Prosjektet har disse møtebegrepene: 
 
• Styringskomitémøter. Normal frekvens er i forbindelse med offisiell rapportering hvert tertial. I tillegg kan 

styringskomiteen ha møter ved eget behov, ved større milepælsmarkeringer, ved større avviks- eller 
endringssaker, etc. 

 
• Prosjektgruppemøter. Møter i prosjektgruppe for bedrifter for status, oppfølging, styring og planlegging av 

delprosjektet. Avholdes periodisk etter behov. 
 
• Møter i FOU-teamet. Møter med deltakelse av lederne for felles arbeidspakker for planlegging og 

koordinering av felles FOU-arbeid. I perioder av prosjektet med stort koordineringsbehov, for eksempel 
ved detaljplanlegging eller faglig koordinering mot sluttleveranser er det behov for ukentlige møter. 

 
• Arbeidsmøter. Faglig koordinering, status, diskusjoner og avklaringer i hver arbeidspakke med de ansvarlig i 

arbeidspakker/delprosjektene. Periodisk ledermøter mellom prosjektleder og styreleder. Avholdes etter 
behov i arbeidspakkene. 

 
• Forummøter. Møter av ulik karakter i forumet (informasjon, arbeidsseminar, workshops, etc). 

Gjennomføres halvårlig. 

8.5 Intern prosjektkommunikasjon 

Det legges til rette for felles kommunikasjonssystem og prosjektarkiv på prosjektets intranett,  
www.prosjektplassen.no. Også hver bedrift skal ha sitt offisielle prosjektarkiv der, slik at det er mulig å 
utveksle informasjon mellom bedriftene og på tvers i prosjektet. 
Personlig synes jeg prosjektplassen.no ikke er et funksjonelt kommunikasjonssystem. Vi har interne 
begrensninger i våres nettverk (innenfor Statsbygg) som gjør at ikke alle muligheter kan benyttes. Jeg får også 
en del spam varsling på prosjektplassen. Antageligvis har noe rapportering gått meg hus forbi, men det kan jo 
også ha noe med arbeidsbyrde ellers?? 
 
Forumet kan også knyttes til deler av kommunikasjonssystemet på Prosjektplassen, som da også vil fungere 
som prosjektets ekstranett. 
 
E-post benyttes normalt til enkel kommunikasjon og praktiske avklaringer, men ikke til distribusjon av 
prosjektdokumentasjon. Slik distribusjon skal skje på prosjektnettet. E-post skal heller ikke brukes til viktige 
diskusjoner og avklaringer. Dette skal skje i møter og nedfelles i møtereferater. 
 
Møter trenger ikke være med fysisk oppmøte, men kan like gjerne være telefon- eller nettmøter. Enkle 
møtereferater med oppsummering av konklusjoner og oppfølgingssaker skal normalt skrives og distribueres 
på prosjektnettet. 

8.6 Kommunikasjon med ulike interessenter 

Innunder arbeidspakke ”Formidling” skal det lages en kommunikasjonsplan som både skal dekke intern 
(prosjekt og bedrift) og ekstern kommunikasjon (publikum, media). Et overordnet innhold er: 
 
• Kommunikasjonsstrategi 
• Målgrupper 
• Budskap 
• Medier 
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• Kommunikasjonstiltak 
 
Prosjektet skal som hovedprinsipp formidle sluttresultater på internett. Via NSP sine nettsider skal prosjektet 
legge opp sin egen hjemmeside med offisiell informasjon og publisering av resultater. 
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9 Kvalitet 

9.1 Avtaler og bekreftelser 

Følgende avtaler og bekreftelser gjelder for prosjektet: 
 
• Kontrakt mellom Norges Forskningsråd og Statoil AS 
• Konsortieavtale mellom deltakerne i prosjektkonsortiet: Statoil AS, Forsvaret, Jernbaneverket, Statens 

vegvesen, Statsbygg, Telenor ASA 
• Avtale mellom Statoil AS og SINTEF om ledelse og gjennomføring av prosjektet 
• Avtale mellom SINTEF og underleverandører FoU 
• AdHoc avtaler med ressurspersoner og konsulentselskaper 

9.2 Revisjon av prosjektplan 

Prosjektplanen skal revideres dersom det oppstår endring i forutsetningene for prosjektet eller det er behov 
for å detaljplanlegge for kommende perioden. Alle endringer av prosjektplanen skal legges fram for 
styringskomiteen. Prosjektleder er ansvarlig for å underrette alle parter og prosjektdeltakere om endringene. 
 
Prosjektplanen skal kvalitetssikres minst to ganger i året. 
 
Ved behov skal prosjektet definere og forankre sine mål gjennom egne målanalyser. Resultatene fra disse vil 
også gi annen informasjon, for eksempel definisjon av interessenter og viktigste suksesskriterier. Slike 
målanalyser brukes også i grensen mot identifisering av usikkerhet i prosjektet. Et typisk tidspunkt for 
målanalyse er i oppstartsfasen før godkjenning av prosjektplanen med beskrivelse av målene som prosjektet 
skal styre etter. Andre tidspunkt er ved større revisjoner av prosjektplanen og ved faseoverganger når det er 
behov for ny detaljering av kommende fase. 
 
Et sentralt tidspunkt for revisjon av prosjektplanen er også etter Forskningsrådets evaluering pr. 31.12.2008. 

9.3 Metoder for kvalitetssikring 

Prosjektets kvalitetssikring vil foregå i samsvar med ulike rutiner fordi prosjektets deler er underlagt ulike 
ansvarsforhold: 
 
• Prosjektledelsen gjøres i samsvar med SINTEF’s kvalitetssystem og i samsvar med Forskningsrådets krav 
• Felles FOU-arbeid i FOU-team og arbeidspakker gjøres i samsvar med SINTEF’s kvalitetssystem 
• Delprosjektene i bedriftene og etatene gjennomføres innunder kvalitetssystemet til den ansvarlige 

bedriften/etaten 
 
Prosjektet legger opp egne rutiner for dokumentgjennomganger, høringsrunder og godkjenninger av materiale 
som skal inngå i prosjektets offisielle leveranser. 
 
Den forskningsmessige kvaliteten skal sikres ved involvering av kvalitetssikringsressurser som ligger utenfor 
prosjektet. Referansegruppen vil bli benyttet til dette. I tillegg vil konkrete ressurspersoner i forskningsmiljøet 
ved NTNU bli benyttet til slike oppgaver. 
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9.4 Behandling av avvik og endringer 

Avvik fra prosjektplan og inngåtte avtaler beskrives i prosjektets månedlige statusrapport. Prosjektleder har 
ansvar for å iverksette tiltak for å få avvikene sluttbehandlet. 
 
Det kan på ulike måter bli behov for å endre prosjektets innhold, budsjett eller framdrift. Slike endringer skal 
behandles formelt og godkjennes av styringskomiteen dersom endringen strekker seg utover prosjektleders 
mandat. 

9.5 Dokumentstyring 

Prosjektets arkiv av faglig materiale og leveranser/rapporter skal i prosjektperioden arkiveres i filarkiv på 
prosjektets område på www.prosjektplassen.no. 
 
Formelt arkiv legges på SINTEF’s filserver. 
 
All dokumentasjon skal være sporbar og tydelig merkes med dato og versjonsnummer. Det skal også framgå 
dokumentets status i forhold til godkjenning. 
 
Alle prosjektets felles resultater skal framstilles med en profil tilsvarende NSP sine eksisterende 
dokumentmaler. Bedriftsspesifikk dokumentasjon skal presenteres med bedriftenes egen profil. 
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10 Håndtering av usikkerhet 
 
Prosjektet skal legge opp til en proaktiv usikkerhetsstyring etter tradisjonelle metoder, men kan også forsøke å 
benytte prinsipper og metoder som utvikles som prosjektresultater. Foreløpige metoder er: 
 
• Usikkerhetsanalyse/prosess for å definere ti-på-topp-listen 
• Integrerte mål- og interessentanalyser. Nye krav/forventninger undervegs 
• Suksessiv planlegging - halvårlig 
• Oppfølging og styring. Statusgjennomganger og håndtering av usikkerhet 
• Gjennomganger av usikre forhold i styringskomité for å fange opp eierperspektivene 
• Usikkerhetsavsetninger/reserver i budsjetter og tildelinger til arbeidspakkene 
• Dynamiske mål. FOU-perspektiv. Fleksibilitet 
• Utarbeidelse av usikkerhetsmatrise 
 
Prosjektet skal utvikle og benytte egnet dokumentasjon for å synliggjøre og for å kunne styre usikkerheten: 
 
• Rapporter fra analyser 
• Oppdatert usikkerhetsmatrise 
• Usikkerhetskapittel i statusrapport 
• Tiltaksbeskrivelser 
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VEDLEGG 

Prosjektdelmål – versjon 0,5 prosjektplan 

Arbeidspakkebeskrivelser 

Plan for bedriftenes delprosjekter 

Tidsplan PUS 2006 - 2011 
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Vedlegg 1 Prosjektets delmål (versjon 0,5 prosjektplan) 
 
Tabell 2 - Prosjektets delmål – bedriftsspesifikke og forskningsmessige delmål: 

Milepæl Når Leveranse Kommentar 

1 25/04/07  Prosjektets styringsdokument utviklet og 
godkjent 

 Dato justeres 

2 01/12/06 
 

 Utviklet retningslinjer for måling av 
usikkerhetskultur i organisasjoner 

 
 
 
 
 

 Case etablert i Statoil, Statens Vegvesen, 
Statsbygg, Forsvaret, Jernbaneverket og 
Telenor. 

 Ligger under 
arbeidspakken 5 Delmål 
må justeres, pakkene er 
ikke kommet i gang og det 
er uklart om dette delmålet 
vil bli opprettholdt 

 
 Ligger under 

arbeidspakken 3. Henger 
sammen med prosjekt 
planer delprosjekt  

3 
 

31/12/06 
 

 Oversikt over metoder, verktøy og teknikker 
som anvendes i daglig usikkerhetsledelse i 
deltagerbedriftene  

 Oversikt over metoder, verktøy og teknikker 
fra litteratur 

 Beste praksis innen usikkerhetsledelse 
innenfor de ulike prosjektorganisasjonene 
kartlagt og beskrevet. 

 Ligger under 
arbeidspakken 3 
Bedriftsperspektiv. Datoen 
må justeres 

 Ligger under 
arbeidspakken 2, Datoen 
må justeres 

 Ligger under 
arbeidspakken 3 
Bedriftsperspektiv. Datoen 
må justeres 

4 1/05/07  Dimensjoneringskriterier for prosjektteam 
inklusiv rollebeskrivelser og kompetansekrav 
utviklet 

 
 Første versjon av bransje/prosjektspesifikke 

retningslinjer utviklet  
 
 
 

 Første versjon av retningslinjer/guidelines for 
usikkerhetsledelse dvs. beskrivelse av de ulike 
aktørene (eier/sponsor, porteføljeforvalter og 
prosjektleder) funksjon og rolle i prosjektets 
ulike faser. 

 Første utkast til organisatoriske retningslinjer 
og incentivmekanismer for mulighetssiden av 
usikkerheten utviklet 

 Første utkast retningslinjer for analyse av 
restfleksibilitet og kost/nytt vurderinger i et 
livsløpsperspektiv 

 Uklart hvilke 
arbeidspakken som bør 
gjør dette (3 eller 5). 
Datoen må justeres. 

 Ligger under 
arbeidspakken 3 
Bedriftsperspektiv. Datoen 
må justeres 

 Uklart hvilke 
arbeidspakken som bør 
gjør dette (3 eller 5) 
Bedriftsperspektiv. Datoen 
må justeres. 

 Uklart om dette målet bør 
stå videre 

 
 

 Ligger under 
arbeidspakken 3 
Bedriftsperspektiv. Er 
utført 2007/02/20 

5 
 

1/07/07 
 

 Første versjon av standardisert metode for 
usikkerhetsledelse som angir hovedtrinnene 
eller prosessene som prosjektledelsen har 
ansvar for i prosjektets ulike faser  

 Ligger under 
arbeidspakken 3 
Bedriftsperspektiv. Er 
utført 2007/02/20 

6 01/07/09  Endelig versjon Standardisert metode for 
usikkerhetsledelse 

 Endelig versjon organisatoriske retningslinjer 
og incentivmekanismer for mulighetssiden av 
usikkerheten utviklet 

 Endelig versjon retningslinjer/guidelines for 
usikkerhetsledelse 

 Endelig versjon retningslinjer for måling og 
utvikling av usikkerhetskultur i organisasjoner  

 Kommenteres ikke  
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Milepæl Når Leveranse Kommentar 

 Implementeringsstrategi utviklet 

7 30/06/09  Resultatene fra prosjektet publisert nasjonalt 
(prosjekt 2009) og internasjonalt (enten i 
tidsskrift eller på konferanse) 

Kommenteres ikke 

8 30/06/09  Første doktorgrad ferdigstilt Kommenteres ikke 
9 3/12/09  Formidlingsmateriell (kurs med mer utviklet) 

 Andre doktorgrad ferdigstilt 
Kommenteres ikke 

10 15/10/10  Resultatene fra prosjektet publisert nasjonalt 
(prosjekt 2010) og internasjonalt (enten i 
tidsskrift eller på konferanse) 

Kommenteres ikke 

11 1/12/10  Sluttkonferanse for prosjektet gjennomført  Kommenteres ikke 
12 31/12/10 

Sluttført 
 Administrativ avslutning av prosjektet 

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

(27)  26



Plan for delprosjektene fra bedriftene 
 

1. Statoil 
Status: Har lagd en grov plan for 2007, se prosjektplan versjon1 

 
2. Telenor 
Status: Har utviklet plan i 2006 og 2007 , se mandat PUS i Telenor v1.doc

 
3. Forsvaret  
Status. Har utviklet plan, se Caseprosjekter og delprosjekter for Forsvaret relatert til Praktisk 
usikkerhetsstyring.doc
 
4. Statens vegvesen 
Status. Plan mangler 
 
5. Jernbane verket 
Status.  Plan mangler 
 
6. Statsbygg 
Status. Har utviklet et styringsdokument for sitt internprosjekt som er til behandling, se Styringsdokument 
SUS version1.doc
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Tidsplan PUS 2006 - 2011 
 
Se prosjektplassen under 01 Prosjektadministrasjon/1 Prosjektplan/ 
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1 Usikkerhet, risiko og muligheter 
Usikkerhet er benyttet på ulike måter i ulike felt, men det har noe å gjøre med prediksjon av 
fremtidige hendelser, fysiske målinger som allerede er gjort eller det ukjente (Wikipedia 
2007). 
 
En mye brukt definisjon på usikkerhet er differansen mellom den informasjonen som er 
nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjonen som er tilgjengelig på 
tidspunktet for beslutningen (se blant annet Husby m.fl 1999, Statens vegvesen 2005). Mangel 
på informasjon er altså et aspekt av usikkerhet. En ganske vanlig forståelse av begrepet 
usikkerhet er at det dreier seg om mangel på nødvendig viten (Austeng m.fl, 2005-1). Ut fra 
disse definisjonene skulle man tro at hvis vi hadde nødvendig viten og informasjon, så skulle 
usikkerhet ikke eksistere. 
 
Usikkerhet er også definert som manglende kunnskap om parametere som er karakteristiske 
for objektet som modelleres/analyseres eller effekten av parametrene på objektet som 
analyseres/modelleres (Telenor 2005). Mangel på kunnskap om ytelsen til et system eller om 
størrelser i systemet er dermed et annet element av usikkerhet (Vatn 2006). Mangel på 
informasjon, viten og kunnskap om objektet som skal analyseres er dermed to egenskaper 
som beskriver usikkerhet. Er så all usikkerhet borte dersom vi har all informasjon og 
kunnskap om en situasjon/et prosjekt? I en slik situasjon vil det fortsatt kunne skje noe 
uventet/ukjent. Det vil fortsatt kunne være usikkerhet i prosjektets omgivelser som vil kunne 
påvirke (Jordanger, 2005). Det kan være en politisk beslutning som tar en helt annen vending 
enn vi har forutsatt, eller en uventet hendelse som et jordskjelv/flom/brann som påvirker 
situasjonen/prosjektet. I tillegg til informasjon og kunnskap består dermed usikkerhet av noe 
ukjent/uforutsigbart samt det at verden er usikker og i forandring. 
 
Risiko er definert som en usikker hendelse eller tilstand som, hvis den inntreffer, har en 
positiv eller negativ effekt på et prosjekts mål (PMI, 2000). Risiko kan derigjennom sies å 
være en kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensene av hendelsen 
(ISO 16085). Disse definisjonene omfatter både positive og negative konsekvenser, noe som 
synes å være vanlig i engelsk/amerikansk terminologi. Chapman og Ward har forlatt denne 
tilnærmingen og sagt at usikkerhet vil bestå av muligheter og risiko som vi ikke vet utfallet 
av, eller uttrykt på en annen måte: Usikkerhet har en oppside (muligheter)- og et 
nedsidepotensiale (risiko) (Chapman & Ward, 2003; Hillson, 2000). Norsk litteratur definerer 
i stor grad risiko som noe negativt, og risiko knyttes til sannsynligheten for og konsekvensene 
av uønskede hendelser. På den andre siden defineres muligheter som en positiv side av 
usikkerhet.  

2 Usikkerhets- og risikoanalyser 
Risikoanalyse er beskrevet som en formalisert metodikk for å beregne konsekvensen av 
fremtidige hendelser (Wikipedia 2007). Hensikten med analysen er å få en totaloversikt over 
risikobildet ved en aktivitet. På bakgrunn av analysen kan man da velge å la være å gjøre 
aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan 
gjennomføres. Risikoanalyse er definert som en prosess med systematisk bruk av informasjon 
for å estimere/forstå risikoen (ISO/TMB, 2006). Alle definisjoner av risikoanalyse går ut på å 
skaffe seg oversikt over og estimere/beregne risikoen. I tillegg vil noen definisjoner omfatte 
det å analysere og anbefale tiltak for å håndtere/redusere risiko. Risikoanalyse er i Norsk 



litteratur ofte forbundet med Risiko og sårbarhet, forbundet med Helse, Miljø og Sikkerhet 
(HMS). Her snakkes om ROS-analyser. 
 
Risk Assessment er definert som prosessen å identifisere potensiell risiko, kvantifisere 
sannsynligheten og vurdere sannsynlig konsekvens på prosjektet (Widemann 2007). En slik 
definisjon av Risk Assessment beskriver dermed ikke noe utover det en risikoanalyse gjør. 
Risk Assessment beskrives også som en overordnet prosess for identifikasjon, analyse og 
evaluering av risiko (ISO/TMB, 2006) Identifikasjon av usikkerhet ligger i de aller fleste 
tilfeller inne i risikoanalyse-begrepet, slik at heller ikke denne definisjonen skiller assessment 
fra analyse.  
 
Usikkerhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og beregne usikkerhet 
(Husby m.fl, 1999, Forsvaret 2001, Statoil 2005). Vi ser at begrepene risikoanalyse og 
usikkerhetsanalyse benyttes om hverandre på samme måte som usikkerhet og risiko brukes 
om hverandre. Norsk litteratur beskriver stort sett risikoanalyse som en analyse som fokuserer 
på negative utfall av usikkerhet, mens mulighetsanalyse er beskrevet som det motsatte 
(Statoil, 2005).  

3 Usikkerhets- og risikostyring 
På samme måte som begrepene usikkerhet/risiko og usikkerhetsanalyse/risikoanalyse er 
begrepene usikkerhets- og risikostyring brukt om hverandre. Her benytter engelsk/amerikansk 
litteratur stort sett Risk Management, mens norsk benytter usikkerhetsstyring. I noen 
sammenhenger benyttes usikkerhetsstyring om både risiko og muligheter, mens risikostyring 
benyttes kun om den negative siden av usikkerhet.  
 
Risikostyring beskrives som aktiviteter for å identifisere, estimere og kontrollere kostnader 
og inntekter knyttet til risiko (Wikipedia, 2007). Hensikten er å minimere tap og maksimere 
inntjening. Ulike definisjoner av risikostyring (Risk Management) omfatter å identifisere, 
analysere og håndtere risiko/usikkerhet (Wideman, 2007). Risikoanalyse inngår altså i 
begrepet risikostyring, men risikostyring omfatter noe mer enn selve risikoanalysen. Mange 
definisjoner sier at usikkerhetsstyring er usikkerhetsanalyser og det å følge opp usikre forhold 
i prosjektet, samt det å gjennomføre forbedringstiltak (Husby m.fl 1999). Definisjonene er 
dermed knyttet til det som skjer i prosjektet for å analysere og følge opp risiko/usikkerhet, og 
i liten grad knyttet til hva som skjer hos prosjekteier.  
 
Statoil (Statoil, 2005) legger i begrepet risikostyring at det er en kontinuerlig prosess for å 
identifisere, analysere og følge opp usikkerhet som kan føre til negative konsekvenser for 
prosjektet, ved å implementere tiltak for å unngå risiko. Statoil har brukt begrepet 
mulighetsstyring som en kontinuerlig prosess for å identifisere, analysere og følge opp 
usikkerheter som kan ha positiv innvirkning på prosjektet. Forsvaret og Telenor definerer 
usikkerhetsstyring som en kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp 
usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak. 
 
En litt annen beskrivelse av begrepet usikkerhets-/risikostyring omfatter en organisasjons 
kultur (overbevisning, verdier og oppførsel), prosesser og strukturer som er rettet mot å 
realisere mulige gevinster og unngå eller begrense tap (ISO/TMB, 2006).  
 
Telenor (Telenor, 2005) drar inn kultur i sin definisjon av risikostyring, og fokuserer på 
kulturer, prosesser og strukturer som er innrettet på å realisere muligheter samtidig som 
ugunstig påvirkning håndteres. Her ser vi at risiko omfatter både gunstige og ugunstige utfall.  



 
Risikostyringsprosess er beskrevet som en kontinuerlig prosess for systematisk 
identifisering, analyse, behandling og overvåkning av risiko gjennom livssyklusen til et 
produkt eller tjeneste (ISO 16085). Telenor (Telenor, 2005) beskriver risikostyringsprosessen 
som systematisk bruk av ledelsesprinsipper, policyer, prosedyrer og metoder for å 
gjennomføre oppgavene; å fastlegge mål, strategier og krav, gjennomføre risikoanalyse, 
vurdere risiko, behandle risiko, finansiere risiko, oppfølging og evaluering og å kommunisere 
om risiko. 
 
Risikostyringssystem er benyttet om det sett av elementer i en organisasjons styringssystem 
som tar for seg styring av risiko.  
 
Innen usikkerhetsstyring kommer en inn på begrepet styrbarhet. Styrbarhet uttrykker i hvilken 
grad en kan påvirke sannsynligheten for og/eller utfallet av usikre forhold (Austeng m.fl, 
2005- 1 og Forsvaret, 2001). Statoil definerer styrbarhet som i hvilken grad tiltak kan bli satt 
inn for å styre utfallet av en usikkerhet (Statoil, 2005). Lav styrbarhet hvis implementering av 
tiltak kun kan forbedre informasjonsbasisen, medium styrbarhet hvis tiltaket kan påvirke 
sannsynligheten eller konsekvensen av at hendelsen oppstår. Høy styrbarhet hvis tiltaket kan 
påvirke både sannsynligheten og konsekvensene.  
 

4 Usikkerhetsledelse 
Usikkerhetsledelse kan ses på fra to sider. Den ene er håndtering av selve usikkerheten som er 
identifisert. Den andre er styring under bevisstheten om at vi har usikkerhet som er 
identifisert, men også usikkerhet som kanskje ikke er identifisert. Usikkerhetsledelse kan ses 
på som det å ta konsekvensen av at usikkerhet eksisterer og ut fra dette gjøre vurderinger, 
beslutninger og tiltak. Ledelsesoppgavene i denne sammenhengen er mange, som for 
eksempel (Austeng, m.fl, 2005 –2): 

• Kulturbygging 
• Miljøbygging 
• Organisering 
• Beslutninger 
• Implementering av usikkerhetsledelse. 

 
Usikkerhet er ikke noe som bare må ivaretas på prosjektnivå. Minst like viktig er det at dette 
også hører med i bedriftens eller virksomhetens ledelsesfilosofi. Usikkerhetsledelse dreier seg i 
stor grad om å etablere en kultur for håndtering av usikkerhet. Kultur vil si den spesielle 
måten folk lever på, i form av roller, mål, plikter, ansvar, metoder, oppførsel, vaner i 
organisasjonsmiljøet (ISO/TMB, 2006). Forsvaret definerer usikkerhetskultur som hvilken 
holdning prosjektet ønsker å ha til usikkerhet (Forsvaret, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Fra usikkerhetsanalyser til usikkerhetsledelse 
 
NS 16085 beskriver sammenhengen mellom begrepene som følger: 
 
Risikostyring (Risk Management) 
 Risikovurdering 
  Identifikasjon av risiko 
  Risikoanalyse 
   Estimering av risiko 
  Evaluering av risiko 
 Riskobehandling 
  Unngå risiko 
  Optimalisere risiko 
  Deling av risiko 
  Overvåke risiko 
 Akseptere risiko 
 Kommunisere risiko 
 
Risikostyring består av å analysere/vurdere risiko, behandle risiko, akseptere risiko og det å 
kommunisere risiko.  
 
Usikkerhetsledelse er ikke noe som bare må ivaretas på prosjektnivå. Minst like viktig er det 
at dette også hører med i bedriftens eller virksomhetens ledelsesfilosofi. Usikkerhetsanalyser 
vil være aktiviteter som hører hjemme på prosjektnivå. Usikkerhetsstyring vil dels være 
aktiviteter som hører hjemme på prosjektnivå, men også aktiviteter som hører hjemme på 
prosjekteier-nivå. Usikkerhetsledelse vil oftest være knyttet til definering av prinsipper, 
utvikling og implementering og knyttes til prosjekteier-nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Usikkerhetsanalyse/-håndtering/-ledelse (Austeng m.fl, 2006-2). 
 



Chapman og Ward (Chapman, Ward and Warwood, 2005) trekker frem tre viktige elementer som 
går på bedrifts- eller prosjektkulturen. Litt fritt tolket, sammenholdt med resten av artikkelen, sier 
de for det første at det pågår (eller bør pågå) en endring fra å tenke risikostyring til å tenke 
usikkerhetsstyring. Det vil si at noe av fokuset rettes også mot de muligheter som ligger i 
usikkerheten (Jordanger, 2005). For det andre sier de at usikkerhetsstyring må omfatte både det å 
ta konsekvensene av at "verden" er usikker, altså at det vil være variabilitet i utfallene uansett 
hvor mye vi vet, og det å håndtere uklarheter i vurderings- og beslutningsgrunnlaget. I det siste 
ligger at det er viktig å blant annet sørge for at nødvendig fagkunnskap, viten om de aktuelle 
forhold, forståelse av usikkerhet knyttet til forutsetningene, og systemer for vurdering er til stede. 
For det tredje sier de at det er stor uvitenhet om hva det krever av innsats å skaffe seg oversikt 
over usikkerhetsbildet, hva det kan føre til, og hva som må gjøres for å motvirke eller utnytte 
forhold som blir avslørt i løpet av usikkerhetsanalysen. 

6 Funksjoner og roller innen usikkerhetsstyring 
En interessent er definert som en som er aktivt involvert i prosjektet eller dens interesser vil 
bli positivt eller negativt påvirket av prosjektet (PMI, 2000).  
 
Prosjekteier er den juridiske personen som har eieransvaret og eierrettighetene til prosjektet, 
og som i utgangspunktet bærer risikoen for prosjektets kostnader og bruksverdi (Eikeland, 
1999). Prosjekteier er den sentrale oppdragsgiver for utviklingen og gjennomføringen av 
prosjektet. Studier viser at ikke alle prosjekter har en enkelt identifiserbar prosjekteier (Olsson 
m.fl, 2007). Spesielt gjelder dette for offentlige prosjekter. Forsvaret definerer prosjekteier 
som oppdragsgiver for prosjektet.  
 
En risikoeier er definert som en person med autoritet og ansvar til å gjøre en beslutning om å 
gjøre noe med, eventuelt ikke gjøre noe med, hensyn på risiko (ISO/TMB, 2006). 
 
En risikoanalytiker er et begrep som er benyttet om en person som har som oppgave å 
identifisere og evaluere risiko under risikogjennomgangen.  
 
Prosessleder, fasilitator eller moderator er benyttet om en person som leder en usikkerhets- 
eller risikoanalyseprosess (Husby m.fl, 1999).  
 

7 Former for, og kilder til usikkerhet 
To begrep innen usikkerhets- og risikoanalyser er estimatusikkerhet (variabilitet)- og 
hendelsesusikkerhet. Forsvaret definerer estimatusikkerhet som usikkerhet som skyldes at 
man ikke har all informasjon om prosjektet tilgjengelig, og man må derfor gjøre 
forutsetninger eller antakelser, for å kunne planlegge. Denne type usikkerhet er kontinuerlig, 
dvs at resultatet kan forventes å bli en av verdiene innenfor et kontinuerlig utfallsrom 
(Forsvaret, 2003). 
 
Hendelsesusikkerhet er knyttet til hendelser, situasjoner som enten oppstår eller ikke oppstår 
(Statens Vegvesen, 2005), og er beskrevet ved sannsynligheten for at en hendelse inntreffer 
multiplisert med konsekvens av hendelsen hvis den inntreffer.  
 
 
 
 
 



Det finnes mange måter å dele inn usikkerhet i. Det finnes blant annet forskjellige hovedkilder 
til usikkerhet i prosjekter (Auseng m.fl, 2005-1): 
 
Konseptuel usikkerhet – den usikkerhet som er knyttet til analysen og analysemodeller. 
Operasjonell usikkerhet – indre usikkerhet som stort sett er knyttet til selve 
prosjektgjennomføringen. 
 
Kontekstuell usikkerhet – den type usikkerhet som har sitt utspring i prosjektets omgivelser. 
 
Scenariell usikkerhet – usikkerhet i forhold mål, beslutningskriterier og beslutningsregler, og 
som i hovedsak skyldes at de scenarier som ligger til grunn for prosjektet ikke greier å fange 
opp de endringer som fremtiden vil by på.  
 
Systematisk usikkerhet og usystematisk usikkerhet er også et skille som benyttes, der 
systematisk usikkerhet er den usikkerhet som virker noenlunde likt på flere elementer i et 
prosjekt, eller flere (alle) prosjekter i en portefølje. De viktigste eksemplene er valuta og 
markedsusikkerhet. Usystematisk usikkerhet er definert som faktorer som påvirker 
prosjektene enkeltvis (Berntsen og Sunde, 2004).  
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1 Usikkerhet, risiko og muligheter 
Usikkerhet er benyttet på ulike måter i ulike felt, men det har noe å gjøre med prediksjon av 
fremtidige hendelser, fysiske målinger som allerede er gjort eller det ukjente (Wikipedia 
2007). 
 
En mye brukt definisjon på usikkerhet er differansen mellom den informasjonen som er 
nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjonen som er tilgjengelig på 
tidspunktet for beslutningen (se blant annet Husby m.fl 1999, Statens vegvesen 2005). Mangel 
på informasjon er altså et aspekt av usikkerhet. En ganske vanlig forståelse av begrepet 
usikkerhet er at det dreier seg om mangel på nødvendig viten (Austeng m.fl, 2005-1). Ut fra 
disse definisjonene skulle man tro at hvis vi hadde nødvendig viten og informasjon, så skulle 
usikkerhet ikke eksistere. 
 
Usikkerhet er også definert som manglende kunnskap om parametere som er karakteristiske 
for objektet som modelleres/analyseres eller effekten av parametrene på objektet som 
analyseres/modelleres (Telenor 2005). Mangel på kunnskap om ytelsen til et system eller om 
størrelser i systemet er dermed et annet element av usikkerhet (Vatn 2006). Mangel på 
informasjon, viten og kunnskap om objektet som skal analyseres er dermed to egenskaper 
som beskriver usikkerhet. Er så all usikkerhet borte dersom vi har all informasjon og 
kunnskap om en situasjon/et prosjekt? I en slik situasjon vil det fortsatt kunne skje noe 
uventet/ukjent. En mangler i tillegg til informasjon og kunnskaper også kontroll over det 
aktuelle saksforholdet (Andersen, 2005). Det vil fortsatt kunne være usikkerhet i prosjektets 
omgivelser som vil kunne påvirke og som en ikke har kontroll med (Jordanger, 2005). Det 
kan være en politisk beslutning som tar en helt annen vending enn vi har forutsatt, eller en 
uventet hendelse som et jordskjelv/flom/brann som påvirker situasjonen/prosjektet. I tillegg til 
informasjon og kunnskap består dermed usikkerhet av noe ukjent/uforutsigbart samt det at 
verden er usikker og i forandring. 
 
Risiko er definert som en usikker hendelse eller tilstand som, hvis den inntreffer, har en 
positiv eller negativ effekt på et prosjekts mål (PMI, 2000). Risiko kan derigjennom sies å 
være en kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensene av hendelsen 
(ISO 16085). Disse definisjonene omfatter både positive og negative konsekvenser, noe som 
synes å være vanlig i engelsk/amerikansk terminologi. Chapman og Ward har forlatt denne 
tilnærmingen og sagt at usikkerhet vil bestå av muligheter og risiko som vi ikke vet utfallet 
av, eller uttrykt på en annen måte: Usikkerhet har en oppside (muligheter)- og et 
nedsidepotensiale (risiko) (Chapman & Ward, 2003; Hillson, 2000). Norsk litteratur definerer 
i stor grad risiko som noe negativt, og risiko knyttes til sannsynligheten for og konsekvensene 
av uønskede hendelser. På den andre siden defineres muligheter som en positiv side av 
usikkerhet (Statoil, 2005).  
 
Når vi videre i notatet omhandler usikkerhetsanalyser, -styring og –ledelse, ser vi at 
engelskspråklig litteratur i stor grad snakker om Risk Analysis (Risk Assessment)og Risk 
Management (Widemann, 2007 og ISO/TMB, 2006). Vi har valg å holde på 
usikkerhetsanalyser, -styring og –ledelse i våre beskrivelser. Det betyr blant annet at Risk 
Analysis er oversatt til usikkerhetsanalyser og at Risk Management er oversatt til 
usikkerhetsstyring. 
 



2 Usikkerhetsanalyser 
Risikoanalyse er beskrevet som en formalisert metodikk for å beregne konsekvensen av 
fremtidige hendelser (Wikipedia 2007). Hensikten med analysen er å få en totaloversikt over 
risikobildet ved en aktivitet. På bakgrunn av analysen kan man da velge å la være å gjøre 
aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan 
gjennomføres. I norsk litteratur er risikoanalyser ofte forbundet med Risiko og sårbarhet, og 
igjen forbundet med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Norsk litteratur beskriver stort sett 
risikoanalyse som en analyse som fokuserer på negative utfall av usikkerhet, mens 
mulighetsanalyse er beskrevet som det motsatte, det å ha fokus på positive utfall av usikkerhet 
(Statoil, 2005) 
 
Usikkerhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og beregne usikkerhet 
(Husby m.fl, 1999, Forsvaret 2001, Statoil 2005). Usikkerhetsanalyser er definert som en 
prosess med systematisk bruk av informasjon for å estimere/forstå usikkerheten (ISO/TMB, 
2006). Alle definisjoner av usikkerhetsanalyser går ut på å skaffe seg oversikt over og 
estimere/beregne usikkerheten. I tillegg vil noen definisjoner omfatte det å analysere og 
anbefale tiltak for å håndtere/redusere usikkerheten.  

3 Usikkerhets- og risikostyring 
 
Usikkerhetsstyring beskrives som aktiviteter for å identifisere, estimere og kontrollere 
kostnader og inntekter knyttet til usikkerhet (Wikipedia, 2007). Hensikten er å minimere tap 
og maksimere inntjening. Ulike definisjoner av usikkerhetsstyring omfatter å identifisere, 
analysere og håndtere usikkerhet (Wideman, 2007). usikkerhetsanalyse inngår altså i begrepet 
usikkerhetsstyring, men usikkerhetsstyring omfatter noe mer enn selve usikkerhetsanalysen. 
Mange definisjoner sier at usikkerhetsstyring er usikkerhetsanalyser og det å følge opp usikre 
forhold i prosjektet, samt det å gjennomføre forbedringstiltak (Husby m.fl 1999). 
Definisjonene er dermed knyttet til det som skjer i prosjektet for å analysere og følge opp 
risiko/usikkerhet, og i liten grad knyttet til hva som skjer hos prosjekteier.  
 
Statoil beskriver usikkerhetsstyring som et kunnskapsområde som omfatter ledelse og kontroll 
av risiko og muligheter i prosjektet (Statoil, 2005). De deler usikkerhetsstyring i risikostyring 
og mulighetsstyring. Risikostyring beskrives som en kontinuerlig prosess for å identifisere, 
analysere og følge opp usikkerhet som kan føre til negative konsekvenser for prosjektet, ved å 
implementere tiltak for å unngå risiko. Mulighetsstyring beskrives som en kontinuerlig 
prosess for å identifisere, analysere og følge opp usikkerheter som kan ha positiv innvirkning 
på prosjektet. Forsvaret og Telenor definerer usikkerhetsstyring som en kontinuerlig aktivitet 
for å identifisere, analysere og følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre 
forbedringstiltak (Forsvaret, 2001 og Telenor 2005). 
 
En litt annen beskrivelse av begrepet usikkerhetsstyring omfatter en organisasjons kultur 
(overbevisning, verdier og oppførsel), prosesser og strukturer som er rettet mot å realisere 
mulige gevinster og unngå eller begrense tap (ISO/TMB, 2006).  
 
Telenor (Telenor, 2005) drar inn kultur i sin definisjon av risikostyring, og fokuserer på 
kulturer, prosesser og strukturer som er innrettet på å realisere muligheter samtidig som 
ugunstig påvirkning håndteres. Her ser vi at risiko omfatter både gunstige og ugunstige utfall.  
 



Usikkerhetsstyringsprosess er beskrevet som en kontinuerlig prosess for systematisk 
identifisering, analyse, behandling og overvåkning av usikkerhet gjennom livssyklusen til et 
produkt eller tjeneste (ISO 16085). Telenor beskriver risikostyringsprosessen som systematisk 
bruk av ledelsesprinsipper, policyer, prosedyrer og metoder for å gjennomføre oppgavene; å 
fastlegge mål, strategier og krav, gjennomføre risikoanalyse, vurdere risiko, behandle risiko, 
finansiere risiko, oppfølging og evaluering og å kommunisere om risiko(Telenor, 2005). De 
behandler da fortsatt risiko som både positive og negative utfall. 
 
Innen usikkerhetsstyring kommer en inn på begrepet styrbarhet. Styrbarhet uttrykker i hvilken 
grad en kan påvirke sannsynligheten for og/eller utfallet av usikre forhold (Austeng m.fl, 
2005- 1 og Forsvaret, 2001). Statoil definerer styrbarhet som i hvilken grad tiltak kan bli satt 
inn for å styre utfallet av en usikkerhet (Statoil, 2005). Lav styrbarhet hvis implementering av 
tiltak kun kan forbedre informasjonsbasisen, medium styrbarhet hvis tiltaket kan påvirke 
sannsynligheten eller konsekvensen av at hendelsen oppstår. Høy styrbarhet hvis tiltaket kan 
påvirke både sannsynligheten og konsekvensene.  
 

4 Usikkerhetsledelse 
Usikkerhetsledelse kan ses på fra to sider. Den ene er håndtering av selve usikkerheten som er 
identifisert. Den andre er styring under bevisstheten om at vi har usikkerhet som er 
identifisert, men også usikkerhet som kanskje ikke er identifisert. Usikkerhetsledelse kan ses 
på som det å ta konsekvensen av at usikkerhet eksisterer og ut fra dette gjøre vurderinger, 
beslutninger og tiltak. Ledelsesoppgavene i denne sammenhengen er mange, som for 
eksempel (Austeng, m.fl, 2005 –2): 

• Kulturbygging 
• Miljøbygging 
• Organisering 
• Beslutninger 
• Implementering av usikkerhetsledelse. 

 
Usikkerhet er ikke noe som bare må ivaretas på prosjektnivå. Minst like viktig er det at dette 
også hører med i bedriftens eller virksomhetens ledelsesfilosofi. Usikkerhetsledelse dreier seg i 
stor grad om å etablere en kultur for håndtering av usikkerhet. Kultur vil si den spesielle 
måten folk lever på, i form av roller, mål, plikter, ansvar, metoder, oppførsel, vaner i 
organisasjonsmiljøet (ISO/TMB, 2006). Forsvaret definerer usikkerhetskultur som hvilken 
holdning prosjektet ønsker å ha til usikkerhet (Forsvaret, 2001). 
 

5 Fra usikkerhetsanalyser til usikkerhetsledelse 
 
ISO 16085 beskriver sammenhengen mellom begrepene som følger: 
 
Usikkerhetsstyring (Risk Management) 
 Usikkerhetsvurdering 
  Identifikasjon av usikkerhet 
  Usikkerhetsanalyse 
   Estimering av usikkerhet 
  Evaluering av usikkerhet 
 Usikkerhetsbehandling 



  Unngå usikkerhet 
  Optimalisere usikkerhet 
  Deling av usikkerhet 
  Overvåke usikkerhet 
 Akseptere usikkerhet 
 Kommunisere usikkerhet 
 
Usikkerhetsledelse er ikke noe som bare må ivaretas på prosjektnivå. Minst like viktig er det 
at dette også hører med i bedriftens eller virksomhetens ledelsesfilosofi. Usikkerhetsanalyser 
vil være aktiviteter som hører hjemme på prosjektnivå. Usikkerhetsstyring vil dels være 
aktiviteter som hører hjemme på prosjektnivå, men også aktiviteter som hører hjemme på 
prosjekteiernivå. Usikkerhetsledelse vil oftest være knyttet til definering av prinsipper, 
utvikling og implementering og knyttes til prosjekteiernivå. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Usikkerhetsanalyse/-håndtering/-ledelse (Austeng m.fl, 2006-2). 
 
Chapman og Ward (Chapman, Ward and Warwood, 2005) trekker frem tre viktige elementer som 
går på bedrifts- eller prosjektkulturen. Litt fritt tolket, sammenholdt med resten av artikkelen, sier 
de for det første at det pågår (eller bør pågå) en endring fra å tenke risikostyring til å tenke 
usikkerhetsstyring. Det vil si at noe av fokuset rettes også mot de muligheter som ligger i 
usikkerheten (Jordanger, 2005). For det andre sier de at usikkerhetsstyring må omfatte både det å 
ta konsekvensene av at "verden" er usikker, altså at det vil være variabilitet i utfallene uansett 
hvor mye vi vet, og det å håndtere uklarheter i vurderings- og beslutningsgrunnlaget. I det siste 
ligger at det er viktig å blant annet sørge for at nødvendig fagkunnskap, viten om de aktuelle 
forhold, forståelse av usikkerhet knyttet til forutsetningene, og systemer for vurdering er til stede. 
For det tredje sier de at det er stor uvitenhet om hva det krever av innsats å skaffe seg oversikt 
over usikkerhetsbildet, hva det kan føre til, og hva som må gjøres for å motvirke eller utnytte 
forhold som blir avslørt i løpet av usikkerhetsanalysen. 
 
 



6 Funksjoner og roller innen usikkerhetsstyring 
En interessent er definert som en som er aktivt involvert i prosjektet eller dens interesser vil 
bli positivt eller negativt påvirket av prosjektet (PMI, 2000).  
 
Prosjekteier er den juridiske personen som har eieransvaret og eierrettighetene til prosjektet, 
og som i utgangspunktet bærer risikoen for prosjektets kostnader og bruksverdi (Eikeland, 
1999). Prosjekteier er den sentrale oppdragsgiver for utviklingen og gjennomføringen av 
prosjektet. Studier viser at ikke alle prosjekter har en enkelt identifiserbar prosjekteier (Olsson 
m.fl, 2007). Spesielt gjelder dette for offentlige prosjekter. Forsvaret definerer prosjekteier 
som oppdragsgiver for prosjektet (Forsvaret, 2001).  
 
En risikoeier er definert som en person med autoritet og ansvar til å gjøre en beslutning om å 
gjøre noe med, eventuelt ikke gjøre noe med, hensyn på risiko (ISO/TMB, 2006). 
 
En risikoanalytiker er et begrep som er benyttet om en person som har som oppgave å 
identifisere og evaluere risiko under risikogjennomgangen.  
 
Prosessleder, fasilitator eller moderator er benyttet om en person som leder en usikkerhets- 
eller risikoanalyseprosess (Husby m.fl, 1999).  
 

7 Former for, og kilder til usikkerhet 
To begrep innen usikkerhetsanalyser er estimatusikkerhet (variabilitet)- og 
hendelsesusikkerhet. Forsvaret definerer estimatusikkerhet som usikkerhet som skyldes at 
man ikke har all informasjon om prosjektet tilgjengelig, og man må derfor gjøre 
forutsetninger eller antakelser, for å kunne planlegge. Denne type usikkerhet er kontinuerlig, 
dvs at resultatet kan forventes å bli en av verdiene innenfor et kontinuerlig utfallsrom 
(Forsvaret, 2003). 
 
Hendelsesusikkerhet er knyttet til hendelser, situasjoner som enten oppstår eller ikke oppstår 
(Statens Vegvesen, 2005), og er beskrevet ved sannsynligheten for at en hendelse inntreffer 
multiplisert med konsekvens av hendelsen hvis den inntreffer.  
 
Det finnes mange måter å dele inn usikkerhet i. Usikkerhet kan deles inn i operasjonell og 
kontekstuell usikkerhet (Kristensen og Kreiner, 1991 og Auseng m.fl, 2005-1): 
 
Operasjonell usikkerhet – indre usikkerhet som stort sett er knyttet til selve 
prosjektgjennomføringen. 
 
Kontekstuell usikkerhet – den type usikkerhet som har sitt utspring i prosjektets omgivelser. 
 
Systematisk usikkerhet og usystematisk usikkerhet er også et skille som benyttes, der 
systematisk usikkerhet er den usikkerhet som virker noenlunde likt på flere elementer i et 
prosjekt, eller flere (alle) prosjekter i en portefølje. De viktigste eksemplene er valuta og 
markedsusikkerhet. Usystematisk usikkerhet er definert som faktorer som påvirker 
prosjektene enkeltvis (Berntsen og Sunde, 2004). 
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Notat – EFQM – spørsmål og oppbygging av modell 
 
 
Usikkerhetsledelse/Usikkerhetsstyring    Usikkerhetsstyring  

 

Medarbeidere

Strategier og 
retningslinjer

Interessenter 

 
 
 

 
Usikkerhets-
håndtering 

 
 
 

 
Lederskap 

 
 
 

 
Prosesser 

 
 
 

 
Resultater

Drivere Resultater 

Innovasjon og læring 

Tidligfase Gjennomføringsfase

 
Figuren over viser områder som kan måles og forbedres i en organisasjon. Delen til venstre 
for den stiplete linjen omhandler ”driverne” som muliggjør ”resultatene”. Resultatene finnes 
til høyre for den stiplete linjen. Samtidig strømmer ”innovasjon og læring” bakover i 
modellen og fremhever modellens dynamikk. Figuren sier med andre ord at man ved å 
forbedre driverne kan forbedre resultatene. 
 
Besvarelsen på spørsmålene vil vurderes opp mot fire svaralternativer som er presentert i 
figuren under. Kriteriene for de fire svaralternativene er vist lenger ned i dokumentet, og hvert 
av svaralternativene representerer 25 % av skalaen. Svarene som intervjuobjektene gir vil 
vurderes kvalitativt og deretter plassert i nivå 1-4 i tabell 1. 
 
 

1 
 

Nei 
 
 

 
2 

 
Arbeidet i gang 

 
3 
 

Ja 

 
4 

 
Ja, i stor grad 

Tabell 1 
 
Kriterier for de fire svaralternativene er hentet med inspirasjon fra RMM (Risk Management 
Maturity), en modell for å måle en bedrifts modenhet for risikohåndtering. Modellen gir 
bedrifter muligheten til å sammenligne sine resultater med ”beste praksis” og også til 
benchmarking. Modellen baseres på ideer fra CMM (Capability Maturity Model) og EFQM 
(European Foundation for Quality Management). 
 



RMM har fire nivåer for økende grad av evne til risikostyring. Tanken er å koble de fire 
nivåene i tabellen over med de fire nivåene i RMM når man skal definere hvor på skalaen en 
bedrift hører hjemme, se tabell 2. Videre vil karakteristikken av de fire nivåene i RMM være 
med å hjelpe til med å definere i hvilken av kategoriene 1-4 i tabell 2 en bedrift hører til. 

- Den naive organisasjonen (nivå 1 i RMM) er uvitende når det gjelder nytten av 
usikkerhetsstyring. Den har ingen strukturert tilnærming for håndtering av usikkerhet. 
Samtidig er ledelsesprosessene repeterende og tilbakevirkende og man gjør lite for å 
lære fra tidligere prosjekt for å være forberedt på kommende usikkerheter i senere 
prosjekter. 

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

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

- De naturlige organisasjonene er et nivå å strekke seg etter for bedrifter som ønsker å 
bli best. På dette nivået har bedriftene en kultur som er klar over usikkerheten som 
eksisterer, de har en proaktiv holdning/tilnærming til usikkerhetsstyring i alle 
aspektene av organisasjonen. De benytter usikkerhetsinformasjon aktivt for å forbedre 
prosessene i bedriften og for å skaffe seg konkurransefordeler. Usikkerhetsprosesser 
benyttes for å styre mulighetene og risiko i prosjekter. 

 
1 

Nei 
 

0-25% 

2 
Arbeidet i gang 

 
26-50% 

3 
Ja 
 

51-75% 

4 
Ja, i stor grad 

 
76-100% 

 
 
 
 

   

 
Nivå 1 

Naiv organisasjon 
 

 
Nivå 2 

Nybegynner 
organisasjon 

 
Nivå 3 

Normal 
organisasjon 

 
Nivå 4 

Naturlig 
organisasjon 

Tabell 2 
 

Tabell 2 viser hvordan de fire nivåene i RMM er tenkt koblet sammen med de fire 
svaralternativene i tabell 1. 
 
Tabell 3 viser en oversikt over hvordan de fire nivåene i RMM defineres, i tillegg til hvordan 
de fire nivåene karakteriseres gjennom de fire egenskapene kultur, prosesser, erfaringer og 
anvendelse. 
 
 



 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Definisjon 
 
 

Se naiv organisasjon. 
  

Se nybegynner 
organisasjon. 

Se normalisert 
organisasjon. 

Se naturlig 
organisasjon. 

Kultur 
 
Prosjekt-
perspektiv 

Ingen bevissthet på 
usikkerhet. 
Motvillig til 
forandring. 

US på enkelte 
prosjekter. 

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

 

 
Eier-
perspektiv 
 

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

Forberedt på å 
bruke ressurser for 
å utnytte nytten. 

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

Prosesser 
 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

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

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

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

 
Eier-
perspektiv 
 

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

Samme som for 
prosjektperspektiv. 

Erfaring 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

Ingen forståelse for 
U-prinsipper. 

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

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

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

Eier-
perspektiv 
 
 
 

    

Anvendelse 
 
 
Prosjekt-
perspektiv 

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

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

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

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

 
Eier-
perspektiv 
 
 

  Forpliktede 
ressurser. 

Samme som for 
prosjektperspektiv. 

Tabell 3 
 
U = usikkerhet 
US = usikkerhetsstyring 
 



Et forslag er å definere spørsmål ut ifra de fire egenskapene som er vist i tabellen over (kultur, 
prosesser, erfaring og anvendelse). Disse spørsmålene har da som formål å hjelpe til med å 
kartlegge usikkerhetsstyringen i en bedrift og definere i hvilken kategori bedriften havner i 
tabell 1. 
 
Kultur: 
Prosjektet og eier: 

- Hvordan er prosjektets bevissthet når det gjelder usikkerhet og usikkerhetsstyring? 
- Har bedriften noen forpliktelser når det gjelder usikkerhetsstyring i sine prosjekter? 

o Månedlige rapporteringer? 
o Egne krav i styringsdokumenter? 
o Evt. annen dokumentasjon på at prosjektet bedriver usikkerhetsstyring? 

- Hva slags forventninger har bedriften/prosjektet til nytten av usikkerhetsstyring?  
o Hvilke positive og negative sider forbinder bedriften med usikkerhetsstyring? 

 Kostnader 
 Tidsbruk 
 Ressurser 
 Muligheter 

- Hvordan er prosjektets vilje og evne til å gjennomføre forandringer? 
o Hvordan håndterer bedriften endringer? 

 Hvilke rutiner finnes? 
 Hvordan styres endringer? 

 
Prosesser: 
Prosjektet: 

- Har prosjektet integrerte prosesser for usikkerhetsstyring? 
o Blir usikkerhet diskutert i prosjektmøter, styringskomité osv.? 

- Hvilke rutiner har prosjektet for å håndtere endringer? 
o Hva skjer med en mulig endring som oppstår i et prosjekt? 

Eier: 
- Hvilke rutiner finnes for å integrere eier i usikkerhetsstyringen? 

o I hvilken grad er eier involvert i usikkerhetsstyringen? 
 Hvilke arbeidsoppgaver har eier som deltager i usikkerhetsstyringen? 
 Hva slags ansvar har eier i usikkerhetsstyringen? 

- Hvilke rutiner har prosjektet for å håndtere endringer? 
o Hva skjer med en mulig endring som oppstår i et prosjekt? 

 
Erfaring: 
Eier: 

- Hva legger bedriften i prinsippene for usikkerhetsstyring? 
- Hvilken kompetanse har bedriften for å bedrive usikkerhetsstyring? 
- Hva slags planer har bedriften for utvikling av usikkerhetsstyring når det gjelder 

rutiner, prosesser og kompetanse hos de ansatte? 
o Kurs? 

- Vektlegger bedriften erfaringsoverføring? 
o Hvilke rutiner finnes for erfaringsoverføring? 

 
Anvendelse: 
Prosjektet/eier: 

- Har bedriften ressurser til å bedrive usikkerhetsstyring? 



- Har bedriften verktøy til å bedrive usikkerhetsstyring? 
o Hvilke verktøy? 
o Hvordan fungerer verktøyene? 
o Mulige forbedringer på eksisterende verktøy? 

- Hvordan benytter bedriften resultatene man får ved usikkerhetsstyring, for eksempel 
ved en usikkerhetsanalyse? 

 
 
Definisjon av eier: 
Hvordan skal vi definere eier i prosjektet? 

Prosjektet 

Prosjekteier/ 
Styrer ressursene? 

Eier/oppdragsgiver/ 
bestiller 

Eksisterer denne? 
Eksempel: 
nordskogen eller 
kristoffersen i 
Statsbygg. Eier vil 
da bety 
departementer. 

 
Målet er å forsøke å definere et prosjektperspektiv og et eierperspektiv og definere spørsmål 
ut ifra det. Dermed blir det mulig å evaluere både prosjektets og eiers rolle i 
usikkerhetsstyringen. 
 
Definisjon av usikkerhetsstyring: 
 
 

Identifisere 
 

 
Kvantifisere 

 
Tiltak 

 
Først er man nødt til å identifisere usikkerhetselementene i prosjektet. Deretter er man nødt til 
å kvantifisere dem, før man setter i gang tiltak for å redusere risiko eller utnytte muligheter. I 
tillegg er man nødt til å følge opp tiltakene og vurdere virkningen av dem, med andre ord 
evaluere om man har igangsatt de riktige tiltakene. Dette er en prosess som gjentas 
kontinuerlig gjennom hele prosjektet. 
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B2 – Gevinstavtale (Telenor) 
Forprosjekt (Statsbygg) 

Tidligfase Gjennomføringsfase

B4 – Gevinstrealisering (Telenor) 
Ferdigstillelse (Statsbygg) 

 
 
Punkt 1: 

- har et budsjett 
- styringsdokument 
- prosjektet klart til å settes i gang 

 
Punkt 2: 

- ferdigstillelse 
 
Viktige spørsmål å stille ved evaluering av prosjekter: 

- Har det blitt en vekst/reduksjon i omfang/kr? 
o Har man levert det man skal? 
o Hvilke store endringer forklarer en eventuell forandring? 
o Hvem initierte endringene? 
o Hvordan ble det styrt? 

- Hvilke usikkerhetselementer påvirket resultatene (indre/ytre usikkerhet)? 
o Hvilke elementer førte til endringer? 

- Hvordan ble de identifiserte usikkerhetselementene styrt? 
o Anslå hvor stor del usikkerheten utgjør i kroner 

- Hvilke usikkerhetselementer ble egentlig styrt? 
- Hvilke usikkerhetselementer ble vektlagt i tidligfase? 

o Hvordan ble disse elementene behandlet i gjennomføringsfasen? 
o Har elementene i det hele tatt blitt vektlagt, eller er de gått i ”glemmeboken”? 

- Hvem i organisasjonen bedriver usikkerhetsstyring? 
 
Viktig å fokusere på både prosjektperspektivet og eierperspektivet når man skal evaluere 
resultatene i et prosjekt. Spesielt med tanke på suksess eller ikke suksess. 

- Prosjektet fokuserer i størst grad på: 
o Tid 
o Kost 
o Kvalitet 

- Eier fokuserer i størst grad på: 
o Bruker fornøyd 
o Riktig bruk av penger/ressurser 
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