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som mål å skape en bedriftskultur i norske bedrifter i forhold til styring av usikkerhet i 
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langt i prosjektet. Denne demonstratoren er en av hovedleveransene til denne oppgaven. I tillegg 
skal det utarbeides en grafisk modell for styring av usikkerhet i prosjekter. Denne modellen blir 
utviklet i tett samarbeid med PUS og skal stå sentralt i demonstratoren som blir utviklet. Til slutt 
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Oppgavetekst 
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MASTEROPPGAVE  

HØSTEN 2008 

For  

Amin Haddadi  
  

 

Praktisk usikkerhetsstyring – utvikling av prosjektdemonstrator  
  

Bakgrunn  

Masteroppgaven utføres i samarbeid med forskningsprosjektet Praktisk styring av usikkerhet i 
et prosjekteierperspektiv (PUS) og OPAK AS. PUS har samlet inn mye materiale fra de ulike 
bedriftene, men det er ikke systematisert i stor grad.   

Oppgaven  

Oppgaven består av følgende deler: 

• Litteraturstudium innen usikkerhetsstyring av prosjekter, samt litteratur på det å bygge 
opp en nettside/demonstrator på best mulig måte.  

• Kandidaten skal utvikle et forslag til "grafisk modell" for usikkerhetsstyring som bør 
inngå som en sentral del i neste punkt  

• Etablere nettside/demonstrator som gir oversikt over materiale som finnes innen 
usikkerhetsstyring (både teori og praksis skal være inkludert) i 
deltagerorganisasjonene som er involvert i prosjektet "Praktisk styring av usikkerhet i 
et prosjekteierperspektiv" PUS  

• Følgende skal søkes lagt inn på demonstratorene  
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o Systemer og metode beskrivelser fra NSP nettverket – dvs. de som ikke er 
direkte involvert i PUS  

o Gjennomgang av de deltakende bedrifter/etaters systemer/rutiner/verktøy innen 
usikkerhetsstyring.  

• Kandidaten skal vurder godheten av de systemene og rutinene som er avdekket og 
komme med forslag til spesifikk forbedringsområder som bør vurderes videreutviklet.  

Det forutsettes at kandidaten gjennomfører oppgaven i tett samvirke med PUS 
prosjektet.  

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  
• 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  
• Eventuelt: X avtalte tilleggskopier for formidling til ekstern samarbeidspartner 

(dekkes av instituttet eller ekstern partner)  
• CD med besvarelse og underliggende materiell i digital form (pdf-format)  
• En kortfattet (tilsv. 1-2 A4-sider inkl. evt. illustrasjoner) populærvitenskapelig 

oppsummering av arbeidet, på html-mal gitt av instituttet, beregnet for publisering på 
internettet.  
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• Oppsummeringen bør redegjøre for hensikten med arbeidet og for gjennomføringen og 
de vesentligste resultater og konklusjoner av arbeidet.  

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.  

(Evt) Avtaler om ekstern veiledning, gjennomføring utenfor NTNU, økonomisk støtte 
m.v. 

Beskrives her når dette er aktuelt.  
  

HMS 

NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltes 
sikkerhet skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for å få gjennomført 
arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av Masteroppgaven få utdelt brosjyren ”Helse, miljø 
og sikkerhet ved feltarbeid m.m. ved NTNU”.  

Dersom studenten i arbeidet med masteroppgaven skal delta i feltarbeid, tokt, befaring, 
feltkurs eller ekskursjoner, skal studenten sette seg inn i ”Retningslinje HMS ved feltarbeid 
m.m.” Begge dokumentene finnes på fakultetets HMS-sider på nettet, se 
http://www.ivt.ntnu.no/adm/hms/.  

Studenter har ikke full forsikringsdekning gjennom sitt forhold til NTNU. Dersom du som 
student ønsker samme forsikringsdekning som tilsatte ved universitetet, anbefales det at du 
tegner reiseforsikring og personskadeforsikring. Mer om forsikringsordninger for studenter: 
http://www.ntnu.no/studieinformasjon/serving/forsikring.html  
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Forord 
 
Denne rapporten er utført som en besvarelse på min hovedoppgave som teller 30 studiepoeng 
i tiende, og siste, semester av sivilingeniørstudium ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige 
Universitet (NTNU). Rapporten er skrevet av stud.tech. Amin Haddadi ved instituttet for 
bygg, anlegg og transport ved fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi.  
 
Rapporten omhandler utvikling av en prosjektdemonstrator i form av en nettside for 
forskningsprosjektet PUS - ”praktisk styring av usikkerhet i et eierperspektiv”.  
 
I forbindelse med arbeidet med denne oppgaven ønsker jeg å rette en takk til min veileder ved 
NSP/SINTEF, Agnar Johansen for god veiledning, flott oppfølging og nyttige tips og 
diskusjoner. I tillegg vil jeg takke min veileder på NTNU, Olav Torp for hans hjelp og 
veiledning, spesielt i forbindelse med utviklingen av den grafiske modellen. En stor takk må 
også rettes til min veileder i OPAK, Per Magne Betten, som med sin støtte og gode innspill 
gjorde det mulig for meg å skrive denne oppgaven i Oslo.  
 
Jeg må også takke de som tok seg tid til å delta i intervjuene, Ingemund Jordanger, Elisabeth 
Krog Svendsen, Vibeke Binz, Morten Enger og Per Magne Betten.  
 
Catrine Larsson på SINTEF har bygd opp rammen til nettsiden. Tusen takk til henne for 
hennes kreative tips og ikke minst hennes tålmodighet. 
 
 
 
 
 
 

Oslo, juni 2008 
 
 
 
 

------------------------------------- 
Amin Haddadi 
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Sammendrag 
 
Prosjektet PUS – Praktisk styring av usikkerhet i et eierperspektiv- er et forskningsprosjekt 
som blant annet har som mål å skape en bedriftskultur i norske bedrifter i forhold til styring av 
usikkerhet i prosjekter. Forskningsprogrammet er delvis sponset av Forskningsrådet og delvis 
av deltagende bedrifter som består av StatoilHydro, Telenor, Forsvaret, Statens Vegvesen, 
Jernbaneverket og Statsbygg. Forskningsrådet har satt krav om en evaluering når prosjektet 
nærmer seg halvveis. I forbindelse med denne evalueringen som fremkommer sommeren 
2008, skal det lages en demonstrator i form av en webside som gjenspeile arbeidet i PUS. 
Denne oppgaven har som mål å lage denne demonstratoren.  
 
Hovedleveransene i denne oppgaven vil være: 
 

1. Utvikle en grafisk modell som skal stå sentralt i oppbygging av 
nettsiden/demonstratoren 

2. Etablere nettsiden/demonstratoren som gir oversikt over materiale som finnes innen 
usikkerhetsstyring i deltagerorganisasjonene.  

 
Det er en forutsetning at oppgaven skal gjennomføres i samarbeid med PUS-prosjektet.  
 
For å oppnå første leveransen, utvikling av grafisk modell, blir det først gjennomført 
litteraturstudier for å kartlegge hva som finnes av modeller og prosesser i litteraturen for 
styring av usikkerhet. Deretter blir 3 forslag som kom fram gjennom et arbeidsseminar 
diskutert. Arbeidsseminaret ble gjennomført med deltagere fra 3 ulike bedrifter i tillegg til 
akademikere fra SINTEF og NTNU. Til slutt blir en grafisk modell valgt som den generiske 
modellen for styring av usikkerhet i praksis. Denne modellen blir en sentral del av nettsiden. 
 
Arbeidet med etableringen av nettsiden starter med et litteraturstudium om å bygge opp en 
nettside på best mulig måte. Studien fører til et teorigrunnlag om metodisk fremgang i 
utvikling av en nettside. Det blir gjennomført 5 intervjuer for å kartlegge brukerbehovet/-
kravet. En student med bakgrunn innen tema usikkerhetsstyring blir også intervjuet. Tekniske 
detaljer om oppbygging av en nettside blir ikke sett nærmere på i denne oppgaven. Denne 
delen er utført av ekstern personell. 
 
Oversikt over materialer som finnes innen usikkerhetsstyring i deltagerorganisasjonene søkes 
inn ved å: 
 

1. Bruke den webbaserte prosjektportalen til PUS-prosjektet (prosjektplassen) 
2. Arrangere møter med kontaktpersoner i hver deltagende bedrift. 

 
Det blir i tillegg forsøkt å søke inn metoder og systemer fra NSP-medlemmer som er involvert 
i PUS. Disse har fått egen del under navnet ”Konsulenter” i demonstratoren. Responsen til 
denne delen var, som forventet, ganske dårlig. Årsaken til dette er diskutert i kapittel 8 
”konklusjon”. 
 
For å kunne kartlegge hva PUS skal holde fokus på i sitt arbeid videre i prosjektet blir 
godheten av systemene og rutinene vurdert i kapittel 7. Dette er ikke for å finne ut av beste 
praksis, men for å finne forbedringsområder som bør vurderes videreutviklet.  
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Summary 
 
PUS is Norway’s largest research project within practical management of uncertainty in 
projects. PUS has its focus on uncertainty management from the project owner’s point of 
view. The project attempts to create a better culture in Norwegian corporations for 
management of uncertainty in their complex projects. PUS is sponsored by The Research 
Council of Norway (Forskningsrådet) and six of the largest Norwegian industrial 
corporations. These corporations are, StatoilHydro, Telenor, Forsvaret, Statens Vegvesen, 
Jernbaneverket and Statsbygg.  
 
The Research Council of Norway as a major sponsor of the project has demanded that the 
project must go through an evaluation when it is halfway through. This evaluation is due 
summer of 2008. In connection with this evaluation the administration of the project has 
decided to make a website as a demonstrator for PUS project. The main goal of this 
assignment is to design and set up this demonstrator. 
 
This assignment includes two major parts: 
 

1. Developing a graphical representation of a model for managing uncertainty in 
projects. This model will then be an essential and central part in design of the website. 

2. Establishing the website/demonstrator which is supposed to represent the materials, 
methods, systems and tools that have been produced during the project in the 
participant corporations.  

 
In order to develop a graphical representation of a model for managing uncertainty, a 
literature study is done around the subject “uncertainty management”. This study aims to map 
the existing models in modern literature about processes for managing uncertainty.  
 
A workshop was arranged to discuss the possible models. The workshop had participant from 
3 different corporations in addition to the researchers from NTNU and SINTEF. Three models 
were suggested. These models are represented in this report. One of these three models is 
chosen as the generic process model for managing uncertainty in projects. 
 
Establishing the website, as well as the development of the generic model, demanded a 
literature study. The study has focused on effective and interactive design of a website. The 
technical details about designing a site are not a part of this assignment.  
 
A group of potential users of the website is interviewed in order to find out what their 
requirements and expectations are.  
 
Collecting the materials from the participant corporations are based on: 
 

1. Using the web based project portal for PUS-project. 
(Projectplace.com)/prosjektplassen.no 

2. Arranging meetings with contact persons in each organisation and asking them to 
make a review of the job they have done till now. 
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In addition to the 6 participant organisations, there are 6 members of Norwegian Centre for 
Project Management (NSP) who have been active in PUS project. These are private 
consultant corporations that offer services within management of project and uncertainty.  
 
These members have been offered their space in the demonstrator to represent their systems 
and methods of managing uncertainty. The response from these companies was, as expected, 
not that good. The possible reasons for low response from these organisations are discussed in 
chapter 8 of this report. 
 
Finally, the lacks and deficiencies of today’s systems and processes are evaluated in order to 
find the focus areas for future works of PUS. This evaluation is not done to find the best 
method or process, but to find out which areas have improvement potentials and should be 
worked on. 
 



 x 

Innhold 
 

Innholdsfortegnelse 

 
Oppgavetekst .................................................................................................................................................. ii 

Forord ............................................................................................................................................................ vi 

Sammendrag ................................................................................................................................................. vii 

Summary......................................................................................................................................................viii 

Innhold ............................................................................................................................................................ x 

Innholdsfortegnelse ...................................................................................................................................... x 
Figurliste.................................................................................................................................................... xii 

Seksjon A: Innledning og beskrivelse av forskningsmetodikk....................................................................... 1 

1. Innledning ................................................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrunn og problembeskrivelse ............................................................................................................ 2 
1.2 Målgruppen ............................................................................................................................................ 3 
1.3 Oppgavens mål og suksesskriterier:......................................................................................................... 3 

Effektmål ................................................................................................................................................. 3 
Resultatmål.............................................................................................................................................. 3 
Delmål .................................................................................................................................................... 4 
Suksesskriterier: ...................................................................................................................................... 4 

1.4 Oppgavens avgrensninger og forbehold................................................................................................... 4 
1.5 Leserveiledning ...................................................................................................................................... 6 

2. Forskningsmetodikk ................................................................................................................................... 8 

2.1 Metode og metodevalg............................................................................................................................ 8 
2.2 Forskningsdesign.................................................................................................................................. 10 

Undersøkelsesplan................................................................................................................................. 11 
Struktur ................................................................................................................................................. 11 
Strategi.................................................................................................................................................. 12 

Seksjon B: Litteraturstudium og teorigrunnlag........................................................................................... 14 

3 Usikkerhet, usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring.............................................................................. 15 

3.1 Terminologi.......................................................................................................................................... 15 
Usikkerhet: ............................................................................................................................................ 15 
Risiko og mulighet:................................................................................................................................ 15 
Usikkerhetsanalyser: ............................................................................................................................. 16 
Usikkerhetsstyring ................................................................................................................................. 16 
Usikkerhetsledelse: ................................................................................................................................ 18 

3.2 Rammeverk innen usikkerhetsstyring.................................................................................................... 19 
Prosesser for usikkerhetsstyring i prosjekter........................................................................................... 19 
Sammenligning av prosesser .................................................................................................................. 22 

3.3 Drøfting ............................................................................................................................................... 23 
4 Effektiv og interaktiv design av websider.................................................................................................. 24 

4.1 Livssyklusen til prosjektet..................................................................................................................... 24 
Planlegging og analyser ........................................................................................................................ 24 
Design og prototyp ................................................................................................................................ 25 
Utvikling................................................................................................................................................ 26 
Testing .................................................................................................................................................. 26 
Implementering/publisering ................................................................................................................... 27 

4.2 Interaktiv design ................................................................................................................................... 27 
Design av layout .................................................................................................................................... 28 
Teknikker for å lage en god layout ......................................................................................................... 29 

4.3 Drøfting: .............................................................................................................................................. 31 



 xi 

Seksjon C: Funn og resultater ...................................................................................................................... 32 

5 Utvikling av grafisk modell........................................................................................................................ 33 

5.1 Forslag til grafisk modell ...................................................................................................................... 33 
Generisk modell nr. 1............................................................................................................................. 33 
Generisk modell nr.2.............................................................................................................................. 36 
Generisk modell nr.3: ............................................................................................................................ 38 

5.2 Drøfting og sammenligning av forslagene ............................................................................................. 40 
6 Etablering av nettsiden .............................................................................................................................. 41 

6.1 Planleggingsfase................................................................................................................................... 41 
Datainnsamling: .................................................................................................................................... 41 
Valg av verktøy:..................................................................................................................................... 42 

6.2 Design og prototyp ............................................................................................................................... 43 
Utvikling av sidekart.............................................................................................................................. 43 
Utvikling av visuell design ..................................................................................................................... 43 
Implementering av teknisk design........................................................................................................... 44 

6.3 Utvikling .............................................................................................................................................. 45 
6.4 Testing ................................................................................................................................................. 45 
6.5 Implementering .................................................................................................................................... 46 

Seksjon D: Vurdering av godhet................................................................................................................... 47 

7 Vurdering av godhet .................................................................................................................................. 47 

7 Vurdering av godhet .................................................................................................................................. 48 

Seksjon E: Konklusjon ................................................................................................................................. 50 

8 Konklusjon ................................................................................................................................................. 51 

8.1 Problemstillingen.................................................................................................................................. 51 
8.2 Funn og resultater ................................................................................................................................. 51 

Grafisk modell ....................................................................................................................................... 52 
PUS-demonstratoren ............................................................................................................................. 52 
Andre funn og resultater ........................................................................................................................ 53 

8.3 Vurdering av funn mot forskningsmetodikk .......................................................................................... 54 
8.4 Videre arbeid........................................................................................................................................ 54 

Seksjon F: Referanser og vedlegg................................................................................................................. 55 

Referanser..................................................................................................................................................... 56 

Vedlegg.......................................................................................................................................................... 58 

 



 xii 

Figurliste 

 
Figur 1 Rapportens oppbygging ..........................................................................................................7 
Figur 2 Eksplorerende design............................................................................................................10 
Figur 3 Forskningsdesign for denne oppgaven ..................................................................................13 
Figur 4 Usikkerhetsstyring i prosjekt .................................................................................................17 
Figur 5 Styring av usikkerhet gjennom hele prosjektets utviklingsforløp.............................................17 
Figur 6 Usikkerhets -analyse /-håndtering /-ledelse ...........................................................................18 
Figur 7 Risk Management i følge PMI ...............................................................................................19 
Figur 8 SHAMPU-prosessen .............................................................................................................20 
Figur 9 Risk Management prosessmodell fra ISO 16085....................................................................21 
Figur 10 Prosessen for usikkerhetsstyring i prosjekter.......................................................................23 
Figur 11 Eksempel på et sidekart.......................................................................................................26 
Figur 12 Et eksempel på en skissert mockup ......................................................................................29 
Figur 13 Utgangspunkt til generisk modell 1 .....................................................................................34 
Figur 14 Generisk modell 1 ...............................................................................................................35 
Figur 15 Utgangspunkt for generisk modell 2 ....................................................................................36 
Figur 16 Generisk modell 2 ...............................................................................................................37 
Figur 17 Generisk modell 3 ...............................................................................................................39 
Figur 18 Mockup til første utkast av layout........................................................................................44 
  
 



 1 

Seksjon A: Innledning og beskrivelse av 
forskningsmetodikk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seksjon A 
Innledning 

Seksjon B 
Litteraturstudium 
og teorigrunnlag 

Seksjon C 
Funn og 
resultater 

Seksjon D 
Vurdering av 

godhet og 

Seksjon E 
konklusjon 

 

Seksjon F 
Referanser og 

vedlegg 



 2 

1. Innledning 
 
I dette kapitlet vil bakgrunn og problematikken i oppgaven bli beskrevet. Deretter avdekkes 
målgruppen for oppgaven, målene som oppgaven ønsker å oppnå og suksesskriteriene for 
oppgaven. Til slutt vil problemstillingen, målene for oppgaven og suksesskriteriene settes til 
grunn for å komme med en avgresning for oppgaven. 
 

1.1 Bakgrunn og problembeskrivelse 

 
Forskningsprogrammet Praktisk styring av usikkerhet i et prosjekteierperspektiv (PUS) er en 
satsning mot utvikling av kunnskapen om usikkerhet og usikkerhetsstyring i prosjekter. 
Forskningsprogrammet sponses av Norges forskningsråd og seks store aktører i norsk 
næringsliv og industri med Statoil i spissen.  
 
Prosjektet drives av Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), SINTEF, BI og NTNU. Den 
overordnede ideen til prosjektet er å skape en ny kultur for styring av usikkerhet i norske 
bedrifter. Prosjektet skal undersøke hvordan man etablerer en prosjektkultur innen 
usikkerhetsstyring og hvordan potensielle muligheter kan bli systematisk behandlet i et 
livsløpsperspektiv. Dette skal bidra til at fremtidige store investeringsprosjekter oppnår bedre 
gevinstrealisering som følge av at prosjektene utnytter de ”riktige” mulighetene og 
konsekvensene av risiko blir minimalisert. (Søknad til Norges Forskningsråd) 
 
De seks av bedriftene som er involverte og delvis sponsorer av PUS er Telenor, Statoil, 
Statsbygg, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Forsvaret.  
     
Krav til en midtevaluering fra Forskningsrådet og behovet for utveksling av resultater og 
erfaringer førte til at det ble nødvendig å danne en prosjektdemonstrator. Gjennom en 
prosjektdemonstrator kan resultatet av forskning og arbeidet med prosjektet til en hver tid 
være tilgjengelig for de som måtte trenge det. Dette fører til økt motivasjon hos deltagende 
bedrifter og ikke minst ryddighet og oversikt i arbeidet. 
 
Jeg skal i denne oppgaven gjennomføre et litteraturstudium innen usikkerhetsstyring av 
prosjekter samt litteratur på det å bygge opp en nettside/demonstrator på best mulig måte. 
Deretter skal det utvikles et forslag til ”grafisk modell” i usikkerhetsstyring som bør inngå 
sentralt i etablering av en nettside/demonstrator for forskningsprosjektet PUS. Nettsiden skal 
gi oversikt over materialer som finnes innen usikkerhetsstyring (både teori og praksis) i 
deltagende organisasjoner som er involvert i prosjektet PUS.  
 
Systemer og metodebeskrivelser fra NSP-nettverket (de som ikke er direkte deltagere i PUS) 
skal forsøkes å legges inn på demonstratoren. Denne delen er frivillig for bedriftene og 
datainnsamlingen er derfor avhengig av samarbeidsvilligheten deres.  
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1.2 Målgruppen 
 
Oppgavens målgruppe vil være veiledere, sensorer, NFR (Norges Forskningsråd), NSP, 
OPAK, som ekstern partner og delvis sponsor av denne oppgaven, deltagende bedrifter og 
andre involverte i PUS.  
 
I tillegg kan nettportalen bli et referansested for folk – spesielt prosjektledere og studenter – 
som ønsker å få vite mer om usikkerhetsstyring og/eller utveksle erfaringen innen dette tema. 
 

1.3 Oppgavens mål og suksesskriterier: 

 
Målene med oppgaven kan deles i tre hovedkategorier. Effektmål, Resultatmål og Delmål. 

Effektmål 

 
Effektmålene med denne oppgaven er: 
 

 

Resultatmål 

 
Resultatmålet med denne oppgaven er å utarbeide en fungerende nettside som har et innhold i 
samsvar med det som er avgrenset i oppgaven, samt en rapport på størrelse 40-60 sider som 
forklarer fremgangsmåten og forskningsmetodikk, samt gjenspeiler litteraturstudier, innen 16. 
juni 2008.  

 

 
 
− Øke kunnskapen om usikkerhetsstyring hos studenten 
− Øke kunnskapen om effektiv design av en attraktiv nettside hos studenten. 
− Forskningsprosjektet PUS oppnår en av sine leveranser i form av en nettside 

som presenterer hva som har blitt gjort i prosjektet. 
− Prosjektledere, studenter og de som er mer interessert i å få vite mer om 

usikkerhetsstyring får et referansested for innhenting av kunnskap og 
erfaringer. 
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Delmål 

 
Ved å sette delmål i prosjektet deler man i praksis prosjektet i mindre deler. Det blir dermed 
enklere å lede prosjektet fram til det store hovedmålet. 
 
Delmål 1: Kartlegge usikkerhetsstyringen i prosjektet slik det forekommer i litteraturen, samt 
utarbeide kunnskap om hvordan en nettside kan bygges på best mulig måte og hva den skal 
inneholde for å virke interessant for lesere.  
 
Delmål 2: Utvikle en grafisk modell som skal stå sentral i oppbygging av nettsiden 
 
Delmål 3: Etablere nettsiden.  
 
Delmål 4: Samle inn en oversikt over materialer i form av dokumenter, rutiner, verktøy etc. 
fra deltagerbedriftene i PUS. 
 
Delmål 5: Samle inn oversikt over systemer, metodebeskrivelser og verktøy som finnes hos 
bedriftene i NSP-nettverket som ikke er direkte deltagere i PUS.  
 
Delmål 6: Gi en vurdering om områder med mangel av hjelpemidler/gode rutiner hos 
bedriftene i PUS 
 

Suksesskriterier: 

 
Kriterier som kan anses som suksesskriterier i dette prosjektet er flere. Noen av kriteriene er 
målbare og andre lar seg vanskelig måle.  
 
Suksesskriterie 1: Antall besøk som nettsider får i løpet av en dag/måned kan være et målbart 
kriterium for suksess i prosjektet. Et høyt besøkstall viser at flere har funnet nettsiden nyttig 
og er et tegn på suksess i prosjektet. 
 
Suksesskriterie 2: Karakteren er enda et målbart kriterium som kan settes som suksesskriteria. 
Karakter B eller bedre regnes som en god karakter og tyder på suksess i arbeidet. Karakteren 
gir antydning om korrekt/feil gjennomføringen av oppgaven med hensyn til vitenskapelige 
metoder og innhold. 
 
Suksesskriterie 3: Rapporten skal være ferdig innen 10. juni 2008. Suksess i dette kriteriet 
antyder god prosjektledelse og god oppfølging av fremdriftsplanen.  
 

1.4 Oppgavens avgrensninger og forbehold 

 
Arbeidet for avgrensning av oppgaven startet med å vurdere problemstillingen. Tidsrammen 
for oppgaven var stram. Det kunne enkelt observeres at ikke alle de nevnte punktene i 
oppgaven kunne settes under søkelys og blitt grundig undersøkt under tidsrammen som var 
avsatt. Derfor måtte problemstillingen vurderes for å se hvor det er behov for større arbeid, og 
hvor man kunne lette litt på oppgaven.  
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For en systematisk vurdering av problemstillingen har følgende spørsmål spilt en sentral rolle 
(Bø, Olav, 1995): 
 
A. Hva er problemstillingens faglige relevans? 
B. Hva med praktisk gjennomførbarhet? 
C. Hva med etiske problemer? 
 
Tittelen på oppgaven viste i stor grad hvor fokuset skulle ligge. Hovedmålet med oppgaven er 
å utarbeide en demonstrator i form av en webside som klarer å presentere hva som har blitt 
produsert i forskningsprogrammet PUS. I tillegg skal demonstratoren bli en referanseside for 
prosjektledere og bedrifter og ikke minst studenter som har ønske om å utveksle erfaringer 
eller lære mer om usikkerhetsstyring. Med tanke på dette skal hovedfokuset i oppgaven være 
på etablering av nettsiden. Derfor vil innsamling av data fra de 6 deltagende bedrifter (rutiner, 
systemer, verktøy osv.) og innsamling av forskningsrapporter og artikler som har blitt 
produsert hittil være en vesentlig del av arbeidet. Gjennomgang av disse er en stor og 
tidkrevende oppgave som neppe lar seg grundig gjennomføre med tanke på 
tidsbegrensningen. Derfor har jeg valgt å ikke foreta grundig gjennomgang av deltagende 
bedrifter/etaters systemer/rutiner/verktøy innen usikkerhetsstyring. En gjennomgang for å 
kartlegge hvor dokumentene hører til er selvsagt nødvendig, men jeg kommer ikke til å være 
kritisk til innholdet. 
 
En grafisk modell for usikkerhetsstyring skal utvikles. Denne modellen skal inngå som en 
sentral del av utviklingen til nettsiden. Modellen skal brukes som rammeverk for nettsiden og 
benyttes i presentasjon av nettsiden. Denne modellen skal utvikles i tett samarbeid med 
forskere og involverte bedrifter i PUS. Det er planlagt et seminar i april som skal hjelpe til 
med å nå dette målet. 
 
Når det gjelder innsamling av systemer og metodebeskrivelser fra NSP-nettverket er det 
nevneverdig at disse er i stor grad konkurrerende bedrifter. Det er uvisst hvor 
samarbeidsvillige de kommer til å være. Det er sannsynlighet for at disse bedriftene ikke er 
villige til å legge ut sine forsprang så enkelt tilgjengelig på internett. Det skal likevel forsøkes 
å involvere dem ved å søke relasjoner og vise dem fordelene med deltagelsen.  
 
Til slutt i vurdering av godhet skal det legges vekt på å påpeke områder hvor det finnes mye 
og områder hvor det finnes lite hjelpemidler og rutiner for usikkerhetsstyring hos deltagende 
bedrifter eller NSP-medlemmer. Dette avdekker områder hvor PUS bør fokusere sin forskning 
på. Dette betyr at oppgaven kan avgrenses til følgende punkt: 
 

− Gjennomføre litteraturstudium innen usikkerhetsstyring av prosjekter (med fokus på 
grafiske modeller og prosesser), samt litteratur på å bygge opp en 
nettside/demonstrator på best mulig måte. 

− Utvikle en grafisk modell for styring av usikkerhet i samarbeid med PUS. 
− Innhenting av data fra deltagende bedrifter og fra NSP-medlemmene som er interessert 

i å delta. 
− Etablering av nettsiden/demonstratoren 
− En vurdering av godheten av nåværende systemer for styring av usikkerhet og 

kommentere områder hvor PUS kan ha større fokus på. 
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1.5 Leserveiledning 

 
Denne rapporten er delt i 6 seksjoner. Seksjon A består av 2 hovedkapitler. Kapittel 1 er en 
innledning som beskriver problemstillingen, målsettingen og avgrensningen i oppgaven. 
Kapittel 2 er en beskrivelse av metodevalg og forskningsdesignen for oppgaven.  
 
Seksjon B består også av 2 kapitler og gjenspeiler litteraturstudier som er utført.  Første del, 
kapittel 3, beskriver litteraturstudien innen usikkerhetsstyring og prosesser for styring og 
usikkerhet. Kapittel 4 tar for seg teorien om effektiv og interaktiv design av en webside.  
 
Seksjon C omfatter kapittel 5 og 6. Kapittel 5 beskriver fremgangen for utvikling av en 
generisk modell for styring av usikkerhet og resulterer i en grafisk modell som skal stå 
sentralt i oppbygging av demonstratoren. Kapittel 6 og forklarer prosessen for utviklingen av 
demonstratoren. I denne delen vises det til litteraturstudien som er utført om design av 
nettsider og bruker metoder som er presentert der for å utvikle en effektiv og interaktiv 
webside. 
 
Seksjon D består av kapittel 7 som er en vurdering av godheten av de eksisterende rutinene og 
systemene for styring av usikkerhet. Dette kapitlet har som mål å avdekke hvilke områder 
PUS trenger å ha fokus på i sitt videre arbeid.  
 
Seksjon E inneholder kapittel 8 som er konklusjonen for hele oppgaven. Dette kapitlet 
oppsummerer problemstillingen i oppgaven, funnene og resultatene, vurdering av 
forskningsmetodikken og arbeidet videre. 
 
Seksjon F inneholder referanser og vedlegg.  
 
Oppbyggingen av oppgaven er vist i Figur 1. 
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2. Forskningsmetodikk 
 
Dette kapitlet tar for seg en beskrivelse av forskningsmetoden og forklarer forskningsdesignen 
i denne oppgaven. 
 

2.1 Metode og metodevalg 

 
Forskjellige typer forskning er avhengig av hensikten med forskningen. Grunnforskning søker 
etter ny erkjennelse og bedre innsikt i fundamentale sammenhenger i naturen, i mennesker og 
samfunnsliv. Anvendt forskning er en annen type teoretisk forskning som bygger på den 
kunnskapsbasen som har kommet fram som et resultat av grunnforskning. Anvendt forskning 
er rettet mot praktiske formål eller bruksområder. Utviklingsarbeid er praktisk utnytting av 
kunnskapsgrunnlaget fra grunnforskning og anvendt forskning. Hovedhensikten med 
utviklingsarbeid er endring med tanke på å forbedre eksisterende praksis. (Bø, Olav, 1995) 
 
Denne rapporten er et steg mot et langsiktig mål i et utviklingsarbeid som er sterkt avhengig 
av riktig datainnsamling og ikke minst store mengder med data. En av hovedhensiktene med 
denne oppgaven er nettopp omfattende innsamling av riktig data. Riktig forskningsdesign kan 
bidra til bedre fremgangsmåter og bedre utnyttelse av tilgengelige ressurser.  Olav Bøs bok 
”FoU-metodikk” fra 1995, og “Essentials of research design and methodology” av Marczyk, 
DeMatteo og Festinger, har vært litteraturgrunnlaget for forskningsmetodikk og – design i 
denne oppgaven. 
 
Forskningsprosessen i denne oppgaven kan oppsummeres i følgende trinn: 
 

1. Avgresning av problemstilling 
2. Valg av forskningsdesign 
3. Valg av metode for data- og informasjonssøk 
4. Innsamling av data og informasjon 
5. Systematisering og bearbeiding av data 
6. Presentasjon av innsamlede data gjennom webportalen 
7. Drøfting av resultater og konklusjon 
8. Rapportering 

 
Arbeidet med denne oppgaven starter med en vurdering av problemstillingen. Dette innebærer 
hva oppgaven prøver å avdekke og hvor omfattende den skal være. Dette er et meget viktig 
element i startfasen med tanke på begrensninger som denne oppgaven har i tid og ressurser.  
 
Valg av forskningsdesign innebærer valg og utforming av regler og fremgangsmåter som man 
benytter for å få den ønskede informasjonen. Begrepet design omfatter en undersøkelsesplan, 
struktur og strategi. Formålet med designen er å bygge et program som gir den beste 
problemløsingen (Bø, Olav, 1995). Dette diskuteres i egen del senere i kapitlet. 
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Målet med informasjonssøkingen er ideelt sett å få tilgang på den teorien som er nødvendig 
som bakgrunn for å gå videre med prosjektet. I denne oppgaven deles informasjonssøkingen i 
to forskjellige faser: 
 

1. Søking av litteratur for å utføre litteraturstudier 
2. Innsamling av data som skal innføres i nettportalen. 

 
Datainnsamlingen til litteraturstudium baserer seg på søk i bibliotekets databaser, hjelp fra 
veiledere, artikler og publikasjoner som finnes innen tema osv.  
 
Når det gjelder datainnsamling til oppbygging av demonstratoren kan det nevnes at 
innsamlingen av data i et slik forskningsprosjekt kan foregå på to måter, kvantitativ og 
kvalitativ. 
 

1. Kvantitativ forskning er arbeid som befatter seg med det å måle et fenomen- man 
søker å kvantifisere dvs. å måle eller telle. Kvantitative undersøkelser foregår ofte i 
kontrollerte omgivelser, som i et laboratorium, for å få så objektive og upåvirkete 
resultater som mulig. Kvantitative metoder er gjerne mer opptatt av å kunne predikere 
og ikke ”bare” beskrive som mye av den kvalitative forskningen gjør. Kvantitativ 
forskning anvender ofte eksperimenter, strukturerte spørreskjema eller observasjoner, 
gjerne med et stort antall deltakere. (Langdridge, Darren, 2006) 

 
2. Kvalitativ forskning befatter seg med kvalitetene ved et fenomen. Ulikt med 

kvantitative metoder er man mest interessert i meninger, betydninger og tekst i 
kvalitative metoder. Kvalitativt arbeid er ofte empirisk, men baserer seg på 
datainnsamlingen fra et relativt lite antall individer. Kvalitativ forskning gjør ofte bruk 
av innsamling av tekstlige data ved å for eksempel intervjue små grupper av 
mennesker. Disse tekstene blir så grunnlag for analysen. (Langdridge, Darren, 2006) 

 
Innsamlingen av data til demonstratoren er basert på kvalitativ metode. Det skal gjennomføres 
intervjuer for å avdekke brukerbehovet og deretter skal data fra deltagende bedrifter, som for 
øvrig eksisterer allerede, hentes inn med hjelp fra kontaktpersoner.  
 
Etter at data er samlet inn, blir informasjonen bearbeidet og systematisert. Dette skjer med 
hensyn til hvordan de skal klassifiseres i nettportalen. Etter at dokumenter og informasjonen 
er systematisert blir de innført i webportalen. Det er forventet å kunne få hver deltagende 
bedrift til å systematisere egne data for å spare tid. Mulighetene for å kunne gjennomføre 
dette skal undersøkes nærmere når møtene arrangeres.  
 
I sluttfasen av prosjektet skal prosessen og resultatene drøftes. Dette vil danne et grunnlag for 
eventuelle videre arbeid med webportalen. Svakhetene og sterke sider med webportalen blir 
diskutert og det gis kommentarer om driftsperioden til demonstratoren. 
 
Hele prosessen inkludert litteraturstudier blir presentert i denne rapporten som viser hvordan 
arbeidet med utvikling av den grafiske modellen og oppbyggingen av demonstratoren har 
foregått.  
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2.2 Forskningsdesign 

 
Når man har kommet fram til en god og presis problemdefinisjon, er neste oppgave å lage en 
forskningsdesign. Når problemstillingen er uklar eller grov kan man bruke eksplorerende 
design. Problemstillingen i denne sammenheng er å lage en grafisk modell for 
usikkerhetsanalyse og å lage en demonstrator for et forskningsprosjekt. Det er lite forklaring 
på hvordan fremgangsmåten skal være og lite detaljert forklaring på hva det kreves av 
resultat. Derfor egner det seg med en eksplorerende design.  
 
Figur 2 viser noen av egenskapene til eksplorerende design 
 
 

 
Figur 2 Eksplorerende design 

(kunnskapssenteret.com) 

 
Det karakteristiske med eksplorerende design er fremgangsmåten. Prosessen starter med en 
problemerkjennelse som leder til en problemdefinisjon. Deretter kartlegger man behovet for 
data og undersøkelser før man setter i gang med innsamling av data. Når dette er gjort blir 
data samlet inn, ordnet og analysert. Etter dette er det mulig å trekke konklusjoner som kan gi 
økt kunnskap om fenomenet som vi hadde som mål å studere.  
 
Designen omfatter kort sagt disse tre elementer (Bø, Olav, 1995): 
 

1. Undersøkelsesplan 
2. Struktur  
3. Strategi 

 
Disse elementene har blitt tilpasset denne oppgaven slik: 
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Undersøkelsesplan 

 
I undersøkelsesplanen skal man velge (Bø, Olav, 1995): 
 

• Hvilke enheter som skal undersøkes og antall enheter,  
• Vurdere tiden og ressurser man har til rådighet,  
• Type data som man oppnår gjennom datainnsamlingen, 
• Måten man bearbeider data på 
• Kildetype 
• Metoden man bruker til innsamling av data. 

   
Enhetene som skal undersøkes og antall er allerede definert i oppgaven. Dokumenter og 
verktøy fra de seks bedriftene som er involvert i forskningsprosjektet PUS skal innhentes. I 
tillegg skal systemene og verktøy som eksisterer i seks andre bedrifter i NSP-nettverket, 
(DNV, OPAK, Metier, Terramar, PTL og Dovre), undersøkes.  
 
En undersøkelse i form av intervjuer skal avdekke brukeres behov og krav. Til dette skal et 
begrenset utvalg av studenter og prosjektledere intervjues. Det er i utgangspunktet forventet at 
det skal bli gjennomført fire til seks intervjuer.  
 
Tidsrammen til prosjektet er 22 uker og prosjektet har innleveringsfrist den 16.6.2008. 
Ressursrammen til prosjektet blir avdekket ved å sett opp et budsjett i en tidlig fase av 
prosjektet. Resultat av undersøkelsene forventes å være klart innen utgangen av april.  
 
Type data som man oppnår er såkalt ”bløte data” dvs. kvalitative data som beskriver 
egenskaper og ikke handler om tall og statistiske tilfeller (harde data). Data skal 
behandles/vurderes og deretter innføres i demonstratoren.  
 
Kildetypen i innsamling av data til demonstratoren er hovedsakelig sekundær data, altså data 
som allerede eksisterer hos de bedriftene som er undersøkelsesobjekter i denne oppgaven. I 
strategien er det imidlertid lagt til rette for eventuelle innsamlinger av primær data i tillegg. 
Innsamling av data er, som nevnt tidligere, basert på kvalitative metoder. Mer om disse senere 
i dette kapitlet når strategien beskrives. 
 
 

Struktur 

 
Strukturen i prosjektet er en modell som forteller blant annet hvordan man prinsipielt 
organiserer datainnsamlingen og hvordan man vil bruke data til å forklare/underbygge 
utsagnet (Bø, Olav, 1995). 
 
Innsamling av data vil være basert på å samle inn eksisterende dokumenter om 
usikkerhetsstyring i systemet til deltagende bedrifter, deres rutiner og systembeskrivelser, 
caseprosjekter og ikke minst deres verktøy. Datainnsamlingen vil foregå ved å arrangere 
møter med kontaktpersonene i bedriftene. Dette gjøres for å kvalitetssikre innhentet data fra 
prosjektplassen og ikke minst for å få tak i de mest oppdaterte dokumentene og filen. 
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Strategi 

 
Strategien bestemmes ut fra type data som skal samles inn for å sette søkelys på 
problemstillingen.  
 
Med tanke på at problemstillingen i dette prosjektet klart definerer enhetene som er aktuelle 
for å samle inn opplysninger fra, er strategien til en viss grad allerede definert. En omfattende 
mengde med data blir samlet inn fra få enheter og undersøkelsen går i dybden for å besvare 
problemstillingen. Denne strategien er en såkalt intensiv strategi. Arbeidet med innsamling av 
data har - som nevnt- fokus på å få inn både primær og sekundær data.  
 
Primær data er ny data som er innsamlet av blant annet forskeren ved å bruke en eller flere 
innsamlingsmetoder. Intervjuer og deltagelse i usikkerhetsstyringsmøter (deltakende 
observasjon) er metoder som skal brukes i denne oppgaven for innsamling av primær data. 
Intervjuer skal brukes for å kartlegge hvilke behov og krav brukere har til demonstratoren. 
Det skal holdes et seminar i form av en workshop som har som mål å komme fram til en ny 
modell for styring av usikkerhet.  
 
Sekundær data er data som allerede eksisterer og foreligger mer eller mindre tilgjengelig. 
Eksempel på disse vil være rutiner, systemer og dokumenter som allerede eksisterer i den 
overordnede prosjektstyringssystemet til de deltagende bedrifter. Rapporter, artikler og 
dokumenter som er produsert gjennom arbeidet med forskningsprosjektet PUS kommer i 
tillegg under denne kategorien. Disse er i stor grad tilgjengelig på Prosjektplassen som er en 
webportal i prosjektet for deling av filer på internett. 
 
Figur 3 viser den overordnede strukturen til forskningsdesignen i denne oppgaven.
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Figur 3 Forskningsdesign for denne oppgaven 
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Seksjon B: Litteraturstudium og teorigrunnlag 
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3 Usikkerhet, usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring 
 
Denne delen tar for seg teorien om usikkerhet og risiko med blant annet terminologien og 
eksisterende modeller for håndtering av usikkerhet. I denne delen har den foreløpige 
forskningsrapporten til Olav Torp m.fl. i PUS (lagt ved i CDen) og rapport nr. 10 og 12 fra 
forskningsprogrammet Concept vært sentrale kilder.  

3.1 Terminologi  

I denne delen vil det som klassisk blir beskrevet som usikkerhet og usikkerhetsstyring i 
teorien bli diskutert. 
 

Usikkerhet: 

 
Usikkerhet er en grunnleggende egenskap ved all prosjektvirksomhet (PS 2000, 1996). Det er 
mange definisjoner på usikkerhet i litteraturen. Et fellestrekk som kommer fram i mange 
definisjoner er det at usikkerhet er differansen mellom den informasjonen som er tilgjengelig 
og den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker beslutning på tidspunktet for 
beslutningen (Husby m.fl. 1999, PS 2000. 1996). En vanlig forståelse av begrepet usikkerhet 
er at det dreier seg om mangel på nødvendig viten (Austeng m.fl. 2005-1). 
 
Mangel på informasjon, kunnskap og viten er parametere som fører til at det er usikkerhet 
knyttet til beslutninger i prosjekter. Betyr dette da at usikkerheten blir borte hvis man har 
kunnskap, viten og nok informasjon?  
 
Lund viser i sin masteroppgave til Olav Torp sitt arbeid med begreper i PUS. Der har det 
kommet fram at i tillegg til informasjon og kunnskap, består usikkerhet av noe 
ukjent/uforutsigbart samt det at verden er usikker og i forandring.  
 
Concept- rapport nr. 10 kombinerer overnevnte elementer og definerer usikkerhet på følgende 
måte (Austeng m.fl. 2005-1): 
 
Mangel på viten om fremtiden. Differansen mellom den nødvendige informasjonen for å ta en 
sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon på beslutningstidspunktet. Kan medføre 

gevinst eller tap i forhold til forventet resultat, medfører både risiko og muligheter. 
 

Risiko og mulighet: 

 
I definisjonen på usikkerhet i Concept- rapport nr.10 og mange andre steder i litteraturen (bl.a. 
PS2000. 1996, Klakegg 1993) kommer det fram at usikkerhet består av en positiv og en 
negativ side. Den negative siden av usikkerheten kalles for risiko i de fleste stedene i norsk 
litteratur om usikkerhetsstyring.  
 
Chapman & Ward støtter tilnærmingen med positiv og negativ usikkerhet og utrykker at 
usikkerhet har en upside (muligheter) og en downside (risiko) (Ward & Chapman 2003). 
PMI definerer risiko som en usikker hendelse som, hvis den inntreffer, har en positiv eller 
negativ effekt på et prosjekts mål (PMBOK, 2004). I ISO 16085 står det at risiko kan blant 
annet være en kombinasjon av sannsynlighet for en hendelse og konsekvensen av hendelsen. 
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Norsk standard definerer risiko som (NS 5814): 
”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.” 

 

Det virker som det er mer vanlig i engelsk/amerikansk terminologi og litteratur å bruke 
begrepet risiko (risk) i både positiv og negativ sammenheng, mens norsk litteratur i stor grad 
skiller mellom risiko som noe negativt og mulighet som den positive siden av usikkerhet 
(Forskningsrapport PUS, Olav Torp m.fl.). 
 

Usikkerhetsanalyser: 

 
Conceptrapport nr. 10 viser til Klakegg og definerer usikkerhetsanalysen som en systematisk 
fremgangsmåte for å identifisere, beskrive og beregne usikkerhet. Torp, i sin 
forskningsrapport, påpeker at 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 (forskningsrapport PUS, 
Olav Torp m.fl.). 
 
Usikkerhetsanalysen deles i en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvalitative delen får fram 
usikkerheten, beskriver usikkerhetselementene og deres årsaker og hvor de antas å virke og 
påvirkningsmulighetene som er tilstedet. Den kvantitative delen består i å sette tall på 
sannsynligheter, utfallsrommet og eventuelle påvirkningsandel (Austeng, Kjell m.fl. 2005-1). 
 
Kvalitative delen av usikkerhetsanalysen er viktig med tanke på oversikt og bevisstgjøring og 
ikke minst som grunnlag for kvantifisering. Den kvantitative delen er viktig for prioritering og 
styring (Austeng, Kjell m. fl. 2005-1). 
 

Usikkerhetsstyring 

 
PMI forklarer usikkerhetsstyring som en systematisk prosess for å identifisere, analysere og 
møte prosjektets usikkerhet. Det innebærer maksimalisering av sannsynligheten for og 
konsekvensen av positiv usikkerhet og minimalisering av sannsynligheten for og 
konsekvensen av de negative hendelsene i forhold til målsetningen i prosjektet (PMBOK 
2004). Johansen illustrerer en slik tankegang slik det er vist i Figur 4. 
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Figur 4 Usikkerhetsstyring i prosjekt 
(Johansen, Agnar, [2008]) 

 
I følge Johansen, hvis man legger et slikt perspektiv til grunn, vil usikkerhetsstyringen ligge 
tett opp til tradisjonell prosjektstyring hvor man fokuserer på de tradisjonelle 
styringsparametere, tid, penger og kvalitet (Johansen, Agnar, [2008]). 
 
Johansen påpeker i en annen artikkel (Johansen Agnar, 2005) at hvis man ser på 
usikkerhetsstyringen fra et annet perspektiv, nemlig prosjektets livssyklus, vil Figur 5 kunne 
illustrere situasjonen. Dette perspektivet tar for seg hele prosjektets livssyklus og tar derfor 
også høyde for eierens interesser i tillegg. Forskjellen her er at usikkerheten ikke går mot null 
i slutten av prosjektet, for da starter driftsfasen som har sine usikkerheter.   
 

 
Figur 5 Styring av usikkerhet gjennom hele prosjektets utviklingsforløp 
(Johansen, Agnar, 2005) 

 
Firekantene som er nummerert viser milepælene i prosjektet. 
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Usikkerhetsledelse: 

 
Austeng forklarer i usikkerhetsanalyse - metode at man kan se på usikkerhetsledelse fra to 
sider. Den ene er håndtering av den usikkerheten som er identifisert. Den andre er styring 
under bevisstheten om at det finnes usikkerhet som er identifisert, men også usikkerheten som 
kanskje ikke er identifisert (Austeng m.fl. 2005-2). Usikkerhetsledelse kan beskrives som, det 
å ta konsekvensen av at usikkerhet eksisterer og gjøre vurderinger, beslutninger og tiltak ut fra 
det (Forskningsrapport PUS, Torp, Olav m.fl.). 
 
Det blir en stor overlapp i de aktivitetene som initieres uansett synsvinkel. Forskjellen ligger 
mest i usikkerheten og det at usikkerhetsledelse skal være noe mer en usikkerhetsstyring som 
igjen er noe mer enn usikkerhetsanalyser. Se Figur 6 (Austeng m.fl., 2005-2). 
 

 
 
Figur 6 Usikkerhets -analyse /-håndtering /-ledelse 
(Austeng m. fl. 2005-2) 

 
Usikkerhetsledelse er ikke noe som bare må ivaretas på prosjektnivå. Det er imidlertid viktig å 
sørge for at dette hører med i ledelsesfilosofien til bedriften eller virksomheten. 
Usikkerhetsanalyser vil derimot være blant aktiviteter som hører hjemme på prosjektnivå. 
Usikkerhetsstyringen er noe som hører delvis hjemme på prosjektnivå og delvis på 
prosjekteiernivå (Forskningsrapport PUS, Torp, Olav m.fl.). 
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3.2 Rammeverk innen usikkerhetsstyring 

 
I denne delen skal tre prosesser for usikkerhetsstyring diskuteres. Det er sett nærmere på 
modeller som er beskrevet i blant annet PMBOK fra PMI, SHAMPU- prosessen til Chapman 
og Ward og ISO 16085. Kilden for denne delen har hovedsakelig vært arbeidet til Olav Torp 
og Jan Terje Karlsen med forskningsrapporten ”Teori, Kunnskapsgrunnlag og rammeverk 

innen usikkerhetsstyring av prosjekter” som ikke har blitt publisert ennå, men jeg har fått lov 
til å bruke den. Denne rapporten har vist meg veien til de pålitelige og valide kildene om 
usikkerhetsstyring. Rapporten er under videre utvikling og innholdet kan i ettertid variere fra 
det som er presentert i denne oppgaven derfor er den revisjonen av rapporten som er brukt, 
lagt ved som vedlegg i CDen som følger med denne rapporten. 

Prosesser for usikkerhetsstyring i prosjekter 

 
Det finnes flere modeller og prosesser som beskriver usikkerhetsstyring. Forskjellige bedrifter 
har kommet fram til deres egne modeller for styring av usikkerhet, og det har blitt skrevet 
bøker og artikler med forslag til prosesser for styring av usikkerhet. I denne delen skal 3 av 
modellene diskuteres. Disse modellene er modeller fra litteraturen og ikke bedrifter. Grunnen 
til at disse tre har blitt valgt ut, er fokuset jeg har valgt å ha på noen av de kjente 
internasjonale kildene som er brukt i denne rapporten, deriblant utgivelser fra Chapman & 
Wards, ISO og PMIBOK.  
 
Som nevnt tidligere er Risk Managemet i følge PMI den systematiske prosessen med å 
identifisere, analysere og møte prosjektets usikkerheter. Dette innebærer maksimering av 
sannsynligheter for og konsekvensen av positive hendelser og minimalisering av de negative 
(PMBOK, 2004). Hovedprosessene til Risk management i følge PMI er vist i Figur 7 
(PMBOK, 2004). Figuren viser samtidig hvordan prosessen for Risk management er 
interaktiv i forhold til de andre prosjektledelsesprosessene. 

 
Figur 7 Risk Management i følge PMI 
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SHAMPU-prosessen (Shape, Harness And Manage Project Uncertainty. På norsk Forme, 
kontrollere og styre prosjekt usikkerhet) er et rammeverk for usikkerhetsanalyser og – styring 
(Forskningsrapport PUS, Olav Torp m.fl.). SHAMPU-modellen er basert på en lang rekke 
anerkjente modeller som har vært tilgjengelig. Dette betyr at SHAMPU inneholder mange 
tilsvarende elementer som blant annet de tre anerkjente modellene PRAM, RAMP og 
PMBOK 2004 (Forskningsrapport PUS, Olav Torp m.fl.). 
 
Austeng anbefaler SHAMPU-prosessen som et generelt rammeverk for direkte bruk av 
usikkerhetsstyring i prosjekter. Prosessen kan også brukes i kombinasjon med andre 
usikkerhetsstyringsprosesser (Austeng m.fl., 2005-2). 
 
Det som står sentralt for modellen er at den skal være en ”add-in” framfor en ”add-on” i 
prosjektet. Dette betyr at usikkerhetsstyringsmodellen integreres i prosjektet og ikke fungerer 
som et tillegg. Det vesentlige her er at hele prosjektorganisasjonen har en god kultur på 
risikovurderinger, slik at prosessen kan gli naturlig inn i det daglige arbeidet, uten å fremstå 
som noe ukjent og ubehagelig. I tillegg vil god struktur og disiplin i organisasjonen gjøre det 
lettere å gjennomføre en slik prosess på en effektiv måte (Austeng m.fl., 2005-2). Figur 8 
viser SHAMPU-prosessen. 
 

 
 
Figur 8 SHAMPU-prosessen 
(chapman & Ward, 2003) 
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ISO 16085 beskriver prosessen slik det er vist i Figur 9. Standarden benytter begrepet Risk 
Management, og beskriver at Risk Management er knyttet til negative hendelser. I ISO 16085 
beskrives Risk Management som en kontinuerlig prosess for systematisk å adressere risiko 
gjennom produktet/prosjektets livssyklus (Forskningsrapport PUS, Torp, Olav m.fl.). 
 

 
 
Figur 9 Risk Management prosessmodell fra ISO 16085 

 
I ISO 16085 beskrives risk Management som et nøkkelområde. Formålet med Risk 
Management er å identifisere potensielle styrings- og tekniske problemer før de oppstår slik at 
tiltak kan iverksettes for å redusere eller eliminere sannsynligheten og/eller konsekvensen 
(Forskningsrapport PUS, Torp, Olav m.fl.). 
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Sammenligning av prosesser 

 
Det finnes, som nevnt, et mye større antall av prosesser for styring av usikkerhet. Det er 
mange fellestrekk ved disse prosessene. Både PMI og ISO 16085 har planlegging av 
usikkerhet som et eget trinn. SHAMPU-prosessen integrerer planleggingen i trinnene 
”Definer prosjektet” og ”Fokuser prosessen”. En usikkerhetsstyringsprosess må ha et steg 
hvor usikkerhetsstyrings- aktivitetene planlegges og planene oppdateres (Forskningsrapport 
PUS. Torp, Olav m.fl.).  
 
Etter planlegging og implementering av usikkerhetsstyringen er neste trinn i prosessen hos 
PMI og SHAMPU identifisering av usikkerhetsmomenter. I PMIs prosess er ”mål” snarere en 
input til hele usikkerhetsstyringsprosessen enn en del av denne prosessen. Grunnen til denne 
tilnærmingen er at målstyring er et eget kunnskapsområde i PMIs kunnskapsområder innen 
prosjektledelse (Forskningsrapport PUS, Torp, Olav m.fl.). 
 
Utførelse av usikkerhetsanalyser er et eller flere trinn i alle prosessene som beskriver 
usikkerhetsstyring. ISO beskriver usikkerhetsanalyser som et eget trinn. PMI deler analysen i 
en kvalitativ og en kvantitativ del. I SHAMPU omfatter kvalitativ usikkerhetsanalyse å 
identifisere temaene, strukturere temaene og klarere eierskap, mens den kvantitative delen er å 
estimere variasjonene og evaluere implikasjonene. (Forskningsrapport PUS, Torp, Olav m.fl.) 
 
Neste steg hos PMI er å planlegge tiltak mot risiko. SHAMPU har trinnet ”kontrollere 
planene” som omfatter å fastsette og forklare strategien, formulere taktikken og støtte og 
overbevise. ISO 16085 legger planlegging av tiltak mot risiko inn i trinnet styre prosjektets 
usikkerhetsprofil. (Forskningsrapport PUS. Torp, Olav m.fl.) 
 
Etter å ha planlagt tiltakene vil neste trinn være å implementere tiltakene. ISO 16085 har et 
eget trinn for å utføre håndtering/behandling av usikkerhet. SHAMPU har ”styre 
gjennomføringen” som siste trinn og i PMI er siste trinnet overvåking og kontroll. 
(Forskningsrapport PUS, Torp, Olav m.fl.) 
 
De fleste prosessene for usikkerhetsstyring avslutter med oppfølging av tiltak. ISO har lagt 
inn et eget trinn på evaluering av usikkerhetsstyringsprosessen. Dette understrekker 
viktigheten av periodisk evaluering av prosessen for å sikre effektiviteten. (Forskningsrapport 
PUS. Torp, Olav m.fl.) 
 
Etter sammenligning ser vi at til tross for at disse prosessene virker forskjellige, har de mange 
fellestrekk. Når det faktiske innholdet og beskrivelser vurderes nærmere oppdager man mange 
like egenskaper. Torp har i sin forskningsrapport i PUS kommet fram til en generell prosess 
etter å ha vurdert fire forskjellige prosesser og tatt utgangspunkt i ISO 16085 som en 
internasjonal og akseptert standard. Denne prosessen består av følgende 6 trinn og er vist i 
Figur 10 (Forskningsrapport PUS, Torp, Olav m.fl.). 
 

1. Planlegge prosjektets usikkerhetsstyring 
2. Styre prosjektets usikkerhetsprofil 
3. Utføre usikkerhetsanalyser 
4. Overvåking av prosjektets usikkerhet 
5. Utføre håndtering/behandling av usikkerhet 
6. Evaluere prosessen for usikkerhetsstyring 
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Figur 10 Prosessen for usikkerhetsstyring i prosjekter.  

 

3.3 Drøfting 

 
Etter min mening er fremgangen som er beskrevet i ISO litt vanskelig å håndtere. Den dekker 
en god del av aktivitetene som en usikkerhetsstyringsprosess skal innebære, men forsøker å 
relatere disse til hverandre på en komplisert måte. Det er imidlertid positivt at den forsøker å 
avdekke ”alle” relasjonene mellom aktivitetene. 
 
Forskningsrapporten som er hovedkilden i denne delen nevner en annen styringsprosess som 
Senter for Statlig Økonomistyring har utviklet, men i denne omgang velger jeg å se bort ifra 
denne delen for å holde fokuset på prosessene fra de tre internasjonale og anerkjente kildene 
som er beskrevet hittil.  
 
Denne modellen (Figur 10) er det jeg skal ta utgangspunkt i når det gjelder å utvikle en 
modell for styring av usikkerhet som skal stå sentralt i etablering av prosjektdemonstratoren. 
Modellen er uferdig og etter min mening litt forvirrende. Jeg mener at overvåkning av 
prosjektets usikkerhet, som står som eget trinn i prosessen, er en kontinuerlige aktiviteter som 
ikke skulle ha blitt definert som et trinn, men en aktivitet som varer over flere av overnevnte 
trinn.  
 
I tillegg er usikkerhetsstyring en dynamisk prosess. Overnevnte modell gir ikke antydning til 
dette. Modellen viser usikkerhetsstyringen med et startpunkt og et sluttpunkt i en linje, mens 
jeg mener denne prosessen i prinsippet skulle ha fungert basert på et flyteskjema eller etter et 
syklusprinsipp. 
 
Modellen i Figur 10 er tross alt en del av den foreløpige rapporten som er skrevet. Det må 
imidlertid tas høyde for forandringer som kan skje med denne modellen etter at min oppgave 
er skrevet. Revisjonen som jeg brukte finnes, som nevnt, på CDen som er lagt ved denne 
rapporten. 

Klargjøre 
mål og plan 
for analysen

Styre 
prosjektets
usikkerhets-
profil

Utføre
usikkerhets-
analyser

Overvåkning 
av prosjektets
usikkerhet

Utføre 
håndtering/
behandling av 
usikkerheten

Evaluere 
prosessen for
usikkerhets-
styring

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6



 24 

4 Effektiv og interaktiv design av websider 
 
I denne delen skal det sees nærmere på elementer som spiller inn roller i forhold til 
oppbygging av en interaktiv webside. Formålet med denne oppgaven er ikke å lære hvordan 
man lager en nettside, men å finne ut av hvordan oppbygging av en nettside kan gjøres på best 
mulig måte for at nettsiden skal oppfylle brukernes behov og krav. Derfor har jeg valgt å ta 
fokuset bort fra de tekniske detaljene med websideprogrammering. 
 

4.1 Livssyklusen til prosjektet 
 
Utvikling av en webside kan betraktes som et helhetlig prosjekt. Et prosjekt som i likhet med 
andre prosjekter starter med en ide-fase og forprosjekt og videreføres til en 
gjennomføringsfase og en driftsfase. 
 
Livssyklusen til et typisk utviklingsprosjekt for en webside involverer flere steg deriblant 
(Darlington, Keith 2005): 
 

1. Planlegging og analyser 
2. Design og prototyp 
3. Utvikling 
4. Testing 
5. Implementering (publisering på internett) 

Planlegging og analyser 

 
Utvikling av en webside i likhet med mange andre prosjekter starter med en planleggingsfase. 
Hensiktene med planleggingen og utførelse av analysene i følge Darlington er: 
 

• Å avgjøre gjennomførbarheten til prosjektet 
• Å finne brukerbehovet og – spesifikasjoner 
• Å lage en arbeidsplan 

 
Størrelsen på en webside varierer sterkt. En webside kan være alt i fra en enkel webside med 
få sider som bare forklarer hva en organisasjon driver med til websider med flere hundre 
undersider med detaljer. Størrelsen på prosjektet må måles opp imot budsjettet som er satt opp 
og kravspesifikasjonene fra brukere. Slik kan man avgjøre gjennomførbarheten til prosjektet. 
(Darlington, Keith 2005) 
 
Et essensielt og avgjørende trekk i startfasen er å finne brukerbehovet. Man må først og 
fremst avgjøre hvem som skal bruke websiden og deretter sette i gang undersøkelser for å 
avgjøre hva brukeren trenger. Det er imidlertid viktig å huske at en webside har sjeldent kun 
en brukergruppe. Metoder som kan brukes for innsamling av data om brukerbehover er for 
eksempel: (Darlington, Keith 2005) 
 

• Spørreundersøkelser 
• Fokusgrupper 
• Intervjuer 
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Spørreundersøkelser finnes i mange forskjellige formater. Webundersøkelser, undersøkelser 
på papir osv. er noen av måtene å utføre en undersøkelse på. Man søker mest mulig respons 
på slike undersøkelser og det er en utfordring knyttet til å lage slike undersøkelser så enkelt 
som mulig for målgruppen for å oppnå høy tilbakemeldingsrate. (Darlington, Keith 2005)  
 
Fokusgrupper er et ressurs-team som er satt sammen for å diskutere behovet i forskjellige 
målgrupper. Fordelen med en slik tilnærming er at tilbakemeldingene fra en person kan videre 
utvikles av andre medlemmer av gruppen. (Darlington, Keith 2005) 
 
Intervjuer er en annen måte å samle informasjon om brukerbehovet på. Intervjuer kan være 
nyttige siden man kan ha en fri samtale med personen. I intervjuer kan man også videreutvikle 
en allerede oppdaget ide. (Darlington, Keith 2005) 
 
Å etablere en arbeidsplan kommer etter at man har oppdaget hvilke funksjoner man trenger 
etter å ha utført undersøkelser blant brukere. I prosjektplanen har man aktiviteter, ressurser og 
tiden man har til rådighet. Et Gantt-diagram kan gjøre det hele mer ryddig og oversiktlig. 
(Darlington, Keith 2005) 
  

Design og prototyp 

 
Design av en webside er en gjentagende prosess. Dette betyr at man antakelig må lage mange 
revisjoner før man kommer til det ønskede resultatet. Prototyping er prosessen for å lage en 
modell for systemet og videreutvikling og finpussing av modellen. Design av en webside 
følger normalt disse stegene: (Darlington, Keith 2005) 
 

• Utvikle et sidekart ut fra funksjonsbeskrivelsene som kommer fram etter 
brukerundersøkelsene. 

• Utvikle den visuelle designen og brukergrensesnitt (mer om det i neste delkapittel) 
• Implementering av tekniske design. Denne delen innebærer den tekniske utviklingen 

av websiden. Dette blir som nevnt ikke undersøke nærmere. 
 
Når man har funnet brukerkravene og funksjonene som skal legges inn i websiden, lager man 
et sidekart for å beskrive alle funksjonene som skal i siden på en oversiktlig måte. I et slikt 
sidekart kan utrykkes som for eksempel et trediagram. I et slikt diagram vil hovedsiden til 
webportalen være sentret av treet. Deretter kommer undermenyer som igjen brytes ned til 
deres komponenter. Trediagrammet kan vise sider, linkene og kanskje noe beskrivelse av 
innholdet i hver side. (Darlington, Keith 2005) 
 
Figur 11 viser et eksempel på et sidekart. 
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Figur 11 Eksempel på et sidekart 
(Conceptdraw.com) 

 

Utvikling 

 
I løpet av utviklingsfasen, lager man sidene uten å legge dem ut på internett. I utviklingsfasen 
av en webside trenger man programvarer og verktøy og ikke minst innsyn og kunnskap i 
webprogrammering. (Darlington, Keith 2005)  
 
Dette er igjen et steg som ikke kommer til å bli undersøkt nærmere.  
 

Testing 

 
Etter at websiden er utviklet bør man teste noen parametere før man legger ut siden på 
internett. Disse parameterne er som følge: (Darlington, Keith 2005) 
 

• Teste alle sidene for stavefeil, skrivefeil og layout. 
• Teste siden på forskjellige nettlesere som for eksempel Internet Explorer, Opera, 

Mozilla osv. for å forsikre at alle nettlesere er i stand til å vise nettsiden riktig. 
• Teste om alle linkene fungerer som de skal. 
• Teste for korrekt grafiske gjengivelse av siden i forskjellige nettlesere. 
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Implementering/publisering  

 
Etter at websiden er utviklet og testet skal den legges ut på en webserver. Denne webserveren 
er en datamaskin som er koblet til nett og kjører programvarer som støtter Webfiler. En server 
er vanligvis på 24 timer i døgnet, året rundt og brukes normalt kun for å levere filer til 
brukere. (Darlington, Keith 2005) 
 
Implementering av webportalen som skal utføres av eksterne personell. Derfor har jeg valgt å 
ikke se nærmere på måten en server fungerer og hvordan publiseringen foregår. 

4.2 Interaktiv design 

 
HCI (Human-Computer Interaction) er et studiefelt som tar for seg forholdet mellom 
mennesker og datasystemer. Darlington definerer HCI på følgende måte (Darlington, Keith 
2005): 
 
HCI has been defined as being about designing computer systems that support people so that 

they can carry out their activities productively and safely. 

 
Preece skriver i Human- Computer Interaction at det ikke er en felles enighet om definisjonen 
på HCI. Hun refererer likevel til definisjonen fra ACM SIGHCI (ACM Special Interest Group 
on Human-Computer Interaction, Curriculum Development Group, 1992): 
 
Human-computer interaction is a discipline concerned with the design, evaluation and 

implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major 
phenomena surrounding them.  
 
Å gjøre interaksjonen mellom datamaskiner og mennesker enkelt og produktivt er avhengig 
av gjennomtenkt design av grensesnittet mellom mennesker og datamaskiner. ”User-centered 
design” (på norsk kan oversettes: brukerfokusert design) er et begrep som beskriver brukeren 
som den kontrollerende part framfor datasystemer. Dette er vanskelig å oppnå i praksis, men 
likevel er det flere kriterier man må legge vekt på i HCI-design (Darlington, Keith 2005): 
 

• Det skal være enkelt for brukeren å finne ut av hvilke handlinger og funksjoner som er 
tilgjengelig til en hver tid. I webdesign betyr dette å bruke navigasjonsikoner i siden 
som er tydelig merket slik at brukerne vet hvor de kan gå. 

• Alt skal være klart og synlig. I webdesign betyr dette å inkludere sidekart av systemet 
og å ha skrift over ikonene og linker som forklarer hvor linken/ikonet fører til. 

• Det skal være enkelt å vurdere den løpende statusen til systemet til en hver tid. Dvs. å 
forsikre at brukeren vet hvilken side de er på og hvordan denne siden ligger an i 
forhold til strukturen (hierarkiet) i websiden. I praksis betyr dette å for eksempel vise 
titler øverst på siden. 

• Å følge den naturlige sammenhengen mellom intensjoner og den nødvendig 
handlingen, mellom handlinger og virkninger og mellom informasjon som er synlig og 
oppfatningen som man får av det man ser i systemet.  
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Preece påpeker at en sentral og meget viktig faktor som skal tas i betraktning i tidlig fase for å 
få til en ”User-centered design” er å involvere brukere i prosessen og finne deres behov og 
krav. (Jenny Preece m.fl. 1994) Darlington har, som nevnt, beskrevet dette som et trinn i 
planleggingen av et webdesign-prosjekt. 
  
Overnevnte kriterier er bare noen få av mange som spiller en rolle for en interaktiv 
webdesign. Til tross for at de nevnte kriteriene er vesentlige er det ingen grunn til å tro at de 
er oppskriften til en god webdesign. Elementer som tekststørrelsen, font, layout, grafikk, 
farger og lignende er blant andre faktorer som påvirker brukeres oppfatning av websiden. 
(Darlington, Keith 2005) 
 
Videre skal noen flere elementer som har innflytelse på brukere og deres oppfatning 
diskuteres. 

Design av layout  

 
Layouten til en internettside spiller en vesentlig rolle i første inntrykket som brukeren får av 
siden. Til tross for at oppfatningen av layouten er subjektiv, vil layouten likevel ha en 
påvirkning på det helhetlige inntrykket som brukeren får av websiden. 
 
Som en generell regel trenger man å bestemme komponentene som skal legges inn som for 
eksempel heading, titler, navigasjonsikoner, bilder, logoer osv. før man starter å lage en 
prototyp. (Darlington, Keith 2005) 
 
Darlington viser til Brink, Gergle og Wood som gir disse retningslinjene for en god layout: 
 

• Ensartethet 
 
Dette er et nøkkelord i design av layout for en webside. Ensartethet er en faktor som fører til 
at brukeren får en følelse av hva som foregår og hva som skal forventes av hvert museklikk og 
dette gjør siden lettere å bruke. Brukeren får samtidig en sans for strukturen i siden. Som hjelp 
for å oppnå dette hos brukere skal man unngå å bruke forskjellige farger i bakgrunnen av hver 
side. Det samme gjelder navigasjonsikonene og andre komponenter i sidene. Man skal prøve å 
få til samme posisjonering av navigasjonsikonene/-menyen i alle sider. Størrelsen og fonten 
på tekstene samt grafiske detaljer skal også stemme overens i alle sidene.  
 

• Enkelthet 
 
Websiden skal lages enkelt og ikke overfylt. En enkel webside gjør det lettere for brukere å 
gjenkjenne de distinkte delene som tittel og navigasjonselementer og identifisere 
informasjonsinnholdet i siden. En god eksempel på enkelthet i en webside er forsiden til 
google.com. 
 

• Fokus 
 
Fokus er definert som å forsikre at nøkkelelementene i en side er tydelige og synlige. Disse 
elementene kan for eksempel være tittelen, et ikon, bilder eller lignende. Poenget her er å vise 
hva slags informasjon som kommer i siden.  En side som for eksempel skal inneholde 



 29 

informasjon om dyr og dyrevern kan ha et bilde av dyr på toppen og et tittel rett under som 
viser hva informasjonen i siden handler om. 
 

• Funksjonsstabilitet 
 
Funksjonsstabilitet har to komponenter. Første er å lage websiden riktig første gangen, og 
andre er å holde websiden fungerende over tid. Dette er ofte vanskeligere enn det høres ut. En 
webside som skal oppdateres kontinuerlig (med ny informasjon) eller en som har eksterne 
linker har en stor utfordring med å holde alle forholdene og linkene i siden ved like. 

Teknikker for å lage en god layout 

 
Planlegging av layouten 
 

Som nevnt tidligere, starter man design av en webside med å lage et sidekart. Etter dette 
steget vil man kunne vite hva som skal være i hver enkel side. Før man setter i gang arbeidet 
med å lage en layout må man ta seg tid og tenke gjennom hvilke komponenter som er krevd 
og hvor de respektive komponentene hører hjemme. Disse komponentene er 
navigasjonsikoner, logoer, tekst, diagrammer og eventuelt andre ting som skjemaer og 
lignende. Når man har funnet ut av dette kan man sette i gang med layouten. (Darlington, 
Keith 2005) 
 
En ”Mockup” er en prototyp, ofte laget ved hjelp av papir og blyant- som representerer 
navigasjonen, interaksjon, utseende og følelsen som brukeren får av en side. En ”mockup” er 
kort sagt en grov skisse av hvordan en enkel side skal se ut. Et eksempel på dette er vist i 
Figur 12 Et eksempel på en skissert mockupFigur 12. 
 

 
Figur 12 Et eksempel på en skissert mockup 

 
 

 
 



 30 

Tekststørrelse: 
 
Vanligvis leser ikke folk tekst ved å lese et ord om gangen. Tekst blir lest i gruppe av ord. 
Størrelsen på en tekst avgjør hvor lett det er å lese setningene. Når teksten er for stor, betyr 
det at leseren kan bare lese noen få ord av gangen. Når teksten er for liten vil det være 
ubehagelig for leseren å fokusere øynene. (Darlington, Keith 2005) 
 
Tekstfont: 
 
Nettleseren som er installert på datamaskinen til brukeren bruker de fontene som er 
tilgjengelig i vedkommendes PC for å vise teksten. Det er viktig å unngå bruk av uvanlige 
font og heller holde seg til de vanligste fontene som eksisterer i de fleste datamaskinene. 
Dette er både av praktiske og tekniske årsaker. (Darlington, Keith 2005) 
 
Tekstkontrast: 
 
Sterk kontrast mellom teksten og bakgrunnen gjør teksten enklere å lese. Svart tekst på hvit 
bakgrunn er enklest å lese. Hvit på svart bakgrunn har også høy kontrast, men er vanskelig å 
lese for de svaksynte. Det er viktig å ta hensyn til dette for å lage en side som er behagelig å 
lese. Noen andre punkt som man må være oppmerksom på når det gjelder tekstkontrast er 
(Darlington, Keith 2005): 
 

• Unngå å overdrive med farger i teksten. Tenk på hvorfor du vil ha nettopp denne delen 
i en annen farge 

• Bruk farger i riktig sammenheng. Gul, grønn og lys oransje er passende i sider for 
barn, men hjelper lite med overføring av budskapet i en tekst og informasjonsdominert 
side. 

• Tenk på fargekombinasjonen.  
• Husk ensartethet. Se hvilke farger brukere forbinder med hva slags innhold og unngå å 

bytte på disse fargene. For eksempel Microsoft bruker svart bakgrunn for deres sider 
som har med gaming å gjøre. 

• Ta hensyn til fargeblinde 
 
 Navigasjonselementer 
 

Navigasjon er et viktig begrep når det gjelder webdesign. Brukere skal være i stand til å finne 
det de er ute etter så rask som mulig. I følge flere kilder (blant annet web siden out-low.com) 
må man ta hensyn til en tre-klikk-regel. Dette betyr at man skal forsøke å designe siden slik at 
brukeren skal være i stand til å komme dit han vil ved hjelp av maks 3 museklikk. 
 
Det finnes retningslinjer som man kan ta i bruk for å få til en enklest mulig navigasjon i 
websiden. (Darlington, Keith 2005) 
 

• Bruk navigasjonsmeny på venstre siden av nettsiden. Det har blitt en akseptert sedvane 
å ha navigasjonsmenyen på venstre kant av alle sidene. 

• Alltid ta med en ”home page”-link. Slik vil brukeren være i stand til å navigere i 
forskjellige sider i websiden uten å føle at han/hun har kommet ut av portalen.  

• Bruk en konsistens og ensartet stil for linkene. Linker skal se ut som linker. Slik vil 
brukeren gjenkjenne dem uten vanskeligheter. 
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• Lag tydelig navigasjonshjelp. Det største grensesnittsproblemet med websider er 
mangel på følelse om hvor man er og om man finner det man leter etter der man er. 
Ved hjelp av grafiske hjelpemidler, ikoner, tekst og sammendrag kan man gi leseren 
informasjon om at det de ser etter kan de finne uten å kaste bort tid. 

• Unngå ”dead end” sider. Alle sidene skal inneholde minst en link. Sider uten link kan 
frustrere eller irritere brukere spesielt uerfarne lesere. 

• Gi brukere direkte tilgang. Brukere vet vanligvis hva de vil ha og de vil oppnå det med 
færrest mulig trinn og på kortest mulig tid. Dette betyr at man skal forsøke å lage en 
effektiv struktur for å redusere antall menyvalg som brukere må klikke på for å 
komme til ønsket resultat. 

 

4.3 Drøfting: 

 
Etter min mening ser denne tilnærmingen på utviklingen fra en webdesigners synsvinkel og 
tar ikke høyde for drift, vedlikehold og oppdatering av siden. Dette er et viktig element som er 
nødvendig å ta hensyn til.  
 
Faktorene som ble nevnt er noen av de viktigste elementene som kan sørge for oppnåelse av 
en interaktiv design av en webside. Det er imidlertid bare kreativiteten som begrenser hvordan 
man øker populariteten av en webside så lenge man tar hensyn til visse retningslinjer, blant 
annet det som har blitt nevnt her.  
 
I dette kapitlet har arbeidet vært hovedsakelig basert på boka ” Effective website development- 

Tools and techniques ” av Keith Darligton. Grunnen til dette er at denne boka har etter en del 
gjennomgang av litteratur vist seg å være den som passer best for mitt formål og prosjektet 
mitt. Derfor har jeg valgt å ha færre relevante kilder enn mange mindre relevante.  
 
Det har blitt utarbeidet gode sjekklister som man kan benytte seg av for å etablere en god og 
attraktiv nettside. Disse er ikke offisielle forskningsmaterialer. Sjekklistene er bare et 
hjelpemiddel for å unngå store tabber i design av en webside. Noen av disse skjemaene følger 
med som vedlegg. 
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Seksjon C: Funn og resultater 
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5 Utvikling av grafisk modell 

 
Prosessen for utvikling av ny grafisk modell og resultatet er presentert i dette kapitlet.  

5.1 Forslag til grafisk modell 

 
En prosess for utvikling av en ny grafisk modell var i gang allerede før oppstart av denne 
oppgaven. Det har blitt gjennomført litteraturstudier i PUS for å kartlegge hvilke modeller 
som eksisterer innen usikkerhetsstyring. Deler av denne studien i PUS har vært referanser for 
denne hovedoppgaven og er gjenspeilet i kapittel 3.2.  
 
Etter å ha kartlagt modeller som allerede eksisterer, både i litteratur og hos bedrifter, ble det 
arrangert et arbeidsseminar for å utvikle den grafiske modellen som skal stå sentralt i 
nettsiden. Arbeidsseminaret var i form av et workshop med deltagere fra OPAK, DNV, 
Statsbygg, NTNU og SINTEF. Presentasjoner fra dette seminaret samt programmet for dagen 
er lagt ved som egne filer i CDen som følger med denne rapporten. 
 
I arbeidsseminaret ble mange modeller fremvist deriblant modellene som er diskutert i 
kapittel 3.2 av denne oppgaven. Fordeler og ulemper med de aktuelle modellene ble deretter 
diskutert. Et viktig kriterium som kom i fokus var enkelthet av modellen. Det ble utarbeidet 3 
forslag. Disse forslagene blir drøftet i kapittel 5.2. Forslagene er som følgende og  

Generisk modell nr. 1 

  
Denne modellen starter med styringssløyfen som er vist i Figur 13. Modellen er en etterfølger 
av modellen som Olav Torp m. fl. hadde kommet fram til i Figur 10. Generisk modell 1 består 
av 5 steg. Denne modellen, i likhet med den foreløpige prosessen som Torp hadde kommet 
fram til ( 
Figur 10), starter med planlegging av prosjektets usikkerhetsstyring. Planlegging av 
usikkerhet er dessuten et eget steg i både PMI og ISO 16085.  
 
Styring av prosjektets usikkerhetsprofil, en sentral del av prosessen i ISO 16085, var steg to i 
modellen for styring av usikkerhet (Figur 10). Dette steget eksisterer ikke i generisk modell 1.  
 
Steg 2 i denne modellen er ”utføre usikkerhetsanalyser”. Dette steget er også omtalt som 
”identifisere usikkerhetselementer” og ”klassifisere/strukturere usikkerhetselementer” i flere 
modeller, deriblant SHAMPU-prosessen til Chapman & Wards. Usikkerhetsanalyser er et 
eller flere trinn i alle de prosessene som ble diskutert og i litteraturstudien. Siden 
terminologien ”usikkerhetsanalyse” har blitt et kjent fenomen som omfatter både 
identifisering og klassifisering/kvantifisering av usikkerhetsmomenter, har vi valgt å trekke 
disse under et felles trekk og har brukt begrepet ”usikkerhetsanalyser”.  
 
Utføre håndtering/behandling av usikkerhet var steg 5 i modellen som ble introdusert i slutten 
av litteraturstudien. Dette steget kommer etter utføring av usikkerhetsanalyser i generisk 
modell 1. Dette er et viktig steg som kommer som et eget steg i både ISO modellen og 
modellen fra forskningsrapporten til Olav Torp m.fl. Dette steget innebærer igangsetting av 
tiltak mot de usikre elementene som har kommet fram gjennom analysen. I PMI omtales dette 
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steget som planlegging av tiltak mot risiko, og SHAMPU har trinnet ”kontrollere planene” 
som steget etter usikkerhetsanalyser.  
Etter at tiltakene har blitt iverksatt må prosjektets usikkerhet overvåkes. Overvåkning av 
usikkerhet var nevnt som et eget trinn i ISO 16085. PMI har ”risk monitoring & control” som 
siste steg i prosessen, mens SHAMPU-prosessen ikke har tatt høyde for dette i eget trinn. 
 
Evaluering av prosessen for usikkerhetsstyring er enda et viktig steg som vi har valgt å ha 
med i modell 1. Dette steget er også en egen aktivitet i ISO 16085-modellen. En periodisk 
evaluering av prosessen er nødvendig for å sikre dens effektivitet. (Forskningsrapport PUS, 
Olav Torp m.fl.) 

 
Figur 13 Utgangspunkt til generisk modell 1 
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Prosessen i Figur 13 mangler likevel to vesentlige elementer. Kommunikasjon er en meget 
viktig faktor for suksess i et prosjekt. Usikkerhetsstyringsprosessen, som en integrert del av 
den overordnede prosjektledelsesprosessen, trenger å ta høyde for kommunikasjon for å 
lykkes. I tillegg må det foreligge dokumentasjon på valg som foretas. Etter å ha innført disse 
to elementene i modellen vår får vi en komplett modell som ser slik ut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14 Generisk modell 1 
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Generisk modell nr.2 

 
Generisk modell 2 starter med å ta utgangspunkt i en syklus som består av 4 steg. Modellen er 
vist i Figur 15. 
 
I denne modellen har usikkerhetsanalyser blitt delt i 2 steg. Identifisering av Usikkerhet er 
første steg. Dette går ut på brainstormings-fasen av analysen for å identifisere usikre faktorer i 
prosjektet. I steg 2 analyserer man usikkerhetene ved å klassifisere og kvantifisere dem. Etter 
at usikkerhetene har blitt analysert kommer neste trinn som er planlegging av tiltak for 
usikkerhetene i form av hva som skal gjøres, ansvarlig person og frister. Deretter skal 
usikkerheten overvåkes og styres. Nye elementer skal identifiseres og denne prosessen 
fortsetter i en syklus som vist under.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15 Utgangspunkt for generisk modell 2
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Som nevnt tidligere er kommunikasjon til interessentene og dokumentasjon to viktige 
elementer i usikkerhetsstyringsprosessen. Etter å ha tatt kommunikasjon og dokumentasjon i 
betraktning blir modellen som den er vist i Figur 16. 

 
 

 
 
Figur 16 Generisk modell 2 
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Generisk modell nr.3: 

 
Generisk modell 3 har bakgrunn i PROMIS-prosessen som ikke er nevnt i litteraturdelen av 
denne oppgaven, men følger med som vedlegg. PROMIS-modellen består av disse 4 trinn:  
 

• Identification  
• Assessment  
• Respons Action  
• Respons Control 

 
PROMIS modellen baserer seg på en syklus med disse 4 trinnene som elementer av sirkelen. 
Modellen, i likhet med flere Amerikanske modeller, bruker terminologien ”risk management” 
istedenfor ”Uncertainty management”. Generisk modell 3 tar utgangspunktet i denne 
modellen.  
 
Å definere prosjektet og målene i prosjektet er et element i prosessen som ikke har blitt tatt 
med i PROMIS-modellen. Dette elementet ser vi i mange av modellene blant annet som 
startpunktet i SHAMPU-prosessen og starten av PMI-modellen. Det har blitt valgt å innføre 
”Definisjon” som en egen aktivitet i generisk modell 3. Dette er ikke et eget steg i syklusen, 
men er en supplerende aktivitet mellom siste og første steg i syklusen eller et alternativ 
startpunkt for prosessen.  
 
Prosessen i denne modellen starter med identifisering av risiko. I neste steg bruker denne 
modellen begrepet ”risk assessment”. Noe som omfatter klassifisering og kvantifisering av 
risikoen. ”Risk response planning” er trinnet hvor man planlegger tiltak mot de identifiserte 
risikofaktorene. I dette steget blir tiltakene valgt og ansvarlig person og frister blir fastsatt. I 
denne prosessen, i likhet med ISO 16085 og PMI-modellen har ”risk monitoring” blitt 
markert som en egen aktivitet. Dette trinnet innebærer å overvåke usikkerheten i prosjektet og 
hjelper til med å styre usikkerheten fra et oppdatert usikkerhetsbilde til enhver tid. 
(Forskningsrapport PUS, Olav Torp m.fl.) 
  
Generisk modell 3 er vist i  
 
 
Figur 17. 
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Figur 17 Generisk modell 3 
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5.2 Drøfting og sammenligning av forslagene 

 
Det er fordeler og mangler ved alle de tre grafiske modellene som ble foreslått. Hovedfokuset 
har vært på å lage en generisk modell som er enkel å bruke og ikke minst ha fleksibilitet for å 
kunne tilpasses forskjellige prosjekter.  
 
Alle de generiske modellene som har blitt foreslått er enkle og kan etter min mening tilpasses 
de fleste prosjektene. Jeg synes generisk modell 1 har to viktige elementer som ikke eksisterer 
i de to andre modellene.  
 
Første er planlegging av prosjektets usikkerhetsstyring. Dette er et steg som kan glemmes hvis 
det ikke er nevnt som egen aktivitet i en slik modell. Planlegging av hvordan usikkerheten i 
prosjektet skal styres, hvem som har ansvaret, når analysene skal utføres, budsjettet osv. er 
faktorer som med stor fordel kan avklares i begynnelsen av prosessen.  
 
Evaluering av prosessen for usikkerhetsstyring er en annen aktivitet som kan være fordelaktig 
å integrere i en slik modell. En evaluering av prosessen kan fortelle prosjektlederen/-eieren 
om de tiltakene som er iverksatt har vært til nytte for prosjektet og om prosessen for styring 
av usikkerhet virker på en hensiktsmessig måte.  
 
Modell 1 tar usikkerhetsanalysen som en enkel aktivitet. Modell 2 og 3 deler dette i flere 
aktiviteter. Usikkerhetsanalyser etter min mening omfatter identifisering av usikre faktor, 
klassifisering og kvantifisering av disse og lage tiltak for å øke sannsynligheten til eller 
konsekvensen av gunstige utfall. Derfor mener jeg at det ikke er nødvendig å dele denne 
aktiviteten i flere aktiviteter.  
 
Generisk modell 3 ser enkel ut, men etter min mening klarer den ikke å gi et helhetlig og klart 
bilde av prosessen. Dokumentasjon og kommunikasjon er noe jeg mener må komme klart og 
tydelig fram i modellen hvis ambisjonen er å ha usikkerhetsstyring som en integrert del av 
styringssystemet i et prosjekt. Dette mangler i generisk modell 3 og det svekker modellen. 
 
Generisk modell 2 er en god modell som enkel forklarer prosessen og har fleksibilitet i 
forhold til tilpasning til forskjellige typer prosjekt. Den mangler likevel planlegging av 
usikkerhetsstyringen og vurdering av prosessen for styring av usikkerhet. modell 1 dekker 
disse elementene og i tillegg dekker andre aktivitetene som eksisterer i modell 2. 
 
Jeg synes generisk modell 1 er den som gir best oversikt over prosessen. Modellen er enkel å 
lese og omfatter de viktigste aktivitetene i usikkerhetsstyringsprosessen. Modellen har i 
tillegg lagt vekt på planlegging av usikkerhetsstyringen og evaluering av prosessen. Dette i 
kombinasjon med dokumentasjon og kommunikasjon som egne aktiviteter gir et bilde som 
etter min mening er helhetlig og ikke minst enkelt å forstå. Modellen har i tillegg en god 
egenskap til å tilpasse seg forskjellige prosjekter. Trinnene er generelle trinn som kan utføres i 
alle prosjekter med ulik grad av kompleksitet og varighet. Derfor vil jeg velge generisk 
modell 1 som den beste modellen som kan presenteres som en generisk modell for styring av 
usikkerhet. 
 
Generisk modell 1 blir dermed en sentral del i oppbygging av websiden. Hvert av trinnene i 
denne prosessen er mer detaljert forklart i demonstratoren. Kilden til forklaringene er en 
oppdatert versjon av forskningsrapporten til Olav Torp m. fl. 
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6 Etablering av nettsiden 
 
I dette kapitlet vises det til prosessen som førte til etablering av nettsiden og bakgrunnen for 
de valgte løsningene. 
 
Kunnskapen som ble opparbeidet om effektiv og interaktiv design av nettsider gjennom 
litteraturstudien dannet grunnlaget for prosessen.  
 

6.1 Planleggingsfase 
 
Planleggingsfasen startet med å avgjøre gjennomførbarheten av prosjektet. Med dagens 
kunnskap og verktøy innen webdesign var det liten tvil om at prosjektet var gjennomførbart. 
Brukerbehovet og – spesifikasjoner, var det som skulle sette grensen. I tillegg måtte det tas 
hensyn til at hovedinteressenten av dette prosjektet i denne omgang (NFR) ikke nødvendigvis 
kommer til å være bruker av demonstratoren. 
 

Datainnsamling: 

 
Primærdata: 
 
For å avdekke brukerbehovet, ble en gruppe av brukere valgt ut som representanter for diverse 
brukergrupper. Etter anbefaling fra veileder ble fokuset holdt på konsulentene som brukere. I 
tillegg til konsulentene valgte jeg å ha et intervju med en student som skriver hovedoppgaven 
sin om usikkerhetsstyring for å få med meg hans oppfatning, forventninger og behov. 
Studenten hadde jobbet med andre bedrifter om usikkerhetsstyring og kunne i tillegg 
gjenspeile erfaringer som andre bedrifter har. Disse ble til slutt valgt som intervjuobjekter:  
 

Navn Bedrift Tittel 

Per Magne Betten OPAK Prosjektleder 

Ingemund Jordanger PTL Prosjektleder 

Elisabeth Krog Svendsen Terramar Prosjektleder 

Vibeke Karoline Binz DNV Konsulent 

Morten Enger NTNU Student 
Tabell 1 Oversikt over intervjuobjekter 

 
Spørsmålene fra intervjuet og en oppsummering av hvert enkelt intervju er lagt ved som 
vedlegg i denne rapporten. Resultatet av undersøkelsen er presentert i kapittel 6.2. 
 
Sekundærdata: 
 
En oversikt over materiale som finnes innen usikkerhetsstyring i deltagerbedriftene skulle bli 
lagt inn i demoen. En del filer fra de forskjellige bedriftene hadde allerede blitt lagt ut på 
prosjektplassen. Prosjektplassen er en internettbasert løsning for å kunne dele informasjon og 
filer i et prosjekt. I PUS har hver bedrift sin egen mappe på prosjektplassen hvor de kan legge 
ut filer.  
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Innsamling av data fra de deltagende bedriftene startet med å hente inn data som allerede 
eksisterte på prosjektplassen. Disse filene ble hentet inn, vurdert og relevant info ble lagt ut på 
demonstratoren. Materialene var uoversiktlige og i stor grad lite oppdaterte filer. 
 
Innhentet data fra prosjektplassen måtte kvalitetssikres og godkjennes fra hver enkel bedrift. 
Det ble satt i gang en prosess for å søke inn de nyeste og mest oppdaterte opplysningene fra 
prosessen og samtidig kvalitetssikre det som allerede eksisterte på prosjektplassen. Jeg lagde 
et notat som etter revisjon ble sendt ut til bedriftene via prosjektlederen i PUS, som for øvrig 
er også min veileder i oppgaven. Notatet for og etter revisjon er lagt ved som vedlegg. 
 
Etter at notatet ble sendt ut, ble det opprettet kontakt med hver enkel bedrift og det ble avtalt 
møter. I møtene fikk bedriftene vite mer om prosjektdemoen. Deretter ble de bedt om å 
oppsummere og dokumentere sine arbeid og resultater og sende dem over. Referat fra disse 
møtene er vedlagt.  
 
Bedriftene fikk en uke på seg til å sende over sine leveranser. 
 
Innhenting av data fra konsulentene skjedde ved sende forespørsel med forklaring til dem. 
OPAK og Terramar har vært involvert i denne oppgaven og sendte derfor sine bidrag. Metier 
og Dovre valgte å la vær å svare på forespørselen. PTL sendte forespørselen videre til 
behandling i bedrifen. Responsen fra DNV har vært positiv, men deres bidrag har per dags 
dato ikke blitt mottatt. 

Valg av verktøy: 

 
Arbeidet med å finne best mulig verktøy for design av nettsiden ble satt i gang parallelt med 
brukerundersøkelsen. Det ble undersøkt hvilke verktøy som kan være aktuelt å bruke for 
oppbygging av nettsiden. WisePublisher var første forslaget som ble diskutert. Dette var et 
verktøy som min veileder hadde erfaringer med, verktøyet måtte forkastes siden programmet 
var noenlunde gammelt og utdatert, samt at tilgangen til nye lisenser for alle som trengte dette 
programmet var begrenset.  
 
Dataprogrammet ”Joomla!” var neste program. Dette programmet lager fine og proffe 
nettsider ved hjelp av ferdigprogrammerte maler (templates). Fordelene med programmet var 
store, men programmet gjorde det vanskelig å administrere nettsiden i etterkant. Det krevde 
en innføring i programmet og administratoren trengte å sette av tid til opplæring. I tillegg satt 
de ferdigstilte malene en begrensning på hvordan layouten måtte se ut. Derfor ble dette 
programmet også forkastet til tross for sine fordeler. Dyre konsulentløsninger var heller ikke 
noe alternativ.  
 
Til slutt falt valget på MS FrontPage. Dette er et program fra Microsoft som er meget enkelt å 
håndtere. Programmet gir noe mindre preg av proff nettdesign, men på grunn av sine store 
fordeler i forhold til administrasjon i etterkant og spart tid i designprosessen ble dette 
programmet valgt for oppbygging av nettsiden. 
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6.2 Design og prototyp 

 
Etter at brukerundersøkelsen ble gjennomført ble arbeidet med design av nettsiden satt i gang. 
Arbeidet besto av følgende trinn: 

• Utvikling av sidekart 
• Utvikling av visuell design 
• Implementering av teknisk design 

 Utvikling av sidekart 

 
Resultatet av spørreundersøkelsen: 
 
Resultatet av undersøkelsen ga et innblikk i hva brukere ønsker å se i nettsiden. Det kom fram 
at de færreste kunne tenke seg å bruke tid på et åpent nettforum. Derfor ble denne ideen 
forkastet i denne omgang. Likevel skal det være en FAQ (Frequently Asked Questions) i 
tilfelle det er noen som føler behovet for å stille spørsmål. De fleste var interessert i å få vite 
mer om andres erfaringer. Dette skal vi ha fokus på med å markere filer/data som viser 
erfaringer med styring av usikkerhet fra andre prosjekter, spesielt komplekse prosjekter. 
 
Den tekniske delen av undersøkelsen viste ikke noen form for tekniske begrensninger så lenge 
avanserte grafiske løsninger ikke ble brukt. Med normal webdesign menes design av 
websiden uten bruk av komplekse og avanserte grafiske funksjoner. Med FrontPage som er 
programmet vi bruker til design av websiden skal de aller færreste ha problemer med å åpne 
og bruke nettsiden.   
 
Data kunnskapene til brukerne viser seg å ligge på et rimelig bra nivå. Dette fører til mindre 
behov for forenkling av navigasjonsoppsettet. Intervjuobjektene viser god forståelse for hva 
en side med logiske navigeringsegenskaper innebærer ved å for eksempel henvise til slike 
sider. Disse sidene har dessuten blitt sett nærmere på for inspirasjon.  
 
Disse resultatene i kombinasjon med kravene som allerede var fastlagt fra prosjektleder i PUS 
ga en oversikt over det som demonstratoren skulle inneholde.  
 
Et sidekart i form av et trediagram ble satt opp for å kartlegge relasjonene mellom sidene. 
Sidekartet omfattet relasjonene og linkene mellom sidene i tillegg til en fremstilling av hva de 
forskjellige sidene i demonstratoren skulle inneholde. 

Utvikling av visuell design 

 
Denne delen ble gjennomført stegvis med utgangspunkt i det man kom fram til i 
litteraturstudien. 
 
Arbeidet startet med en enkel skisse av layouten, en såkalt Mockup (Se Figur 12). I første 
omgang var fokuset bare på forsiden. Det ble bestemt at innholdet i den øverste menyen skal 
være dynamisk, mens sidemenyen skal være statisk og ha samme innholdet i alle sidene til 
demonstratoren. Plasseringen til begge menyene var statisk og på samme sted i alle sidene. På 
høyre siden av forsiden ble kalenderen plassert og midten av siden ble delt i 2 som vist i Figur 
18. Øverste del av midten skal inneholde nyhetene og nedre del skal vise den grafiske 
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modellen som ble utviklet tidligere i oppgaven. Denne modellen skal ha klikkbare trinn som 
fører leseren til detaljer om hva trinnet innebærer. 
 

 
Figur 18 Mockup til første utkast av layout 

 
Etter å ha bestemt layouten startet arbeidet med å fylle ut menyene etter sidekartet som hadde 
blitt utarbeidet tidligere. Til slutt ble det flere forslag til forsiden klargjort ved å bruke 
programmet PowerPoint. Disse forslagene følger med som en fil i CDen som er lagt ved i 
denne rapporten. Dette ga oss et første inntrykk av hvordan siden skulle se ut og var et viktig 
steg i prosessen.  
 
Gjennom hele prosessen med å utvikle en visuell design ble det forsøkt å ivareta 
designelementene som ble avdekket gjennom litteraturstudien. 
 
Etter å ha bestemt layouten og hvordan siden skulle se ut startet arbeidet med utvikling av 
nettsiden 
 

Implementering av teknisk design  

Etter å ha blitt enige om hvilket program som skulle brukes til design av websiden ble 
arbeidet med oppbygging av siden igangsatt. Dette arbeidet ble gjennomført av eksterne 
personell som hadde kunnskap om design av websider. Utseende og layouten ble bestemt av 
meg i samarbeid med mine veiledere. Slik ble hovedrammen for nettsiden bygget opp. 

 

 

 

Topmeny (dynamisk innhold, varierer fra side til side) 

Nyheter 

Grafisk modell 

Kalender 
(Hva 
skjer i 
PUS?) 

Sidemeny, 
(Statisk 
innhold, 
samme 
innhold i 
alle 
sidene) 

Logoer av bedrifter 
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6.3 Utvikling  

 
Etter etablering av nettsiden ble denne siden lagt ut på en privat mappe på studentserveren til 
NTNU for videre utvikling. I denne fasen ble nettsiden fylt opp med materialer og 
informasjon. Samtidig ble flere nye sider lagt til demoen og linkene mellom sidene ble 
opprettet.  
 
Den Grafiske modellen ble tegnet og lagt inn i demoen. Denne ble laget som planlagt slik at 
hvert trinn var en klikkbar boks. Da kunne forklaringer og verktøy knyttet til hvert enkelt 
trinn kobles mot denne boksen. Dette gjør navigeringen enklere, mer oversiktlig og ikke minst 
mer brukervennlig.  
 
Det ble laget banner (topp delen av en nettside) med bilder som kunne relateres til de 
deltagende bedrifter i deres sider.  
 
Logoene til bedriftene ble hentet inn og linket opp mot nettsidene til disse bedriftene. Disse 
logoene ble plassert på nederste del av alle sidene til demoen.  
 
Kommunikasjonen med Catrine Larsson som var ekstern hjelp for oppbygging av nettsiden 
gikk smertefritt. Tilbakemeldingene ble sendt fram og tilbake via mail og forslagene ble 
diskutert. I tillegg ble møter periodevis arrangert. 
 
Mens nettsiden ble laget og informasjon ble søkt inn, startet testing av nettsiden. 

6.4 Testing  

 
Studentserveren til NTNU var tilgjengelig på internett, men ikke søkbar via søkemotorene. 
Slik kunne vi teste nettsiden uten å risikere å gi feil inntrykk ved å ha en uferdig nettside 
knyttet til det endelige domenenavn.  
 
Nettsiden ble redigert flere ganger og gode innspill og ideer ble mottatt. Nettsiden hadde en 
test periode på ca. 3 uker. I løpet av de tre ukene ble nettsiden fylt opp med informasjon, blant 
annet med materiale fra deltagende bedrifter, som ble sendt etter hvert. I tillegg ble adressen 
sendt til mine veiledere og flere av de som hadde deltatt i undersøkelsen (intervjuene) for å få 
tilbakemeldinger om hva de syntes om siden og hvor forbedringspotensialene var. 
 
Gjennom testperioden ble nettsiden stadig oppdatert og sjekket for feilmeldinger. Grafiske feil 
og mangler ble utbedret og nettsiden fikk en konsekvent layout. Filene som allerede eksisterte 
på prosjektplassen ble kvalitetssikret og lagt ut etter hvert.  
 
Gjennom mange iterasjoner ble nettsiden til slutt presentabel og klar til implementering. 
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6.5 Implementering 

 
Implementering av nettsiden skjer ved å legge ut websiden på en internettserver og knytte en 
domene-adresse (som blir adressen til nettsiden) til denne serverplassen. Dette skal gjøres i 
etterkant av denne oppgaven og ved hjelp av ekstern personell. Implementering av websiden 
er ikke en del av denne oppgaven og jeg vil derfor ikke se nærmere på dette steget i prosessen.  
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Seksjon D: Vurdering av godhet  
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7 Vurdering av godhet 
 
Vurdering av godheten av systemer, rutiner, verktøy, prosedyrer og metoder i de forskjellige 
bedriftene er en stor oppgave. Det er heller ikke enkelt å finne den beste praksisen i bransjen 
når det gjelder styring av usikkerhet. Det som imidlertid er mulig å gjøre er å vurdere i hvilke 
områder av usikkerhetsstyringen eksisterer det allerede nok verktøy og kunnskap, og hvilke 
områder har utviklingspotensialer.  
 
For å kunne vurdere dette valgte jeg blant annet å integrere noen spørsmål, som kan hjelpe 
meg med å oppnå svaret, i brukerundersøkelsen som jeg gjennomførte. Der spurte jeg 
intervjuobjektene om de merker mangel på teorigrunnlag eller verktøy i de forskjellige 
områdene innen usikkerhetsstyringen. Konsulentene som var intervjuobjekter hadde 
usikkerhetsstyring som en stor del av sine hverdagsoppgaver. Svarene til spørsmål om 
områder med utviklingspotensialer hadde overraskende mange like trekk. Samtlige 
konsulentene var enige i det at de har nok teorigrunnlag spesielt om usikkerhetsanalyser. De 
aller fleste manglet heller ikke nye verktøy i sin hverdag. Det som kom klart fram var et ønske 
om mer forskning og større fokus på styring av usikkerhet i praksis. De følte ikke mangel på 
metoder og verktøy når det gjelder usikkerhetsanalyser. Dagens metoder og verktøy for 
analyser av usikkerhet ser ut til å fungere bra.  
 
Når det gjelder usikkerhetsstyringsprosessen er det flere steder intervjuobjektene har sett 
utviklingsbehovet. Først og fremst mener flere at å integrere usikkerhetsstyring som en del av 
den overordnede ledelsesprosessen er en stor utfordring. I tillegg mente flere av 
intervjuobjektene at utveksling av erfaringer er noe de ville satt stor pris på.  
 
Teorigrunnlaget som blir utviklet gjennom forskning stemmer ikke alltid overens med 
virkeligheten. PUS skal ikke miste fokuset på styring av usikkerhet i praksis. Det er dette som 
er prosjektets mål og det er det bransjen trenger nå. Verktøy som eventuelt skal utvikles, må 
være redskap for å håndtere de hverdagslige utfordringene til en prosjektleder i forhold til 
usikkerhetsstyring, og ikke nye verktøy for analyse av usikkerhet. Verktøy for analyse av 
usikkerhet finnes i tilstrekkelig grad i dag. 
 
Gjennom intervjuene ble det nevnt at PUS har fått en god bredde og har blitt et stort prosjekt, 
men det må ikke miste hovedfokuset på usikkerhetsstyringen fra prosjekteierens perspektiv. 
Det skal blant annet være fokus på å finne en måte å få prosjekteiere til å skjønne at 
usikkerhetsstyring i prosjektet er viktig for å kunne bevilge nok midler til dette i prosjektet.  
 
Det skal satses videre på å skape riktig holdning i bedriftene. Alle fra toppledere til 
prosjektmedarbeidere må skjønne betydningen av usikkerhetsstyringen og det skal jobbes 
med å utvikle metoder som kan skape riktig holdning og kultur i bedriftene. 
Usikkerhetsstyring i praksis skal markedsføres med andre ord. Per Magne Betten nevnte i sitt 
intervju at han mener grunnen til høy grad av usikkerhetsstyring i statlig prosjekter er de 
politiske kravene som eksisterer nå. Usikkerhetsstyring har liten forankring i toppledelsen hos 
mange store bedrifter. Dette må tas i betraktning når man vurderer kulturen for styring av 
usikkerhet i en bedrift. 
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Å implementere ny kultur i en bedrift med prosjektledere som har jobbet med prosjektledelse 
i mange år er ingen enkel oppgave. Senior prosjektledere har en tendens til å tenke tradisjonelt 
og er generelt skeptiske til nye prosesser og prosedyrer. Rekruttering av studenter fra 
universitet til fordypning i dette fagområde og ikke minst å gjøre dette fagområde kjent for 
fremtidige prosjektledere, er en langsiktig tankegang for å løse en del av problemet.   
 
Det er ressurskrevende å utføre usikkerhetsanalyser. Det finnes lite praktiske virkemidler for å 
kunne følge opp usikkerheten. PUS kan satse på å utvikle et verktøy eller en metode for å 
sjekke tilstanden til prosjektet oftere uten å måtte gjennomføre usikkerhetsanalyser. Telenor 
er i ferd med å utvikle et verktøy (Helsesjekk) som kan tilpasses dette behovet. Dette bør PUS 
satse videre på. 
 
Det som er en klar mangel i dag er erfaringer med forskjellige usikkerhetsstyringsprosesser, 
spesielt i komplekse prosjekter. PUS har flere caseprosjekter som skal gi tilbakemeldinger om 
hvordan forskjellige prosesser fungerer i praksis. Det er et skrikende behov etter disse 
erfaringene og PUS skal klare å formidle dette på en riktig måte. Dette kan være alt i fra å 
arrangere forum og seminarer til laging av webbaserte løsninger for utveksling av erfaringer 
som Wiki-løsninger eller nettforum. 
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8 Konklusjon 
 
Dette kapitlet tar for seg først en oppsummering av problemstillingen. Funnene og resultatene 
av denne oppgaven blir gjennomgått. Deretter blir resultatene kort vurdert med hensyn til 
forskningsmetodikken. Til slutt gis det en vurdering av hva et eventuelt arbeid videre etter 
denne oppgaven kan omhandle. 

8.1 Problemstillingen 

 
Denne oppgaven er en hovedoppgave som dekker 30 studiepoeng i det tiende og siste 
semesteret av sivilingeniørstudium på NTNU i Trondheim. Oppgaven er knyttet til 
forskningsprosjektet praktisk styring av usikkerhet i et eierperspektiv (PUS), og gjennomføres 
i samarbeid med NSP, NTNU og OPAK.  
 
Forskningsprogrammet PUS nærmer seg halvveis og i den forbindelse skal Forskningsrådet, 
som en hovedsponsor for prosjektet, gjennomføre en midtveisevaluering av prosjektet. Derfor 
skal resultater av PUS samles og klassifiseres i en demonstrator som skal uttrykke arbeidet 
som har blitt gjennomført i PUS. Demonstratoren skal være i form av en nettside.  
 
Seks av de største aktørene i Norsk næring er deltagere i PUS-prosjektet. Disse er 
StatoilHydro, Telenor, Statens Vegvesen, Statsbygg, Forsvaret og Jernbaneverket. I tillegg er 
det seks bedrifter av medlemmer i NSP som er involverte i PUS. Disse bedriftene er OPAK, 
DNV, Terramar, Dovre, Metier og PTL.  
 
Denne oppgaven prøver å besvare følgende problemstillinger: 
 

− Gjennomføre litteraturstudium innen usikkerhetsstyring av prosjekter (med fokus på 
grafiske modeller og prosesser), samt litteratur på å bygge opp en 
nettside/demonstrator på best mulig måte. 

− Utvikle en grafisk modell for styring av usikkerhet i samarbeid med PUS. 
− Innhenting av data fra deltagende bedrifter og fra NSP-medlemmene som er interessert 

i å delta. 
− Etablering av nettsiden/demonstratoren.  
− En vurdering av godheten av nåværende systemer for styring av usikkerhet og 

kommentere områder hvor PUS trenger å ha større fokus på. 
 
Oppgaven har en varighet på 22 uker og gjennomføres i våren 2008.  
 

8.2 Funn og resultater 

 
Hovedfunnene/-resultatene av arbeidet med denne oppgaven er: 
 

1. Grafisk modell 
2. PUS-demonstratoren 
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Grafisk modell 

 
Første resultat av denne oppgaven er en generisk modell for styring av usikkerhet. Gjennom et 
arbeidsseminar ble 3 modeller foreslått. Disse modellene er presentert i kapittel 5.1. Generisk 
modell 1 (Figur 14) ble til slutt valgt som den generiske modellen for styring av usikkerhet. 
Denne modellen henter inn det beste fra de tre modellene som er diskutert i kapittel 3.2 som 
er teoridelen av oppgaven. Modellen er enkel, praktisk og kan lett tilpasses de fleste prosjekt. 
I demonstratoren har modellen blitt satt opp på forsiden. Denne modellen har klikkbare 
bokser for hvert trinn. Ved å klikke på trinnene, vil man bli overført til en annen side med 
informasjon om hva trinnet innebærer. 
 
 
PUS-demonstratoren 
 
Utviklingen av PUS-demoen er basert på en fremgangsmetode som ble kartlagt gjennom 
litteraturstudier i dette tema. Denne metoden er detaljert forklart i kapittel 4.1. Kapittel 4.2 la 
grunnlaget for detaljer om interaktiv og attraktiv design av nettsiden.  
 
Arbeidet med utviklingen startet med en brukerundersøkelse for å kartlegge brukernes behov 
og krav. Denne undersøkelsen viste at brukernes største ønsker var: 
 

− Få vite om andres erfaringer med styring av usikkerhet i praksis.   
− Stort fokus på å gjennomføre styring av usikkerhet i praksis og eventuelle verktøy i 

dette område. 
− Konsulenter trenger ikke mer teorigrunnlag og verktøy om usikkerhetsanalyser 
− Begeistringen for et åpent nettforum eller en eventuell wiki-løsning ikke var stor, 

dermed var utvikling av slike løsninger ikke nødvendig i denne omgang.  
 
 
Etter kartlegging av brukernes krav og behov kunne man utarbeide et sidekart (site map). 
Dette ble videre utviklet gjennom testing og utviklingsperioden til demonstratoren. Et 
eksempel på sidekartet fra en uke før avslutningen av denne oppgaven, følger med som 
vedlegg. 
 
Etter å ha bestemt layouten til nettsiden i møte med veiledere, ble en testversjon av nettsiden 
lansert ved hjelp av ekstern personell. Denne versjonen ble jobbet videre med og 
oppdateringene og endringene skjedde gjennom en testperiode på ca. 3 uker. 
 
Hovedformålet med demonstratoren er å vise resultatene i PUS. Derfor var innhenting av data 
fra de deltagende bedriftene en vesentlig del av arbeidet. Det ble satt opp møter med 
kontaktpersonene i hver bedrift. I forkant av disse møtene ble filene som allerede eksisterte på 
prosjektplassen lagt ut på demoen. Bedriftene ble bedt om å sjekke disse filene og gi 
tilbakemelding om hvilke av filene som var ønsket å være i demoen. I tillegg fikk bedriftene 
oppgave om å skrive mer om sitt arbeid i PUS. Innsamlede data ble lagt ut på demoen. 
 
PUS-demoen blir ikke implementert på den endelige serveren og får heller ikke egen domene 
ved avslutning av denne oppgaven. Nettsiden, så langt den er utviklet gjennom denne 
oppgaven, blir lagt ut på min studentkatalog/studentområde på en server hos NTNU. Denne 
katalogen er tilgjengelig på internett i noen måneder etter avslutningen av min utdanning. 
Siden er imidlertid ikke søkbar via søkemotorene på internett og har en lang og vanskelig 
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adresse. Evalueringen av denne oppgaven vil derfor, i første omgang, bli basert på siden som 
ligger på studentserveren hos NTNU via link som veiledere vil motta som en del av 
besvarelsen av denne oppgaven. Jeg kommer likevel til å være involvert i prosessen i etterkant 
av oppgaven for å sikre at alle trinnene i prosessen er fulgt, utviklingen har nådd sitt mål og 
demonstratoren er implementert. 
 

Andre funn og resultater 

 
Et av delmålene i oppgaven var å forsøke å hente inn data om systemer, rutiner og eventuelt 
verktøy fra NSP-medlemmene som er involvert i PUS. Dette viste seg å være en rimelig 
vanskelig oppgave. Det er flere grunner som etter min mening kan ha vært avgjørende for 
dårlige resultater i denne fronten, blant annet disse: 
 

− Som nevnt tidligere er disse bedriftene konkurrerende bedrifter. Å legge ut sine 
eventuelle forsprang på internett og tilgjengelig for alle er ofte ikke ønsket. 

− Noen av disse bedriftene er store organisasjoner. Dette førte til mye byråkratisk arbeid 
for å avgjøre hva som kan legges ut av informasjon. Kontaktpersonene har vanligvis 
en meget travel hverdag og er sjeldent interessert i store mengder arbeid som ikke kan 
faktureres. 

− Flere av disse bedriftene er konsulenter som har usikkerhetsanalyser som et produkt. 
De blir da ikke engasjert i hele usikkerhetsstyringsprosessen, men blir hentet inn for å 
utføre analyser. Derfor har de ikke alltid et klart system eller en egen prosess for 
styring av usikkerhet. 

− Disse bedriftene har prosjektledelse som en stor del av sin virksomhet, men 
prosjektledere som blir engasjert i eksterne prosjekter må vanligvis forholde seg til 
styringssystemene til prosjekteieren/byggherren. Derfor blir det vanskelig å bestemme 
en enestående prosess som alle prosjektledere i bedriften kan følge. 

 
Disse er årsakene som jeg synes kan ha hatt betydning lav responsrate fra NSP-medlemmene. 
  
Godheten av systemene og metodene i bedriften skulle vurderes nærmere for å gi forslag om 
til forbedringsområder som bør vurderes videreutviklet. Disse punktene ble avdekket som 
spesielle områder med behov for større fokus: 
 

− Integrering av usikkerhetsstyring i den overordnede prosjektledelsessystemet i 
prosjekter. 

− Muligheter for utveksling av erfaringer fra komplekse prosjekter. 
− Holde fokus på styring av usikkerhet i praksis. 
− Få bedre forankring hos prosjekteiere. Prosjekteiere må oppdage betydningen av 

usikkerhetsstyring for prosjektet for å kunne bevilge nødvendige midler til dette. 
−  Satsning på å skape riktig holdning og kultur i hele bedriften og ikke bare holde fokus 

på toppledelsen. 
− Satse på å gjøre temaet kjent for studenter i de akademiske miljøene og øke 

rekrutteringen av studentene til fordypning i dette tema.  
− Mulighet for utveksling av erfaringer fra caseprosjektene i PUS 
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8.3 Vurdering av funn mot forskningsmetodikk 

 
Forskningsmetodikken i denne oppgaven har påvirket funnene i stor grad. Det ble valgt å 
gjennomføre intervjuer for å kartlegge brukerkravet/-behovet. Intervjuer er kjent for å være 
tid- og ressurskrevende. Derfor blir utvalget som skal undersøkes begrenset. Dette kan 
påvirke validiteten av resultatene. Svarene hadde mange like trekk, men grunnen til dette kan 
være at 4 av 5 som ble intervjuet er konsulenter og ser på problemene fra like perspektiv. Det 
er mulig at svarene ville variert mer hvis for eksempel entreprenører eller prosjekteiere hadde 
deltatt i undersøkelsen og ikke minst hvis undersøkelsen hadde blitt utført på et større utvalg 
av deltagere. 
 
Generiske modellen for styring av usikkerhet ble utviklet i tett samarbeid med PUS. Prosessen 
er utviklet etter en grundig gjennomgang av mange modeller som eksisterer om styring av 
usikkerhet i dag. Denne modellen blir en av mange, men skiller seg likevel på grunn av 
forankringen som modellen har i pålitelige kilder og mye bidrag fra folk med stor kunnskap 
og lang erfaring i dette tema. 
 
Litteraturstudien har vært begrenset til få kilder spesielt i delen om webdesign. De kildene 
som er brukt er imidlertid pålitelige og valide kilder med et innhold som samsvarte med 
kunnskapen som skulle søkes. Disse har i tillegg vært veiledende til flere pålitelige kilder i 
temaet. Derfor er det valgt å holde fokuset på få gode kilder. 

8.4 Videre arbeid 

 
Denne oppgaven har hatt sine begrensninger i form av tid og ressurser. Det er mye som kan 
jobbes videre med i etterkant av denne oppgaven.  
 
I denne omgang har oppgaven hatt Norges Forskningsråd som sin hovedinteressent. Det har 
blitt forsøkt å legge forholdene til rette for denne interessenten i høyest mulig grad. Det er 
mulig å videreutvikle nettsiden med større fokus på blant annet studenter og prosjektledere 
som ønsker å vite mer om usikkerhetsstyring.  
 
I starten av arbeidet med denne oppgaven vurderte jeg mulighetene for å lage en mer moderne 
og brukerbasert løsning som for eksempel wiki-basert nettside eller åpent nettforum. En wiki-
basert nettside gir brukerne mulighet til å lage artikler og laste opp notater på nettsiden. (se 
www.wikipedia.org for nærmere eksempel). Brukerundersøkelsen viste at slike løsninger ikke 
var høyest prioritert hos brukere. Jeg mener tiden ikke er moden for dette ennå, men 
sannsynligheten for at slike løsninger blir enda mer attraktive i nær fremtid er stor. Derfor 
mener jeg at dette kan tas i betraktning og vurderes videre i etterkant.  
 
PUS-prosjektet skal fortsette i flere år framover. Derfor er det viktig med oppdateringer og 
vedlikehold av demoen underveis. En av hovedgrunnene til at FrontPage ble valgt som 
verktøy for oppbygging av nettsiden, var programmets gode muligheter for enkel oppdatering 
og vedlikehold i driftsfasen. Arbeidet med oppdatering og vedlikehold bør fortsette, enten ved 
å velge en administrator som oppdaterer siden kontinuerlig, eller ved å lage studentoppgaver 
periodevis som kan søke inn nye data til demoen, slik en del av arbeidet med denne oppgaven 
har vært. 
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Vedlegg A: 
 
I forbindelse med møtene som ble arrangert med bedrifter for innsamling av data, ble det 

sendt ut et notat med informasjon om opplegget på forhånd. Vedlegg A inneholder dette 

notatet.  
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Prosjektdemo i PUS 
 
 

 
 
Bakgrunn og formål: 
 
Forskningsprosjektet PUS går mot sin midtveisevaluering og i den forbindelse har Norges 
forskningsråd stilt krav om en oppsummering av det som har skjedd i prosjektet hittil. Derfor 
har Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) valgt å lage en prosjektdemo, i form av en 
nettside, som skal vise foreløpige resultater av prosjektet.  
 
Formålet med prosjektdemoen er først og fremst å vise hva som har blitt produsert gjennom 
prosjektet på en oversiktlig måte. I tillegg har nettsiden som mål å være et referansested for 
prosjektledere, fagfolk og ikke minst studenter som er interessert i temaet usikkerhetsstyring.  
 
Hva ønsker vi å ha i prosjektdemoen? 
 
Deltagende bedrifter i PUS har gjennom prosjektet klart å produsere artikler, verktøy, metoder 
og prosedyrer for styring av usikkerhet i praksis. Ikke alle disse ”produktene” har blitt 
publisert/lagt ut på prosjektets lagringsplass hos Prosjektplassen. Prosjektdemoen ønsker å 
samle alle disse produktene på en oversiktlig måte og relatere dem til deres respektive 
bedrifter. I den forbindelse ønsker vi å hente inn alle artiklene, verktøy, metodene og 
prosedyrene som bedriftene har produsert. Det er nevneverdig at det som blir sendt inn vil bli 
lagt ut på internett og er fritt tilgjengelig for alle. 
 
Artikler, tekster og notater ønskes tilsendt i PDF format. Når det gjelder verktøy er det ikke 
alltid like enkelt å bestemme format. Hvis det er spesielle programvarer som krever lisens er 
det mulig å legge ut en beskrivelse av programmet. Excel-regneark kan sendes inn slik det er. 
 
Møter, avtaler og frister: 
 
Her kan du/dere fylle ut når dere har avtalt noe 
 
Dette dokumentet ble deretter modifisert og sendt ut til bedriftene. Det endelig notatet som ble 

sendt ut så slik ut:



 3 

Prosjektdemo i PUS 
 
Bakgrunn og formål: 
Forskningsprosjektet PUS går mot sin midtveisevaluering og i den forbindelse har Norges 
forskningsråd stilt krav om en oppsummering av det som har skjedd i prosjektet hittil. Derfor har PUS 
prosjektet valgt å lage en prosjektdemo, i form av en nettside, som skal vise foreløpige resultater av 
prosjektet.  Formålet med prosjektdemoen er først og fremst å vise hva som har blitt produsert 
gjennom prosjektet på en oversiktlig måte. I tillegg har nettsiden som mål å være et referansested for 
prosjektledere, fagfolk og ikke minst studenter som er interessert i temaet usikkerhetsstyring.  
 
Kort om prosessen - utvikling av prosjektdemo: 
Vi har lagt opp til følgende trinn for utvikling av prosjektdemo/Web side: 
1. Design av web side inkls valg av løsning og beskrivelse av funksjonskrav  
2. Innlegging av maler, prosedyrer etc som ligger på prosjektplassen under hver enkelt bedrift 
3. Arbeidsmøter - avstemming av innhold og funksjonskrav på bedriftsnivå 
4. Videreutvikling av innholdet prosjektdemo 
 
Organisering 
Det er Amin Haddadi (Mastergrad student ) og Elisabeth Krogh Svendsen (Terramar) samme med 
undertegnende som vil komme rund til dere og demonstrer nettsiden og diskutere det konkrete 
innholdet.  Elisabeth og Amin vil også bistå dere med konkretisering og innholdsbeskrivelser i den 
grad det er behov for det. Vi ber om at vi kan få bruke 1 til 2 timer sammen med dere i uke 22 og uke 
23 til innholds avklaring og avklaring av funksjonskrav på prosjektdemoen/websiden. 
 
Hva ønsker vi å ha inn på prosjektdemoen? 
Deltagende bedrifter i PUS har gjennom prosjektets 2 første år produsert artikler, verktøy, metoder og 
prosedyrer for styring av usikkerhet i praksis. Ikke alle disse ”produktene” har blitt publisert/lagt ut på 
prosjektets lagringsplass hos Prosjektplassen.Vi har som mål og samlet "alt" som er utviklet på 
prosjektdemoen/websiden, slik at alle produkter blir synlig på en oversiktlig måte ovenfor 
Norgesforskningsråd og andre som ønsker oversikt over hva som pågår i PUS prosjektet. I den 
forbindelse ønsker vi å hente inn alle artiklene, verktøy, figurer, bilder metodebeskrivelser og 
prosedyrene som bedriftene har produsert/utviklet i løpet av prosjektets 2 første år. Artikler, tekster og 
notater som ønske publisert sendes oss i PDF format eller legges ut på Prosjektplassen under 
prosjektområdet som er opprettet for hver enkelt bedrift.  
 
Møter, avtaler og frister: 
 
Aksjoner  Frist 
Vi ber om at dere alle går igjennom det som er lagt ut på deres området på prosjekt-plassen 
og at dere legger ut nyest versjoner av - presentasjoner, guider, prosedyrer, verktøy 
beskrivelser etc  

Uke 
22 

Møter om innhold og funksjonskrav planlegges gjennomført i uke 22 og 23 - Amin/Elisabeth 
vil ta kontakt med dere om tidspunkt for møter. 

Uke 
23 

Utvikling av tekstinnhold prosjektdemo- Dette gjøres av Amin/Elisabeth/Agnar i uke 23 og 
24 - vi ber om dere titter inn på deres egen side og gir oss tilbakemelding på innholdet i løpet 
av disse ukene. 

Uke 
24 

 
MVh 
Agnar Johansen 
Prosjektleder PUS 
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Vedlegg B: 
 
Etter å ha sendt ut notatet med informasjon (vedlegg A) ble det arrangert møter med de 6 

deltagende bedrifter. Vedlegg B inneholder kort oppsummering (referat) fra disse møtene. 
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Møtereferat fra møte med Telenor 22.05.08 
 
Deltagere: Amin Haddadi (NTNU), Elisabeth Krog Svendsen (Terramar), Kittil Skogen 
(Telenor), Torodd Olsen (Telenor) 
 
Sted: Telenorbygget, Fornebu, Oslo 
 
Møte startet kl. 11 på Telenorbygget i Oslo. Møtet varte i 1,5 timer. 
 
Telenor fikk en innføring i hva prosjekdemoen innebærer og hva som forventes å bli levert til 
denne siden. Telenor er forberedt på leveranse. Det har blitt produsert mye hos Telenor siden 
PUSIT (PUS i Telenor) startet. Produkter/leveranser i form av filer, verktøy, prosedyrer og 
metoder er en liten del av et større sammenhengende arbeid. Telenor har jobbet mye med å 
skape kultur for styring av usikkerhet i bedriften. Det er ikke enkelt å formidle dette som et 
produkt. Vi fikk en liten innføring i hva som har skjedd hos Telenor hittil 
 
Telenor mener imidlertid at det skal være stort fokus på hovedinteressenten i kort sikt, nemlig 
NFR.  
 
Telenor fikk to alternativer for leveransen. Første alternativet var å lage en egen internett side 
som kunne linkes opp mot PUS-demoen. Andre alternativet var å levere en oppsummering i 
tekst med referanse til eventuelle verktøy, metoder og andre produkter i teksten. Disse skal 
linkes opp mot denne oppsummeringen på nettsiden. Disse kunne leveres enten per mail eller 
legges ut på prosjektplassen. Telenor valgte den andre løsningen og skal lage en 
oppsummering av deres arbeid i PUS og sende dette til meg med tilhørende filer (verktøy, 
metoder, prosedyrer, osv.) 
 
Telenor han mange prosjekter på gang og flere av dem har gitt resultater som kan presenteres 
som leveranser/produkter. Noen andre prosjekter er i tidlig fase. Disse prosjektene skal 
nevnes og forklares i deres oppsummering av arbeidet.  
 
Telenor fikk en frist på en uke for å gjøre klar sin leveranse. Filene skal være meg i hender 
senest 29.05.08. 
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Møtereferat fra møte med Statens Vegvesen 23.05.08 
 
Deltagere: Amin Haddadi (NTNU), Elisabeth Krog Svendsen (Terramar), Mary-Ann 
Breisnes (SVV) 
 
Sted: Torgveien 4, Økern, Oslo,  
 
Møte startet kl. 9 på Statens Vegvesen sine brakker på Økern i Oslo. Møtet varte i en time. 
 
Statens Vegvesen har utviklet et verktøy i samarbeid med akademikerne i PUS for styring og 
registrering av usikkerhet. Vi fikk en kort demonstrasjon av dette verktøyet.  
 
De har utarbeidet en ny prosedyre for styring og rapportering av usikkerhet som de har innført 
i caseprosjekter. Det ventes med å se resultater og erfaringer.  
 
SVV har klare meninger om hva de har gjort og i hvilke områder av usikkerhetsstyringen de 
trenger å gjøre mer. SVV har stort fokus på styring av usikkerhet i praksis.  
 
SVV fikk en innføring i hva målet med dette møtet var. Testversjonen av demonstratoren ble 
vist til Mary-Ann Breisnes og hun fikk høre mer om hva som skal gjøres.  
 
Det ble avklaring om hvordan leveransen skulle være. Statens Vegvesen skal lage en 
oppsummering av det som har skjedd gjennom PUS i SVV. Dette skal sendes til meg for å 
deretter bli lagt ut på PUS-demoen. SVV har fått en uke på å gjøre klar sin leveranse. Dette 
betyr at leveransen til SVV skal være hos meg senest 30.05.08. 
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Møtereferat fra møte med Forsvaret 26.05.08 
 
Deltagere: Amin Haddadi (NTNU), Elisabeth Krog Svendsen (Terramar), John Arild 
Korsnes (Forsvaret) 
 
Sted: Kolsås leir, Kolsås, Oslo 
 
Møte startet kl. 08:30 på Forsvarets leir på Kolsås. 
 
Møtet med forsvaret var et kort møte. Forsvaret fikk en innføring i hva prosjekt demoen har 
som mål og hva som forventes å bli levert. Det ble foreslått at Korsnes tar en titt på 
testversjonen av nettsiden for å få litt bedre innsikt i hva som forventes å bli levert. 
Leveransen til Telenor og SVV forventes å være lagt inn i testversjonen av demoen før slutten 
av uke 22. 
 
Korsnes skal få orden på arbeidet som er gjort i forsvaret hittil i PUS og sende over 
leveransene til meg. 
 
Forsvaret fikk en ukes tid for å sende over sine leveranser. Dette betyr at forsvarets leveranser 
skal være hos meg senest 4. juni. 
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Møtereferat fra møte med Statoil 26.05.08 
 
Deltagere: Amin Haddadi (NTNU), Elisabeth Krog Svendsen (Terramar), Mads Hembre 
(Statoil) 
 
Sted: Terramar HK, Lysaker, Oslo 
 
Møte var i form av nettmeeting og startet 14:30. Hembre sitter i Stavanger og derfor valgte vi 
å ha et nettmøte med ham. 
 
Vi fikk demonstrert en PowerPoint presentasjon som forklarte hvordan styring av usikkerhet 
gjennomføres i Statoil og hvilke verktøy de bruker der. 
 
Deretter fikk Hembre en innføring i hva som forventes å bli levert til demoen og hva målet 
med demoen er.  
 
Statoil velger å levere en presentasjon i form av PowerPoint som skal forklare hvordan 
prosessen for styring av usikkerhet foregår og hva som har blitt produsert i PUS hos dem. 
 
Møtet varte i underkant av en time og Statoil fikk en uke på seg til å levere sitt arbeid.  
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Møtereferat fra møte med Statsbygg 05.06.08 
 
Deltagere: Amin Haddadi (NTNU), Elisabeth Krog Svendsen (Terramar), Glenn Langli 
Bjørsrud (Statsbygg), Tonje Sæthre (Statsbygg). 
 
Sted: Byporten, Oslo 
 
 
Møte startet kl. 8 på Statsbyggs kontorlokaler ved Byporten i Oslo. Møtet varte i ca.1 time. 
 
Representanter fra Statsbygg fikk en innføring i Hvorfor arbeidet med demoen er i gang satt 
og hvilke mål som forsøkes å bli oppnådd gjennom arbeidet. Deretter fikk de høre mer om 
hva som forventes av dem og hva målet med dette møtet var.  
 
Statsbygg mener de har produsert en god del og forventer å kunne bidra med en sterk 
leveranse. Det er mange filer ute på prosjektplassen fra Statsbygg, men noen er gamle filer 
som er utgått i dag. Nye og oppdaterte filer skal følge med leveransen. 
 
Representanter fra Statsbygg føler at arbeidet med SUS (Styring av usikkerhet i Statsbygg) 
har ført til større fokus på usikkerhetsstyring i prosjekter og oppnår sine mål. 
 
Statsbygg har flere caseprosjekter i forbindelse med PUS. 
 
Statsbygg fikk underkant av en uke på seg til å sende over sin leveranse. Leveransen forventes 
å være meg i hender senest onsdag den 11. juni. 
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Møtereferat fra møte med Jernbaneverket 06.06.08 
 
Deltagere: Amin Haddadi (NTNU), Elisabeth Krog Svendsen (Terramar), Runar Gravdal 
(Jernbaneverket) 
 
Sted: Hovedkontor Jernbaneverket, Oslocity, Oslo 
 
Møte startet kl. 10 på kontorlokalene til Jbv i Oslo. Møtet varte i 1,5 timer. 
 
Representanten fra jbv fikk en introduksjon i hva målet med demoen er. Testversjonen av 
demoen som er tilgjengelig på nett ble presentert og eksempler fra bedrifter som har fått sine 
leveranser publisert ble vist fram.  
 
Jbv har et styringsdokument som de kan ta utgangspunkt i når det gjelder deres arbeid i PUS. 
Jbv har stort fokus på usikkerhetsanalyser i sitt arbeid. De har et opplæringsopplegg for dette i 
samarbeid med NTNU. De har jobbet mye med å implementere en kultur for å ta i bruk 
usikkerhetsanalyser. Det ble ikke nevnt mye om deres planer og program for 
usikkerhetsstyring i prosjektene.  
 
Bidraget fra jbv kommer ikke til å være stor. Kontaktpersonen skal på ferie og det har ikke 
blitt utarbeidet så mye som direkte er knyttet til PUS. Derfor ble det klart at de sender over 
styringsdokumentet og en presentasjon om hvilke av delmålene i styringsdokumentet som er 
oppnådd. Jeg har da ansvaret for å sy sammen dette og lage en leveranse for dem i PUS-
demoen.  
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Vedlegg C: 
 
I forbindelse med etablering av nettsiden ble det gjennomført en brukerundersøkelse i form av 

intervjuer. Intervjumalen og oppsummeringen fra intervjuene er i vedlegg B. 
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Intervjumal:  
 
Ønsker og behov: 
1. Navn: 
 

2 .Kjønn: 
 
a: Mann 
b: Kvinne 
 
3. Utdanningsnivå: 
 
4. Hvilken bedriftjobber du i? 
 
 
5. Din stilling: 
 
 
6. Hvor mange år har du jobbet med prosjektledelse/prosjekt? 
 
……………………………………………….. 
 
7. Hvor stor andel av ditt nåværende arbeidet/rolle i prosjekt vil du si har med 
usikkerhetsstyring å gjøre? 
 
a: Ingenting  
b: 10%-30% 
c: 30%-50% 
d: mer enn 50% 
 
8. I hvilken grad er du interessert i å få vite mer om andres erfaringer innen 
usikkerhetsstyring?  
 
Liten grad       Stor grad 
1  2  3  4  5 
 
9. I hvilken grad er du interessert i å få vite mer om nye funn gjennom forskning innen 
usikkerhetsstyring. 
 
Liten grad       Stor grad 
1  2  3  4  5 
 
 
 
10. I hvilken grad er du interessert i å ha muligheten til å stille dine spørsmål i et åpent forum 
for usikkerhetsstyring på internett? 
 
Liten grad       Stor grad 
1  2  3  4  5 
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11. I hvilken grad er du interessert i å svare på spørsmål i et åpent forum for 
usikkerhetsstyring på internett? 
 
Liten grad       Stor grad 
1  2  3  4  5  
 
12. I hvilken grad savner du et verktøy for styring av usikkerhet i prosjekter? 
 
Liten grad       Stor grad 
1  2  3  4  5  
 
 
13. Hvilke(t) område(r) innen usikkerhetsstyring savner du et verktøy i? 
 
…………………………………………………………………….. 
 
14. Hva savner du mest i ditt arbeid med usikkerhetsstyring som er mulig å få i en webside 
om usikkerhetsstyring 
 
a: Vite mer om nye funn og forskningsfronten 
b: Andres erfaringer 
c: Mulighet til å stille spørsmål 
d: Mulighet til å skrive inn dine erfaringer 
e: Finne verktøy for usikkerhetsstyring 
f: Annet ………………………………….. 
 
15. Er det noe mer som du synes kan være hensiktsmessig å ha med i en nettside om 
usikkerhetsstyring som ikke er nevnt? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
Teknisk info: 
 
1. Hvilket operativsystem bruker du på jobb? 
a: Windows b: Mac  c: Linux d: Annet 
 
2. Hvilken nettleser bruker du? 
 
a: Windows Explorer 
b: Opera 
c: Mozilla Firefox 
d: Safari 
e: Annet:     …… 
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3. Hvilke MS Office-programmer har du tilgang til på din PC (kan krysse av flere) 
 
Word  
Excel  
Powerpoint  
Project  
FrontPage  
 
4. Har du mulighet til å spille av videoer på din pc? 
a: Ja 
b: Nei 
 
5. Har du mulighet til å spille av lydfiler på din pc? 

a: Ja 
b: Nei 
 
6. Har du opplevd begrensninger i ytelse/programvarer på din pc som har hindret deg av å 
laste ned/surfe på en nettside? (Nevn/kort forklar problemet) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kjennskap: 
 
1. Hvor er ditt første referansested når du trenger informasjon? 
 
a: Venner/kollegaer 
b: Bøker / bibliotek 
c: Internett 
d: Annet ……..…….. (oppgi gjerne hva) 
 
 
2. Hvor nyttig synes du internett er som et middel for utveksling av informasjon? 
 
Lite                Veldig 
1  2  3  4  5 
 
3. Hvor mange timer av fritiden din i uka tilbringes foran en datamaskin? 
 
a: Under 10 timer 
b: 10 -15 
c: 15 til 25  
d: mer enn 25 
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4. Hvilke(t) av disse nettstedene har du vært innom/hørt om? (sett kryss) 
 

Nettsted Adresse 
Vært 
innom 

Hørt 
om 

Norsk senter for prosjektledelse www.nsp.ntnu.no   
Forskningsprogrammet concept www.concept.ntnu.no   
Praktisk prosjektstyring http://pps.ptl.no   
OPS-portalen   www.nsp.ntnu.no/ops-portalen   
 
5. Nevn et hvilket som helst nettsted som etter din mening er oversiktilig, ryddig og lett å lese. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
6. Nevn nettsiden som du mener er nyttigst av alle for dine behov på internett 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Generelle kommentarer: 
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Intervju 1: Ingemund Jordanger 
Navn: 
Ingemund Jordanger 

 

Kjønn: 
Mann 

 
Utdanningsnivå: 
Dr. ing. 

 
Bedrift: 
PTL 

 
Stilling: 
Prosjektleder 

 
Ingemund Jordanger har jobbet med prosjekt og prosjektledelse i mer enn 30 år. Mer enn 50% 
andel av hans nåværende arbeid har med usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser å gjøre.  
 
Jordanger viser stor interesse for å vite mer om andres erfaringer innen usikkerhetsstyring. 
Han mener imidlertid at i bedriften PTL ligger de godt an i forhold til erfaringer innen 
usikkerhetsstyring siden de har jobbet med dette lenge.  
 
Når det gjelder interessen for å få tilgang til nye funn gjennom forskning påpeker Jordanger at 
interessen er tilstedet, men han mener det finnes godt teorigrunnlag i temaet og det som trengs 
er forskning om usikkerhetsstyringen i praksis og implementering av teorien som eksisterer. 
Dette mener han bør prioriteres mer enn det man gjør nå. 
 
Jordanger ser behovet for en kommunikasjonskanal for å kunne stille spørsmål. Et åpent 
forum altså et såkalt ”levende nettverk” kunne vært interessant mener han. På spørsmål om 
hans interesse for å svare på eventuelle spørsmål som har blitt stilt i et forum svarer Ingemund 
at det kan bli vanskelig i praksis med tanke på tidskravet, men han kunne tenke seg å ha en 
aktiv rolle i dette hvis det hadde blitt integrert i arbeidshverdagen hans og innad jobben. 
 
Når det gjelder verktøy innen usikkerhetsanalyser og usikekrhetsstyring mener Jordanger at 
han i liten grad savner et nytt verktøy. I hans arbeid med usikkerhetsanalyser har han det han 
trenger av verktøy. Han påpeker likevel at det finnes mangel på verktøy når det gjelder de 
utfordringene man har innen styring av usikkerhet i praksis. Han foreslår å tenke på 
utarbeidelse av sjekklister for forskjellige faser av prosjektet. Sjekklister som for eksempel 
setter krav til usikkerhetsnivå. Slike sjekklister eksisterer nå i markedet, men kan utvikles i 
større grad. 
 
På spørsmål om hva som kan være hensiktsmessig å ha i en nettside om praktisk 
usikkerhetsstyring svarer Ingemund at følgende er viktig å sette fokus på: 
 

• Nettsiden skal prøve å være en kommunikasjonskanal mellom fagfolk. 
• I design av nettsiden bør man tenke internasjonalt og se usikkerhetsstyringen i et større 

perspektiv. 
• Verktøy for praktisk styring av prosjekter. 
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• Å få inn erfaringer fra forskjellige store prosjekter som for eksempel styring av 
usikkerhet i Opera-prosjektet. 

Teknisk info: 
 
Operativsystem: 

Windows 
 

Nettleser: 
Windows explorer 

 

Tilgang til MS Office pakke: 
Tilgang til hele pakken. 

 

Mulighet til å spille av video-filer: 
JA 

 

Mulighet for å spille av lydfiler: 
JA 

 

Tekniske begrensninger? 
Nei, de har mulighet til å laste ned/installerer programvarer de trenger selv (innafor 

lisensrammer) 

 

Kjennskap: 
 
Første referansested når det er behov for informasjon: 
 

Først internett deretter kollegaer 

 

Hvor nyttig er internett for utveksling av informasjon? 
 

Viktig i høyest grad når det gjelder innhenting av informasjon, men utveksling av 

informasjon er noe mer begrenset. 
 

Bruk av internett i fritiden: 
 

Under 10 timer i uka 

 

Nettsteder som har blitt besøkt/har hørt om: 
 

Ingemund Jordanger har besøkt samtlige nettstedene som var nevnt i undersøkelsen. 

 

Et nettsted som er oversiktlig og ryddig: 
 

Nettsiden til Concept (www.concept.ntnu.no) er nevnt som en ryddig og oversiktlig 

nettside 
 
Nyttige nettsider: 

Jordanger er bruker søkemotoren google i stor grad. I tillegg mener han at nettsiden 
til concept-programmet har vært nyttig for hans behov 
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Generelle kommentarer: 
 
I slutten av intervjuet ble Ingemund Jordanger spurt om hans generelle kommentarer og 
eventuelle spørsmål som jeg burde ha spurt om. På dette svarte han følgende: 
 

• Markedsføring av PUS er viktig og må ikke glemmes. Nettstedet også skal bli 
markedsført for eksempel ved diverse forum. 

• Jeg fikk tips om å ikke glemme menneskerelasjoner og interaksjonen mellom 
mennesker og datamaskin. Jeg bør ikke ha for høyt fokus på det tekniske og ikke ha en 
såkalt ”ingeniør”-tankegang når det gjelder design av websiden. Jeg fikk tips om å 
huske visuelt inntrykk, funksjonalitet og se ting fra brukeres ståsted og ikke minst ha 
et nøytralt synspunkt og søke nøytrale synspunkter i mitt arbeid. 
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Intervju 2: Elisabeth Krogh Svendsen 
Navn: 
Elisabeth Krogh Svendsen 

 

Kjønn: 
Kvinne 

 
Bedrift: 
Terramar 

 
Stilling: 
Konsulent og Ansvarlig for foretningsutvikling  

 
Elisabeth Svendsen har jobbet med prosjekt og ledelse i 25 år. Hun sitter i styret i NSP og har 
vært involvert i PUS mer eller mindre fra starten. Hun mener usikkerhetsstyring er en del av 
moderne prosjektledelse og derfor har mer enn 50 % av hennes nåværende arbeid med 
usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser å gjøre. Svendsen mener hun ikke kan tenke seg å 
drive med prosjektledelse uten usikkerhetsstyring.  
 
Svendsen er i stor grad interessert i å vite mer om andres erfaringer innen usikkerhetsstyring 
og nye funn gjennom forskning. Hun kan tenke seg å benytte seg av et nettforum, men mener 
hun har mer tro på å snakke med folk. Ettersom Svendsen har et stort nettverk tilgjengelig, vil 
hun heller ringe og snakke med folk og stille sine spørsmål, enn å benytte seg av et nettforum. 
Hun mener dette kan forandre seg med utviklingen i framtiden. Elisabeth viser heller ikke stor 
begeistring for å besøke et nettforum for å svare på eventuelle spørsmål som har blitt stilt der. 
Hun begrunner dette med begrensningene hun har i tid. Hun svarer gjerne på spørsmål som 
blir stilt via telefon.  
 
Verktøy i usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser er noe Elisabeth ikke savner i stor grad i 
sitt arbeid. Det hun savner mest er å vite mer om andres erfaringer og deretter å vite mer om 
nye funn og forskningsfronten. Hun synes ofte det som kommer fram i forskning er mye 
teoribasert og ikke nødvendigvis stemmer helt overens med praksisen. Svendsen mener i 
tillegg at i forskning ofte blir for mye fokus på verktøy, mens i praksis er det mye som dreier 
seg om handling og kommunikasjon. 
 
 
Teknisk info: 
 
Operativsystem: 

Windows 
 

Nettleser: 
Windows explorer 

 

Tilgang til MS Office pakke: 
Tilgang til hele pakken. 

 

Mulighet til å spille av video-filer: 
JA 

 



 10 

Mulighet for å spille av lydfiler: 
JA 

 

Tekniske begrensninger? 
Nei 

 

 
Kjennskap: 
 
Første referansested når det er behov for informasjon: 
 

Først kollegaer og hennes nettverk (ikke nødvendigvis i terramar) deretter internett 

 

Hvor nyttig er internett for utveksling av informasjon? 
 
 Internett er etter hennes mening et viktig middel, men samtaler er viktigere.  

 
Bruk av internett i fritiden: 
 

Under 10 timer i uka 
 

Nettsteder som har blitt besøkt/har hørt om: 
 

Elisabeth Svendsen har besøkt nettsidene til NSP, Concept, og OPS-portalen, men har 

ikke kjennskap til nettsiden til ”praktisk prosjektstyring”. 

 

Et nettsted som er oversiktlig og ryddig: 
 
 Elixia, Skiforeningen 
Nyttige nettsider: 
 Elixia, intranettet til telenor (pga. hennes arbeid), telefonkatalogen (spesielt 

karttjenester) 
 
Generelle kommentarer: 

 
Svendsen mener fokuset i nettsiden skal være mer på prosessen i usikkerhetsstyringen enn 
verktøy. Hun mener usikkerhetene i stor grad er knyttet til mennesker og ressurser og ikke 
verktøy. Hun påpeker viktigheten til kommunikasjon og at fokus på dette området er viktigere 
enn fokus på verktøy.  
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Intervju 3: Vibeke Binz 
 
Navn: 
Vibeke Karoline Binz  

 

Kjønn: 
kvinne 
 
Utdanningsnivå: 
Siv. ing. 

 
Bedrift: 
DNV 

 
Stilling: 
Konsulent 
 
Vibeke Binz er konsulent hos DNV. Hun har jobbet med prosjekt og prosjektledelse i tre år. 
Omtrent 40 prosent av hennes nåværende arbeid har med usikkerhetsstyring og 
usikkerhetsanalyser å gjøre.  
 
På spørsmål om hennes interesser for å vite mer om andres erfaringer innen 
usikkerhetsstyring, vite mer om nye funn gjennom forskning og interessen for å delta i et 
nettforum svarer hun at hun er middels interessert. Binz begrunner mangel på høy grad av 
interesse med at hun allerede får disse behovene oppfylt gjennom et internt forum som de har 
tilgjengelig på DNV. 
 
Binz mener det ikke er aktuelt for henne å henvende seg til et eventuelt nettforum i PUS-
demoen for å svare på spørsmål som har blitt stilt der. Dette mener hun er på grunn av mangel 
på tid. Hun savner heller ikke nye verktøy i usikkerhetsstyringen og mener at de har det som 
trengs av verktøy på DNV. 
 
På spørsmål om hva hun savner mest i sitt arbeid med usikkerhetsstyring rangerer Binz 
”andres erfaringer” som første element. Deretter mener hun at å vite mer om nye funn 
gjennom forskning og mulighet til å stille spørsmål er noe hun setter pris på.  
 
 
Teknisk info: 
 
Operativsystem: 

Windows 
 

Nettleser: 
Windows explorer 

 

Tilgang til MS Office pakke: 
Tilgang til hele pakken. 
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Mulighet til å spille av video-filer: 
JA 

 

Mulighet for å spille av lydfiler: 
JA 

 

Tekniske begrensninger? 
Nei 

 

Kjennskap: 
 
Første referansested når det er behov for informasjon: 
 

Først intranettet til DNV og kollegaer, deretter internett. 

 

Hvor nyttig er internett for utveksling av informasjon? 
 

Veldig (5) 

 

Bruk av internett i fritiden: 
 

Under 10 timer i uka, hun prøver å bruke så lite som mulig når hun ikke er på jobb. 

 

Nettsteder som har blitt besøkt/har hørt om: 
 

Vært innom NSP og Concept. Ikke hørt om pps.ptl.no og heller ikke OPS-portalen 

 

Et nettsted som er oversiktlig og ryddig: 
 

Gjensidige bank.  
 
Nyttige nettsider: 
 Binz bruker nettsiden til Concept i stor grad og synes denne siden er veldig nyttig for 
henne behov. 

 

 
Generelle kommentarer: 
 
Nettsiden skal være/ha: 
 

• Lett å navigere i  
• Man kan finne fram med få klikk 
• Enkel og lettvindt informasjon som er forstålig for folk flest som vil vite mer om 

usikkerhetsstyring 
• Utskriftsvennlig format 
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Intervju 5: Morten Enger 
 
Navn: 
Morten Enger 

 

Kjønn: 
Mann 

 
Bedrift: 
Student ved NTNU 

 
 
Morten Enger er 5. års- student ved Bygg og miljøteknikk på NTNU i Trondheim. Morten har 
fordypning innen ledelse av bygg og anleggsprosjekter og skriver sin hovedoppgave om 
usikkerhetsstyring i forsvarsbygg region nord. Morten jobber på nåværende tidspunkt 100% 
med usikkerhetsstyring i og med at oppgaven hans er det eneste prosjektet han er engasjert i 
nå.  
 
Enger viser stor interesse for å vite mer om andres erfaringer innen usikkerhetsstyring og 
begrunner dette med at han er snart nyutdannet sivilingeniør og mest parten av hans kunnskap 
er basert på teori som han har lært på skolen. Derfor mener han at han trenger å vite om 
andres erfaringer i stor grad. 
 
Enger ser imidlertid mindre behov for å vite mer om nye funn gjennom forskning innen 
usikkerhetsstyring. Han har vært i et akademisk miljø og skrevet oppgaven sin basert på 
nyeste forskning og føler at han er rimelig oppdatert nå. Interessen for å ha et sted hvor man 
kan eventuelt henvende seg til er likevel tilstedet.  
 
Enger mener det er kjekt å ha mulighet til å stille sine spørsmål i et åpent forum, men han 
personlig mener at han ikke kommer til å benytte seg av denne tjenesten i særlig stor grad. 
Han mener han heller ikke er i stor grad interessert i å stille opp for å svare på spørsmål som 
har blitt stilt i forumet.  
 
Enger mener etter det han har erfart gjennom sitt arbeid med masteroppgaven, er behovet for 
verktøy innen kontroll og oppfølging av usikre faktorer stort. Eneste verktøy for oppdatering 
av usikkerhetsbildet og oppfølging av usikkerhet er å utføre usikkerhetsanalyser, noe som er 
ressurskrevende og ikke kan gjøres ofte.  
 
På spørsmål om ting han savner innen usikkerhetsstyring som er mulig å få i en webside 
mener han at andres erfaringer er viktig for ham. Han savner en måte å overføre erfaringer på. 
Han mener i tillegg at det er hensiktsmessig å kjøre den nye usikkerhetsstyringsmodellen i 
noen caseprosjekter og gjenspeile erfaringene fra dette i nettsiden. 
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Teknisk info: 
 
Operativsystem: 

Windows 

 

Nettleser: 
Windows explorer 

 

Tilgang til MS Office pakke: 
Tilgang til hele pakken. 

 

Mulighet til å spille av video-filer: 
JA 

 

Mulighet for å spille av lydfiler: 
JA 

 

Tekniske begrensninger? 
Nei 

 

 
Kjennskap: 
 
Første referansested når det er behov for informasjon: 
 

Først veilederen hans på universitetet, deretter bøker og bibliotek. Internett er på en 

sterk tredjeplass 

 

Bruk av internett i fritiden: 
 

10-15 timer i uka 

 

Nettsteder som har blitt besøkt/har hørt om: 
 

Morten Enger har besøkt nettsidene til NSP, Concept og PPS. OPS-portalen har han 

ikke hørt om. 
 

Et nettsted som er oversiktlig og ryddig: 
 
 Ingen preferanser umiddelbart. 
 
Nyttige nettsider: 
 It’s learning, UBiT, Google 
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Intervju 5: Per Magne Betten 
 
Navn: 
Per Magne Betten 

 

Kjønn: 
Mann 

 
Utdanningsnivå: 
Ingeniør 

 
Bedrift: 
OPAK 

 
Stilling: 
Prosjektleder 
 
Per Magne Betten har jobbet med prosjekt og prosjektledelse i mer enn 30 år. Han er veldig 
opptatt av usikkerhetsstyring i prosjekter og mener at mellom 30 % til 50 % av hans 
nåværende arbeid har med usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser å gjøre.  
 
Betten har høy interesse i å få vite mer om andres erfaringer innen usikkerhetsstyring og ikke 
minst å få vite om nye funn gjennom forskning innen dette tema.  
 
Betten viser middels interesse for å ha mulighet til å still spørsmål eller besvare andres 
spørsmål. Han mener ideen er interessant og kunne godt prøves til tross for at mangel på tid 
kan sette begrensninger for suksessen. 
 
Når det gjelder verktøy innen usikkerhetsstyring mener Betten at han kunne godt tenkt seg 
flere hjelpemidler innen styring av usikkerhet i praksis. Han foreslår for eksempel en 
sjekkliste/prosesskjema for styring av usikkerhet i forskjellige faser av prosjektet. Han 
påpeker i tillegg at han setter pris på muligheten til å ha et åpent diskusjonsforum som et 
verktøy for utveksling av erfaring.  
 
På spørsmål om hva som kan være hensiktsmessig å ha i en nettside om praktisk 
usikkerhetsstyring svarer Per Magne betten at det hadde vært kjekt med enkle 
verktøy/kalkulatorer for grafisk demonstrasjon av data fra usikkerhetsstyringen eller 
usikkerhetsanalysen.  
 
 
Teknisk info: 
 
Operativsystem: 

Windows 

 

Nettleser: 
Windows explorer 

 

Tilgang til MS Office pakke: 
Tilgang til hele pakken. 
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Mulighet til å spille av video-filer: 
JA 

 

Mulighet for å spille av lydfiler: 
JA 

 

Tekniske begrensninger? 
Nei 

 

Kjennskap: 
 
Første referansested når det er behov for informasjon: 
 

Først kollegaer deretter internett 
 

Hvor nyttig er internett for utveksling av informasjon? 
 

Viktig i høyest grad 
 

Bruk av internett i fritiden: 
 

Under 10 timer i uka 

 

Nettsteder som har blitt besøkt/har hørt om: 
 

Har besøk NSP, Concept og Praktisk prosjektstyring. Ikke hørt om OPS-portalen. 

 

Et nettsted som er oversiktlig og ryddig: 
 

Nettsiden til Oslo kommune og nettsiden til Bærum kommune 
 
Nyttige nettsider: 
 Lovdata er viktig nettside, men tungvindt å navigere i. I nåværende tidspunkt er 

Bærum kommune sin side veldig nyttig i hans arbeid pga. prosjektet han er prosjektleder for i 
Bærum. 
 
Generelle kommentarer: 
 
I slutten av intervjuet ble Per Magne Betten spurt om hans generelle kommentarer og 
eventuelle spørsmål som jeg burde ha spurt om. På dette svarte han følgende: 
 

• Nettsiden skal ha linker med enkel navigering og skal være oversiktlig og ha logisk 
oppsett. 

• Rette arbeidet mot usikkerhetsstyring i praksis og henge med internasjonale miljøet.  
• Få yngre (studenter) til å bli interessert i tema usikkerhetsstyring og 

usikkerhetsanalyser. 
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Vedlegg D: 
 
I løpet av arbeidet med denne oppgaven ble det arrangert flere veiledningsmøter med 

veiledere. Vedlegg D inneholder referat fra disse møtene. 
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Møtereferat fra møte 17.01.08 
 
 
Sted: Valgrinde, Trondheim 
Deltakere: Agnar Johansen, Amin Haddadi, Olav Torp. 
 
 
 
Dette møtet var oppstartsmøtet for masteroppgaven våren 2008. 
 
Det har ikke blitt definert en konkret oppgave ennå, men jeg fikk en innføring i hva oppgaven 
kommer til å gå ut på.  
 
Oppgaven skal ta for seg etablering og oppbygging av en demonstrator for 
forskningsprosjektet PUS. Denne demonstratoren skal komme i form av en nettside og skal 
vise hva som har blitt gjort i PUS hittil.  
 
Demonstratoren har 2 formål: 
 
1. Skal vise Forskningsrådet hva som har blitt gjort i PUS hittil. Dette er i forbindelse med 
midtveisevalueringen til PUS sommer/høst 2008. 
 
2. Demonstratoren skal fungere i etterkant av denne evalueringen som et hjelpeverktøy for 
hjelp til innføring og læring innen tema usikkerhetsstyring.  
 
Det ble satt opp en grov fremdriftsplan for masteroppgaven. Det forventes å bruke 3-4 uker til 
forprosjekt og levere en forstudierapport etter denne perioden. Denne rapporten skal 
inneholde: 

• Bakgrunn for prosjektet 
• Mål og plan 
• WBS, Tidsplan og budsjett 
• Aktivitetsplan,  
• Forskningsdesign og metodebeskrivelse 
• Møteplan 

 
Agnar anbefalte å starte dokumentasjonen ca. 2 mnd. før innlevering. Da har man klart å 
etablere bedre innsikt i prosjektet og har samlet inn mye data. 
 
Det ble anbefalt å ta en titt på nettsidene OPS-portalen.net og PPS.PTL.no for å få hjelp og 
om og inspirasjon til hvordan dette skal lages 
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Møtereferat fra møte 03.04.08 
 
 
Sted: OPAK, Oslo 
Deltakere: Agnar Johansen, Amin Haddadi, Eva Amdahl 
 
 
 
 
I dette møtet fikk jeg tilbakemeldinger på litteraturrapporten som jeg hadde levert. Jeg fikk 
blant annet beskjed om å ha klar skille mellom det jeg skriver som mine meninger og det som 
jeg har hentet inn fra kildene. Disse skal ikke blandes. I tillegg fikk jeg beskjed om å ha en 
oppsummering i slutten av hver del. Jeg må være mer kritisk til kildene og si min mening om 
hva jeg synes om det som står i kilden. I tillegg til dette fikk jeg tilbakemeldinger om 
innholdet til rapporten og kvaliteten på arbeidet som var utført. 
 
Jeg fikk gode tips om evt. flere kilder som jeg kan benytte meg av.  
 
Når det gjelder brukerundersøkelsen som skal gjennomføres fikk jeg beskjed om å rette denne 
mot konsulentene. Jeg fikk navn på kontaktpersonene i hver bedrift som jeg kunne ta kontakt 
med. 
 
PTL: Ingemund Jordanger 
DNV: Vibeke Binz 
Metier: Paul Torgersen, Halvard Kilde 
Dovre: Stein Bertsen 
Terramar: Elisabeth Krog Svendsen 
OPAK: Per Magne Betten 
 
Jeg fikk i tillegg noen tips i intervjuteknikk av både Agnar og Eva. Deriblant at jeg skal være 
nøytral og ha åpent sinn, del-oppsummere under intervjuet, skrive ned hovedpoengene til slutt 
(1-1,5 siders oppsummering) og at jeg ikke trenger å foreta mer enn 2 intervju per dag. 
 
Til slutt fikk jeg vite at det skal arrangeres et arbeidsseminar den 22. april for å diskutere den 
nye grafiske modellen for usikkerhetsstyring. Dette seminaret skal resultere i forslag til nye 
grafiske modeller for styring av usikkerhet. Møteinnkalling sendes ut av Olav Torp om ikke 
lenge.  
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Møtereferat fra møte den 08.04.08 
 
Sted: Valgrinda, Trondheim 
Deltakere: Agnar Johansen, Amin Haddadi, Olav Torp 
 
Dette møtet ble holdt i forkant av samlingen den 22. april for å grovskissere layouten til 
demonstratoren. Det skal lages et utkast av layouten på PowerPoint for å vise tankeganen. 
 
Interessentene til demonstratoren ble delt i 3 hovedgrupper. 
 

1. Norges forskningsråd (de som evaluerer prosjektet) 
2. PUS-deltakere:  

a. Akademikere 
b. NSP-medlemmene 
c. De 6 deltagende bedrifter 

3. Studenter 
 
Demoen skal/kan oppfylle disse ønskene for hver interessent: 
 

Interessentgruppe Formål 
NFR Hva har blitt utviklet i PUS: 

• FoU-resultater 
• Bedriftsresultater 

PUS-deltagere • Lære av hverandre 
• Synliggjøre beste praksis 
• Markedsføre løsninger og produkt 
• Bidra til opplæring 
• Tilgang på praktisk 

hjelpemidler/verktøy 
• Utvikle og formidle ny kjennskap (for 

akademikere) 
• Formidlingsarene som er lett å holde 

oppdatert 
Studenter • Lære mer om usikkerhetsstyring 

• Finne eventuelle oppgaver 
• Etablere kontakter i næringslivet 

  
Etter en diskusjon kom vi fram til at disse elementene er nødvendig å ha i demoen: 
 

1. Forskningsresultater 
2. bedriftsresultater 
3. Logoer til deltagende bedrifter 
4. søkefunksjon 
5. FAQ 
6. Egen del for studenter 
7. nyheter 
8. Events/kalender 
9. Grafisk modell 
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Etter en brainstorming og ideutveksling kom vi fram til en grov skisse av forsiden til demoen. 
 

 
 
Elementene i hver del ble foreløpig fast lagt. 
 
Topmenyen skal inneholde elementer som: 

• Bakgrunn for PUS 
• Publikasjoner og rapporter 
• Søkefunksjon 

 
Sidemenyen skal inneholde: 

• Deltagende bedrifter 
• Verktøy 
• FAQ 
• For studenter 
• Terminologi 

 
Disse elementene er de foreløpige elementene og skal utvikles etter hvert.  
 
Til oppbygging av siden ble flere programvarer diskutert. Wisepublisher er et program som 
kan brukes hvis problemene med lisensen løses. I tillegg skal jeg se nærmere på programmet 
Joomla og sjekke ut nettsiden ”IT-sjefen”. 

Topmeny (dynamisk innhold, varierer fra side til side) 

Nyheter 

Grafisk modell 

Kalender 
(Hva 
skjer i 
PUS?) 

Sidemeny, 
(Statisk 
innhold, 
samme 
innhold i 
alle 
sidene) 

Logoer av bedrifter 
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Møtereferat fra møte den 06.05.08 
 
Sted: Valgrinde, Trondheim 
Deltakere: Amin Haddadi, Catrine Larsson 
 
 
Dette møtet var et koordineringsmøte for å opplyse Catrine om hvor langt prosjektet har 
kommet og hva hun skal forvente i tiden framover. I tillegg ville jeg gjerne diskutere hva hun 
synes om våre ambisjoner og i hvilken grad de er realiserbare.  
 
Catrine var overrasket over hvor detaljert nettsiden var planlagt og mente at det ikke skal være 
noe problem å lage siden når den var så nøye planlagt og skissert. 
 
Vi diskuterte eventuelle programvarer som kan benyttes. FrontPage er det enkleste 
programmet å bruke og administrere. Catrine viste fram en nettside med gode 
administreringsfunksjoner. Nettsiden så meget proff og gjennomført ut og kunne enkel 
redigeres, men denne var laget av en IT-konsulent og hadde kostnader. Dette er noe vi ikke 
ønsker i denne omgang. 
 
Serveren hvor nettsiden skal legges ut på er ennå ikke avklart. Dette skal sees nærmere på i 
ettertid. 
 
Catrine skal holdes oppdatert på hva som skjer i prosjektet. Hun skal få tilsendt grovskissen 
som er tegnet i PowerPoint. I tillegg skal hun få logoer, bilder og andre elementer som skal 
komme i siden.  
 
Catrine skal på ferie i uke 20 og er derfor ikke tilgjengelig før fredag den 16. mai. 
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 Møtereferat fra møte den 07.05.08 
 
Sted: Valgrinda, Trondheim 
Deltakere: Agnar Johansen, Amin Haddadi 
 
 
Målet med møte ble avklart i begynnelsen. Møtet hadde hovedsakelig to punkter på agenda. 
Først ville veilederen få vite mer om statusen til produktet (demonstratoren), i tillegg ville han 
få en oppsummering om hva statusen til masteroppgaven er.  
 
I møte ble eksempler på layouten til forsiden i demonstratoren vist frem. Tilbake meldinger 
ble mottatt fra Agnar og små justeringer ble gjort på layouten. I tillegg diskuterte vi måten 
verktøyene, Publikasjoner og rapporter skal fremstilles i demonstratoren.  
 
Arbeidet framover ble diskutert. Prosessen ble delt i 5 trinn som følgende: 
 

  
 
Det ble bestemt at fram til tirsdag 13.05.08 skal jeg lage et notat som skal sende ut til 
bedriftene for å avtale møter som skal fortelle oss hva de ønsker å ha i demonstratoren. 
Notatet skal inneholde en kort forklaring om bakgrunn og formålet med demonstratoren i 
tillegg til en forklaring om hva vi (NSP og PUS) vil ha i demonstratoren, format på det som 
skal sendes inn og en avtale om møte eller evt. frist for innsending av data. 
 
Det ble forsøkt å videreutvikle en enkel logo til PUS-prosjektet. Et forslag ble sett på, men 
arbeidet er ikke avsluttet og skal videreføres.  
 
Til slutt ble noen tekniske utfordringer om serveren som demonstratoren skal være på 
diskutert. Dette ble tatt med videre til Øyvind Andersen som er IT-ansvarlig. En foreløpig 
”katalog” ble etablert på en av serverne til SINTEF/NTNU for å kunne starte opp arbeidet 
med etablering av nettsiden. 

1. Lage en grov 
struktur 

2. Legge inn 
eksisterende 
data 

3. Hente inn 
data fra 
bedrifter 

4. Hva mer 
som trengs? 

5. Legge inn 
manglende data 
og etablere. 

Deltagende 
bedrifter 

Konsulenter 
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Referat fra møte 15.05.08 
 
Sted: HK Terramar, Lysaker 
Deltagere: Elisabeth Krog Svendsen, Agnar Johansen, Amin Haddadi 
 
Elisabeth fikk en innføring i hva PUS-demoen innebærer og hvilke mål den forsøker å oppnå. 
Et eksempel på layouten til nettsiden ble vist fram til henne. 
 
I utgangspunktet skal det settes opp en ramme for demonstratoren i løpet av uke 21. Deretter 
skal de relevante dokumenter og filer som ligger ute på Prosjektplassen legges ut på denne 
siden. Elisabeth og Amin skal avdekke hva mer de deltagende bedriftene har produsert eller 
ønsker å ha i demonstratoren ved å avtale brukermøter i uke 22 og 23. 
 
Statusen og kontaktpersonene for PUS i de deltagende bedriftene ble avklart: 
 
Bedrift Status Kontaktperson 
StatoilHydro De har utviklet en egenhjemmeside for 

usikkerhetsstyring i prosjekt. 
Det ligger lite fra SH på prosjektplassen 

Mats Embre 

Telenor Det ligger en god del filer på Prosjektplassen 
Har fokus på nytt Brukerbasert konsept, (Wiki, Forum) 

Torodd Olsen 

SVV Noen dokumenter ligger ute på prosjektplassen. 
Kjører 4 caseprosjekter nå med fokus på erfaringer fra 
PUS 

Mariann 
Breisness 

JBV Ligger lite på prosjektplassen.  
De har to erfaringscaser som ikke ligger ute på P.P, men 
Agnar har tilgang til dem 

Runar Gravdal 

Statsbygg Har en del på P.P. I tillegg noe dok. hos Agnar som ikke 
ligger ute. 3 caseprosjekter som de jobber med 

Jens Petter Lund 

Forsvaret Har en del på prosjektplassen John A. Korsness 
 
Det ble laget en fremdriftsplan fram til innleveringsdatoen til Amin sin masteroppgave, 16. 
Juni 2008. 
 
Uke 20-21 Uke 22-23 Uke 24 16.juni 
1. Design av nettsiden 
2. Legge inn det vi har 

Brukermøter Innlegging Innlevering av 
oppgaven 

  

 
Agnar sender ut mail med et notat om hva vi ønsker av bedriftene til kontaktpersonene i løpet 
av fredag 16.05.08. Elisabeth tar kontakt i uke 21 og avtaler møtene.   
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Vedlegg E: 
 
Arbeidsseminaret for å utvikle forslag til grafisk modell resulterte i 3 forslag som er diskutert 

i denne rapporten. Et av forslagene var basert på PROMIS-modellen fra Statoil. Denne 

modellen ble ikke diskutert i litteraturdelen av denne oppgaven. Derfor blir den vist i vedlegg 

E. 
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    1. Identification 
 
• Identify uncertainties during functional brainstorming sessions 
• Conduct analysis through total value chain for full project lifecycle 
• Encourage and facilitate cross-learning trough similar projects 
• Nominate UM coordinator to ensure QA and secure use of PIMS Web 

 4. Response Control 
 
• Define and clearly communicate UM process 

so all projects are aligned with corporate 
requirements, regulations and integrate 
public expectations 

• Reporting system allows leadership to be 
aware of main uncertainties and enable 
control of work quality 

• Third party knowledge is leveraged to 
develop Statoil expertise  

                          3. Response Action 
 
• Define for each top 10 uncertainty mitigating actions & back-up plans 
• Track response action in PIMS WEB by responsible person or by action deadline 
• UM coordinator reports progress to core team and ensure compliance with 

process 
• Functional experts control quality of RA during CAR’s 

Uncertainty Management – Process 

 2. Assessment 
 

• Uncertainty are ranked over 4 dimensions: 
probability of occurrence, potential 
consequences, knowledge of risk, 
manageability of outcome 

• Specify cash impact 
• Project core teams review sub-groups main 

uncertainties and define Project Top 10 List 
• Raise Red flags when critical exposures 

identified 
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Vedlegg F: 
 
Dette vedlegget viser et eksempel på sidekartet til demonstratoren. Dette sidekartet ble hentet 

inn en uke før innlevering av oppgaven. Demonstratoren har vært gjennom flere 

modifikasjoner før innleveringen. Derfor ville et sidekart fra demonstratoren ved innlevering 

sett noe annerledes ut enn dette. 
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Forside 

Nyhetsarkiv Terminologi 
 

For 
Studenter 

Grafisk 
modell 

Akademia 

Bedrifter 

Konsulenter Verktøy 

Bakgrunn 
for PUS 

Publikasjoner FAQ Kontakt- 
info 

Statoil 

Telenor 

Jernbane- 
verket 

Forsvaret 

Statens 
Vegvesen 

Statsbygg 

DNV 

Dovre 

OPAK 

Metier 

PTL 

Terramar 

Artikler Rapporter Presentasjoner 
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Vedlegg G: 

Det finnes uoffisielle sjekklister som man kan bruke for å kunne lage en mer interaktiv og 

effektiv nettside. I dette vedlegget blir to av disse presentert.
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Sjekkliste 1: 

This 10-step checklist was designed to help you with the many decisions involved in designing a web 
site.  If you are really serious about getting a web site, then follow the steps and you will be well on 

your way to owning a successful web site! 

 Step 1:  Sizing Up your Competition   

This simple important step will help you to determine the main purpose of your site.  It will give you 
an idea of what specific online features you want to offer your potential clients.  It will give you an 
idea on how you want to approach your visitors, and ideas on what you want your site to look like. 

The first thing you should do when thinking about starting a web site business is to search for 
businesses that have web sites in the same field as yours.   These businesses will be your Internet 
competitors and you want to look them over carefully.  See what online services they offer.  What are 
they charging for a similar product?  What features are on their site?   Do they have online payment 
capabilities? 

List at least 5 web sites that are related to your product or service below.  Pick sites that have 
features you might like on your site, have similar product/services as yours, or look similar to the way 
you want your site to look.   

   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

   

Next thing would be to determine how your business or product differs from your competitors.  Are 
your prices lower?  Do you offer a better refund policy?   Do you provide superior customer service?  
Or maybe you offer a service that your competitors have not thought of yet.  Try to list as many 
differences as you can find between your business and the ones above. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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 Step 2:  Determine the Purpose of your Web Site   

There are many reasons to start a web site.  Your next step is to figure out what exactly you want 
your web site to do for your business.  Is your purpose to sell your products directly over the Internet?  
Or maybe you just want to advertise your “brick and mortar” business to increase brand awareness.  
Do you want to start an online community where people can interact with each other?  Are you 
looking to collect leads for B2B sales with an e-mail form?  

It is very important that you have a clear understanding of what your web site’s purpose is.  It will help 
you decide how many pages your web site should have, which features you need to accomplish your 
goals, and how you want to interact with your visitors.   

Having all of this in mind when designing your site can also help to make your purpose clear to your 
visitors as well.  For example:  If your purpose is to collect names, e-mails, and addresses so you can 
‘market’ your product/service to your visitors, then you may want to offer a free newsletter to them.  
You can have them sign up for a newsletter about your field of business, and in return you get their 
contact info.  You now know that the subscribers are interested in your type of product/service and 
have given you permission to ‘market’ to them in your newsletter.    

 When designing the site, you already know that this will be one of the main things you offer on your 
site!  You should have a link to the newsletter on each page, and you should probably have a page 
about the newsletter and what it can offer the subscribers. 

What is the 'Purpose’ of your web site? 

  

  

  

  

   

Step 3:  How do you want to do it?  

Such a simple question…right?  No such luck.  This step can be one of the most difficult ones to 
figure out.  But it has to be done.  

One of the most important decisions you may need to make for your site is e-commerce, so we will 
cover that one first.  There are several ways to conduct business over the net.  We will give you a brief 
overview of the most popular ways to do it.  

 You can go with the full-blown package which usually consists of:                  

      1.      A shopping cart to display products, keep track of your visitor's purchases, and collect 
payment information. 

2.      A credit card processing program that verifies valid credit cards and actually processes the 
charge. 

3.      A secure server directory on your hosting account (https://) to protect the transfer of sensitive 
data. 
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      4.      A Secure server certificate, which notifies your clients that your site is truly secure. 

5.      And last but not least, a merchant account with a bank.  

·     You can find a service that offers all of the above for a percentage of each sale.  For instance:  
Instabill.com, Paypal.com, and Yahoo Paydirect (to name a few) offer all of the above for 10% (or so) 
for each charge.  It’s a bit more complicated than just that, but basically that’s the deal.         

·     You can buy an inexpensive check-printing program (usually $15 to $50).  Then you can add a web 
form on your site for the customer to enter in their checking info.  You then enter the info into your 
check program and print the check. 

While the first choice may be a bit expensive to set up, depending on your business, it may actually be 
cheaper in the log run than the second option.  There are also many different online companies that 
are in between or offer some but not all of the above.  We suggest you do an extensive amount of 
research before making a decision on your e-commerce applications and of course, we will do what 
we can to help you find a solution that is best for you.  

List some of your thoughts and ideas on e-commerce here: 

  

  

  

  

  

  

Next, will you need a Membership Database on your site?  You should determine how many 
members you would like in your database, the information you want on your registration form, and 
what kind of features (like search capabilities, photo upload, chat, etc.) you would like to make 
available to your members. 

List any Membership Database features you might need here: 

   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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You should also decide on any other features you want for your site.  Here is a list of a few popular 
features that you may want to consider: 

• A search engine.  You can have one for the entire web, or just for your site alone.  
• Member forums.  Generate repeat traffic and put one on your site.  
• Guest book.  This is a good idea for a personal site.  
• Photo display scripts.  There are many, many ways to display photos on your site!   Check 

out our portfolio to see one of our favorites!  
• Give away email accounts to your clients.  
• Put a “refer this site” script on your page.  
• Banner rotation scripts.  Save advertising space!  
• Chat rooms, or instant chat.  These are a great idea for customer service.  Check out 

Humanclick.com.  We use it on our site and don’t know where we would be without it!  

There are many more out there than we have listed here.  Do a little research to find others you may 
like to add to your site.  Next list the features you have decided to place on your site below:  

    
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

    
Step 4: Name Your Pages  
Now you should decide how many pages your web site needs.  What will those pages should be 
called, and what information you want on them? 
Some common page titles for the average site are: 

• Home  
• Contact  
• Services  
• Order  
• Portfolio  
• Links  
• Resources  

These are just a few possibilities.  You should already have a good idea about your pages from the 
research you did on other similar type web sites.  Go ahead and list the pages you need and a brief 
description below.  Please use the back of this page if you need more room.  

   
1. 

2. 

3. 
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Step 5:  Determine the “Look and Feel” of Your Site  
 Your web site will be representing your business.  It is (or should be) more than just an online flyer 
or advertisement.  You should make your visitors feel comfortable, and welcome.   Your page should 
be organized, well written, and attractive.   Don’t annoy your visitors by putting up pop up ads, too 
many banner ads, or by using scripts that won’t let your visitors leave your page.     
The colors in your site should be appealing and easy on the eyes.   Try to pick colors that 
compliment each other.  For instance: Neon green and orange are NOT good choices for your web 
site colors!  Popular colors and colors that are known to “sell” are school-bus yellow, blue, red, and 
green.  Take another look at our site (and others) and try to see how we use color to help “sell” (or at 
least bring attention to) specific areas.   
The basic layout of your pages is pretty much up to your preferences.  We try and capture the 
“feel” that you want for your site.  Do you want a “fun” site or a “no nonsense” site? Or maybe you just 
want a “comfortable feel” for your visitors to enjoy.   Just keep your navigation simple, keep your 
pages neat (too many bells and whistles can run people off of your site), and be consistent.  
We have provided an area below for you to list some of your thoughts and ideas.   

   
  

  

  

  

  
Step 6:  Custom Graphics  

Of course you would like to have a bunch of custom designed images on your site.  Everyone does!   
The question is….which ones do you need?  You may need a logo created for your site.  You may 
need banners created to advertise your site.   But what else do you need?   
Well, that all depends on the “feel” you want for your site.  If you want a “fun” site, then you may need 
cute little images to place next to your page names.  Or if you require a “business” feel for your site, 
you may want a “sleek” header created.   Bold, technological sites may need a cool Flash Intro to 
help instill the feeling of “competence” in their visitors.    If you have a portfolio you would like to 
display, you might need images of your work scanned and arranged in an attractive graphical 
layout.  See our portfolio for an example.    
List some of your ideas for custom logos, images, or banners that you might need: 

1. 

2. 

3. 

4. 

    
Step 7:  Choosing a Domain Name  
Your domain name is every bit as important to your success online as your web site is.  If you end 
up with a domain name like www.someone-elses-site.com/happyland/your-site.htm, the likelihood 
that anyone will remember it and come back to your site are remote, to say the least.   A good domain 
name is also plays a crucial part in the listings you can achieve in some of the top search engines.  
Example:  Here are two possible domain names- www.joesplace.com and www.joescafe.com A 
search engine will pull up the second one for the search term “café” before it will the first.  
Try to choose a name that has your product or service in it.  Try to get a .com if you can, or at the 
least a .net.  Most average surfers will automatically want to put .com at the end of a domain name.  If 
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they only remember part of the name, and if it ends in .com or .net, they just might find your site 
again. 
You can search for available domain names right on our site at: http://www.pc-
limited.com/domains.htm.  Once you find one you like, ORDER IT before you lose it to someone else! 
 List your domain name here:   

 

  

    
Step 8:  Hosting Your Web Site  
Web hosting is basically a “place” to store your web site.   Your site is stored on a server along with 
other websites and your domain name “points” your visitors to the proper server.   Choosing a 
reliable web host can be confusing sometimes.  What features do you need?  How many megabytes 
and gigabytes do you need?  And....what the heck is a megabyte, anyway? 
It can be simple if you look at it this way.   Start small and work up!  Talk to your webmaster and 
have them help you determine what technical features you need, then choose a service that gives 
you the minimum amount of MBs and GBs that you can get, that will also support the features you 
have on your site.  You can upgrade to larger accounts as your traffic grows! 
We suggest that you do a little Internet research and find a few hosting companies with prices you 
like, and then present them to your webmaster for further investigation.  

    
Step 9:  Submitting Your Site to the Search Engines  
Every company who offers Web Site Submission services is in the belief that their way is the best 
way to gain a good position in the search engines and directories.   Every company who thinks this is 
not necessarily wrong!  
Getting a top position in the search engines is a very tricky thing to do.  There are so many 
directories out there.  Many of them want different info, presented in a different format.   Some 
require payment, some don’t.  Some are spidered by robots and some are review by humans.   
Some want you to submit weekly and some will ban your site if you submit more than once a month.  
And many of them change their criteria regularly in attempts to avoid an engine full of SPAM! 
One thing most of us agree on though is…Submit to each search engine or directory by hand!  There 
are always places where you can “submit your site” for free.  But most of them are automated 
programs and will do very little for top placement positions in the search engines.   They may not 
submit all of the info that each search engine requires and some search engines won’t even glance at 
submissions made by automated programs.     
Here is what you can do.  You can create specific pages tailored for each search engine’s criteria 
(called Doorway Pages).  You can place little tags called meta tags in the html of your web site to help 
the robot spiders read and list your pages properly.  You can also make sure that you have a nice 
informative site with easy navigation for the directories that are reviewed by humans.  If you choose 
to do this yourself, it can be very time consuming, and tedious.  But it must be done!    
We suggest that you do some Internet research on this topic and learn as much as you can, so you 
can either do it yourself, or at least be knowledgeable enough to make an informed decision on 
whom to hire to do it for you.  A good place to start is www.jimworld.com. 

   
 Step 10:  Promote, Promote, Promote…and then Promote Some More!  
This is, by far, the Most Important step of all!  We have heard many times, from many different 
experts that a potential customer will view your ad, or site 5-7 times before deciding to make a 
purchase!  They will check around and then come back.  Check around some more and then come 
back.  Then they may check around even more and then forget all about your site!  How do you keep 
them coming back?   
Here is a small list of ways to promote your site.  Some may work for you and some may not.  Only by 
trial and error, documenting your results, and modifying your techniques based on those results, 
will you finally find the best marketing strategies for your site.    

1.  Publish a Monthly Newsletter.  A successful newsletter will usually have some 
sort of free advice related to your product or service.   When a surfer subscribes to 
your newsletter for this free info, they are telling you two things.  One, that they have a 
genuine interest in your product/service.  And two, that you have permission to send 
your “advertising message” directly to them!  It’s a “no-brainier”!  Do it! 
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2.  Cruise message boards where people are asking advice about topics related to 
your product/service.  Offer your advice freely to these people. This will help to brand 
you and your company as an “expert”.  You should only post the link to your web site 
discretely near the bottom of the message (if allowed).  People don’t mind that you get 
in a little plug for your free advice, but they don’t want to read messages that are only 
a glorified ad for your product 

3.  Join a Merchant Affiliate program.  Some of the better sites out there will place 
your banner on their site for people to download and place on their site.  You can pay 
your affiliates for each time your banner is clicked on, for a percentage of each sale 
they make for you, or when the visitors they refer register for something on your site.  
The Merchant Affiliate program should keep track of all of this for you.  The best one 
we have seen is www.cj.com.   

4.  Write an “E-Book”.  You write a substantial amount of information about a specific 
topic all the while, subtly marketing your service/product throughout the book.  Make 
this book free to download for everyone.  Allow other web sites to give this book away 
free, as well.  Before you know it, hundreds of people are putting it on their site for 
their clients, and thousands of people are reading it without any further effort on your 
part! 

5.  Submit an ad to as many free classified sites as you can.  You will never get a 
bunch of traffic from them, but you never know where your next customer will come 
from! 

6.  Don’t forget to advertise OUTSIDE of the Internet!  Business cards, flyers, 
yellow pages, and the newspapers can all bring traffic to your site!  We can’t tell you 
how many clients we have won just from leaving our business cards at convenience 
stores, dry cleaners, gas stations, bulletin boards, or car windshields. 

 
Kilde: 
http://www.pc-limited.com/checklist.htm 
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Sjekkliste 2: 
 
Structure of site 

� Have you ascertained the notices and disclaimers that you need to include?  
� Have you incorporated your terms and conditions? (See our guide, On-line Contract Formation)  
� Have you protected the IP of your company?  
� Have you obtained all necessary third party licences and consents? (e.g. copyright, links, trade 

marks, etc.)  
� Have you included information about your company? (full company name, company registration 

number if you are a limited company, VAT number if relevant, postal address, email address, 
etc.)  

� Is this information clearly displayed to your potential customer? (See our articles on Dealing 
with Consumers, The UK's E-Commerce Regulations)  

� Is the site easy to navigate?  
� Do you break the 3 click rule? (In order to get to any part of your site or place an order, a visitor 

should not have to click on more than 3 buttons.)  
� Is your site accessible to all users? (see our article on Disabled access to web sites under UK 

law)  

Specification 
� Have you set out the functionality that you require for your web site in a written specification? 

(In practice this may take the form of a detailed brief to your web site developer)  
� Do you have any preferences as to the look and feel of the site? (e.g. magazine style, 

catalogue style, specific graphics etc.)  
� Do you want to add additional features in the future? You may have plans to develop your site 

in stages. In any event, as the internet and its capabilities are continually developing, you will 
need to be able to update your site and add new features in order to remain competitive. The 
design of your site should allow for this flexibility.  

� How do you intend to update the content on the site? Is this something that you will require the 
web developer to do on your behalf? If you want to update the site yourself, do you have the 
necessary tools and access to the site? If you intend to have the developer update your site, 
how much will this cost and how long will it take to implement any changes?  

� Do you want to restrict access to certain areas on your site?  
� Do you intend to use cookies? If so, you will need to offer the function of disabling the cookies 

at the visitor's request or, alternatively, include a description how to control and disable them. 
(See our website ww.AboutCookies.org)  

� What information do you want to collect about visitors to your site? Is it lawful? Do you need to 
obtain consent of the data subjects? (see our guide on Data Protection)How do you intend to 
ensure security of data before visitors give any details? Do you intend to move them to a 
secure server or provide other type of security?  

� Have you specified a means for correcting errors that visitors may make on the page when 
providing details?  

� Will you own the copyright in the site? If not, will you be granted a licence to use and amend 
the site? (See our guide on Branding and Intellectual Property)  

� Who will host the site? Do you want access to reports? How will this data be collected?  
� Will you be advertising or selling your goods or services?  
� Have you ascertained what technical steps you require to conclude contracts on-line? (See our 

guide, On-line Contract Formation)  

Systems integration 
� Have you clearly identified your business and technical requirements?  
� Have you got a web developer agreement?  

Choosing the designer 
� Has the designer been recommended to you? If so by whom?  
� Have you seen samples of other web sites created by the designer?  
� Are you satisfied that the designer understands:  

� your business objectives?  
� your specification?  

Web design / development agreement 
� Have you a clear specification for your web site? (This may take the form of a detailed brief to 

the designer)  



 10 

� Do you want to own all of the intellectual property rights in your site? It is likely that the web 
designer will not want to assign copyright in the site as the underlying code may be used for 
other sites. If this is the case, you will need to ensure that you have a 'perpetual' licence to 
use, copy and amend the web site. You may also wish to restrict the web developer from 
using any of the copyright or ideas contained within your site to design a competitive site.  

� Have you agreed a timetable for the delivery of the finished design? In practice you will want to 
include various milestones such as outline architecture, initial design work (e.g. look and feel), 
final version and going live. As the web is fast moving, it is essential that you tie the developer 
down to an agreed timetable and ensure that he sticks to it. Someone else may have the 
same idea and be developing a similar site. In this respect it is useful to tie in payment to the 
milestones.  

� Have you included suitable tests against which each of the deliverables have to pass before 
you accept the deliverable?  

� Have you included a clause to protect your copyright and other intellectual property rights in 
any materials that you have supplied to the web designer? In particular, have you protected 
the use of your log or trade name?  

� Have you agreed a fixed fee or are you paying on a time and materials basis? If the latter, have 
you agreed the hourly rates and placed a cap on the developer's fees?  

� Have you included payment terms? Are these linked to achieving certain milestones?  
� Have you obtained warranties from the designer that:  

� he has the necessary skill and expertise and that he will provide his services with all 
due skill and care?  

� that he owns the intellectual property in the underlying code and the design of the web 
site or that he has the authority to use such intellectual property and licence others to 
do so?  

� that the design including all underlying code will be his own work and will not be 
copied?  

� that, where the designer is also providing material for use on the site (e.g. designs, 
characters, photographs, maps etc.) that he has obtained all necessary consents and 
licences or that he owns the intellectual property in such material?  

� Have you included a confidentiality clause?  
� Are there any limits on the designer's liability under the agreement? If so, are they reasonable 

in the context of the potential risks?  
� Are you able to assign your rights in the web site to third parties?  
� Do you have any right to terminate the agreement? If so, in what circumstances and what are 

the consequences of termination? (e.g. will you have any rights in the part developed site?)  
� Will the web designer also be hosting the site? If so, consider the items which need to be 

included in a web hosting agreement. See our guide on Web Development Deals  

 
Kilde: 
http://www.out-law.com/page-521 
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Vedlegg H: 
 
Dette vedlegget inneholder forstudierapporten av denne oppgaven. 
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Forord 
 
Denne rapporten er et resultat av gjennomgått forstudium som er utført i forbindelse med min 
hovedoppgave. Forstudierapporten danner grunnlaget for videre arbeid i prosjektet. Rapporten 
redegjør for hva som skal gjøres i prosjektet og hvordan jeg har tenkt å gå fram for å oppnå 
målene som er avsatt.  
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Bakgrunn og problembeskrivelse 
 
Forskningsprogrammet PUS er en satsning mot utvikling av kunnskapen om usikkerhet og 
usikkerhetsstyring i prosjekter. Forskningsprogrammet sponses av Norges forskningsråd og 6 
store aktører i norsk næringsliv og industri med Statoil i spissen.  
 
Prosjektet drives av Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), SINTEF, BI og NTNU. Den 
overordnede ideen til prosjektet er å skape en ny kultur for styring av usikkerhet i norske 
bedrifter. Prosjektet skal undersøke hvordan man etablerer en prosjektkultur innen 
usikkerhetsstyring og hvordan potensielle muligheter kan bli systematisk behandlet i et 
livsløpsperspektiv. /1/ Dette skal bidra til at fremtidige store investeringsprosjekter oppnår 
bedre gevinstrealisering som følge av at prosjektene utnytter de ”riktige” mulighetene og 
konsekvensene av risiko blir minimalisert. /1/ 
 
De 6 av bedriftene som er involverte og delvis sponsorer av PUS er Telenor, Statoil, 
Statsbygg, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Forsvaret.  
     
Mengden med data som er produsert i prosjektet og behovet for utveksling av resultater og 
erfaringer førte til at det ble nødvendig å danne en prosjektdemonstrator. Gjennom en 
prosjektdemonstrator kan resultatet av forskning og arbeidet med prosjektet til en hver tid 
være tilgjengelig for de som måtte trenge det. Dette fører til økt motivasjon hos deltagende 
bedrifter og ikke minst ryddighet og oversikt i arbeidet. 
 
Studenten skal i denne oppgaven gjennomføre et litteraturstudium innen usikkerhetsstyring av 
prosjekter samt litteratur på det å bygge opp en nettside/demonstrator på best mulig måte. 
Kandidaten skal deretter utvikle et forslag til ”grafisk modell” i usikkerhetsstyring som bør 
inngå sentralt i etablering av en nettside/demonstrator for forskningsprosjektet PUS. Nettsiden 
skal gi oversikt over materialer som finnes innen usikkerhetsstyring (både teori og praksis) i 
deltagende organisasjoner som er involvert i prosjektet PUS.  
 
Systemer og metodebeskrivelser fra NSP-nettverket (de som ikke er direkte involvert i PUS) 
samt en gjennomgang av de deltakende bedrifters systemer/rutiner/verktøy innen 
usikkerhetsstyring skal søkes lagt inn på demonstratoren.  
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Målsetninger 
I denne delen skal jeg diskutere hvem målgruppen til hovedoppgaven er og hvilke mål som 
skal oppnås gjennom arbeidet. 
 
Målgruppe 
 
Oppgavens målgruppe vil være veileder, sensor, NSP, OPAK -som ekstern partner og delvis 
sponsor av denne oppgaven -, deltagende bedrifter og andre involverte i PUS. I tillegg kan 
nettportalen bli et møtepunkt for folk – spesielt prosjektledere – som ønsker å få vite mer om 
usikkerhetsstyring og/eller utveksle erfaringen innen dette tema.  
 
Oppgavens mål og suksesskriteria 
 
Resultatmål 
 
Resultatmålet med denne hovedoppgaven er å utarbeide en fungerende nettside som har et 
innhold i samsvar med det som er definert i oppgaven, samt en rapport på størrelse 30-50 
sider som forklarer fremgangsmåten og forskningsmetodikk og gjenspeiler litteraturstudier 
innen 16. juni 2008.  
 
Effektmål 
 
Oppgavens effektmål er i første omgang å øke kunnskapen om usikkerhetsstyring hos 
kandidaten. I tillegg skal kandidaten opparbeide kunnskap om effektiv design av en attraktiv 
nettside. Resultatet av denne oppgaven er en demonstrator i form av en webside for 
forskningsprosjektet PUS. Nettsiden skal vise hva som har blitt produsert av rapporter, 
metodebeskrivelser og ikke minst verktøy gjennom PUS. Med denne nettsiden får man en 
ryddig oversikt over fremgangen i PUS og ikke minst resultatene. Demonstratoren skal bli en 
kanal for innhenting av erfaringer og utveksling av kunnskap om usikkerhetsstyring.  
 
Delmål 
 
Ved å sette delmål i prosjektet deler man i praksis prosjektet i mindre deler det blir dermed 
enklere å lede prosjektet fram til det store hovedmålet. 
 
Delmål 1: Kartlegge usikkerhetsstyringen i prosjektet slik det forekommer i litteraturen, samt 
utarbeide kunnskap om hvordan en nettside kan bygges på best mulig måte og hva den skal 
inneholde for å virke interessant for lesere.  
 
Delmål 2: Samle inn en oversikt over materialer i form av dokumenter, rutiner, verktøy etc. 
fra deltagerbedriftene i PUS. 
 
Delmål 3: Utvikle en grafisk modell som skal stå sentral i oppbygging av nettsiden. 
 
Delmål 4: Etablere nettsiden som etter hvert, gjennom denne oppgaven, skal bli demonstrator 
for forskningsprogrammet PUS.  
 
Delmål 5: Samle inn oversikt over systemer, metodebeskrivelser og verktøy som finnes hos 
bedriftene i NSP-nettverket som ikke er direkte involvert i PUS.  
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Delmål 6: Gi en vurdering om områder med mangel av hjelpemidler/gode rutiner hos 
deltagerbedriftene i PUS 
 
Suksesskriterier: 
 
Det finnes mange kriterier som kan regnes som suksesskriterier i dette prosjektet. Noen av 
kriteriene er målbare og andre lar seg vanskelig måle.  
 
Suksesskriterie 1: Antall besøk som nettsider får i løpet av en dag/måned kan være et målbart 
kriterium for suksess i prosjektet. Et høyt antall besøkere viser at flere har funnet nettsiden 
nyttig og er et tegn på suksess i prosjektet 
 
Suksesskriterie 2: Karakteren er enda et målbart kriterium som kan settes som suksesskriteria. 
Karakter B eller bedre regnes som en suksesskarakter. Karakteren gir antydning om 
korrekt/feil gjennomføringen av oppgaven med hensyn til metoder og vitenskapelig innhold. 
 
Suksesskriterie 3: Rapporten skal være ferdig innen den 1. juni 2008. Suksess i dette kriteriet 
antyder god prosjektledelse og god oppfølging av fremdriftsplanen.  
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Oppgavens avgrensning 
 
Jeg har startet arbeidet med vurdering av problemstillingen. Det kunne enkelt observeres at 
hvis alle de nevnte punktene i oppgaven skulle settes under søkelys og blitt undersøkt 
grundig, ville det ikke vært mulig å gjennomføre oppgaven under tidsrammen som er avsatt. 
Derfor måtte problemstillingen vurderes for å se hvor det er behov for større arbeid og hvor 
man kunne lette litt på oppgaven. For en systematisk vurdering av problemstillingen har 
følgende spørsmål spilt en sentral rolle: /2/ 
 
 
A. Hva er problemstillingens faglige relevans? 
B. Hva med praktisk gjennomførbarhet? 
C. Hva med etiske problemer? 
 
Med disse punktene i tanken gikk jeg til angrep for å avgrense oppgaven.  
 
Tittelen på oppgaven viste i stor grad hvor fokuset skulle være. Hovedmålet med oppgaven er 
å utarbeide en demonstrator i form av en webside som klarer å presentere hva som har blitt 
produsert i forskningsprogrammet PUS. I tillegg skal demonstratoren bli til en referanseside 
for prosjektledere og bedrifter som har ønske om å utveksle erfaringer eller lære mer om 
usikkerhetsstyring. Med tanke på dette skal hovedfokuset i oppgaven være på etablering av 
nettsiden. Derfor kommer innsamling av data fra de 6 deltagende bedrifter (rutiner, systemer, 
verktøy osv.) og innsamling av forskningsrapporter og artikler som har blitt produsert hittil 
som en vesentlig del av arbeidet.  
 
En grafisk modell for usikkerhetsstyring som skal bli utviklet, skal inngå som en sentral del 
av utviklingen til nettsiden. Denne modellen skal brukes som rammeverk for nettsiden og 
benyttes i presentasjon av nettsiden. Denne modellen skal utvikles i tett samarbeid med 
forskere og involverte bedrifter i PUS.  
 
Når det gjelder innsamling av systemer og metodebeskrivelser fra NSP-nettverket er det 
nevneverdig at disse er i stor grad konkurrerende bedrifter og det er uvisst hvor 
samarbeidsvillige de kommer til å være. Det er sannsynlighet for at disse bedriftene ikke er 
villige til å legge ut sine forsprang så enkelt tigjengelig på internett. Det skal likevel forsøkes 
å involvere dem ved å søke relasjoner og vise dem fordelene med deltagelsen.  
 
Tilslutt i vurdering av godhet skal det legges vekt på å påpeke områder hvor det finnes mye 
og områder hvor det finnes lite hjelpemidler og rutiner for usikkerhetsstyring hos deltagende 
bedrifter. Dette avdekker områder hvor PUS bør fokusere sin forskning på. 
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Forskningsprosess og metodikk 
 
Dette kapitlet tar for seg en beskrivelse av forskningsmetoden og forklarer 
forskningsdesignen i prosjektet 
 
Metode og metodevalg 
 
Type forskning er avhengig av hensikten med forskningen. Grunnforskning søker etter ny 
erkjennelse og bedre innsikt i fundamentale sammenhenger i naturen, i mennesker og 
samfunnsliv. Anvendt forskning er en annen type teoretisk forskning som bygger på den 
kunnskapsbasen som har kommet fram som et resultat av grunnforskning. Anvendt forskning 
er retter mot praktiske formål eller bruksområder. Utviklingsarbeid er praktisk utnytting av 
kunnskapsgrunnlaget fra grunnforskning og anvendt forskning. Hovedhensikten med 
Utviklingsarbeid er endring med tanke på å forbedre eksisterende praksis. /2/  
 
Denne rapporten er et steg mot et langsiktig mål i et utviklingsarbeid som er sterkt avhengig 
av riktig datainnsamling og ikke minst store mengder med data. En av hovedhensiktene med 
denne oppgaven er nettopp omfattende innsamling av riktig data. Riktig forskningsdesign kan 
bidra til bedre fremgangsmåter og bedre utnyttelse av tilgengelige ressurser.  Olav Bøs bok 
”FoU-metodikk” fra 1995 ,/2/, og “Essentials of research design and methodology” av 
Marczyk, DeMatteo og Festinger, /5/, har dannet grunnlaget for mine litteraturstudier innen 
forskningsmetodikk og – design. 
 
Forskningsprosessen i denne oppgaven kan oppsummeres i følgende trinn: 
 

9. Avgresning av problemstilling 
10. valg av forskningsdesign 
11. valg av metode for data- og informasjonssøk 
12. innsamling av data og informasjon 
13. systematisering og bearbeiding av data 
14. presentasjon av innsamlede data gjennom webportalen 
15. Drøfting av resultatene 
16. rapportering 

 
Arbeidet med oppgaven startet med en vurdering av problemstillingen. Dette innebar hva 
oppgaven prøver å avdekke og hvor omfattende den skal være. Dette er et meget viktig 
element i startfasen med tanke på begrensninger som denne oppgaven har i tid og ressurser.  
 
Valg av forskningsdesign innebærer valg og utforming av regler og fremgangsmåter som man 
benytter for å få den ønskede informasjonen. Begrepet design omfatter en undersøkelsesplan, 
struktur og strategi. Formålet med designen er å bygge et program som gir den beste 
problemløsingen. /2/ Dette diskuteres i egen del senere i kapitlet. 
 
Målet med informasjonssøkingen er ideelt sett å få tilgang på den teorien som er nødvendig 
som bakgrunn for å gå videre med prosjektet. I denne oppgaven deles informasjonssøkingen i 
to forskjellige faser: 
 

3. Søking av litteratur for å utføre litteraturstudier 
4. Innsamling av data som skal innføres i nettportalen. 
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Datainnsamlingen til litteraturstudium baserer seg på søk i bibliotekets databaser, hjelp fra 
veiledere, artikler og publikasjoner som finnes innen tema osv.  
 
Når det gjelder datainnsamling til oppbygging av demonstratoren kan det nevnes at generelt 
kan datainnsamlingen i et forskningsprosjekt foregå på to måter, kvantitativ og kvalitativ. 
 
Kvantitativ forskning er arbeid som befatter seg med det å måle et fenomen- man søker å 
kvantifisere dvs. å måle eller telle. Kvantitative undersøkelser foregår ofte i kontrollerte 
omgivelser, som i et laboratorium, for å få så objektive og upåvirkete resultater som mulig. 
Kvantitative metoder er gjerne mer opptatt av å kunne predikere og ikke ”bare” beskrive som 
mye av den kvalitative forskningen gjør. Kvantitativ forskning anvender ofte eksperimenter, 
strukturerte spørreskjema eller observasjoner, gjerne med et stort antall deltakere. /3/ 
 
Kvalitativ forskning befatter seg med kvalitetene ved et fenomen. Ulikt med kvantitative 
metoder er man mest interessert i meninger, betydninger og tekst i kvalitative metoder. 
Kvalitativt arbeid er ofte empirisk, men baserer seg på datainnsamlingen fra et relativt lite 
antall individer. Kvalitativ forskning gjør ofte bruk av innsamling av tekstlige data ved å for 
eksempel intervjue små grupper av mennesker. Disse tekstene blir så grunnlag for analysen. 
/3/ 
 
Innsamlingen av data i til demonstratoren er basert på kvalitativ metode.  
 
Etter at data er samlet inn, blir informasjonen bearbeidet og systematisert. Dette skjer med 
hensyn til hvordan de skal klassifiseres i nettportalen. Etter at dokumenter og informasjonen 
er systematisert blir de innført i webportalen. 
 
I sluttfasen av prosjektet skal resultatet drøftes. Dette vil danne et grunnlag for eventuelle 
videre arbeid med webportalen. Svakhetene og sterke sider med webportalen blir diskutert og 
det gis kommentarer om driftsperioden til demonstratoren. 
 
Hele prosessen inkludert litteraturstudier blir presentert i en rapport som viser hvordan 
arbeidet bak oppbyggingen av demonstratoren har foregått.  
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Forskningsdesign 
 
Når man har kommet fram til en god og presis problemdefinisjon, er neste oppgave å lage en 
forskningsdesign. Når problemstillingen er uklar eller grov kan man bruke eksplorerende 
design. Problemstillingen som jeg står ovenfor er å lage en grafisk modell for 
usikkerhetsanalyse og lage en demonstrator for et forskningsprosjekt. Det er lite forklaring på 
hvordan fremgangsmåten skal være og lite forklaring på hva nøyaktig det kreves av resultat. 
Derfor egner det seg med en eksplorerende design. Det karakteristiske med eksplorerende 
design er fremgangsmåten. Prosessen starter med en problemerkjennelse som leder til en 
problemdefinisjon. Deretter kartlegger man behovet for data og undersøkelser før man setter i 
gang med innsamling av data. Når dette er gjort blir data samlet inn, ordnet, analysert og 
tolket. Etter at data er tolket er det mulig å trekke konklusjoner som kan gi oss økt kunnskap 
om fenomenet som vi hadde som mål å studere. Eksplorerende undersøkelser står i 
motsetning til en ”hypotesetestende” undersøkelse, hvor målet er å få svar på ett eller flere 
spørsmål. /4/ 
Figuren under viser noen av egenskapene til eksplorerende design 
 

 
Figur1 Eksplorerende design 
/4/ 
 
Som det ble nevnt tidligere ved å velge forskningsdesign velger man fremgangsmåten som en 
bruker for å komme til informasjonen en ønsker.  
Design omfatter – som nevnt- tre elementer: 
 

4. Undersøkelsesplan 
5. Struktur  
6. Strategi 
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Undersøkelsesplan 
 
I undersøkelsesplanen skal man velge: 
 

• Hvilke enheter som skal undersøkes og antall enheter,  
• Vurdere tiden og ressurser man har til rådighet,  
• Type data som man oppnår gjennom datainnsamlingen, 
• Måten man bearbeider data på 
• Kildetype 
• Metoden man bruker til innsamling av data. 

   
Enhetene som skal undersøkes og antall er allerede definert i oppgaven. I oppgaven skal 
hovedsakelig de 6 bedriftene som er involvert i forskningsprosjektet PUS undersøkes. I tillegg 
skal systemene og verktøy som eksisterer i 6 andre bedrifter i NSP-nettverket, (DNV, OPAK, 
Metier, Terramar, PTL og Dovre), undersøkes. 
 
Tidsrammen til prosjektet er 22 uker og prosjektet har innleveringsfrist den 16.6.2008. 
ressursrammen til prosjektet blir avdekket ved å sett opp et budsjett i en tidlig fase av 
prosjektet.  
 
Type data som man oppnår er såkalt ”bløte data” dvs. kvalitative data som beskriver 
egenskaper og ikke handler om tall og statistiske tilfeller (harde data). Data skal behandles 
blant annet ved hjelp av dataprogrammer og deretter innføres i demonstratoren.  
 
Kildetypen i innsamling av data til demonstratoren er hovedsakelig sekundær data, altså data 
som allerede eksisterer hos de bedriftene som er undersøkelsesobjekter i denne oppgaven. I 
strategien er det imidlertid lagt til rette for eventuelle innsamlinger av primær data i prosjektet 
i tillegg. Innsamling av data er som nevnt tidligere basert på kvalitative metoder. Mer om 
disse senere i dette kapitlet når strategien i prosjektet beskrives. 
 
 
Struktur 
 
Strukturen i prosjektet er en modell som forteller blant annet hvordan man prinsipielt 
organiserer datainnsamlingen og hvordan man vil bruke data til å forklare/ underbygge 
utsagnet. 
 
Innsamling av data vil være basert på å samle inn eksisterende dokumenter om 
usikkerhetsstyring i systemet til deltagende bedrifter, bli kjent med deres rutiner og 
systembeskrivelser og ikke minst deres verktøy ved å delta i eventuelle 
usikkerhetsstyringsmøter eller ved å foreta ustrukturerte spørreundersøkelser i form av 
intervjuer og spørreskjema.   
 
Innsamlede data vil bli gjennomgått og den delen av rutinene og systemene som, etter 
ledernes subjektive vurderinger, fungerer bra i praksis hos hver enkelt bedrift vil bli sett 
nærmere på for å komme med et forslag om en grafisk modell for usikkerhetsstyring. 
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Strategi 
 
Strategien bestemmes ut fra de sett av data en vil samle inn for å sette søkelys på 
problemstillingen.  
 
Med tanke på at problemstillingen i dette prosjektet klart definerer enhetene som er aktuelle 
for å samle inn opplysninger fra, er strategien simpelt definert. En omfattende mengde med 
data blir samlet inn fra få enheter og undersøkelsen går i dybden for å besvare 
problemstillingen. Denne strategien er en såkalt intensiv strategi. Arbeidet med innsamling av 
data har - som nevnt- fokus på å få inn både primær og sekundær data.  
 
Primær data er nye data som er innsamlet av blant annet forskeren ved å bruke en eller flere 
innsamlingsmetoder. Eventuelle spørreundersøkelser, intervjuer og deltagelse i 
usikkerhetsstyringsmøter (deltakende observasjon) er metoder som skal brukes i denne 
oppgaven for innsamling av primær data. 
 
Sekundær data er data som allerede eksisterer og foreligger mer eller mindre tilgjengelig. 
Eksempel på disse vil være rutiner, systemer og dokumenter som allerede eksisterer i den 
overordnede prosjektstyringssystemet til de deltagende bedrifter. Rapproter, artikler og 
dokumenter som er produsert gjennom arbeidet med forskningsprosjektet PUS kommer i 
tillegg under denne kategorien.  
 
Figuren i neste side viser den overordnede strukturen til mitt forskningsdesignet.
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Figur 2 Forskningsdesign for dette prosjektet 
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Nedbryting av arbeidet og fremdrift 
 
WBS-skjema og fremdriftsplanen er presentert i denne delen. I tillegg inneholder tabell 1 og 
tabell 2 en mer ryddig oversikt over det estimerte tidsforbruket og milepælene i prosjektet. 
Tabell 3 viser et forslag om budsjettet som denne oppgaven trenger å ha til rådighet. I tabell 4 
viser møteplanen som er satt opp med utgangspunkt i femdriftsplanen. 
 
Den totale tiden estimert i timer er presentert i Tabell 1. 
 
Tabell 2 Estimert tidsforbruk 

Aktivitet Estimert min. tid 
 [time] 

Estimert maks. tid 
[time] 

Prosjektledelse 60 80 

Litteraturstudier 100 120 

Datainnsamling 250 300 

Utvikling 150 
 

200 
 

Analyser 90 120 

Sluttdokumentasjon 100 150 

Sum: (timer) 750 970 

 
Tabell 2 viser milepælplanen for prosjektet. 
 
Tabell 3 Milepælplan 

Milepæler Frist 
Forstudierapport Uke 9 

Grafisk modell ferdigstilt Uke 13 

Datainnsamling avsluttet Uke 17 

Websiden ferdigstilt Uke 22 

Rapport ferdig Uke 24 
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Tabell 4 Budsjett 

Post Antall Kostnad [NOK] 
Reiser til Trondheim 
(inkl. Fly/tog og opphold) 

4 10 000 

Trykk av 
sluttdokumentasjon 

5 1 200 

Leie av server 1 0 

Ekst. hjelp for webdesign 1 0 

Bøker og rapporter - 0 

Standarder og ISOer - 0 

Data og IT-utstyr - 0 

Reserver 1 1800 

SUM  13 000 

 
 
Tabell 4 viser møteplanen for veiledning i prosjektet.  
 
Tabell 5 Møteplan 

Dato Sted Personer 

Uke 10 Telefonmøte Amin Haddadi, Agnar 
Johansen, Olav Torp, 
Cathrine 

Uke 13 Trondheim A.H., A.J., O.T. 

Uke 17 Trondheim A.H., A.J., O.T. 

Uke 21 Trondheim A.H., A.J., O.T. 

Uke 24 Trondheim A.H., A.J., O.T. 

 
 
Figur 3 og 4 viser nedbrytingsstrukturen og fremdriftsplanen i prosjektet. 
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Figur 3: WBS 
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Figur 4 Fremdriftsplan 
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Praktisk usikkerhetsstyring 
- Utvikling av prosjektdemonstrator 

Dato: 
28.02.08 

POS 
 

Problem:  
Forskningsprosjektet PUS har foregått i nesten 2 år og i denne forbindelsen har det blitt 
produsert flere forskningsrapporter og resultater. I tillegg har bedriftene som er 
involvert i prosjektet prøvd nye metoder og oppdaget nye sider ved 
usikkerhetsstyringen. For å kunne samle inn resultatene og lage et felles møtepunkt for 
utveksling av erfaringer og oppdateringer er det satt i gang arbeid med utvikling av en 
webportal. Denne portalen skal kort sagt inneholde materialer som finnes innen 
usikkerhetsstyring i deltagerorganisasjonene samt systemer og metodebeskrivelser fra 
NSP-nettverket som består av uavhengige bedrifter som har prosjektledelse som en av 
deres hovedvirksomhet. Systemer/rutiner/verktøy innen usikkerhet i de deltagende 
bedrifter skal gjennomgås. I tillegg skal det foreslås en ”grafisk modell” i 
usikkerhetsstyring.       
                                                                                                                                
 
Resultatmål: 
Resultatmålet med denne hovedoppgaven er å utarbeide en rapport på størrelse 30-50 
sider som forklarer fremgangsmåten og forskningsmetodikk og gjenspeiler 
litteraturstudier, samt en fungerende nettside som har et innhold i samsvar med det som 
er definert i oppgaven innen 16. juni 2008.  
 

Delmål:  
1. Utføre litteraturstudium 
2. Samle inn rutiner, dokumenter og systemer fra deltagerbedriftene 
3. Utvikle en grafisk modell 
4. Etablere nettsiden  
5. Samle inn metodebeskrivelser og systemer fra NSP-nettverket. 
6. Vurdere områder med mangel på hjelpemidler/rutiner.  

Suksesskriterier: 
 

1. Ferdigstillelse innen 16.juni 2008. 
2. Karakteren B eller bedre. 
3. Høyt og jevnt besøkstall for nettportalen 

Forutsetninger, risiko, hindringer: 
 

1. God utnyttelse av eksisterende kunnskap.  
2. God utnyttelse av veiledningen som er tilgjengelig.  
3. Begrenset tilgang til data om usikkerhetshåndtering hos bedriften.  
4. Begrenset tilgang til folk med kunnskap innen webdesign. 
5. Sykdom 
6. Tap av data 
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Vedlegg I: 
 
Søknaden for støtte som har blitt sendt til Norges Forskningsråd for behandling er i dette 

vedlegget. 
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Praktisk styring av usikkerhet i komplekse prosjekter 

sett fra prosjekteiers perspektiv (PUS) 
 
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. Håndteringen av usikkerheten kan påvirke kostnader, omfang og resultater fra 
prosjektene 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. 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 styres.i   
 
 

Figur 1 illustrerer vårt utgangspunkt i dette 
prosjektet; usikkerhetsledelse og 
usikkerhetsstyring/håndtering. Prosjektene kan bli 
bedre rustet til å produsere relevante resultater for 
prosjekteier ved å sette usikkerheten i sentrum 
(Kreiner, 1995). For å oppnå dette vil vi i dette 
forskningsprosjektet ha en bred faglig tilnærming. 
Forskningsprosjektet vil ta utgangspunkt i 
deltakerorganisasjonenes behov for ny kunnskap, 
metode og teori innen området ledelse og styring av 
usikkerhet i prosjekter. Hvordan kan de på best 
mulig måte lede prosjektenes usikkerhet ut fra type 
prosjekt, dets størrelse og hele tiden være bevisst 
den ytre usikkerheten? Det vil imidlertid være store 
samfunnsmessige gevinster å hente fra dette 
prosjektet gjennom at ny kunnskap setter standard 
for fremtidens beste praksis for styring av 
prosjekter.  
 
 

 
 
 

 
 

Figur 19 Fra usikkerhetsanalyse til 
usikkerhetsledelse 
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DEL 1: FOU-prosjektet 
 
1. Prosjektets mål 
 

Samfunnsmål:  
Prosjektet skal skape en bedriftskultur i norske bedrifter i forhold til styring av 
usikkerhet i komplekse prosjekt. Med dette mener vi å bidra til en bevissthet om at 
prosjekter i sin natur er usikre og at prosjektene må forholde seg til oppside og nedside 
for å sikre verdiskapning. 
 
Effektmål: 

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

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

 
Resultatmål: 
Dette prosjektet vil levere resultatmål på to områder, bedriftsspesifikke og forskningsspesifikke 
resultater. 
Bedriftsspesifikke resultater: 

1. Enkelt, gjennomprøvd og standardisert teorigrunnlag bestående av generiske metoder, 
verktøy, sjekklister for usikkerhetsstyring i de ulike faser av prosjekt som: 

a. Kan tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike rollene i prosjektet.  
b. Etableres som praksis hos prosjekteierne og ses i sammenheng med øvrige 

styringssystemer.  
c. Ser prosjektet i et livsløpsperspektiv, mot både samfunnsmål, effektmål og 

resultatmål til prosjektet 
d. Undersøker mulighetssiden av usikkerhet, så vel som risiko 
e. Bygger på en terminologi og en forståelse av denne som er felles for aktørene.  

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

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

kontrollspenn og dimensjoneringskriterier. 
3. Modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for styring av 

usikkerhet:.Modellen skal kunne: 
a. benyttes til å måle dagens nivå på styring av usikkerhet på to nivåer, 

prosjekteier og prosjektledelsen nivå. 
b. måle både tidligfase og gjennomføringsfasen og driftsfasen.  
c. tilpasses hver enkelt bedriftsprosjekt typer   

4. Retningslinjer for implementering av metodikken som er bransjespesifikk og 
rollespesifikk. Implementeringsplanen har som mål å gi svar på hvordan bygge en 
"usikkerhetskultur" i bedriften. 

5. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av 
prosjektdeltakerne. 

 
Generiske resultatmål som konsekvens av forskningen: 
1. En praktisk håndbok Usikkerhetsstyring i prosjekt som beskriver metodikken og 

utfordringene knyttet til praktisk usikkerhetsstyring på en pedagogisk måte. 
2. To fullførte PhD-grader i løpet av prosjektperioden innenfor temaet usikkerhetsledelse og 

usikkerhetsstyring.  
3. Skape bevissthet om praktisk usikkerhetsstyring gjennom spredning av resultatene fra 

forskningsprosjektet i form av: 
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a. Temadager med fokus på ledelse og styring av usikkerhet og erfaringsutveksling 
mellom organisasjoner. 

b. Kontinuerlig oppdatert web-side underveis i prosjektet, og i etterkant av prosjektet. 
c. 2 til 4 tidskriftsartikler innen temaet usikkerhetsledelse. 
d. 2 til 4 konferanseartikler innen temaet usikkerhetsledelse. 

4. Minimum 20 prosjektoppgaver og masteroppgaver ved NTNU og BI i løpet av 
prosjektperioden. 

5. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av de akademiske 
partnerne. 

 
 
2.  Kunnskaps- og teknologifronten 
Mye av forskningen innen prosjektledelse studerer prosjekter som isolerte organisasjoner (black-box-
thinking) og studerer ulike forhold som vil effektivisere og forbedre prosjektgjennomføringen. I løpet 
av de siste 10-15 år har forskning innen prosjektledelse begynt å studere prosjekter i forhold til de 
omgivelser som de er en del av. Christensen og Kreiner (1991), Eikeland (1998) og Karlsen (1998) er 
viktige bidragsytere til denne retningen innen forskning på prosjektledelse, som studerer prosjekter 
som en del av løst koblede systemer. 
 
Årsaken til usikkerhet beskrives i prosjektlitteraturen ofte som mangel på informasjon (Christensen og 
Kreiner, 1991). Andre har utvidet denne tolkningen av usikkerhet til også å inkludere mangel på 
kunnskap og kompetanse (Kolltveit og Reve, 2002). Tradisjonelt har man både innenfor 
prosjektlitteraturen og praktisk prosjektledelse vært mest opptatt av risiko og risikovurderinger. Dette 
er et syn som kun ser på forhold som er negative, representerer problemer og kan medføre uheldige 
konsekvenser. Det er nå erkjent at dette er et for snevert syn (Chapman and Ward, 2003). Søkelyset 
bør i stedet rettes mot hvilken usikkerhet som knytter seg til prosjektarbeidet. Ved å utvide 
oppmerksomheten fra risiko til usikkerhet, rettes søkelyset ikke kun mot hvilke trusler prosjekter står 
overfor, også muligheter for positive hendelser (Hillson, 2002; PMI, 2004).  
 
Usikkerhetsvurderinger knyttet til planlegging og valg av prosjektstrategi dreier seg i litteraturen 
hovedsakelig om usikkerhetsvurderinger som gjøres tidlig i prosjektet, f.eks. i forbindelse med 
initiering av prosjektet. I hovedsak dreier det som om vurdering av usikkerhet knyttet til 
tidsplanlegging (Liberatore, 2002; Ahuja og Thiruvengadam, 2004; Pollack-Johnson og Liberatore, 
2005), kostnadsestimering og budsjettering – (Austeng, 1994, Nassar; 2002; Burger, 2003; Emhjellen 
et al., 2003; Karlsen og Lereim, 2005, Austeng m.fl 2005) og valg av prosjektstrategi (Andersen, 
2005, Kolltveit et al., 2004; Olsson, 2006). 
 
Gjennom en studie av 58 forskjellige organisasjoner konkluderer Construction Industry Institute (CII) 
med at de fleste organisasjonene kunne legge frem en prosedyre for tidlig å identifisere usikkerhet. De 
færreste var imidlertid i stand til å omsette dette til tiltak for prosjektledelsen (CII, 2004).   
 
Det har i løpet av siste tiår vært gjort flere forskningsinitiativ i Norge med fokus på 
usikkerhetsanalyser og -styring. Demo 2000 (DNV et al., 2003), Prosjektstyring 2000 (Kilde et al., 
1999), Bonus (Kolltveit et al., 2002) og Concept (Austeng et al., 2005) er noen av initiativene i Norge 
som har satt usikkerhet i prosjekter i søkelyset.  I forskningsprogrammet Prosjektstyring 2000 ble 
temaet usikkerhet behandlet i flere delprosjekter. Initiativene endte i etableringen av boken Usikkerhet 
som gevinst (Husby mfl. 1999). Boken omhandler mange aspekter ved usikkerhet og er relativt 
grundig på området usikkerhetsanalyser, men den omtaler i liten grad hvordan prosjektet og 
prosjekteier skal styre usikkerheten.  
 
I følge artikkelen ”Project Management: A Cultural Literary Review” er temaet prosjektkultur et lite 
rapportert og diskutert område innen prosjektledelsesteori.ii(5) 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 .iii Den samme artikkelen 
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referer til at det er lite empirisk forskning gjort på temaet prosjektkultur. Vi ser 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, og det er her deltakerbedriftene regner med å hente ut størst 
gevinster.     
 
3. FoU-utfordring 
Dersom et prosjekt skal oppnå maksimal gevinstrealisering for sine oppdragsgivere må 
prosjektledelsen styre både den operasjonelle og den ytre usikkerheten som prosjektet 
eksponeres for. I dette forskningsprosjektet vil vi sette søkelyset på hva usikkerhetsledelse og -
styring i prosjekter vil innebære i et fremtidsrettet perspektiv. Forskningsaktiviteten rettes mot 
spesielt 5 områder:  

1. Utvikling av teori/kunnskapsgrunnlag innen usikkerhetsledelse og – styring 
2. Utvikling av prosjektspesifikke hjelpemidler for identifisering og styring av usikkerhet i  

samvirke med organisasjonene som deltar i prosjektet.  
3. Uttesting av teorigrunnlaget og prosjektspesifikke hjelpemidler i caseprosjekter hos 

prosjektaktørene  
4. Sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap 
5. Utvikling av modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for 

styring av usikkerhet.   
 
 
1. Utvikling av teori/kunnskapsgrunnlag innen usikkerhetsledelse og – styring. 
Prosjektet vil utvikle ny teori på området styring av usikkerhet (prosess, analyse og kommunikasjon). 
En viktig utfordring her vil bli hvordan vi skal etablere akseptabel dimensjonering og kontrollspenn 
for usikkerhetsstyringen. Dette arbeidet forutsetter at vi jobber videre med å avdekke eventuelle 
internasjonale arbeider som kan være relevante for vårt arbeidet. Videre vil vi hente inspirasjon fra 
tilgrensede fagområder som er relevant for vårt arbeid. 
 
2. Utvikling av prosjektspesifikke hjelpemidler for styring av usikkerhet.  
Prosjektet vil utvikle et sett av bedriftsspesifikke produkter i tett samvirke med organisasjonene som 
deltar i prosjektet. Forskningsprosjektet vil fasilitere utviklingsarbeidet i de ulike organisasjonene som 
deltar. 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 



 6 

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). Det å gjøre slike 
undersøkelser kan resultere i nye metoder og kunnskap som kan benyttes av ulike prosjekter.  
 

 
Figur 2 Metodisk framgangsmåte 
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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.iv Kildene 

vil bli brukt i et triangulerende opplegg. Det å ha både kvalitative og kvantitative kilder vil minske 
ulempene ved de ulike metodene. De kvantitative undersøkelsene vil bidra til et bredere 
sammenligningsgrunnlag og for å bekrefte kvalitative funn i casene.  
 
b) Generiske anvendbare resultater for deltakende bedrifter og prosjekter 

I dette forskningsprosjektet vil forskere og sentrale 
kompetansepersoner fra de ulike bedriftene samarbeide for å få til 
endring, bedre innsikt, forståelse og bruk av resultater relatert til 

usikkerhetsstyring i prosjekt.  Vi har som mål at det skal være aktive deltakere i alle ledd av 
forskningsprogrammet og samhandling er derfor et sentralt element. Det er også en målsetting med 
angrepsmåten / metoden at læring og bruk forsetter etter at forskerne har forlatt feltet. 
Aksjonsforskning er en omdiskutert metode som grunnlag for empirisk utprøving av teoretiske 
årsakssammenhenger, men vil være en produktiv tilnærming til utvikling av relevante styringsverktøy 
og metoder i den enkelte bedrift.v (10)  
 
c) Spredning – offensiv spredning av resultater og informasjon 

 
Forskningen gjennomføres i flere trinn. De foreløpige resultatene 
testes og evalueres for så å forbedres og implementeres. Dette er 
en arbeidsform tilpasset bedriftene som deltar i programmet. Det 

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

          Spredning
Seminar             Vitenskaplige artikler Tidskrifter
Forum                 Konferanser
Temadager
Konferanser

Gevinst
Bedriftscase 
Ny kunnskap

Forskningsområder
Styring av mulighetssiden         Proaktiv prosjektkultur
av usikkerheten
Teamsammensetning       Usikkerhetsstyring                 Usikkerhetsstyring 
og roller             tidligfase                 gjennomføringsfase
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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: 
BI, NTNU og SINTEF 

Ass.Prosjektleder 
akademia, 
delprosjektledere, 
deltakere i 
arbeidspakker, deltakere 
i styringskomiteé 
deltakere i 
arbeidspakker, ansvarlig 
for formidling og 
kunnskapsoverføring 

Forskningsmetodikk, 
Prosjektledelse, State-of-
the-art kunnskap nasjonalt 
og internasjonalt når det 
gjelder prosjektledelse og 
usikkerhetsledelse. 
Kunnskap i benchmarking 
og formidling. 

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

� Om Statoil skulle finansiert arbeidet selv, ville det ikke vært mulig å utforme prosjektet som 
det brede samarbeidet det nå representerer. Statoil ville da vært åpenbar prosjekteier og 
prosjektet ville ikke kunne blitt den nøytrale arenaen for diskusjon på tvers av bransjer og 
aktører som det skisserte prosjektet har potensial for.  

� Dette prosjektet vil gi Statoil tilgang på ny kompetanse og erfaringer fra andre bransjer og 
institusjoner nasjonalt og internasjonalt.  Det er stor knapphet på kompetent personell i Statoil 
til å gjennomføre denne type utvikling og forbedringssprosjekter. 

 
Internasjonalt samarbeid. 

Det legges opp til et internasjonalt samarbeid innenfor akademia, gjennom å knytte prosjektet til 
ledende krefter innenfor retningen som studerer prosjekter som en del av omgivelsene. De  
internasjonale samarbeidspartnerne vil primært bidra: 
 

• med kunnskap om eksisterende forskningsfront innenfor de spesifikke områder der de er 
aktive 

• innsikt i praksis i eget land innenfor ulike bransjer 
• som diskusjonspartner i løpet av forskningsprosjektet, typisk gjennom deltakelse på 

workshops/seminarer 
• som vertskap for workshops/seminarer i eget land der forskere og bedrifter fra prosjektet kan 

få innsikt i aktuell forskning ved institusjonen. 
 
Det er lagt vekt på å ha med nordiske partnere for å utvikle prosjektledelse i tråd med nordiske 
ledelsesprinsipper, som skiller seg en del fra engelske, amerikanske eller sentraleuropeiske. Samtidig 
er disse institusjonene ledende innenfor sine emner av fagområdet. Etablerte samarbeidsforhold finns 
allerede med flere av de ledende europeiske universiteter, og et fordypende samarbeid innen 
forskningsprogram kommer primært til å skje med to utvalgte partnere. Disse komplimenterer den 
kompetansebasis som finnes blant forskergruppen og tilfører også en interessant empirisk variasjon. 
Utvalgte partnere utgjør i første omgang:  
 

• Handelshøyskolen i København, Danmark 
• LiU School of Management, Linköpings universitet, Sverige 

 
Ved Handelshøyskolen i København finns lang tradisjon for forskning på prosjektledelse. Nylig har 
man dessuten etablert et senter for forskning og undervisning innenfor byggsektoren. Ansvarlig for 
Handelshøyskolen i København deltakelse i forskningsprogrammet kommer til å være Professor 
Kristian Kreiner. Ved Linköpings universitet finns et nyetablert excellence senter innen 
prosjektledelse. Her forsker man på forskjellige bransjer og forskergruppen har et omfattende nettverk 
innenfor svensk industri. Disse kontaktene komplimenterer på et sett det norske partnernettverk som er 
etablert innenfor forskningsprogrammet. Ansvarlig for deltakelsen mot forskningsprogrammet er 
Docent Jonas Söderlund.  
 
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.   
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6. Planen for hovedaktiviteter og milepæler inkludert prosjektleveranser ved de angitte 
milepælene. 

Under er prosjektets forslåtte tidsplan gjengitt. 

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 � Prosjektet styringsdokument utviklet og godkjent 
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, verktøyer og teknikker som anvendes i 
daglig usikkerhetsledelse deltagerbedriftene  

� Oversikt over metoder, verktøyer og teknikker fra litteratur 
� Beste praksis innen usikkerhetsledelse innenfor de ulike 

prosjekttypene kartlagt og beskrevet. 
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Milepæl Når Hva skal leveres 
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  
 
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 fordels på prosjektets 
hovedaktiviteter. 
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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 1 750 000 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 

 
DEL 2: Resultatutnyttelse 
 
9. Overordnet ide 
Den overordnede prosjektideen for prosjektet er å skape en ny usikkerhetskultur i norske bedrifter. 
Prosjekter er i sin natur usikre og må forholdet seg til potensialer for oppside og nedside for å sikre 
verdiskapning. Prosjektet skal undersøke hvordan man etablerer en prosjektkultur innen 
usikkerhetsstyring og hvordan potensielle muligheter kan bli systematisk 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 



 13 

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 utviklig 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, 
dette er sammenfattet i tabellen under. 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. De fleste har et utviklet syn på styring av operasjonell usikkerhet.  
 

Det største gevinstpotensialet ligger derfor 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. Den største gevinsten fra dette er kanskje derfor den samfunnsmessige nytten et system 
for praktisk usikkerhetsstyring vil ha ved å være offentlig tilgjengelig. Med dagens prosjektportefølje vil 
en forbedring på 1 til 2 % ( 0,7 – 1,4 mrd) gi betydelig gevinst for samfunnet og deltagerbedriftene, se 
vedlegg 1 Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift   
 
I fremtiden vil effektiv usikkerhetsstyring være et essensielt innsatsområde for å sikre suksess i en 
økende omskiftelig verden. Verdien av prosjektet vil gi betydelig bidrag til at prosjektene skal kunne 
sikre seg suksess innenfor sine foretningsområder. 
 

� At man får valgt de riktig/beste prosjektene i den tidlig fasen.  
� Sikre styring av forutsetninger og usikkerheter i gjennomføringsfasen med henblikk på 

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

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

 
Av plasshensyn med det store antall deltakere i prosjektet, er de detaljerte planene for den enkelte 
bedrift plassert i vedlegg til søknaden, se vedlegg 1 Plan for utnyttelse av FoU. En oppsummering av 
disse planene presenteres her i selve skjemaet, fordelt på de to kategoriene av deltakende organisasjoner. 
 
Aktører som er prosjekteiere 
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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 mange 
milliarder per år, og selv små prosentvise forbedringer i enten unnvikelse av negative effekter eller 
utnyttelse av positive muligheter vil representere store beløp for de privat eide selskapene, de offentlige 
prosjekteierne og samfunnet.  
 
I bedriftsøkonomiske termer er anslagene fra prosjekteierne at prosjektet 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 prosjektet 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 denne typen 
forskningsresultater, og videre forskning vil alltid måtte bygge på den eksisterende kunnskapsfronten. 
 
For de akademiske aktørene er nyhetsgraden knyttet til det forskningsmessige satsningsområde, som er 
helt i front med hensyn til hvordan usikkerhet betraktes og styres internasjonalt. I bedriftsøkonomiske 
termer er det vanskeligere å kvantifisere effekten av prosjektet. Økt undervisningskvalitet gjennom å 
kunne tilby ny kunnskap vil kunne føre til flere studenter innen fagområdet, mens deltakelse i 
forskningen vil posisjonere aktørene bedre for fremtidig gjennomslag i EU/Forskningsrådet. Resultatene 
vil løpende bli implementert i undervisningsopplegg og relaterte forskningsprosjekter.  
 
Risikoelementene identifisert knytter seg til i hvilken grad de ulike aktørene evner å arbeide sammen. 
Nytten kan deles inn i nytte for a) bedriftene/deltakerne, b) bransjen/fagområdet som helhet, og c) 
samfunnsøkonomisk gevinst. Dette kapitlet diskuterer nytten for bedriftene/deltakerne og fagområdet. 
Samfunnsøkonomisk nytte er diskutert i kapittel 13 b). Se kapittel 13 a) for nytteeffekter for de 
akademiske aktørene. 
 
12. Miljøkonsekvenser 
Bedre prosjektledelse gjennom innføring av livsløpsperspektiv, realisering av mulighetssiden 
av usikkerheter, samt bedre risikohåndtering i prosjekter, kan 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 til 
fagområdet gjennom doktorgrader. Prosjektet danner fundamentet for undervisning ved NTNU 
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og Handelshøyskolen BI 
Prosjektet vil være av stor betydning for de involverte FoU-miljøene. NTNU, SINTEF og 
Handelshøyskolen BI har i en årrekke jobbet med forskning og undervisning innen prosjektledelse. 
Både PS2000, NSP og Concept er forskningsprosjekter / forskningsprogrammer innen prosjektledelse 
der NTNU og SINTEF har vært involvert, og det er årlig en rekke studentoppgaver som skrives 
innenfor prosjektledelsesfaget. Dette prosjektet vil bidra til at de eksisterende fagmiljøene kan 
videreutvikles og forsterkes sin posisjon på området usikkerhetsstyring. I tillegg vil dette prosjektet 
bidra til at man for utvidet fagmiljøenes faglige ståsted ved å utvikle ny kunnskap innen 
usikkerhetsledelse.  
 
Et undervisningsopplegg innen usikkerhetsledelse vil bli etablert som et resultat av prosjektet. Dette 
kan implementeres i kurs på masternivå ved NTNU/BI, og i kurs i etter- og videreutdanningstilbudet 
ved NTNU/BI. Det vil bli knyttet prosjekt- og masteroppgaver opp mot prosjektet. Erfaringsmessig 
fungerer det svært godt å knytte studentene opp mot pågående prosjekter. Det gir studentoppgavene 
aktualitet og kobler studentene opp mot bedrifter, noe som er motiverende for studentene.  
 
b) Betydning for andre enn prosjektdeltagerne 
Prosjektet vil medføre bedre utnyttelse av skattepengene i forbindelse med offentlige 
investeringer. Prosjektet medfører økt ”standing” i utlandet av norsk næringsliv knyttet til 
investeringsprosjekter. 
Samfunnet vil oppnå bedre utnyttelse av skattepengene i form av at offentlige investeringsprosjekter 
holder budsjettene eller eventuelt leverer resultater for mindre enn avsatt investeringsbudsjett. Som 
brukere av offentlige investeringer kan vi oppnå økt nytteeffekt av investeringene gjennom at de 
offentlige aktørene implementerer usikkerhetsstyring i sine prosjekter. I forbindelse med private 
investeringsprosjekter, vil økt evne og kompetanse til å lede store investeringsprosjekter, medføre en 
bedret ”standing” av norsk næringsliv som aktører i investeringsprosjekter. Dette vil gi bedre 
konkurransemuligheter for norsk næringsliv i konkurranse i utenlandske markeder. 
 

14. Informasjon og resultatspredning. 
Det etableres en åpen arena for erfaringsutveksling mellom deltagerne i prosjektet (FORUM). I 
tillegg vil Norsk senter for prosjektledelse spille en aktiv rolle ved å bidra til at resultatene 
spres på temadager og konferanser. Resultatene vil bli formildet gjennom vitenskapelige 
journaler, konferanser og undervisning ved NTNU og Handelshøyskolen BI. 
Prosjektet vil benytte ulike kanaler for spredning av resultater, funn og erfaringer. Hovedsakelig vil 
distribusjon bestå av publiseringer, interne og eksterne workshops samt interne og eksterne seminarer. 
For å øke spredningen av resultatene vil etablerte nettverk som Norsk senter for prosjektledelse og 
Norsk forening for prosjektledelse benyttes for spredning til medlemmer, gjennom deres nettsteder, 
publikasjoner og deres søsterorganisasjoner i Norden. Dette vil gi et stort nedslagsfelt innenfor 
akademia og prosjektmiljøet i Norden. Resultatene planlegges publisert i vitenskapelige journaler med 
referee-ordning. Prosjektet har som målsetting å delta på minst fire internasjonale konferanser for 
presentasjon av vitenskapelige artikler. Resultater og funn er planlagt benyttet i undervisningen ved 
NTNU og Handelshøyskolen BI. 
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i 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. 
ii Henrie, Morgan og Sousa-Poza, Andres: ”Project Management: A cultural Literary  Review”, Project 
management Journal, Jun 2005 ABI/INFORM Global 
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v 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 


