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Oppgavetekst 
 
 
Oppgaven er delt i 5 hoveddeler 
Følgende oppgaver skal gjennomføres: 
 
 

1. Gjennomføre et litteraturstudium rundt relevante emner, spesielt knyttet til risiko-

/usikkerhetsanalyse og – styring 

 

2. Etablere innsikt i bedriftens prosedyrer for usikkerhetsanalyser og – styring 

 

3. Kartlegge hvordan usikkerhetsanalyser og – styring i virkeligheten håndteres 

gjennom studier av ett eller flere case-prosjekter. 

 

4. Analysere avvik mellom virkelig praksis og prosedyrer samt hvordan bedriftens 

praksis er i forhold til ”beste praksis” i bransjen ellers.  

 

5. Gi anbefalinger om endringer og forbedringer bedriften bør gjennomføre.  
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Sammendrag 
 
 
Prosjekter i olje- og gassindustrien er utsatt for mye usikkerhet. I de fleste tilfellene har 
disse prosjektene behov for utvikling av ny teknologi og har stor grad av kompleksitet. 
Reinertsen Olje og Gass er en aktør som leverer produkter og tjenester til olje- og 
gassindustrien.  
 
Usikkerhet har en positiv og en negativ side. Den negative siden er kjent som risiko og 
den positive siden omtales som muligheter. Ulike typer prosjekter påvirkes av forskjellige 
typer usikkerhet. Prosjekter som har preg av repetisjon og rutiner har lavere grad av 
usikkerhet enn prosjekter med mye innovasjon og utvikling av teknologi.  
 
Håndtering av usikkerhet i et prosjekt er en kontinuerlig prosess gjennom prosjektets 
levetid. Et usikkerhetsstyringssystem består av to hoveddeler, analyser og oppfølging. I 
følge PMI innebærer analysedelen planlegging av usikkerhetsstyringen, identifikasjon av 
usikkerheten, kvalitativ og kvantitativ usikkerhetsanalyse. Oppfølgingsdelen går ut på 
planlegging av tiltak mot usikkerhet samt overvåking av usikkerhet.  
 
Når det gjelder usikkerhet har Reinertsen en struktur med målsetning om å gi 
retningslinjer for styring av usikkerhet. Denne er en del av Reinertsens overordnede 
styringssystem. Prosessen starter med å utnevne en Risk Manager og bygger videre på et 
prinsipp som tilsvarer det som er beskrevet av PMI. Usikkerheten blir planlagt og usikre 
faktorer blir identifisert og analysert. Det utarbeides tiltak mot usikkerheten og 
usikkerhetsbildet blir deretter overvåket og oppdatert. 
 
En spørreundersøkelse danner grunnlaget til innsamlede data om hvordan Reinertsen 
gjennomfører usikkerhetsstyringen i sine prosjekter i praksis. Resultat av denne 
undersøkelsen viser hvordan usikkerheten blir håndtert i to av prosjektene til Reinertsen. 
Disse to prosjektene er deler av modifikasjonsprosjektene som ble utført på Heimdal og 
Oseberg. På bakgrunn av innsamlede data fra undersøkelsen har måten usikkerhet ble 
håndtert i disse to prosjekter blitt beskrevet. Det har blitt sett lys på hva som har blitt 
gjort, hvordan det ble gjort og hvor fokuset har vært. 
 
Etter å ha sett nærmere på både prosedyrene og praksisen har jeg vurdert avviket mellom 
teori og praksis og utfordringene som Reinertsen har i sitt usikkerhetsstyringssystem. 
Utfordringene er delt opp og knyttet opp mot tre faktorer. Disse faktorene er mennesker, 
prosedyrer og verktøy.  
 
Etter å ha sett på utfordringer i prosjektene har jeg gått et steg videre og kommet med 
forslag om endringer. Disse er endringer knyttet til utfordringer som har kommet fram i 
denne oppgaven. I tillegg har dagens system blitt vurdert og ”bransjens beste praksis” har 
blitt sett litt nærmere på.  
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Det er foreslått et nytt dataverktøy som kan løse noen av utfordringene som Reinertsen 
står mot. Dette verktøyet er nå i idé-fasen og trenger stor grad av videreutvikling, noe 
som kan for eksempel være en passende diplomoppgave.  
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1 Innledning 
 
Usikkerhet og usikkerhetsstyring er et tema som har fått mer og mer fokus og 
oppmerksomhet gjennom tiden. Uforutsigbarheten i prosjektene øker i takt med 
prosjektenes kompleksitet. Store utviklinger i teknologifronten både i bygg, offshore og 
andre prosjekter har ført til omgivelser med flere usikre faktorer i prosjekter. Med større 
utfordringer i industrien både nasjonalt og internasjonalt har behovet for kunnskap om 
usikkerhet og usikkerhetsstyring i planlegging og gjennomføring av prosjekter økt 
betraktelig. 
 
Reinertsen Olje og Gass er et av de største ingeniørmiljøene i Norge som har levert 
produkter og tjenester til olje – og gassindustrien siden 1980. Reinertsen dekker alle faser 
av et prosjekt og derfor har selskapet mulighet til å samarbeide i alle områder fra tidlig 
konseptutvikling og prosjektering til fabrikasjon, bygging og installasjon og 
drift/vedlikehold. 
 
Styring og analyse av usikkerhet er et sentralt tema i Reinertsen. Det legges stadig mer 
vekt på dette området og det satses på utvikling av nye metoder og rutiner blant annet 
gjennom samarbeid med teknologimiljøet på SINTEF og NTNU. Denne rapporten er en 
satsning mot Reinertsens mål om å oppnå bedre oversikt over hvordan usikkerheten blir 
håndtert i praksis i prosjektene deres og hvor har de forbedringspotensialer.  
 

1.1 Oppgavens mål 
 
Jeg har som mål å oppnå bedre forståelse og mer kunnskap om temaet usikkerhet og 
usikkerhetsstyring ved å utføre denne oppgaven. I tillegg vil jeg utarbeide en fullverdig 
rapport innen 19. desember 2007 på størrelse av 30-50 sider som besvarer oppgaven som 
er definert i samarbeid med min veileder og Reinertsen AS.  
 
Ytterlige delmål ved denne rapporten er: 
 

1. Studere rutinene til Reinertsen for å få bedre innsikt i bedriftens prosedyrer. 
2. Intervjue involverte ledere i case-prosjektene for å kartlegge hvordan prosedyrene 

praktiseres. 
3. Analysere avvik mellom rutiner/prosedyrer og praksisen. 
4. Komme med forslag om forbedringer eller endringer.  

 
For å utarbeide rapporten, som er en viktig del av hovedmålet, skal oppbygging av 
rapporten planlegges i en tidlig fase av prosjektet. 
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1.2 Oppbygging av rapproten 
 
Rapporten består hovedsakelig av tre deler. Oppbyggingen av rapporten er vist i Figur 1. 
 

 
Figur 1: Rapportens oppbygging 

 
 
Del 1 består av innledning, metodikk og teori. Teoridelen er basert på mine 
litteraturstudier og danner det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Metodikk delen er en 
vurdering av forskningsarbeidet i prosjektet. Del 2 består av datainnsamling. Denne delen 
er delt i to igjen. Dokumentgjennomgang og intervjuer. Dokumentgjennomgangen er en 
gjennomgang av eksisterende dokumenter om prosedyrer og rutiner for styring av 
usikkerhet hos Reinertsen. Intervjuene er en spørreundersøkelse som ble sendt til et 
utvalg av ledere som var i usikkerhetsstyringsprosessen i prosjektene. Data innsamlingen 
og teoridelen har lagt grunnlaget for del 3 som består av Analyser og konklusjon. 
Analyser innebærer sammenligning av teori og praksis og forslag til endringer. 
 
 
 
 
 

Innledning 

Metodikk 

Intervjuer 

Analyser 

Teori 

Dokument- 
gjennomgang 

Konklusjon 

DEL 1 
(Litteratur) 

DEL 2 
(Datainnsamling) 

DEL 3 
(Analyser) 
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2 Forskningsmetodikk 
 
I dette kapitlet har metoder som en forskningsprosess kan baseres på blitt diskutert. I 
tillegg har det blitt drøftet hvilken metode som er brukt i denne oppgaven og hvordan 
fremgangsmåten har vært. Til slutt har forskningsdesignet i oppgaven blitt analysert. 

2.1 Metode og metodevalg 
 
Forskningsmetoder deles generelt i to hovedgrupper: 

1. Kvantitative metoder 
2. Kvalitative metoder 

 
Kvantitativ forskning er arbeid som befatter seg med det å måle et fenomen som 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. /1/ 
 
Kvalitativ forskning befatter seg med kvalitetene ved et fenomen. Ulik 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. /1/ 
 
I følge Knut Samset kan forskningsprosessen for både kvalitativ og kvantitativ forskning 
illustreres på følgende måte: /2/ 
 

 
Figur 2: Forskningsprosessen  
/2/ 
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Figuren som Samset har brukt kan forklares slik: 
 

• Teoretisk grunnlag er gjennomgang av litteratur for å etablere kunnskap.  
• Å formulere hypoteser er å avklare årsakssammenhenger og ambisjonsnivået i 

prosessen 
• Operasjonalisering av begreper går ut på å avklare begrepshierarki og målenivå 
• Utvikle forskningsdesign er et viktig trinn i prosessen. I dette trinnet avklarer 

man informasjonskilder og metoder for innsamling av data og informasjon.  
• Innsamling av data er å gjennomføre undersøkelser. 
• Å analysere data er vurdering av forekomst, gjennomsnitt, spredning, samsvar og 

lignende. 
• Konklusjoner og anbefalinger er å trekke ut erfaringer på et aggregert nivå. 

Denne delen har utgangspunkt i innsamlet data og analyser som har blitt utført på 
disse deretter. 

• Anvending og formidling av resultat er applisering, publisering eller videreføring 
av forskningen.  

 
Denne prosessen varierer litt fra prosjekt til prosjekt, men gir en generelt og helhetlig 
bilde over hvordan forskningsprosessen skal foregå. 
 

2.2 Fremgangsmåte 
 
For å få tak i relevant litteratur var bibliotekets søketjenester til stor hjelp. BIBSYS ble 
brukt for å finne fram til bøker og hovedoppgaver og ikke minst diverse artikler. Mine 
veiledere har også vært til hjelp for å få tak i riktig og relevant litteratur. 
 
Etter litteraturstudier startet datainnsamlingen. Datainnsamlingen skjedde i to trinn. 
Første trinn var å gå gjennom dokumentene som hadde blitt mottatt fra Reinertsen. Andre 
trinn gikk ut på å samle inn data fra ledere i prosjektene for å finne fram til hvordan 
usikkerheten håndteres i praksis. 
 
Etter innsamling av data kom analysedelen. Innsamlede data var grunnlaget for 
analysene. Som nevnt er et av kjennetegnene til kvalitativ forskning at den baserer seg på 
datainnsamling fra et relativt lite antall individer. Tekstlige data fra få individer ga 
grunnlaget for analysene.   
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2.3 Analyse av forskningsdesign 
 
Denne oppgaven baserer seg på en kvalitativ metode. Datainnsamlingen i oppgaven er 
basert på litteraturstudier og intervjuer med få individer som har vært involvert i case-
prosjektene og tekstlige data fra intervjuene skal gi grunnlag for analysene senere i 
prosessen. Derfor er fremgangsmåten mer kvalitativ enn kvantitativ.  
 
I datainnsamlingsprosessen skal reliabiliteten og validiteten til innsamlete data 
undersøkes. Reliabiliteten viser påliteligheten og etterprøvbarheten av dataen. Validiteten 
er rett og slett gyldigheten til innsamlete data. /2/ 
 
For å sikre reliabiliteten til dataene skal man sikre seg entydige indikatorer. Dette betyr at 
dersom ulike personer bruker de samme indikatorene uavhengig av hverandre på samme 
problemstilling, skal resultatet blir samme. Vurdering av validiteten må baseres på skjønn 
og kan ikke etterprøves. Validiteten kan sikres ved å velge riktig type indikatorer ved å 
for eksempel angi mest mulig direkte mål eller å bruke flere indikatorer som til sammen 
gir indikasjon på det som skal måles. 
 
Å velge indikatorer som direkte gjenspeiler det som skal måles i denne oppgaver er ikke 
enkel. Det som skal måles her er grad av bruk av usikkerhetsanalyser og hvor effektive 
analysene er for å oppnå bedre styring i prosjektet. Å finne hvor ofte analysene blir utført 
og hvor mange usikre elementer som blir oppdaget kan gi en indikasjon på hvor stor 
betydning denne prosessen har for prosjektlederen/bedriften, men gir ingen indikasjon på 
hvor hjelpsom analysene har vært. Det som kan gi en antydning på hvor effektiv 
usikkerhetsstyringsprosessen har vært er å måle såkalte ”kritiske elementer” i analysene i 
forhold til total antall elementer som har blitt oppdaget. Kritiske elementer dukker 
vanligvis ikke opp momentant. De har vært elementer som enten ikke har blitt oppdaget 
tidligere i analysene eller at de har blitt ignorert. Å holde antall kritiske elementer lave 
kan gi en indikasjon på bedre usikkerhetsstyring. 
 
Innsamling av data skulle i utgangspunktet, som nevnt, gjøres gjennom intervjuer med 
ledere som har vært involvert i prosjektene. En dypere vurdering av denne metoden viste 
at siden prosjektene er offshore-prosjekter, kunne eventuelle intervjuer med ledere blitt 
tids- og ressurskrevende. I tillegg ville det neppe vært stort avvik i mengde informasjon 
som man kan få ut av en spørreundersøkelse sammenlignet med data fra et eventuelt 
intervju. Derfor ble en spørreundersøkelse funnet som beste valg. 
 
Noe av det viktigste å ta vare på i undersøkelsen er at spørsmålene skal få fram de riktige 
indikatorene. Spørsmål som kan vurderes subjektivt skal helst unngås. For å sikre at 
spørsmålene blir stilt på riktig måte skal det bli utført pilottester av undersøkelsen før den 
ble sendt ut til deltakerne./1/ Først ble undersøkelsen testet gjennom mine veiledere og 
for kvalitetssikring ble den sendt til min kontaktperson hos Reinertsen. I pilottesten ble 
personene bedt om å gi tilbakemeldinger om hva de mener om undersøkelsen. Etter 
pilottesten ble testen redigert og sendt ut til deltakerne. 
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Kildene som ble brukt i litteraturstudier var basert på anbefalinger fra veilederen og egne 
søk på bibliotekets databaser. Disse besto av bøker, artikler og tidligere hovedoppgaver. 
Det er mange bøker og artikler som har blitt skrevet innen usikkerhetsstyring. Største 
utfordringen var å finne data som er relatert til det som skal jobbes videre med. Dette var 
en stor utfordring fordi det ikke var klargjort på forhånd hvordan styringssystemet til 
Reinertsen fungerer og hva som skal forbedres. Da visste jeg ikke hva jeg skulle lete etter 
og hva innen usikkerhetsstyring i Reinertsen, var mest relevant og kunne knyttes opp mot 
oppgaven. Dette kan nevnes som en svakhet i prosessen, men dette er umulig å gjøre noe 
med.  
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3 Teorigrunnlag 
 
Dette kapitlet gjenspeiler litteraturstudier som har blitt utført om usikkerhetsstyring. 
Oppgaven forteller litt om hva begrepet usikkerhet innebærer og hva hvordan 
usikkerheten varierer i ulike prosjekter. Deretter beskrives noen anerkjente metoder som 
brukes til håndtering av usikkerhet.  

3.1 Hva er usikkerhet? 
 
Begrepet usikkerhet blir ofte omtalt og forbundet med risiko. Det har i senere tid blitt 
forsøkt å bevisstgjøre at det eksisterer en viss forskjell mellom begrepet risiko og 
usikkerhet. I forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000, PS2000, har det blant annet 
blitt satt fokus på fellesterminologi innen usikkerhetsstyring. /4/ 
 
Det finnes mange forskjellige definisjoner for begrepet usikkerhet. De alle fleste har 
samme overordnet fremtoning, nemlig at usikkerhet består av både risiko og muligheter. 
Et eksempel på en definisjon av usikkerhet er: 
 
”Usikkerhet kan defineres som differansen mellom den informasjonsmengden som trengs 

for å gjøre en sikker beslutning, og den informasjonsmengden som virkelig er tilgjengelig 

på beslutningstidspunktet” /4/ 
 
Som nevnt, består usikkerhet av både risiko og muligheter. Dette innebærer at usikkerhet 
har en positiv og en negativ side. Positive siden til usikkerhet er det som omtales som 
muligheter. Muligheter forbindes med ønskede hendelser. 
 
Den negative siden til usikkerhet er risiko. I følge NS 5814 vil risiko være et uttrykk for 
den faren som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle 
verdier. Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensen av de uønskede 
hendelser /5/ 

3.2 Usikkerhet i prosjekter 
 
Informasjonsmengden som et prosjekt har til rådighet varierer gjennom prosjektet. 
Informasjonen øker etter hvert som prosjektet går frem i tid og usikkerheten reduseres da 
som en konsekvens av økt informasjon. Mulighet til å utføre endringer med liten 
økonomisk konsekvens i prosjektet derimot, avtar jo lengre prosjektet kommer. Dette er 
illustrert i Figur 3. 
  
Hvilken fase av prosjektet man befinner seg i er derfor en parameter som er viktig i 
håndtering av usikkerhet. 
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Figur 3: Forandringer i usikkerhet og informasjonsmengde i et prosjekt 

 /19/ 

Det er imidlertid ikke alle som er enige i prinsippet som er vist i figuren over. Johansen 
skriver i sin forskningsnotat om forskningsfokus at dette prinsippet er sett fra et 
prosjektperspektiv. Prinsippet fokuserer på sluttkostnad og ikke livsløpskostnad.  Hvis 
man ser på prosjektet fra et eierperspektiv, vil man se at livsløpskostnaden er like viktig å 
ta i betraktning. Fra et eierperspektiv kan langsiktige interesser påvirke interessen om å 
foreta endringer til og med i en sen fase av prosjektet. Derfor er ikke konsekvensen av å 
foreta endringer jevnt økende på den måten som er vist i diagrammet. /20/ 
 
Ulike typer prosjekter påvirkes av forskjellige type usikkerhet. Prosjekter som bærer preg 
av repetisjon og rutiner, hvor noe lignende har blitt utført tidligere har lavere grad av 
usikkerhet enn prosjekter med mye innovasjon og utvikling av teknologi. Derfor har type 
prosjekt som skal gjennomføres stor betydning i hvordan man må forholde seg til 
usikkerhet i prosjekteringsfasen.  Figur 4 viser usikkerhetens påvirkning på ulike type 
prosjekter /4/ 
 

 
Figur 4: Usikkerhetens påvirkning på ulike type prosjekter 

 /4/ 
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I analysen av prosjekter er det vanlig å skille mellom operasjonell og kontekstuell 
usikkerhet. /15/ 
 
Operasjonell usikkerhet dreier seg stort sett om indre usikkerhet, knyttet til selve 
prosjektet. Den operasjonelle usikkerheten vil være tilstede både i nyskapende 
forsknings- og utviklingsprosjekter og i rutineprosjekter som bygger på tidligere 
erfaringer og har forutsigbare forhold. Et av kjennetegnene til operasjonell usikkerhet er 
at den reduseres etter hvert som prosjektet skrider fram i tid. Grunnen til dette er som 
nevnt økt informasjonsmengde og at prosjektledere får et bedre grep om prosessen de 
styrer. Den operasjonelle usikkerheten kan reduseres med systematisk og realistisk 
planlegging. I tillegg kan operasjonell usikkerhet reduseres ved å øke tilgangen på 
relevant informasjon ved å forbedre styringen av prosjektet./15/ 
 
Årsaken til den kontekstuelle usikkerheten ligger oftest i prosjektets omgivelser, og 
materialiserer seg i form av hendelsen. Grad av denne usikkerheten er høy i nyskapende 
prosjekter med ukjente forhold. Muligheten for å påvirke denne typen usikkerhet er 
begrenset. Grunnen til dette er at usikkerheten er knyttet til forhold som ligger utenfor 
prosjektets myndighetsområde, som for eksempel politiske beslutninger, behov og 
etterspørsel i markedet, teknologisk utvikling osv. Den kontekstuelle usikkerheten er ofte 
resultat av komplekse prosesser. Informasjonsgapet er der til tross for forsøkene på å 
skaffe relevant informasjon. /15/ 
 
Den største utfordringen i tidligfase er å sette realistiske mål for planleggingen av 
prosjektet. Underveis i prosjektet må fleksibiliteten beholdes slik at målene, rammene og 
gjennomføringen kan tilpasse ny informasjon som kommer i bilde. Den kontekstuelle 
usikkerheten må kartlegges og påvirkes fra et tidlig tidspunk og gjennom hele prosjektet. 
/15/ 
 
Usikkerhetsanalyser har etter hvert blitt mer vanlig i prosjekter. Flere av store statlige 
bedrifter har standardisert at alle prosjekter over et definert nivå er pålagt å gjennomføre 
usikkerhetsanalyser med fokus på identifisering av usikkerheter og etablering av 
kostnadsrammer for prosjektet. Dette har blitt formalisert av finansdepartementets krav til 
ekstern kvalitetssikring av investeringsprosjekter over 500 mill NOK. /16/  

3.3 Usikkerhetshåndtering. 
 
Usikkerhetshåndtering er en kontinuerlig prosess som løper gjennom hele prosjektets 
levetid. Generelt er hensikten med usikkerhetsstyring å sette fokus på usikkerheten som 
prosjektet er utsatt for slik at man unngår store overraskelser. Gjennom en 
usikkerhetsstyringsplan vil man enklere kunne ta tak i de usikre faktorene før de blir en 
trussel for prosjektet. /7/ 
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PMI forklarer usikkerhetsstyring som en systematisk prosess for å identifisere, analysere 
og møte prosjektets usikkerhet. Det innebærer maksimalisering av sannsynligheten og 
konsekvensene av positive hendelser og minimalisering av sannsynligheten og 
konsekvensen av de negative hendelsene i forhold til målsetningen til prosjektet. /17/ 
 
PMI oppsumerer hovedkomponentene i et usikkerhetsstyringssystem på følgende måte: 
 

• Planlegge usikkerhetsstyring - innebærer bestemmelse om hvordan 
tilnærmingen og planleggingen av usikkerhetsstyringsaktivitetene skal være 

• Identifikasjon av usikkerhet – Innebærer å bestemme hvilke usikkerheter som 
kan påvirke prosjektet og dokumentasjon av deres egenskaper 

• Kvalitativ usikkerhetsanalyse – i dette steget utfører man en kvalitativ analyse 
av usikkerheter og betingelser for å prioritere deres påvirkning på prosjektets 
målsetninger 

• Kvantitativ usikkerhetsanalyse – Her måler man sannsynlighet og 
konsekvensen av usikkerhetene og beregner deres innvirkning på prosjektets 
målsetning  

• Planlegge tiltak mot usikkerhet – I denne delen utvikler man prosedyrer og 
teknikker for å øke mulighetene og redusere truslene mot prosjektets 
målsetninger. 

• Overvåking og styring av usikkerhet – Her overvåker man gjenværende 
usikkerhet, identifiserer nye usikkerheter, gjennomfører planer for reduksjon 
usikkerhet og evaluerer hvor effektive de er gjennom hele prosjektet.  

 
Disse hovedkomponentene kan enkelt illustreres som vist i figur 5. 
 

 
Figur 5: Oversikt over hovedkomponentene i usikkerhetsstyring i prosjekter  

/17/ (med modifikasjoner) 

 
For å utføre aktivitetene som er vist i figuren trenger man inndata og verktøy for å 
produsere resultater eller ”utdata”. Figur 6 viser et oversiktlig bilde av hva man trenger 
og hva som er resultatet i hver av hovedkomponentene som er vist i Figur 5.  
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Figur 6: Usikkerhetsstyringsprosessen 

/17/ 
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Norsk senter for prosjektledelse (NSP) har utarbeidet en artikkel om prosedyrer for 
usikkerhetsstyring. Denne artikkelen deler usikkerhetsstyringsprosessen i 7 trinn. Disse 
kan oppsummeres slik: /18/ 
 

1. Identifisering av usikkerhetsområder som kan påvirke målsetningen 
2. Analyse av konsekvenser av mulige utfall 
3. Rangering av kvalitative og kvantitative usikkerhetsområder, etablere en ”10 på 

topp- liste” 
4. Planlegging av aksjoner for redusering av sannsynlighet og konsekvenser for 

negative utfall og øke sannsynlighet og konsekvenser for positive hvis det er 
mulig.  

5. Iverksette aksjoner og oppfølging. Usikkerhetsstyring bør bli et fast punkt på 
agendaen og skal følges opp som andre prosjektaktiviteter. 

6. Oppdatering av usikkerhetsbildet i prosjektet. Nye usikkerhetselementer skal 
vurderes og inkluderes og avsluttede usikkerhetsområder skal fjernes fra listen. 

7. Periodisk rapportering. Usikkerhetsbildet i prosjektet uttrykkes gjennom 
histogrammer og profiler som viser utfallsrommet i usikkerhetsområder og 
endringene som skjer over tid.  

 
 
 
Usikkerhetsstyringen skal bli integrert som en del av prosjektets kontinuerlige 
styringsfunksjon og i tillegg skal være så lite byråkratisk som mulig, effektiv og praktisk 
målrettet. /18/ 
 
Det er mange felles trekk mellom det som omtales som en usikkerhetsstyringsprosess i 
litteraturen. PMI og NSP’s beskrivelser er to eksempler på nettopp dette.  
 
PMI har definert 8 kompetanseområder for fagområdet prosjektledelse. En mer utvidet 
forståelse av begrepet usikkerhet gir koblinger til disse 8 kompetanseområdene. 
Usikkerhet er en konsekvens av høy kompleksitet, mangelfull kompetanse om løsninger 
eller konsekvenser og mangelfull prosesskompetanse. I tillegg til dette finnes det 
usikkerhet i forhold som prosjektet ikke kan påvirke. Disse er forhold som er knyttet til 
for eksempel naturen, eller kontekstuell usikkerhet som ble nevnt tidligere i kapitlet. Hvis 
man legger til grunn at et prosjekt er usikkert av natur og at man må takle at man har 
ufullstendig informasjon underveis i et prosjektforløp, vil usikkerhetsstyringen omfatte 
langt mer enn de tre tradisjonelle styringsparametere, tid, kost og kvalitet. /16/ 
 
 
 



 13 

 
Figur 7: Usikkerhetsstyring PMI  

 /16/ 
 
Figur 7 viser de 8 kompetanseområdene som PMI har definert og hva de innebærer. 
Styringsparametere som man skal ta hensyn til er ikke lenger begrenset til tid, kostnad og 
kvalitet. Figuren viser andre parametere som kan være avgjørende i styring av usikkerhet. 
Faktorer som er på pilene viser eksempler på usikkerhetsfaktorer som kan knyttes til 
nevnte parametere. 
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4 Prosedyrer for usikkerhetsstyring i Reinertsen AS 
 
Reinertsen Olje og Gass har rutiner for håndtering av usikkerhet som en del av deres 
styringssystem. I dette kapittelet har det blitt beskrevet hvordan 
usikkerhetsstyringssystemet til Reinertsen er formet og hvordan 
usikkerhetsstyringsprosessen skal være i deres prosjekter. Denne delen tar for seg kun det 
som finnes av rutiner og prosedyrer. Vurdering av hvordan usikkerheten håndteres i 
praksis hos Reinertsen i senere kapittel. Figuren og tabellen i dette kapittelet er hentet fra 
dokumenter som ble mottatt av Reinertsen i forbindelse med oppgaven. 
 

4.1 Overordnet struktur av usikkerhetsstyringssystemet 
 
Usikkerhetsstyringssystemet til Reinertsen er en del av den overordnede styringssystemet 
som de har for ledelse av prosjekter. 
 
Usikkerhetsstyringssystemet i Reinertsen har som mål å avdekke usikkerheten i 
prosjektene og visualisere dem for at de riktige tiltakene skal iverksettes. Systemet skal 
ha fokus på både positiv og negativ usikkerhet altså både opp- og nedsidene av 
prosjektet.  
 
Usikkerhetsstyringen hos Reinertsen omfatter forberedelse/iverksettelse av tiltak for å: 
 

• redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser/forhold inntreffer 
• redusere konsekvensen dersom uønskede hendelser/forhold inntreffer 
• utnytte og forsterke muligheter dersom det inntreffer positive hendelser/forhold 

 
Den overordnede strukturen i usikkerhetsstyringsprosedyren er vist i Figur 8 og forklart 
deretter. 
 
I starten av prosjektet utpeker prosjektlederen en såkalt ”Risk Manager” (RM) som er 
ansvarlig for usikkerhetsstyringen. Det skal legges til at det er oppdragsgiverens Risk 
Management som er styrende i prosjektene. 
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Figur 8: Usikkerhetsstyringsprosedyren 
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• Identifisering og klassifisering 
 
Identifisering og klassifisering av usikkerhet gjøres fortrinnsvis ved hjelp av 
brainstormingsmøter. RM har ansvaret for å kalle inn til og gjennomføre brainstormingen 
innen to uker etter prosjektstart. I identifiseringsprosessen har Reinertsen en sjekkliste 
som skal benyttes. Denne listen følger med som vedlegg. (Vedlegg C) 
 
Når usikre elementer er identifisert multipliseres nivået for konsekvens (C) og 
Sannsynlighet (P) for å beregne risikoen. Konsekvensen (C) utrykker både konsekvensen 
i forhold til kost og tidsforsinkelser.  
 

• Top-ten liste og usikkerhetsregister 
 
På bakgrunn av gjennomgangen i identifisering– og klassifiseringsprosessen etableres det 
en risikoliste basert på størrelsen på risikoen som de usikre elementene utgjør for 
prosjektene (Tall for risiko = C x P). Deretter fastesettes en ansvarlig for den enkelte 
risiko. 
 

• Identifisering av ny risiko 
 
Nye risikoelementer som blir oppdaget underveis av ledere rapporteres på løpende basis 
til RM.   
 
 

• Aksjoner 
 
Ansvarlig for de forskjellige ansvarsområder skal defineres klart i dette trinnet. For hvert 
ansvarsområdet gjøres det konsekvensanalyser av nye risikofaktorer. Deretter defineres 
nødvendige aksjoner og gjennomføring av tiltak settes i gang.  Statusen rapporters jevnlig 
til RM. 
 

• Oppfølging 
 
RM har ansvaret for å følge opp risikolisten og usikkerhetsregistret. I tillegg har RM 
ansvaret for at de fastsatte aksjonene gjennomføres. 
 

• Rapportering 
 
Frekvens og innhold av rapportene bestemmes av prosjektlederen. RM har ansvaret for 
intern rapportering. I tillegg har RM ansvaret for eventuell ekstern rapportering i henhold 
til kontraktskrav.  
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• oppdatering 
 
Oppdatering innebærer gjennomgang av eksisterende risikopunkter for å vurdere om 
gjennomførte aktiviteter har forandret status for hver enkelt risikofaktor. Nye usikre 
faktorer skal tilføyes i tilfelle de har blitt identifisert. 
 
RM er ansvarlig for månedlig rapportering av risikoliste og eventuelt usikkerhetsregister. 

4.2 Analyser og oppfølging  
 
I Reinertsen deles usikkerhetsvurderingsprosessen i to deler. Den første delen omfatter 
etablering av et forenklet feiltrediagram og den andre innebærer etablering av et 
usikkerhetsregister som inneholder følgende informasjon: 

• Usikkerhetselementnummer 
• Beskrivelse av usikkerhetselement 
• Konsekvens karakteristika (kostnad, plan, HMS, kvalitet) 
• Usikkerhetsreduksjonsmål (korrektiv tiltak) 
• Usikkerhetselementansvarlig 
• Frist for tiltak 
• Status 

 
Analyseprosessen skjer i 6 trinn. Denne prosessen er oppsummert i Tabell 1 
 
Tabell 1 Analyseprosessen 
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Usikkerhetsbildet i prosjektet endrer seg etter hvert som prosjektet skrider fram i tid og 
detaljnivået endres. Derfor er det viktig med en oppfølgingsprosess som gjenspeiler disse 
endringene i usikkerheten. Arbeidet blir rapportert til prosjektledelsesteamet og blir fulgt 
deretter. Endringene skal innarbeides i samarbeid med alle involverte part, inklusiv 
kundens organisasjon. Oppfølging og kontrollen av risiko og usikkerhet for hele 
prosjektperioden skal foretas kontinuerlig og systematisk. 
 
 
 
 



 19 

5 Håndtering av usikkerhet i praksis hos Reinertsen AS 
 
I denne delen skal det beskrives hva som ble gjort for styring av usikkerhet i Heimdal- og 
Oseberg-prosjektene og hvordan det ble gjort. Reinertsen hadde en entreprenørrolle i 
disse prosjektene og hadde kontrakt for diverse modifikasjoner i feltene. 
 

5.1 Håndtering av usikkerhet i Heimdal-prosjektet 
 
I 1985 startet produksjonen på Heimdal. Feltet består av en integrert stålplattform og en 
stigerørplattform. Heimdal er et knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass. En 
rekke mindre olje- og gassfunn i området skal i tillegg kunne knyttes opp til denne 
infrastrukturen. /8/ 
 
Hydro (nå StatoilHydro) er operatør på Heimdal og i 2002 tildelte de en kontrakt til en 
verdi av om lag 330 millioner kroner til Reinertsen AS for topside-modifikasjoner på 
Heimdal-plattformene i forbindelse med Bygve/Skirne-utbyggingen. /9/ 
 
I 2006 fikk Reinertsen fikk kontrakten for utvikling av en Power generator på Heimdal. 
Dette prosjektet er case-prosjekt i denne rapporten. 
 
 

• Slik foregikk usikkerhetsstyring i Heimdal-prosjektet 
 
Datainnsamlingen fra Heimdal er basert på en felles besvarelse fra prosjektleder, 
prosjektkontroll-leder og engineeringsleder. 
 
I dette prosjektet har prosjektleder blitt valgt til å ta på seg Risk Manager rollen på grunn 
av mangel på ressurser.  
 
Kontraktinngåelsen for Heimdal skjedde i juni 2006, men første møte for identifisering 
og klassifisering av usikkerhet forekom først i august. I utgangspunktet skal et slikt møte 
arrangeres tidligere, men fellesferien like etter kontraktinngåelsen hindret dette. Derfor 
ble møtet utsatt til nærmere august.   
 
Deltakerne i møtet for identifisering og klassifisering av usikkerhet besto av 
disiplinlederne og områdelederne. Møtet besto av til sammen ca. 10 ledere. Dette møtet 
var det eneste møtet som ble arrangert for identifisering og klassifisering av usikkerhet 
internt i Reinertsen. Imidlertid var usikkerhet og risiko et eget diskusjonspunkt i 
disiplinmøte mellom Reinertsen Engineering og oppdragsgiver, Hydro.  
 
Flere tema ble diskutert i det interne møtet for identifisering og klassifisering av usikre 
elementer. Blant annet ble hele gjennomføringsfasen gjennomgått. I tillegg ble usikre 
faktorer knyttet til engineering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon diskutert. Deltagerne 
ble valgt ut ifra organisasjonskartet. 
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I identifiseringsprosessen ble sannsynlighet og konsekvens av usikre elementer fastsatt i 
henhold til risikomatrisen i standard prosedyren for styring av usikkerhet, PE 126-S 
(Vedlegg C). Det viser seg imidlertid at sjekklisten som virker å være sentralt i denne 
prosedyren ikke har blitt brukt. 
 
10 på topp-listen kom fram som en naturlig konsekvens av vurdering av sannsynligheten 
og konsekvensen til usikre elementer. Indeksen for sannsynlighet ganges med indeksen 
for konsekvens for å finne risikoen. Det er naturligvis høyest risiko knyttet til elementer 
med høyest verdi. Oppdatering av 10 på topp-listen skjer på månedlig basis.    
 
Åpne punkter i listen blir gjennomgått med ansvarlig person. I tillegg tas det en runde 
med disiplinledere og områdeledere på om det er nye usikre elementer som må innføres i 
listen. Dette gjøres ved ”cut-off” hver måned. Altså de punktene som ikke er av 
betydning lenger blir eliminert. 
 
Det har vært ingen bruk av grafiske hjelpemidler i usikkerhetssystemet. Det finnes 
eksempler på slike hjelpemidler i Reinertsens rutiner. Feiltre-diagram og Ishikawa-
diagram (fiskebeindiagram) har blitt nevnt og forklart som eksempel. Disse 
hjelpemidlene kan uttrykke usikkerhetsbilde på en meget oversiktlig måte.  
 
Det viser seg at det har vært lite fokus på positiv usikkerhet eller mulighetene som finnes 
i usikre elementer. Lederen har valgt å ha fokus kun på usikkerhetselementer som kan ha 
negative konsekvenser for prosjektet.  
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5.2 Håndtering av usikkerhet i Oseberg-prosjektet 
 
Oseberg- feltet startet produksjonen i 1988. Feltet omfatter de tre plattformene Oseberg 
A, B og D som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet, og 
Oseberg C. /10/ 
 
Hydro (nå StatoilHydro) er operatøren på Oseberg og de tildelte Reinertsen en 
modifikasjonskontrakt for oppkobling av satellittfeltet Oseberg Delta til Oseberg 
Feltsenter. Denne kontrakten hadde en totalverdi på 180 millioner kroner eksklusive 
opsjon.  
 
Prosjektet omfatter modifikasjoner for knytting av Oseberg-Delta produksjonen til 
eksisterende prosessanlegget på plattformen.  
 
Utbyggingsplanene for Oseberg Delta i Nordsjøen ble godkjent av regjeringen i 
september 2005. 
 
Feltet befinner seg 15 mil vest for Bergen og skal bygges ut med en brønnramme på 
havbunnen. Brønnstrømmen skal transporteres til prosessanlegget på Oseberg D-
plattformen gjennom to rørledninger./11/ 
 

• Slik foregikk usikkerhetsstyringen i Oseberg-prosjektet 
 
Datainnsamlingen for Oseberg er basert på besvarelsene fra Risk Manager og 
prosjekteringslederen i prosjektet.  
 
I Oseberg, i likhet med Heimdal, har det blitt valgt en Risk Manager som også hadde 
andre oppgaver. I Oseberg har planleggingslederen blitt valgt som Risk Manager.  
 
Identifisering og klassifisering av usikre elementer startet etter at de fleste lederne i 
prosjektet var mobilisert. Dette skal angivelig være 3-4 uker etter kontraktstildeling.  
Prosjektlederen og Risk Manageren hadde oppgaven om å velge deltakere. Alle ledere i 
prosjektet samt disiplinlederne deltok i møtet. Møtet ble gjennomført med til sammen ca. 
20 ledere.  
 
Det ble arrangert 3 møter i identifiserings- og klassifiseringsprosessen. Første gikk ut på 
identifisering av usikre elementer. I andre møtet ble usikre elementer klassifisert og 
sortert. Gjennomgang av det som hadde blitt gjort i de tidligere møtene skjedde i et 3. 
møte for å se om det helhetlige bildet av usikkerheten stemmer.  
 
 Til å begynne med foretok prosessledere en ”brainstorming” i ressursgruppen. Alle 
ledere som var i prosjektet fra Reinertsen deltok i denne prosessen. Sjekklisten i PE 126-
S (Vedlegg C) ble benyttet som supplement i denne prosessen for identifisering av usikre 
forhold. Deretter ble forholdene som gruppen hadde kommet fram til sortert og revidert 
(slettet/slått sammen). Prosjektledelsen, prosjekteringsleder, innkjøpsleder, 
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prosjektstyringsleder og Risk Manager (planlegger) klassifiserte derved usikre elementer 
ved å finne risikoklassen til enhver usikker faktor. Til dette ble risikomatrisen i PE 126-S 
benyttet(vedlegg C).  
 
Risikoklassen ble bestemt ved å finne sannsynligheten og konsekvensen til enhver faktor 
og multiplisere dem sammen. Sannsynligheten og konsekvensen var basert på de 
subjektive vurderingene til ledere som deltok.  
 
Etter klassifiseringen av 10 på topp- listen foretok ledelse en ny runde for å se om det 
helhetlige bildet av usikkerheten stemmer. 10 på topp- listen ble presentert i et ”allmøte” 
for alle lederne som var tilstedet. Identifisering av tiltak ble påstartet etter dette. Det er 
viktig å påpeke at begrepet 10 på topp- liste ikke har blitt sett på så bokstavelig. Listen 
inneholdt mer enn 10 poster.  
 
I hele denne perioden var kunden tett på, men de deltok ikke i selve møtene. Resultatet av 
de interne møtene hos Reinertsen ble presentert for dem i egne møter. Etter hvert ønsket 
kunden å samkjøre deres liste mot Reinertsen sine usikkerhetsanalyser i et forsøk på å 
finne gode tiltak i felleskap. 
 
10 på topp- listen ble revidert på månedlig basis. Det har vært forsøk på å oppdatere 
usikkerhetsbilde hver 14. dag, men på grunn av sterk økning i byråkratiet ble det bestemt 
å fortsette med månedlig rapportering. Risk Manger hadde ansvaret for revidering av 
denne lista. I forberedende månedsmøte ble status for risiko og tiltak gjennomgått, men 
største delen av jobben hvilte på Risk Manageren.  
 
Grafiske hjelpemidler som for eksempel histogram på utvikling av antall grønne, gule og 
røde søyler (forskjellige nivå av risiko) har blitt brukt i Oseberg- prosjektet ikke minst for 
å presentere usikkerhetsbildet og statusen for kunden.  
 
I Oseberg prosjektet har det imidlertid vært problemer knyttet til tiltakene, spesielt de 
store og viktige. Antall tiltakene har etter hvert blitt flere og flere uten å ha smidige 
verktøy for håndtering av disse og knytte dem til risikoen. Reinertsen følte på dette 
tidspunktet at prosjektet har mistet grepet på tiltakene og nytten ble vesentlig redusert. 
Kundens engasjement og iver på usikkerhetsstyring førte i tillegg til at det ble for mye å 
administrere.  
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6 Praksis vs. teori 
 
I denne delen foretas det en vurdering av hva som har blitt gjort, i forhold til styring av 
usikkerhet i prosjektene Oseberg og Heimdal, som avviker fra det Reinertsen har i sine 
rutiner og hvordan det er gjort. 
 
Det er imidlertid ikke et mål å gå i detaljer og finne de små avvikene. Ulike prosjekter 
krever forskjellige styringsmåter og det er ikke alltid enkelt å finne fasitsvarene i 
prosedyrene og rutinene. 

6.1 Utfordringer, teori og praksis 
 
Utfordringene som er knyttet til usikkerhetsstyring kan knytes opp mot tre faktorer: 
 

1. Mennesker 
2. Rutiner og prosedyrer 
3. System- og dataverktøy 

 
Jeg vil nå se litt nærmere på disse faktorene for å finne ut av hvor den største delen av 
utfordringen til Reinertsen ligger. 
 

6.1.1 Mennesker  

 
Utfordringer knyttet til mennesker innebærer hva man gjør i praksis. Det handler om 
holdninger, kompetanse og erfaringer hos de menneskelige ressursene som Reinertsen 
har. Vi har sett at usikkerhetsstyringsprosessen har vært forskjellige i case-prosjektene. 
Med tanke på at begge prosjektene tar utgangspunkt i samme prosedyrer og at 
dataverktøyene som er tilgjengelig er lik i begge prosjektene, kan man nevne at 
menneskelige ressurser er den største årsaken til forskjellene i usikkerhetsstyringen i 
disse prosjektene. Videre skal vi analysere usikkerhetsstyringen i prosjektet med fokus på 
menneskenes rolle. 
 
I prosedyrene nevnes det at det første møte for identifisering og klassifisering av 
usikkerhet skal forekomme innen to uker etter prosjektstart. Undersøkelsen viser at ledere 
har hatt forskjellige oppfatninger av når prosjektstarten er. I tillegg har det oppstått 
problemer som for eksempel fellesferie som har hindret lederne å sette i gang et slik 
møte. Dette punktet i prosedyren er bare for å gi et estimat på når brainstormingen skal 
skje og har ikke stor betydning i usikkerhetsstyringen, men når punktet kan oppfattes så 
varierende er det bedre å enten spesifisere når prosjektoppstarten er eller å avgjøre et 
annet kjent milepæle som utgangspunkt for møtetidspunktet. Kontraktinngåelse eller 
utnevning av prosjektleder er eksempler på milepæler som ikke kan oppfattes subjektivt. 
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Møtet for identifisering og klassifisering av usikkerhet har blitt arrangert i begge 
prosjektene, men omfanget av dette møtet er langt større i Oseberg. Oseberg har hatt flere 
folk i sitt ressursteam og har hatt flere møter.  
 
I prosedyrene er det nevnt at man kan benytte seg av grafiske hjelpemidler for å få et 
bedre helhetlig bilde av usikkerhetsmomenter. Oseberg har kommet med flere kreative 
måter for å fremstille usikkerhetsbildet. De har brukt grafer som forteller for eksempel 
om hvor mange kritiske, middelskritiske og ikke kritiske usikkerhetselementer man har 
hver måned (Vedlegg D). Dette er ikke minst et sterkt bidrag til å gi kunden et bilde av 
hvordan usikkerheten i prosjektet er og hvordan den forandrer seg fra måned til måned. 
Dette bidrar til økt kunde tilfredshet. Grafiske hjelpemidler har derimot ikke vært brukt i 
Heimdal-prosjektet.  
 

6.1.2 Rutiner og prosedyrer 

 
Reinertsen har utarbeidet sine rutiner for håndtering av usikkerhet i prosjekter. Formålet 
med rutinene, som nevnt, er å gi retningslinjer for hvordan usikkerheten skal håndteres i 
prosjekter. Det er likevel observert at i visse tilfeller, kan en bedre og mer nøyaktig 
beskrivelse av hva som skal gjøres, gjør retningslinjene enda klarere.  
 
I begge prosjektene har det blitt utnevnt Risk Manager. Å utnevne en Risk Manager er i 
følge rutinene et startpunkt i usikkerhetsstyringsprosessen. I begge prosjektene har Risk 
Manageren også andre roller og oppgaver i prosjektet. Det at Risk Manager i tillegg har 
andre roller og oppgaver i prosjektet er ikke nødvendigvis noe som svikter hans evne til å 
styre usikkerhet. Det er derimot en god ide å ha Risk Management som hovedoppgave. 
Slik får man større fokus på nettopp denne oppgaven.  
 
Fremgangsmåten for identifisering av usikkerhet har vært i stor grad lik i begge 
prosjektene. Begge prosjektene har fulgt prosedyren. Det er nødvendig å merke her at 
sjekklisten for risikomomenter ikke har blitt brukt i Heimdal. I Oseberg har denne 
sjekklisten blitt bruk som supplement. En slik sjekkliste er rett og slett laget til å brukes 
som supplement. Prosjekter er forskjellige og et punkt som er meget vesentlig i 
sjekklisten for et prosjekt er ikke nødvendigvis viktig i et annet prosjekt. Derfor er det bra 
å supplere med denne sjekklisten.  
 
Det er ikke nevnt noe i prosedyrene som er mottatt om hvordan teamet skal komme fram 
til nivå for konsekvens og sannsynligheten. Det er flere metoder og måter som kan brukes 
i denne sammenhengen. De fleste er i mer eller mindre grad basert på subjektive 
vurderinger av ledere og er basert på trinnvisprosessen. Dette kalles en ”guestimate”. 
Dvs. en subjektiv vurdering basert på faglige vurderinger eller overslag og intuitive 
gjetninger./12/ Denne metoden er metoden som blir brukt for å gi et anslag når man 
beregner usikkerheten i de fleste tilfeller. 
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Reinertsen har nevnt positiv usikkerhet i sine prosedyrer. I Oseberg har det blitt satt vekt 
på denne faktoren. I Heimdal har det derimot ikke blitt satt noe fokus på positiv 
usikkerhet. Undersøkelsen viser at ledere har i tilfeller utvekslet begrepet usikkerhet med 
risiko. Når man bruker begrepet usikkerhet må man være klar over at usikkerhet også 
innebærer usikre faktorer som kan bidra positivt til prosjektet. Positiv usikkerhet skal 
legges vekt på for å gi et mer korrekt bilde av hvordan overleveringsfristen og budsjettet 
blir truet av usikre elementer. 

6.1.3 System- og verktøy 

 
En stor utfordring som møtte RM i Oseberg-prosjektet var det at tiltakene ble 
uoversiktlige og uhåndterlige. De usikre elementene som blir identifisert krever tiltak og 
det er ikke alltid det finnes en enkel tiltak å velge. Etter hvert som tiltakene kom på plass 
ble det så mange av dem i enkelte poster at de ble uoversiktlige og ikke håndterbare og 
tiltakene blir verdiløse. Å ha mange tiltak er ikke nødvendigvis negativt, men verktøyet 
som Reinertsen brukte (MS Excel) var ikke egnet til dette formålet. Det blir sett nærmere 
på dette problemet i kapittel 7. 
 
I prosedyrene er det nevnt at 10 på topp-listen skal bli oppdatert hver måned. RM er 
ansvarlig for dette. I Heimdal har de fulgt dette og oppdaterer listen månedlig. I Oseberg 
har de hatt et forsøk på oppdatering av denne listen hver 14. dag. Dette har ført til mye 
byråkrati og arbeidet har vært mer enn det gevinsten er verdt. De har dermed gitt opp 
dette og gått tilbake til månedlig rapportering. Det er meget positivt at det har blitt prøvd 
nye prosedyrer. Det som kan nevnes her er at det ikke har blitt en vurdering i etterkant for 
å finne ut av hvorfor det har blitt for mye arbeid og om det finnes muligheter for å 
forbedre rutinene slik at det blir mulig å levere en oppdatering hver 14. dag uten at det 
skal føre til store mengder med data som er vanskelige å håndtere eller at det blir for mye 
arbeid. Det har blitt foreslått en ide om et dataverktøy som Reinertsen kan eventuelt 
utvikle og prøve i kap. 7. 
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7 Forslag til endring og forbedring 
 
I denne delen foreslås det noen endringer som kan forbedre og effektivisere 
usikkerhetsstyringen i Reinertsen. I tillegg drøftes dagens system hos Reinertsen og jeg 
skal se litt nærmere på ”bransjens beste praksis”. 
 
Størrelsen på denne prosjektoppgaven har satt begrensninger på hvor dypt jeg kunne sette 
meg i bedriftens prosedyrer. I tillegg har begrensninger på ressurser fra prosjektene, som 
deltok i undersøkelsen, ført til at datainnsamlingen ikke gir noe sterkt statistisk grunnlag 
til å trekke en felles konklusjon som gjelder hele organisasjonen. Likevel er det mulig å 
basere seg på de dataene man har og uttrykke sin mening om hva som gjøres bra og hva 
som trenger mer arbeid i framtiden. 
 
Endringene som kan gjøres hos Reinertsen kan deles i tre forskjellige typer: 
 

1. Endringer med fokus på mennesker 
2. Endringer i prosedyrer 
3. Endringer i verktøy og metoder 

 
Basert på det som er observert fra porsjektene Heimdal og Oseberg kan man fortelle om 
forbedringspotensialene i usikkerhetsstyringssystemet. Først skal dagens system i 
Reinertsen og ”bransjens beste praksis” settes på spiss her. 
 

7.1 Dagens system og bransjens beste praksis 
 
Reinertsen har tatt usikkerhetsstyringen på alvor og satser på å forbedre denne i 
prosjektene sine. Dagens system fungerer bra. Prosedyrene overlater en god del til ledere 
i prosjektene, men samtidig gir gode retningslinjer. Dette medfører større frihet hos 
lederne og da er det nødvendig med god kunnskap og kompetanse om tema i 
ledelsesteamet.  
 
Dagens dataverktøy har sine begrensninger. Fordelen med MS Excel er at den har stor 
tilgjengelighetsgrad og er brukervennlig. Excel er et suverent verktøy for håndtering av 
talldata, men når det gjelder tekstdata har Excel sine begrensninger. Store mengder med 
tekstdata er vanskelige å håndtere i Excel og det har ledere i prosjektene lagt merke til. 
Det er derved opp til Reinertsen å analysere behovet for og lønnsomheten til et nytt 
dataverktøy.  
 
Det er mange bedrifter i bransjen som har satsning på usikkerhetsanalyser. Det er ikke 
enkelt å avgjøre hvem som har den beste praksisen. Statoil bruker for eksempel et 
dataprogram som er utviklet til usikkerhetsanalyser. AF Gruppen har stort fokus på 
positiv usikkerhet og mener at ved å ta positiv usikkerhet med i deres beregninger har de 
mulighet til å komme med lavere anbud./7/ Fremgangsmåten i usikkerhetsanalyser er 
derimot ganske likt i de fleste bedriftene. Det er derfor vanskelig å uttale seg om hva som 
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regnes som beste praksis i bransjen. Beste praksis er i mindre grad avhengig av hva som 
gjøres, men hvordan det gjøres. Dette fordi som nevnt fremgangsmåten er ganske likt i de 
fleste tilfellene. 
 
Som vi ser i case-prosjektene, har begge utgangspunkt i samme prosedyrer, men hvordan 
det har blitt gjort i praksis avviker fra hverandre. I koordineringsmøtet med Reinertsen 
kom det fram at det ikke er av deres interesse å finne ut av hva bransjens beste praksis er 
og hvordan de ligger an i forhold til det, men i stedet ønsket de at det skulle settes litt mer 
lys på hva som kan være årsaken til suksessen til Oseberg til tross for at prosjektet har 
overskredet i både pris og tidsfrist, mens Heimdal ikke omtales som en like stor suksess 
som Oseberg. Derfor har jeg utarbeidet en artikkel om ”Suksess eller Fiasko” som er lagt 
ved som (Vedlegg A) 
 

7.2 Endringer med fokus på mennesker   
 
Tidligere nevnte vi har dagens system gir retningslinjer og overlater en del til ledere i 
prosjekter. Det er viktig å utvikle ledernes kompetanse i område gjennom arrangering av 
kurs eller deltagelse i eksterne seminarer og konferanser. Norsk senter for prosjektledelse 
er en arena for utvikling av kompetanse i prosjektledelse og har publikasjoner og 
konferanser som kan brukes til å forbedre og oppdatere kunnskapen hos ledere.  
 
Som nevnt i tidligere kapittel, viser resultatet til undersøkelsen at ledere har forskjellige 
oppfatninger om hva usikkerhetsstyrig innebærer. Usikkerhetsstyring og risikostyring er 
ikke like begrep. I usikkerhetsstyringen ser man, i tillegg til risikoen som kan true 
prosjektet, mulighetene som finnes i usikre faktorer. Når noen av lederne omtaler sitt 
arbeid som usikkerhetsstyring og samtidig svarer at det ikke har vært fokus på positiv 
usikkerhet kan det antydes at enten ledere ikke har vært innblandet i hele prosessen eller 
at de ikke oppfatter positiv usikkerhet som en del av usikkerhetsstyringsprosessen. Derfor 
er det anbefalt at organisasjonen setter ressurser på kurs til ledere eller i det minste gjør 
dem oppmerksomme på hva usikkerhetsstyring innebærer gjennom oppslagsverk, 
nyhetsbrev og lignende.  
 

7.2 Endringer i prosedyrer og rutiner 
 
Undersøkelsen viser at det ikke er stort fokus på ressursgruppen, altså gruppen som skal 
identifisere usikkerheten. Klakegg argumenterer sin påstand om behovet for et bredt 
utvalg av ressurspersoner i sin bok ”trinnvisprosessen” på denne måten: /12/ 
 

• Flere tenker bedre og har større og bredere erfaring 
• Bred erfaring gir ulike vinklinger og åpner for at problemet skal sees på fra alle 

sider 
• Bredt sammensatt erfaring trengs for å kunne gi gode faglige vurderinger av alle 

poster 
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• Bred sammensetning fagmessig, alders- og erfaringsmessig vil dempe, evt. 
balansere tendenser til ensidig optimisme eller pessimisme og skaffer nok 
spredning i anslagene. 

 
Det er viktig å bruke tid på å finne de riktige personene til ressursgruppen. I Reinertsen 
virker det som ressursgruppa er mer posisjonsbasert enn personlighetsbasert. 
Disiplinledere, prosjektstyringsgruppa og prosjektlederen som er prosessleder er ofte de 
som danner ressursgruppen. Det er klart at i en slik gruppe er det ingen mangel på 
erfaring eller faglig bakgrunn, men det er fare for lik tankegang og samme vinkling på 
saken. Derfor anbefales det sterkt å bruke god tid på å plukke opp medlemmer av 
ressursgruppen ettersom dette kan være sterkt utslagsgivende i resultatet til vurderingene. 
Om gruppestørrelsen kan det nevnes at ”gruppen skal være stor nok til at de nødvendige 

ressursene er tilstede, lite nok til at alle føler ansvar og kan delta aktivt.” /12/ 
 
Krav om bruk av grafiske hjelpemidler er noe som kan forbedres. I Oseberg har de 
kommet med kreative løsninger for å fremstille usikkerhetsbildet grafisk. Dette vil være 
til stor hjelp for både de som styrer usikkerheten og for kunden som trenger et helhetlig 
bilde av usikkerheten. En enkel graf forteller kunden mye mer enn mange tall og 
bokstaver og forklaringer. Grafene gir i tillegg oversikt og gjør det mulig å se utviklingen 
i usikkerhetsbildet.  
 
Reinertsen kan sette i gang en undersøkelse for å forbedre sjekklisten i PE 126-S. I denne 
undersøkelsen kan ledere som har brukt denne listen komme med tilbakemeldinger og de 
som ikke har brukt det kan komme med begrunnelse slike at listen kan forbedres. Et slik 
verktøy er noe som kan bidra sterkt i å gi struktur til brainstormingen og er derfor 
anbefalt. 
 

7.3 Endringer i verktøy 
 
Mange av problemene og utfordringene som Reinertsen møter i sine prosjekter er ikke på 
grunn av mangler i rutiner og prosedyrer. Rutinene og prosedyrene er forholdsvis gode og 
de blir gjennomført i praksis også, men det oppstår likevel vanskeligheter som ikke kan 
knyttes til verken rutinene eller mennesker. Mange av disse problemene kan knyttes til 
verktøy som ledere i Reinertsen har til rådighet.  
 
Et av problemene som kan oppstå i en prosjektorganisasjon er at forskjellige ledere har 
møter med hverandre og kommer fram til usikre elementer i prosjektet som skal føres inn 
i usikkerhetsregisteret og følges opp med tiltak. Etter mange møter blir det mange usikre 
faktorer som har blitt oppdaget, men ingen som har oversikt over alle. Det er praktisk talt 
umulig for RM å delta i alle disse møtene. I kap. 7.3.1 har det blitt foreslått et nytt 
dataverktøy som kan håndtere dette problemet til en viss grad. 
 
Et annet problem som ikke kunne takles med tilgjengelige verktøy i Oseberg var antall 
tiltak. Etter hvert som usikre faktorer blir oppdaget, kommer ansvarlige personer med 
tiltak for å takle situasjonen. Antallet av tiltak blir etter hvert så høyt at man mister 
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oversikten over tiltakene og tiltakene blir verdiløse. Det Reinertsen hadde som verktøy 
der var MS Excel. Det finnes ingen dataprogram som er laget for å takle nettopp dette 
problemet. Det Reinertsen kan få til er å sette i gang et prosjekt for utarbeidelse av et 
dataverktøy som har flere funksjoner og som kan blant annet takle dette problemet. 
Reinertsen har flere utfordringer i prosjektene som kan takles med et spesialutviklet 
dataprogram.  
 
En annen utfordring som kan forenkles med et nytt dataverktøy er revidering av 10 på 
topp- listen. Dette er et krevende arbeid som gjøres på månedlig basis i de fleste 
prosjektene. Usikkerhetsstyring er en dynamisk prosess. Hvis det kan være mulig å 
oppdatere 10 på topp listen kontinuerlig vil vi få et oppdatert usikkerhetsbilde til enhver 
tid. Dette kan bli aktuelt med et spesiallaget dataprogram.  
 
Siste utfordringen i denne omgang som kan bli forenklet av et nytt dataverktøy er 
grafiske hjelpemidler. Som nevnt et oversiktlig bilde av usikkerheten og ikke minst 
utviklingen til usikkerheten kan bidra til ganske mye.  

7.3.1 Nytt dataverktøy 

 
Å utvikle et nytt dataverktøy har også sine utfordringer og komplikasjoner. Spesifikke 
krav skal stilles til funksjonene og etter at programmet er ferdig utviklet står utfordringer 
med implementeringene som neste i rekka. Bedriften trenger å sette i gang en vurdering 
av behovet i første omgang.  
 
Reinertsen har i utgangspunktet vist behov for tre spesifikke funksjoner som bør være 
med i programmet. 
 

1. En funksjon som kan sortere tiltakene på en oversiktlig måte.  
2. En funksjon som kan oppdatere 10 på topp- listen kontinuerlig. 
3. En funksjon for plotting av div. grafer og grafiske hjelpemidler. 

 
Foreløpig skal fokuset være på disse tre behovene og det skal gis et lite innblikk i 
hvordan programmet kan fungere. Utvikling av et fullverdig dataprogram er et større 
prosjekt enn det tid og ressurser tillater i denne oppgaven. Det er derimot noe som kan 
jobbes videre med i en eventuell hovedoppgave. 
 
 

• Sortering av tiltak 
 
Etter at usikre faktorer er identifisert deles de i forskjellige poster. For hver post som 
legges inn skal det utarbeides tiltak. Disse tiltakene kan etter hvert bli så mange at det blir 
uoversiktlige og tiltakene blir verdiløse. 
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Slik kan et nytt program redusere eller eliminere problemet: 
 
For hvert tiltak som skal legges inn må personen som legger inn tiltaket fylle ut et lite 
skjema som inneholder informasjon om for eksempel hvem som er ansvarlig person, 
hvilket fagfelt skal utføre tiltaket, fristen, hvem som har lagt inn tiltaket og eventuelle 
andre opplysninger. Slik kan folk med tilgang til databasen sortere tiltakene etter alle 
disse kriteriene og finne ut tiltakene som er relevant for dem. Da får man et begrenset 
antall med relevante tiltak istedenfor en uoversiktlig liste med alle tiltakene. 
 
 

• 10 på topp- listen 
 
10 på topp- listen er et resultat av estimerte verdier for sannsynlighet og konsekvensen til 
usikre faktorer. 
 
Når en usikker faktor skal legges inn i programmet skal, som nevnt, flere opplysninger 
om faktoren føres inn. Blant disse kan det være sannsynligheten og konsekvensen av den 
usikre faktoren. Disse er ikke låst og kan forandres til en hver tid. En annen funksjon kan 
for eksempel være muligheten for innføring av et system for sannsynligheter som er 
konstant i hele prosjektets forløp, sannsynligheter som blir lavere etter hvert og 
sannsynligheter som øker etter hvert. Slik kan systemet regne ut et estimat for 
sannsynligheten til en hver tid og oppdatere risikoen (sannsynlighet x konsekvens) og 
deretter 10 på topp- listen. I tillegg kan sannsynligheten og konsekvensen bli manuelt 
justert av ansvarlige personer som vurderer dem kontinuerlig. Da har man en 10 på topp- 
liste som er oppdatert hele tiden. 
 
I tillegg kan programmet åpne muligheter for en egen 10 på topp- liste i de forskjellige 
fagområdene. Postene skal inneholde opplysninger om hvilke/hvilket fagfelt usikre 
faktoren hører til og de kan derfor sorteres deretter.  Dette gir disiplinlederen mulighet til 
å se hva som truer arbeidet hans/hennes og få et dypere bilde av usikkerheten i 
hans/hennes område. 
 

• Grafiske hjelpemidler 
 
Grafiske hjelpemidler er som nevnt viktig for å få et ryddig og oversiktlig bilde av 
usikkerheten og utviklingen i usikkerhetsbildet. Enkle grafer kan leses av hvem som helst 
og gir derfor et bidrag til at alle kan forstå hva som truer prosjektet og hvor mulighetene 
ligger. De hjelper kunden også med å få en oversikt over usikkerheten, noe som øker 
kundetilfredsheten. Derfor er det viktig å få med dette middelet i dataverktøyet.  
 
Programmet kan ha mulighet til å plotte forskjellige type grafer i lik linje med MS Excel, 
men forskjellen kan være det at disse kan fremstilles på et eget ”dashbord”. Hvilke 
parametere som skal vises i dashbordet kan velges av RM som styrer programmet. Det 
kan for eksempel være bilder som viser antall kritiske elementer, vektet risiko, antall 
elementer som har frist i nær framtid, kritiske elementer i hvert fagfelt, antall endringer i 
løpet av siste uken, måneden og lignende.  
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Så langt virker programmet som en spesialutviklet versjon av MS Excel, men med flere 
tilleggsfunksjoner. Disse er blant annet andre applikasjoner enn de som begrenser seg til 
usikkerhetsstyring kan programmet blir noe som er verdt å vurdere i bedriften.  
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8 Konklusjon 
 

8.1 Problemstillingen 
Denne oppgaven er en prosjektoppgave som dekker 15 studiepoeng i det 9. semesteret av 
sivilingeniørstudiet på NTNU i Trondheim. Oppgaven er skrevet i samarbeid med 
Reinertsen Olje og Gass. Oppgaven har tatt for seg usikkerhetsstyringen i Reinertsen. 
Reinertsen har rutiner og prosedyrer for styring av usikkerhet og målet med oppgaven har 
vært å avdekke hvordan disse prosedyrene utføres i praksis og hva som er eventuelle 
punkter i deres usikkerhetshåndteringssystem som kan endres og forbedres. Oppgaven 
starter med litteraturstudier om temaet usikkerhetsstyring. Deretter har det blitt forsøkt å 
få innsyn i Reinertsen sine prosedyrer og rutiner og å finne ut av hvordan Reinertsen vil 
at usikkerheten skal styres i deres prosjekter. To prosjekter har blitt tildelt som case-
prosjekter for å studere hvordan usikkerhetsstyringen fungerer i praksis. Etter en 
spørreundersøkelse kunne avviket mellom det som står i prosedyrer og rutiner og det som 
gjøres i praksis analyseres. Etter analysen var det mulig å komme med forslag om 
endringer som kunne gjøres i systemet.  
 

8.2 Funn og resultater 
 
Studier av Reinertsen sine prosedyrer viste at den overordnet strukturen i 
usikkerhetsstyringssystemet deres følger det som finnes i litteratur om tema. Systemet 
kan enkelt forklares slik: 
 
Prosessen starter med å utpeke en Risk Manager. Deretter settes det opp et ressursteam 
som deltar i et møte for å identifisere og klassifisere usikkerheten. Ledelsesteamet 
etablerer deretter et usikkerhetsregister og en såkalt 10 på topp- liste. Deretter utarbeides 
det tiltak for usikre elementer. Identifisering av nye usikkerheter skjer kontinuerlig i 
prosjektet. Elementene i usikkerhetsregistret følges opp. Spesielt fokus skal settes på 
elementene i 10 på topp- listen. Statusen rapporteres kontinuerlig og ny riskgjennomgang 
og oppdatering skal skje på månedlig basis.  
 
I praksis følges retningslinjene som prosedyrene gir. Det er likevel mye som blir overlatt 
til ledelsesteamet. Undersøkelsen viser at den overordnede strukturen i rutinene blir holdt 
i begge prosjektene. Det er derimot tydelige forskjeller i detaljer når det gjelder 
usikkerhetsstyringen i praksis hos Reinertsen. Møtene blir holdt og usikkerheten blir 
kontinuerlig rapportert i begge prosjektene, men i Oseberg ser man tydelige tendenser på 
å gjøre mer for å styre usikkerhet. Oseberg har hatt et mer omfattende møte for 
identifisering og klassifisering av usikkerhet. De har hatt fokus på å holde kunden 
oppdatert om usikkerhetsbildet og de har brukt grafisk hjelpemidler for å se utviklingen i 
usikkerhetsbildet over tid. I Heimdal-prosjektet har rutinene blitt fulgt i stor grad og den 
overordnede strukturen er som nevnt beholdt, men rutinene og prosedyrene er der for å gi 
en retningslinje om hvordan usikkerhetsstyringen skal gjøres. Det er lite tegn på like gode 



 33 

tendenser for styring av usikkerhet i Heimdal-prosjektet. Undersøkelsen gir inntrykk av at 
de baserte seg kun på prosedyrene og rutinene i Heimdal. 
 
Videre ble utfordringene knyttet til usikkerhetsstyring i Reinertsen drøftet. Utfordringene 
blir knyttet til 3 faktorer: 
 

1. Mennesker  
2. Prosedyrer og rutiner 
3. System– og dataverktøy 

 
Utfordringene knyttet til mennesker avhenger av kompetanse og holdningen til 
menneskene som jobber i prosjektet. Som vi så hadde både Heimdal og Oseberg 
utgangspunkt i samme rutinene og hadde tilgang til samme verktøy, men 
usikkerhetsstyringen i disse to prosjektene var forskjellige. Det er direkte knyttet opp til 
den menneskelige delen av utfordringene. Hvis rutiner bare skal gi retningslinjer og 
overlate resten til ledelsesteamet, må det gjøres et forsøk på å etablere den ønskede 
positive holdningen i teamet og kvalitetssikre/utvikle kompetansen som er tilgjengelig. 
God kontakt med NSP (Norsk Senter for Prosjektledelse) ble foreslått som et alternativ 
for kompetanseutvikling og nettverksbygging.  
 
Prosedyrene og rutinene gir relativt gode retningslinjer. Likevel var det noen detaljer som 
kan forbedres. Det er foreslått å utføre en undersøkelse for å forbedre sjekklisten som 
eksisterer i dagens system for identifisering av usikkerheten. En bedre forklaring kan 
utarbeides for hvordan sannsynlighet og konsekvens kan anslås. Det finnes i tillegg 
dataverktøy i markedet som kan forbedre dette. Prosedyrene sier lite om fokuset på 
positiv usikkerhet. Usikkerhet har to sider, en positiv side som er muligheter og en 
negativ side som er risiko. Det er lite fokus på muligheter i prosedyrene noe som fører til 
at prosjektledere heller ikke legger stor vekt på denne. Det er derfor viktig at positiv 
usikkerhet komme fram som en vesentlig del av usikkerhetsstyringen og blir integrert i 
usikkerhetsstyringssystemet.  
 
Dataverktøyet som brukes i prosjektene nå er MS Excel. Dette programmet har stor grad 
av tilgjengelighet og er gangske brukervennlig. Programmet er godt på behandling av 
talldata, men har sine mangler når det gjelder tekstdata. I usikkerhetsstyringen har man en 
kombinasjon er disse. Dette fører til at programmet gir sine begrensninger som verktøy. 
Det ble foreslått å utvikle et nytt dataprogram som kan hjelpe ledere i stor grad. Det er nå 
opp til Reinertsen å vurdere lønnsomheten og behovet.  
 

8.3 Videre Arbeid 
 
Denne oppgaven hadde sine begrensninger i form av tid og ressurser. Litteraturstudier 
hadde sine begrensninger i tid. Det er mye stoff som har blitt skrevet, men ikke alt kunne 
gjennomgås. Kunsten var å finne de mest relevante og mest reliable stoffene.  
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Det er mye som ikke ble avdekket. Det var to prosjekter som ble tildelt som case-
prosjekter og det var få individer som stilte opp som deltakere i undersøkelsen. Et større 
utvalg av deltakere kunne hatt sitt utslag på resultatene, men i og med at de som deltok i 
undersøkelsen var ledere som var aktive i usikkerhetsstyringsprosessen i løpet av 
prosjektet, kan man regne innsamlede data som valide nok.  
 
Mange av funnene kan man ta videre til neste steg og forsøke å finne løsninger til. Det er 
noen detaljer som lett kan fikses med små justeringer og samtidig er det større 
utfordringer som må vurdere nærmere. Dataverktøyet som er foreslått krever store 
forbedringer i tilfelle det skal utvikles. Videre kan Reinertsen også satse på evaluering av 
flere prosjekter for å sjekke om det finnes like utfordringer som blir utslagsgivende i flere 
prosjekter.  
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Vedlegg A 
 
Denne artikkelen er utarbeidet etter ønske fra Reinertsen om å se nærmere på hva som 
er årsaken til at Oseberg-prosjektet blir omtalt som en stor suksess til tross for tid- og 
kostnadsoverskridelser, mens Heimdal ikke regnes som en like stor suksess. 

 
Suksess eller fiasko 
 
Begrepene suksessfaktorer, fallgruver og suksesskriterier har blitt benyttet i litteraturen 
innen prosjektledelse. De målbare kriteriene som i etterkant kan fortelle om prosjektet har 
vært en suksess eller fiasko er suksesskriterier. Faktorer som har vært med å bidra til 
suksess eller faktorer som man må ha med seg for å sikre suksess er omtalt som 
suksessfaktorer. /13/   Asbjørn Rålstadås nevner i ”praktisk prosjektstyring” at 
suksesskriterier er noe vi måler etter at prosjektet er avsluttet, mens suksessfaktorer er 
faktorer som vi kan observere og påvirke under gjennomføring av prosjektet./6/  
 
Fallgruver er faktorer som potensielt kan hindre prosjektets gang og dermed føre til at 
prosjektet ikke blir en suksess. Suksess i denne sammenheng vil være suksess i forhold til 
oppfyllelse av resultatmål (tid, kostnad, kvalitet) og effekt mål (overordnet nytteverdi for 
kunden). /13/ 
 
Det finnes mye info i litteraturen om hva suksessfaktorene for et prosjekt kan være. 
Rålstadås oppsummerer faktorer som har størst innflytelse på suksess i en liste med 10 
faktorer: /6/ 
 

1. Prosjektmål 
2. Engasjement fra toppledelsen 
3. Prosjektplanlegging 
4. Kommunikasjon med klienten (kunden) 
5. Personalforhold 
6. Tekniske forhold 
7. Godkjenning fra klienten 
8. Prosjektoppfølging 
9. Kommunikasjon innad organisasjonen 
10. Problemhåndtering 

 
Ikke alle de 10 faktorene kan bli påvirket av usikkerhetsstyringssystemet i et prosjekt og 
tilnærmet ingen av dem er kun avhengig av riktig usikkerhetsstyring i prosjektet. Det 
finnes likevel faktorer blant disse 10 som kan påvirkes i positiv retning ved god styring 
av usikkerhet i prosjektet. 
 
Det finnes eksempler på prosjekter som har blitt evaluert i forhold til måloppnåelse og 
suksess og konklusjonen har vist at gjennomførselen av prosjektet har vært en suksess og 
at usikkerheten har i stor grad vært en medvirkende årsak til det slik at suksesskriteriene 
er oppfylt. Likevel ser man at prosjekter har hatt fiaskoer i forbindelse med 
usikkerhetskonseptet. Usikkerhetsstyringens arbeidsmetode har for eksempel ikke vært 
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godt nok forankret i prosjektorganisasjonen. Til tross for at kravene og rutinene er fult 
utnyttet, har usikkerhetsstyringen vært utilstrekkelig og inkonsistent ute i 
prosjektorganisasjonen. Dette kan være en medvirkende årsak til at kritiske hendelsen 
ikke har blitt konsekvensvurdert tidsnok og derved fikk avgjørende innflytelse på 
økonomien eller tidsplanen. /14/  
 
Dette eksemplet viser at usikkerhetsstyringen kan ha sviktet til tross for at prosjektet har 
vært en suksess. Det er avhengig av hva suksesskriteriene i prosjektet har vært og hvilke 
suksessfaktorer som har vært avgjørende og bidratt til suksessen. 
 
Det er ikke enkelt å si hva som har blitt gjort riktig og hva som er feil i Oseberg og 
Heimdal. Suksess i et prosjekt er som nevnt ikke avhengig av en enkel faktor som for 
eksempel usikkerhetsstyringen. Det som er nevneverdig er at etter vurderingene ble det 
klart at Oseberg har hatt større fokus på usikkerhetsstyringen og har prøvd flere metoder 
for å styre usikkerheten og ikke minst vise kunden usikkerhetsbildet og at de styrer 
usikkerheten som for eksempel ved å bruke grafiske hjelpemidler. Dette viser at de har 
hatt fokus på tett samarbeid med kunden.  Dette har med stor sannsynlighet bidratt til å 
oppfylle det som kunden mente var suksesskriterier. Som nevnt i begynnelsen av 
artikkelen, suksesskriterier er i forhold til resultatmål og effektmål. Det kan hende at etter 
ferdigstillelsen av prosjektet er det kriterier som knytter seg til effektmålet som får størst 
betydning hos kunden. 
 
I Consept-rapport nummer 15 har det blitt gjennomført en studie om hva de mest typiske 
suksessfaktorene og fallgruvene i ulike type prosjekter kan være. En kategorisering av 
suksessfaktorene viser at prosjektstyringen er den mest vesentlige suksessfaktoren. Etter 
prosjektstyringen kommer organisasjonen, kontraktstrategi og prosjektledelse. 
 
Prosjektstyring omfatter blant annet prosjektstyringssystem, kostnadskontroll, håndtering 
av tid, kostnad og kvalitet og usikkerhetsstyring./13/ 
 
Dette beviser igjen at usikkerhetsstyringen er et viktig bidrag til suksess i prosjekter og 
må tas på alvor.  
 
I dette kapitlet har det vært mest fokus på suksessfaktorer. Fallgruver er lite omtalt. 
Grunnen til dette er at både litteraturen og empirien har behandlet fallgruver som 
suksessfaktorer bare med motsatt fortegn. I litteraturen nevnes både fallgruver og 
suksessfaktorer, men når det kommer til konkrete eksempler blir i de fleste tilfellende alt 
behandlet under suksessfaktorer.  Empirien har vist at i mange tilfeller er det de samme 
forholdene som blir omtalt som fallgruver og suksessfaktorer. /13/ 
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Vedlegg B 
 
Dette vedlegget er spørreundersøkelsen som ble sendt ut til ledere i Oseberg-prosjektet 
og Heimdal-prosjektet og dannet grunnlaget for datainnsamlingen. 
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Usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring i 

Reinertsen 
 
 

 
 
 
 
 
 
Navn:    
 
 
Prosjekt: (sett x foran)                         Oseberg: ____                       Heimdal:____   
 
Stilling i prosjektet:   
 
 
Telefonnummer:  
 
 
E-post: 
 
 
Viktig! 
Vennligst skriv inn svarene under spørsmålene i MS Word og send filen som vedlegg i en E-post.  
E-posten sendes til: haddadi@stud.ntnu.no (Frist: tirsdag 23.10.2007 kl. 12:00)  
 
I tilfelle du finner noe uklart, kan spørsmål rettes til Amin Haddadi enten per telefon (977 98 227) eller per 
e-post til overnevnte adresse. 
 
Denne undersøkelsen er en del av arbeidet med en prosjektoppgave på NTNU. Formålet med denne 
undersøkelsen er å kartlegge hvordan usikkerhet håndteres i praksis hos Reinertsen. Øvrige opplysninger 
som hjelper til å nå dette målet, men ikke har blitt sett på i undersøkelsen vil bli verdsatt. Disse 
opplysningene kan du fylle opp under punkt 16. Resultatet av undersøkelsen/sluttrapporten kommer til å 
være tilgjengelig for deltakerne. 
 
Deltakerne i undersøkelsen vil ikke bli navngitt i sluttrapporten. Oppgitte opplysninger om deltakerne er 
kun til å ha oversikt over hvem som har blitt intervjuet og hvilken rolle de hadde/har i prosjektet.  
 
Takk for deltakelsen!
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1. 
Har det blitt valgt Risk Manager? Er usikkerhetsstyringen hans/hennes eneste oppgave? 
 
2. 
I hvilken grad settes det fokus på positiv usikkerhet? (sett x foran) 
 
1… 2… 3… 4… 5… 
 
3. 
Hvor mange deltok i det første møtet om identifisering og klassifisering av risiko og 
usikkerhet? (Hvis mulig oppgi deres posisjon i prosjektet/bedriften i tillegg).   
 
4. 
Hvor mange møter ble arrangert for å identifisere og klassifisere risiko og usikkerhet?  
 
5. 
Hvilke hovedtemaer ble diskutert i møtene for å klassifisere og identifisere usikkerhet? 
Hvordan foregikk møtene? 
 
6. 
Hvem valgte deltakerne, etter hvilke kriterier ble de valgt? Hadde ansvarlig person fokus 
på å velge både risikoavers og risikosøkende medarbeidere?   
 
7. 
Hvor lenge etter oppstart av prosjektet startet prosessen for identifisering og 
klassifisering av usikkerhet? (spesifiser når du mener er oppstarten av prosjektet?) 
 
8. 
Kjenner du til sjekklisten for risikoelementer (PE 126-S)? Ble denne sjekklisten benyttet i 
identifisering -og klassifiseringsprosessen? 
  
9.  
Ble risikomatrisen brukt?  
 
10. 
Hvordan ble sannsynligheten for usikre elementer vurdert og hvordan ble konsekvensen 
til usikre elementer fastsatt? 
 
11.  
Forklar hvordan teamet kom fram til topp 10 listen for usikre elementer?  
 
12. 
Hvor ofte ble/blir 10 på topp listen revidert? (sett x foran) 
 
Ukentlig… månedlig… kvartalsvis… hvert halvt år… Årlig… 
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13. 
Hvem praktiserte/praktiserer revidering av 10 på toppliste?  
 
 
14. 
Hvordan foregikk/foregår revideringen av 10 på topp listen? 
 
15. 
Hvilke grafiske hjelpemidler (feiltrediagram, fiskebeindiagram osv.) ble benyttet i 
usikkerhetsstyringsprosessen? 
 
16. 
Øvrige kommentarer/opplysninger: 
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Vedlegg C 
 
Dette vedlegget inneholder vedlegg 1 og 3 av PE 126-S. PE 125-S er standard 
prosedyren for styring av usikkerhet i Reinertsen. 
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SJEKKLISTE RISIKOELEMENTER 
 

 OMRÅDE    SJEKKET 

    
 ARBEIDSOMFANG / 

BASIS FOR GJENNOMFØRING  
1. Kontraktstype   
2. Størrelse på arbeidsomfang   
3. Rolle i samarbeid   
4. Nye forhold   
5. Teknologiske utfordringer   
6. Arbeidsmetode og utstyr   
7. Arbeidsbetingelser   
8. Grensesnitt mellom ulike prosjektfaser 

- Engineering 
- Anskaffelser 
- Fabrikasjon 
- Installasjon  

9. Grensesnitt mot andre leverandører  
10. Forståelse av arbeidsomfang kunde/leverandør  
   
 HMS OG KVALITET  
11. Helse, miljø, sikkerhet:  
12.         - Arbeidsmiljø  
13.         - Ytre miljøpåvirkning  
14.         - Sikkerhet, sikring  
15. Spesielle forhold på byggeplass /installasjon  
16. Grunnforhold /Vær  
17. Kvalitet  
18. -   Kvalitet på design/tegningsunderlag  
19. -   Kvalitetsikringsrutiner  
20. -   Underleverandører - kvalitet  
21. Mulige endringer  
22. Trykkdirektivet  
   
 PLAN  
23. Gjennomføringsplan - forutsetninger   
24. Tidsplan - milepæler  
25. Rater og mengder - forutsetninger   
26. Innkjøp og leveringstider  
    
 ORGANISASJON OG LEDELSE   
27. Styring og ledelse   
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 OMRÅDE    SJEKKET 

28. Prosjektleder   
29. Kompetanse hos nøkkelpersonell   
30. Produktivitet   
31. Nøkkelpersonell i prosjektorganisasjon   
32. Stabilitet i organisasjon  
33. Kommunikasjon  
34. Interessenter "stakeholders"  
   
 KONTRAKT   
35. Forsikringer  
36. Selskapsgarantier  
37. Forpliktelser  
38. Reservasjoner  
39. Insentiver/dagmulkter  
40. Kundebehandling og kommunikasjon  
   
 PRIS /BETALING  
41. Prisformat  
42. Fortjeneste  
43. Valuta   
44. Betaling kunde   
45. Forsinkelse  
46. Sikkerhet  
47. Likviditet  
    
 KUNDE   
48. Politisk stabilitet   
49. Skatter og avgifter   
50. Import/eksport regler   
51. Andre lover og regler   
52. Finansiering av prosjektet   
53. Kunde - betalingsdyktighet   
54. Kunde - Prosjektforståelse   
55. Kulturelle utfordringer   
56. Lokal arbeidskraft /skikker   
    
 JOINT VENTURE   
57. Ansvar for andres leveranser   
58. Leveringsdyktighet   
59. Styring og ledelse   
  

   



 46 

 OMRÅDE    SJEKKET 

 
 ANDRE   
60. Ekstrem risiko   
61. Konkurranse  
62. Markedsmuligheter  
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RISIKOMATRISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Risikoklasse = Sannsynlighet (P) * Konsekvens (C) 
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 Sannsynlighet 

 Umiddelbare tiltak må iverksettes 
(Hovedrisiko) 

 Planlegg redusering av risiko 
 OK inntil videre 

 Sannsynlighet (%) :  
 Usannsynlig:         P1 (< 5%) 
 Lite sannsynlig     P2 (5 – 20) 
 Sannsynlig            P3 (21 - 50) 
 Svært sannsynlig  P4 (> 50%)  

 Konsekvens (NOK / W forsinkelse i milepæl): 
 Ubetydelig:      C1  
 Middels            C2  
 Alvorlig            C3  
 Kritisk:             C4  
 
Fastsettelse av de ulike konsekvensnivå  må 
vurderes for hvert enkelt prosjekt iht. Fastlagt 
budsjett og kundekrav 

 Risikoklasse: 
 Liten:           R1 (1 - 4) 
 Middels        R2 (5 - 7) 
 Kritisk:         R3 (8 - 16)  

Eksempel på fastsettelse av 
konsekvens (varierer med prosjekt): 
 
 Konsekvens (NOK/UKE) : 
 Ubetydelig    C1 (0 - 10K/ 0-1 U) 
 Middels         C2 (10K - 250K/1-3 U) 
 Alvorlig         C3 (250K - 1M/ 3-6 U)) 
 Kritisk:       C4 (> 1M/ >6 U) 
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Vedlegg D 
Dette vedlegget viser et eksempel på grafiske hjelpemidler som har blitt brukt i 
Oseberg-prosjektet 
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Vedlegg E 
 
Dette vedlegget inneholder fremdriftsrapportene. Fremdriften ble vurdert 2 ganger i 
løpet av semesteret. 
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Fremdriftsrapport i prosjektoppgaven: 
 

      
 17.10.2007 

 
 
 
Siden møtet med Reinertsen, som regnes som oppstarten av prosjektet, har dette skjedd: 
 
Forstudierapporten er fullført og levert. I forbindelse med denne rapporten har det blitt 
utarbeidet en WBS, en fremdriftsplan i form av et Gant-diagram og et POS-skjema som 
fikk fram blant annet målene med prosjektet og suksesskriteriene.  
 
Litteraturstudium er gjennomført. Div. bøker, rapporter og artikler innen temaet 
usikkerhets og prosjektstyring har blitt anskaffet og gjennomgått.  
 
Innsamling av data er godt i gang. Dokumenter fra Reinertsen har blitt mottatt og 
gjennomgått. Spørreundersøkelsen er klargjort. Undersøkelsen etter råd fra veiledere ble 
redigert og nå er den sendt ut til Reinertsen. Håvard Kjelstad, min kontaktperson hos 
Reinertsen, har sendt ut undersøkelsen til ledere i case-prosjektene. Svarene er forventet å 
være meg i hender før kl.12, tirsdag 23,10,07. 
 
Siden oppstart av prosjektet har alt gått som planlagt. Det har blitt en liten justering på 
fremgangsmåten i prosjektet. Det var i utgangspunktet planlagt å gjennomføre intervjuer 
med ledere i case-prosjektene, men i og med at dette kunne blitt mer ressurskrevende enn 
det gevinsten er verdt skal det bli gjennomført en spørreundersøkelse istedenfor intervju. 
Dette har ikke ført til store endringer i prosessen og jeg forventer å få samme mengde 
data ut av undersøkelsen som jeg forventet å få ut av intervjuene.  
 
Totalt sett betyr dette at prosjektet går sin gang og er fortsatt i sporet.  
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Fremdriftsrapport i prosjektoppgaven: 
 

      
 07.11.2007 

 
 
 
 
Dette har skjedd siden siste fremdriftsrapport 17.10.2007 
 
Undersøkelsen som hadde blitt sendt ut til ledere i Reinertsen ble besvart og levert inn til 
meg igjen. Kvaliteten på svarene var sterkt varierende og oppfylte ikke forventningene. 
For å få et riktig statistisk grunnlag for analyser av data ville det vært nødvendig med 
større bredde i besvarelsene. Tilbake melding fra enda flere ledere ville bidratt sterkt til å 
gi nødvendig bredde. Til tross for dette må det påpekes at innsamlede data er sterkt 
pålitelige i og med at kildene har vært de som var mest involverte i usikkerhetsstyringen i 
prosjektet.  
 
Besvarelsene til undersøkelsen har blitt gjennomgått og resultatet til gjennomgangen har 
vært en oppsummering som gjenspeiler hvordan usikkerhet har blitt håndtert i prosjektene 
Oseberg og Heimdal. 
 
Analyser av data skulle etter planen ha startet 05.11.07, men på grunn av eksamen i 
modulfaget og behov for et møte med Reinertsen blir den utsatt med ca. en uke. Jeg 
forventer å klare å ta igjen den tapte uken med å jobbe litt ekstra i helgene.  
 
Det som gjenstår i arbeidet er å analysere innsamlede data og finne avvik mellom praksis 
og prosedyrer i teori. Etter det skal jeg komme med forslag om forbedring og endringer ut 
ifra det jeg har lært fra litteraturstudier som har blitt utført.  
 
I forhold til delmålene som ble fastsatt i starten av prosjektet skal det nevnes at de to 
første delmålene er allerede oppnådd og planen tilsier at arbeidet går mot oppnåelse av de 
to andre delmålene. Å ha disse delmålene har vært en stor hjelp i 
prosjektstyringsprosessen.  
 
Et oppdatert risikokart for prosjektet viser at den største risikoen som truer prosjektet nå 
er det andre modulfaget som kan kreve noe arbeid. I tillegg kan det såkalte ”ikke 
tekniske” emne som har eksamen i desember skape bekymringer. Planen min for å takle 
sistnevnte faktor er å levere et første utkast av prosjektet til veilederen innen 1. desember 
og bruke tiden mellom innlevering til tilbakemelding til å lese på. 
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Fremdriftsrapport i prosjektoppgaven: 
 

      
 03.12.2007 

 
 
Prosjektoppgaven er i sin avslutningsfase. Det meste har gått som planlagt. Ved siste 
fremdriftsrapportering var prosjektet en uke etter planen. Ved noe ekstra arbeid i helgene 
og noen lengre dager ble den ene uken hentet inn.  
 
Analysene har blitt gjennomført. De har også blitt oppført i sluttdokumentasjonen.  
 
Største risikoen som truet prosjektet ved siste fremdriftsrapportering var det andre 
modulfaget. Veilederen for modulfaget viste stor forståelse for dette og jeg fikk noe 
fleksibel innleveringsfrist. Noe som førte til at faget ikke ble noe trussel for innlevering 
av første utkast av prosjektoppgaven likevel.  
 
Et første utkast av prosjekt oppgaven har blitt levert til Agnar Johansen, en av mine to 
veiledere, som planlagt. Planen var å levere inn dette utkastet for å få en tilbakemelding 
om kvaliteten av rapporten. Jeg har eksamen i  det såkalte  ”ikke tekniske” emnet den 6. 
desember og kan uansett ikke jobbe noe særlig med prosjektoppgaven. Derfor var det lurt 
å bruke den tiden til å evaluere rapporten.  
 
Ved denne fremdriftsrapporteringen, som er den siste i prosjektet, er alle delmålene nådd.  
 
Videre satser jeg på å få tilbakemeldinger fra veilederen. Etter det skal tilbakemeldingene 
tas i betraktning og endringer gjøres. Deretter trenger rapporten å gå gjennom en 
redigering og til slutt skal den korrekturleses. Rapporten forventes å bli sendt til 
trykkeriet senest mandag den 17. desember.
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Vedlegg F 
 
Dette vedlegget er forstudierapporten som ble levert inn til veiledere i en tidlig fase av 
arbeidet.  
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 Bakgrunn for oppgaven. 
Stud.techn. Amin Haddadi studerer bygg ved fakultetet for ingeniørvitenskap og 
teknologi på NTNU i Trondheim. Han har fordypningen sin innen ledelse av bygg -og 
anleggsprosjekter ved instituttet for bygg, anlegg og transport. I våren 2007 startet han 
som forskerassistent i Sintef og gjennom denne jobben ble han mer interessert i å utforske 
temaet usikkerhetsstyring ytterligere. Med hjelp fra Agnar Johansen på Sintef ble det 
utarbeidet en prosjektoppgave inne tema i samarbeid med Reinertsen AS. Reinertsen har 
som mål å oppnå bedre usikkerhetsstyring i sine prosjekter. Denne oppgaven er en 
satsning mot dette målet.  
 
Målene med oppgaven: 
 
hovedmålet med oppgaven: 
 
Jeg har som mål å oppnå bedre forståelse og mer kunnskap om temaet usikkerhet og 
usikkerhetsstyring ved å utføre denne oppgaven. For å definere et hovedmål med 
oppgaven skal jeg basere meg på SMART- metoden. Dette betyr at målet skal være 
Spesifikt, Målbart, Achievable (oppnåelig), Relevant og tidsbegrenset. Førstnevnte 
kriteriet er subjektivt og ikke målbart. Hovedmålet definert etter SMART-metoden er å 
utarbeide en fullverdi rapport på størrelse 30-50 sider som besvarer oppgaven samt en 
presentasjon basert på rapporten og resultatene innen 7. desember 2007.  
 
Delmålene med oppgaven: 
 
Etablere innsikt i Reinertsen sine prosedyrer for usikkerhetsstyring ved å studere deres 
kvalitetssystem i tillegg til å kartlegge hvordan bedriften håndterer usikkerhetsstyring og 
usikkerhetsanalyser i sine prosjekter. Innsikten i bedriften skal etableres gjennom 
anskaffelse av dokumenter om prosedyrer som eksisterer innen tema i Reinertsen sin 
kvalitetssystem. Kontaktpersonen i bedriften Håvard Kjeldstad skal hjelpe til med 
anskaffelse av disse dokumentene. For å kartlegge hvordan bedriften håndterer 
usikkerhetsstyring i praksis skal det gjøres intervjuer med ledere i prosjektene Heimdal 
og Oseberg som er tildelt som case-prosjekter.  
 
Det skal i tillegg analyseres avviket mellom bedriftens rutiner/prosedyrer og virkelig 
praksis. Dette gjøres med bakgrunn fra tidligere fase i oppgaven etter at bedriftens 
prosedyrer i teori og praksis har blitt kartlagt. Det skal derved gis anbefalinger om 
endring og forbedring i bedriften for etablering av et bedre usikkerhetsstyringssystem. 
 
Suksesskriterier: 
 
Det finnes mange kriterier som kan regnes som suksesskriterier i dette prosjektet. Noen 
av kriteriene er målbare og andre lar seg vanskelig måle. Å utarbeide en oppgave som 
kommer til hjelp og nytte for Reinertsen er for eksempel blant kriterier som er vanskelig å 
måle.  
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Karakteren er derimot et målbart kriterium som kan settes som suksesskriterium. 
Karakter B eller bedre regnes som en suksesskarakter og er derved å regne som et 
suksesskriterium. I tillegg forventes det at prosjektet skal være ferdig innen den 7. 
desember 2007. Fristen for levering av besvarelsen er 21. desember, men å levere før 
fristen vil gi meg mulighet til å få tilbakemeldinger på evt. feil i rapporten.  
 
 
Oppgaven: 
 
Reinertsen Olje og Gass er et av de største ingeniørmiljøene i Norge som har levert 
produkter og tjenester til olje – og gass industrien siden 1980.  
Reinertsen dekker alle faser av et prosjekt og derfor har selskapet mulighet til å 
samarbeide i alle områder fra tidlig konseptutvikling og prosjektering til fabrikasjon, 
bygging og installasjon og drift/vedlikehold. 
 
Styring og analyse av usikkerhet er en sentralt tema i Reinertsen. Det legges stadig mer 
vekt på dette område og satses på utvikling av nye metoder og rutiner blant annet 
gjennom samarbeid med teknologimiljøet på Sintef og NTNU. 
 
Det skal utarbeides en rapport i form av en prosjektoppgave gjennom et samarbeid 
mellom Sintef, NTNU og Reinertsen AS. Studenten skal i utgangspunktet gjennomføre et 
litteraturstudium rundt relevante emner, spesielt knyttet til usikkerhetsanalyse og –
styring. Deretter skal det etableres innsikt i bedriftens prosedyrer for usikkerhetsanalyser 
og –styring. Dette gjøres ved å samle data fra kontaktpersoner som studenten får i 
Reinertsen AS.  
 
Studenten skal kartlegge hvordan usikkerhet håndteres og styres i virkeligheten gjennom 
studier av ett eller flere case-prosjekter. Case-prosjektene som studenten har fått tildelt er 
to modifikasjonsprosjekter, en i Oseberg og en i Heimdal.  
 
Avviket mellom virkelig praksis og prosedyrer skal deretter bli analysert og reflektert i 
rapporten. Deretter skal de gis anbefalinger om endringer og forbedringer som bedriften 
bør gjennomføre for å oppnå høyere grad av usikkerhetsstyring og derved bedre 
resultater. 
 
Det er klart at med tanke på tid og ressurser som er til rådighet i dette prosjektet, kan det 
ikke forventes en full gjennomgang og forslag om store forandringer og forbedringer i 
kvalitetssystemet til Reinertsen. Oppgaven skal avgrenses til en gjennomgang av 
dokumentene som har blitt mottatt som en indikator på rutinene i Reinertsen og 
sammenligne disse rutinene med praksisen i prosjektene. Dette betyr at fokuset i 
oppgaven er ikke på hvordan Reinertsen behandler usikkerhet og hvordan det kan 
forbedres, men å se hvordan Reinertsens prosjekter behandler usikkerhet i praksis og 
hvordan avviket mellom usikkerhetsstyring i rutiner og i praksis kan reduseres. 
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Forskningsdesign: 
 
Metode og metodevalg: 
 
I følge Knut Samset /1/ kan forskningsprosessen for både kvalitativ og kvantitativ 
forskning illustreres som følge: 
 

 
Figur1. forskningsprosessen 

 /1/ 

 

• Teoretisk grunnlag er gjennomgang av litteratur for å etablere kunnskapsstatus.  
• Å formulere hypoteser er å avklare årsakssammenhenger og ambisjonsnivået i 

prosessen 
• Operasjonalisering av begreper går ut på å avklare begrepshierarki og målenivå 
• Utvikle forskningsdesign er et viktig trinn i prosessen.  
• Innsamling av data er å gjennomføre undersøkelser og litteraturstudier. 
• Å analysere data er vurdering av forekomst, gjennomsnitt, spredning, samsvar 

osv. 
• Konklusjoner og anbefalinger er å trekke ut erfaringer på et aggregert nivå. 

Denne delen har utgangspunkt i innsamlet data og analyser som har blitt 
gjennomført etter det. 

• Anvending og formidling av resultat er applisering, publisering eller videreføring 
av forskningen.  

 
Forskningsmetoder deles generelt i to hovedgrupper: 

1. Kvantitative metoder 
2. kvalitative metoder 

 
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” 
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beskrive som mye av den kvalitative forskningen gjør. Kvantitativ forskning anvender 
ofte eksperimenter, strukturerte spørreskjema eller observasjoner, gjerne med et stort 
antall deltakere. /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. /2/ 
 
Denne oppgaven baserer seg på en kvalitativ metode. Datainnsamlingen i oppgaven er 
basert på litteraturstudier og intervjuer av få individer som har vært involvert i case-
prosjektene og disse skal gi grunnlag for analysene senere i prosessen. Derfor er 
fremgangsmåten med kvalitativ enn kvantitativ.  
 
Fremgangsmåte: 
 
I datainnsamlingsprosessen skal reliabiliteten og validiteten til innsamlete data 
undersøkes. Reliabiliteten viser påliteligheten og etterprøvbarheten av dataen. Validiteten 
er rett og slett gyldigheten til innsamlete data. /1/ 
 
For å sikre reliabiliteten til dataene skal man sikre at indikatorer som brukes er entydig. 
Dette betyr at dersom ulike personer bruker de samme indikatorene uavhengig av 
hverandre på samme problemstilling, skal resultatet blir samme. Vurdering av validiteten 
må baseres på skjønn og kan ikke etterprøves. Validiteten kan sikres ved på velge riktig 
type indikatorer ved å for eksempel angi mest mulig direkte mål eller å benytte flere 
indikatorer som til sammen gir indikasjon på det som skal måles. 
 
Å velge indikatorer som direkte gjenspeiler det som skal måles i denne oppgaver er ikke 
enkel. Det som skal måles her er til hvilken grad usikkerhetsanalyser benyttes og hvor 
effektive analysene er for å oppnå bedre styring i prosjektet. Å finne hvor ofte analysene 
blir utført og hvor mange usikre elementer som blir oppdaget kan gi en indikasjon på 
hvor stor betydning denne prosessen har for prosjektlederen/bedriften, men gir ingen 
indikasjon på hvor hjelpsom analysene har vært. Det som kan gi en antydning på hvor 
effektiv usikkerhetsstyringsprosessen har vært er å måle såkalte ”kritiske elementer” i 
analysene i forhold til total antall elementer som har blitt oppdaget. Kritiske elementer 
dukker vanligvis ikke opp momentant. De har vært elementer som enten ikke har blitt 
oppdaget tidligere i analysene eller at de har blitt ignorert. Å holde antall kritiske 
elementer lav gir en indikasjon på bedre usikkerhetsstyring. 
 
Innsamling av data skal som nevnt gjøres gjennom intervju med ledere som har vært 
involvert i prosjektene. I utgangspunktet vurderer jeg å utføre en undersøkelse med 
spørreskjema. Dette kan være nyttig i og med at intervjuobjektene har bedre tid på seg til 
å svare på spørsmålene. I tillegg er det ikke alltid like enkelt å få tak i prosjektledere i et 
offshore prosjekt. Det kan kreve mye reising og store ressurser.  
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Det viktigste å ta vare på i undersøkelsen er at spørsmålene skal få fram de riktige 
indikatorene. Spørsmål som kan vurderes subjektivt skal helst unngås.  
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Estimering av tidsforbruket i prosjektet: 
 
Aktivitet Estimert tid (min) Estimert tid (max) 

litteraturstudier 60 70 

Datainnsamling 40 60 

Analyser 80 120 

Rapportering 120 170 

Prosjektledelse 50 70 

Sum: 350 490 

 
Milepælplan: 
Aktivitet Frist 

Forstudie Uke 39 

Litteraturstudier Uke 40 

Intervju Uke 42 

Analyser gjennomført Uke 45 

Rapport ferdig Uke 49 

Presentasjon Uke 50 
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Vedlegg 
 
 
Kilder: 
 
/1/ Forelesning i forskningsmetodikk. Nils Olsson.  
/2/Masteroppgav Anders Brustad Nilsen, Usikkerhetsstyring i tidligfase hos en offentlig 
byggherre, våren 2004 
/3/ Darren Langdridge, psykologisk forskningsmetode, norsk utgava, 2006 
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Analyse og styring av usikkerhet i Reinertsen Dato: 
24.09.07 

 

POS 
 

Problem:  
 
Reinertsen olje og gass skal finne ut av om deres eksisterende rutiner for håndtering av 
usikkerhet holder mål og til hvilken grad rutinene blir gjennomført på deres prosjekter.  
 
 
 
 
 
Hovedmål: 
 
Jeg har som mål å utarbeide en fullverdi rapport på 30-50 sider samt en presentasjon 
basert på resultatene i rapporten innen tidsfristen 7. desember 2007.  
 

Delmål:  
 

1. Studere rutinene til Reinertsen for å få bedre innsikt i bedriftens prosedyrer. 
2. Intervjue involverte ledere i case-prosjektene for å kartlegge hvordan 

prosedyrene praktiseres. 
3. Analysere avvik mellom rutiner/prosedyrer og praksisen. 
4. Komme med forslag om forbedringer eller endringer.  

Suksesskriterier: 
 

1. Ferdigstillelse innen 7.desember. 
2. Karakteren B eller bedre. 
3. Reinertsen er tilfredsstilt med oppgaven og finner den nyttig og brukbar 

Forutsetninger, risiko, hindringer: 
 

1. God utnyttelse av eksisterende kunnskap. (forutsetning) 
2. God utnyttelse av veiledningen som er tilgjengelig. (forutsetning) 
3. Begrenset tilgang til data om usikkerhetshåndtering i praksis hos bedriften 

(risiko) 
4. Begrenset litteratur innen fagområdet (hindring) 
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Statusrapport: 
 
Dette har blitt gjennomført: 
Prosjektet startet med et koordineringsmøte hos Reinertsen. Oppgaven ble avklart og 
forventningene og kravene til partene ble diskutert. Det ble avklart at Heimdal og 
Oseberg skal tildeles som case-prosjekter og Håvard Kjeldstad i Reinertsen AS skal 
anskaffe dokumenter og filer som finnes om rutiner innen usikkerhetsstyring i 
kvalitetssystemet til Reinertsen. 
 
I løpet av 2 uker fra oppstart av prosjektet har jeg fått tak i relevant litteratur i form av 
bøker, artikler og tidligere masteroppgaver som fantes innen tema.  
 
En WBS har blitt satt opp for å få innsikt i hvilke oppgaver og deloppgaver som inngår i 
prosjektet.  
 
En foreløpig fremdriftsplan har blitt laget. Denne skal være som utgangspunkt for 
estimering av tiden som jeg har til disposisjon og tiden som skal tildeles hver enkel del av 
oppgaven.  
 
Et POS-skjema har blitt utarbeidet for å klargjøre hovedmålene og delmålene med 
prosjektet samt suksesskriterier, forutsetningene og risiko/hindringer i prosjektet. 
 
En foreløpig layout for rapporten med en oversiktlig innholdsfortegnelse er laget. 
 
Det har blitt etablert kontakt mellom meg og stud.techn. Daniel Mohn som skriver en 
lignende oppgave. I første omgang har vi blitt enige om et samarbeid om anskaffelse av 
relevant litteratur og gjennomgang av litteratur med evt. utveksling av erfaringer eller 
bøker. 
 
En forstudierapport har blitt utviklet for å gi veiledere innblikk i hva som foregår i 
prosjektet, hva som har blitt gjort og hva som skal gjøres samt en foreløpig plan om 
hvordan ting skal gjøres.  
 
Dette skal gjøres: 
Litteraturstudiet som er i gang nå skal fullføres. Flere bøker skal skaffes og et bra 
innblikk i tema skal etableres. Dokumentene som er mottatt fra Reinertsen skal 
gjennomgås. 
 
Det skal settes opp intervjuer med ledere som har/er involverte i Heimdal og Oseberg. 
Dette skal etter tidsplanen skje i midten av oktober. 
 
Samlet data fra intervjuene og dokumentene skal analyseres og avvik mellom praksis og 
teoretiske prosedyrer skal studeres. 
 
Rapporten skal skrives underveis når materialer kommer fram. Rapporten skal redigeres 
før innlevering og en presentasjon skal utarbeides som avslutning på prosjektet.  
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Dette er et forslag til den foreløpige innholdsfortegnelsen. Grunnen til at det har dukket 

opp ”Error” er at denne innholdsfortegnelsen er tatt direkte ut av layouten til rapporten 

noe som fører til at innholdsfortegnelsen ikke finner sidene på samme måte som den gjør 

i layoutfilen etter at den har blitt limt inn her. Poenget er uansett å se hva man skal jobbe 

med videre og ikke sider eller sideantall. 
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