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Forord 
Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Barjinder Bharj og teller 15 studiepoeng i 
niende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten 
teller 2/3 ved fastsetting av karakteren i fordypningsemnet Prosjektledelse ved Institutt 
for Produksjons- og kvalitetsteknikk. Rapporten omhandler bruken av 
modenhetsmodeller i usikkerhetsledelse av prosjekter og er gjennomført i samarbeid med 
forskningsprosjektet Praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter ved Norsk Senter for 
Prosjektledelse (NSP). 
 
Jeg ønsker først å rette en særlig takk til min veileder Ingrid Spjelkavik, forsker ved 
SINTEF Teknologiledelse, Produktivitet og produksjonsledelse, for god oppfølging, 
givende diskusjoner og god veiledning under arbeidet med prosjektoppgaven. Samtidig 
vil jeg også benytte anledningen til å takke alle impliserte i Telenor for deres råd, 
diskusjon og tilbakemelding. I tillegg ønsker jeg å sende en takk til flere personer innen 
fagmiljøet for gode innspill og motivasjon til arbeid med oppgaven 
 
 
Trondheim, 11. juni 2007 

 
 
 
Barjinder Bharj 
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Sammendrag 
Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. Hvis man ønsker å 
forbedre en bedrifts bruk av usikkerhetsstyring er man nødt til å kjenne til hvordan 
usikkerhetsstyring virker inn på prosjekter og hvordan man benytter usikkerhetsstyring i 
praksis. Denne oppgaven fokuserer på bruk av modenhetsmodeller for usikkerhetsstyring 
i prosjekter. 
 
Modenhetsmodeller er en form for “helsesjekk”, som gir et fugleperspektiv på tilstanden 
og peker på områder som bør forbedres eller holdes under oppsyn. Hovedessensen er å 
finne forhold til symptomene som skaper dårlige resultater, fokusere og bli bedre på disse 
områdene. 
 
Prosjektoppgaven består av følgende leveranser: 

1. Kartlegger hvilke modenhetsmodeller som finnes innen prosjektledelse 
2. Belyser hvordan modenhetsmodeller benyttes i styring av usikkerhet 
3. Utvikler en egnet modenhetsmodell for bruk av usikkerhetsstyring i prosjekter 
4. Utprøver og tester ut modenhetsmodellen i Telenor 

 
Punktene 1 og 2 blir belyst på bakgrunn av en kvalitativ forskningsmetodikk, med aktiv 
innsamling og gjennomgang av litteratur. Disse punktene danner seksjon B i 
prosjektoppgaven. 
 
Punkt 3 danner seksjon C som omhandler nye ideer. Her er det gitt forslag til en enkel 
modenhetsmodell for bedre styring av usikkerhet, med basis i Pinto og Slevin sine ti 
suksessfaktorer. Gjennom en subjektiv selv-evaluering i form av spørsmål blir prosjektet 
evaluert innenfor de kritiske suksess faktorene. Modenheten peker på de definerte 
fokusområdene for forbedring, og gir et overordnet og helhetlig bilde av usikkerheten i 
prosjektet. Slike kontinuerlige modenhetsmålinger vil illustrere en trend i utviklingen av 
usikkerhetsstyring i prosjektene og vi får dermed bestemt hvilke områder en må ha mer 
fokus på. Vi får en diagnose av prosjektet, og gjennom benchmarking mot andre 
partnere/prosjekter, og ved hjelp av forbedringstiltak, kan en finne en kur for 
problemområdet. 
 
De viktigste resultatene fra utprøvingen av modenhetsmodellen for Telenor viser at denne 
formen for modenhetsmålinger av usikkerhet har tre hovedstyrker: 
 

• At det er en mekanisme som enkelt kan implementeres og dermed enkelt brukes i 
prosjekter 

• Det andre, at man får en indikasjon på usikkerhetsstyringen ved hjelp av enkle 
selv-evalueringsspørsmål. Videre kan man plassere flere gode og spesifiserte 
spørsmål, og dermed avdekke årsaks- og virkning i større grad. 

• Det tredje er graden av subjektivitet. Siden modenheten beregnes som et resultat 
av individuelle og anonyme selv-evalueringer, får man innsikt i 
prosjektdeltakerne sine subjektive meninger og vurderinger av prosjektstyringen 
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1 Bakgrunn 
Prosjektoppgaven er knyttet opp mot forskningsprosjektet Praktisk Usikkerhetsstyring 
(PUS) som er en del av Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), og ledes av BI, SINTEF, 
og NTNU. Som navnet tilsier omhandler PUS usikkerhet i prosjekter, og de samarbeider 
for å få endring, bedre innsikt, forståelse og bruk av resultater relatert til styring av 
usikkerhet i prosjekter. 
 
Stadig flere oppgaver gjennomføres som prosjekter. Det gjelder oppgaver av alle 
størrelser, ikke mist store samfunnsoppgaver. Bygging av broer og tunneler på 
Vestlandet, en ny oljeplattform i Nordsjøen, utvikling av et nytt legemiddel eller 
gjennomføring av Nobel fredspris konferanse. Disse store prosjektene er beheftet med 
stor usikkerhet, og en ser ofte eksempler på prosjekter som påfører samfunnet store 
merkostnader både under og etter gjennomføring. Usikkerheten er normalt størst i 
prosjektets tidligfase. Det er derfor vanlig å gjennomføre usikkerhetsanalyser i løpet av 
for prosjektfasen for å estimere sluttkostnad ved å estimere priser på de ulike 
kostnadselementer i prosjektet, samt identifisere usikkerhetsforhold som kan inntreffe i 
prosjektets periode. I en del virksomheter som gjennomfører store, komplekse prosjekter, 
er det blitt vanlig å bruke resultatene fra disse tidlige usikkerhetsanalysene i sin 
usikkerhetsstyring av prosjektene. Forskning viser en klar sammenheng mellom god 
prosjektforberedelse og suksess. 
 
Den praksis på usikkerhetsstyring som finnes i dag, har fokus på å identifisere 
usikkerhetsforhold som prosjektet skal håndtere. I forsøket på å finne måter å håndtere 
usikkerhet på, har fokus blitt rettet mot organisasjoner, prosjekter og prosjektteamet og 
deres modenhet til å håndtere usikkerhet. Slik har bruk av modenhetsmodeller blitt 
trukket inn i usikkerhetsledelse av prosjekter for å se om de kan ha nytte i forhold til 
dette. 
 
Det skal i prosjekttoppgaven utforskes mulighetene for bruk av modenhetsmodeller for å 
bedre usikkerhetsstyringen i prosjekter. 
 

1.1 Problembeskrivelse 
I denne oppgaven skal det først foretaes en generell kategorisering av bruken av 
modenhetsmodeller. Det skal også legges til grunn en oversikt over modenhetsmodeller 
som finnes innen usikkerhetsledelse av prosjekter. Det skal med basis på denne 
kunnskapen utvikles en egnet modell for måling av modenhet, for å bedre 
usikkerhetsstyringen i prosjekter. 
 
Prosjekter som arbeidsform har blitt en viktig måte å organisere arbeid på i samfunnet 
vårt, og det står i dag sentralt i utvikling av det. Andelen av arbeid som utføres som 
prosjekter øker generelt. En betydelig andel av prosjekter støter på vanskeligheter, kriser 
og store problemer både i tidligfasen, gjennomføringsfasen og de første driftsårene.  
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Faktisk er vanskeligheter, kriser eller restruktureringer så vanlige at de nesten bør anses 
som en normal del av dette spillet (Andresen, 1999). En kunnskapsgrunnmur innen 
usikkerhetsledelse er derfor nødvendig for å bedre håndtere usikkerheter som oppstår i 
prosjekter 
 
Hartman (2000) uttrykte det slik i forhold til ledelse av prosjekter: ’’Most project 
managers are like pilots flyving without instruments – all is well until the weather turns 
ugly’’. Han understrekte at behovet for verktøy som kan gi prosjektlederen bedre 
informasjon om prosjektets prestasjoner og usikkerhetsmomenter er nødvendig. 
 
Når det gjelder modenhetsmodeller, så finnes det i dag flere forskjellige modeller med 
sine sterke og svake sider for evaluering av prosjekter, men få innen usikkerhetsstyring i 
prosjekter. Ved å vurdere disse opp mot hverandre, og belyse de sterke og svake sidene, 
kan man med bakgrunn i disse finne frem til nye modeller for usikkerhetsledelse av 
prosjekter.  
 

1.3 Oppgavens mål 
Oppgaven har flere mål. Hensikten med oppgaven er uttrykt i effektmålet, mens 
resultatmålene representerer de konkrete resultatene av arbeidet. Målene er beskrevet mer 
i detalj i forstudierapporten som er vedlagt. 
 
Det viktigste effektmålet for oppgaven er å skape noe av verdi for NSP og PUS-
prosjektet, samtidig som jeg tilegner meg kunnskap om modenhetsmodeller og 
usikkerhetsstyring. Det er også viktig for meg å lære meg å jobbe prosjektrelatert. I 
tillegg er det et effektmål å bidra til PUS-prosjektet på en positiv måte med innspill til en 
god litteraturstudie om modenhetsmodeller og en god modenhetsmodell for 
usikkerhetsstyring. 
 
Forstudierapporten definerer tre resultatmål for prosjektoppgaven. For det første er det et 
mål for oppgaven å få oversikt over bruken av modenhetsmodeller. Det andre 
resultatmålet er å kartlegge relevante modenhetsmodeller innen usikkerhetsledelse. Det 
siste resultat målet er å utvikle en modenhetsmodell som kan benyttes i et generelt 
usikkerhetsstyringssystem. 
 
Delmålene danner veien for å nå effektmålet og resultatmålene. Delmålene er spesifikke 
leveranser som ble satt i forprosjektet og kan ses på som definerte milepæler i prosjektet 
på veien mot effektmålet og resultatmålet. Det er særlig viktig at delmålene er definert 
med utgangspunkt i SMART: Strategically, Managed, Aligned, Regenerative og 
Transitional (Hartmann, 2000). Disse delmålene er 
 

• Forstudierapport innlevert og godkjent innen uke 6 
• Ferdig med gjennomgang og vurdering av litteratur i løpet av uke 10 
• Avrapportere status for prosjektet innen 12.3.2007 
• Ferdig med å kartlegge og beskrive modenhetsmodeller innen 12.3.2007 
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• Gi en oversikt over bruk av modenhetsmodeller innen usikkerhet innen 
28.3.2007 

• Utvikle en modenhetsmodell for styring av usikkerhet innen 30.4.2007 
• Test av modenhetsmodell i praksis innen uke 18 
• Sluttrapport levert innen 11.6.2007 

 

1.4 Avgrensning  
Prosjektoppgaven inneholder i hovedsak to avgrensninger. Den første avgrenser 
oppgaven fra modenhetsmodeller som helhet, til modenhetsmodeller i bruk innen 
prosjektledelse. Det er blitt lagt fokus på prosjektmodenhet og organisasjonsmodenhet 
mot modenhetsmodeller innen andre fagfelt, fordi disse konkrete områdene for 
modenhets målinger synes mest relevant for prosjektoppgaven. 
 
Den andre avgrensningen gjelder bruk av termene usikkerhetsledelse og 
usikkerhetsstyring. I prosjektoppgaven er det gitt at det skal taes utgangspunkt i temaet 
bruk av modenhetsmodeller i usikkerhetsledelse av prosjekter. Men i denne 
prosjektoppgaven er det foreslått en egnet modenhetsmodell som kan benyttes underveis i 
prosjektet. Det for å avgjøre om de konkrete usikkerhetstiltakene har den ønskede 
effekten. For å kunne avgjøre bedriftens faglige modenhet, er det her blitt sett på 
bedriftens evne og nivå på styring av usikkerhet, fremfor usikkerhetsledelse.  
 
Under arbeidet med prosjektoppgaven var jeg knyttet til forskningsprosjektet ved 
SINTEF, og gjennom dette fikk jeg tilgang til Telenor og en ekspertgruppe som 
diskusjonspartner etter at modellen for måling av modenhet var ferdig utviklet.   
 

1.5 Leserveiledning 
 

 
Figur 1 Leserveiledning 

 
Oppbyggingen av oppgaven er som vist i figuren over. Seksjon A omhandler innledende 
ord om oppgaven. Her inngår metodikken som ble brukt for oppgavens formål, 
fremgangsmåte og problemstilling. 
 
Seksjon B for oppgaven, inneholder generell kategorisering av modenhetsmodeller. Det 
er også gitt en oversikt over bruk av modenhetsmodeller innen usikkerhetsledelse 
spesielt. 
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Seksjon C omhandler nye ideer. Her vil det bli presentert et forslag til en modell for 
måling av modenhet til bruk for usikkerhetsledelse, denne modenhetsmodellen vil kunne 
bidra til bedre styring av prosjekter. Tilslutt er det blitt lagt fram vurderinger av 
modenhetsmodellen som er gjort i samarbeid med Telenor Nordic Prosjektkontor som 
deltar i PUS (Praktisk Usikkerhetsstyring) prosjektet. 
 
Oppsummering og vurderinger av modenhetsmodell for usikkerhetsledelse vil bli 
presentert i seksjon D, mens vedleggene er plassert i seksjon E. 
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2 Metode 
I dette kapitelet ser jeg nærmere på metode for å gjennomføre dette prosjektet. Videre er 
det forklart hvilke metoder som er valgt i dette prosjektet.  

2.1 Valg av metode 
Holme og Solvang (1998) skiller mellom to hovedformer for metodisk tilnærming. Dette 
er kvalitative og kvantitative metoder.  
 
Kvalitative metode er en metode for datainnsamling som søker å favne respondentens 
perspektiv, oppfatninger og forståelse i mest mulig naturlige omgivelser og nærhet til 
kilden. Situasjonen er minst mulig påvirket av forskerens perspektiv og kontroll og man 
er ikke opptatt av at den kunnskapen man kommer frem til skal generaliseres (Holme og 
Solvang, 1998). Kvalitativ forskningsmetode benyttes til å evaluere utvalgte fenomener i 
dybde og detalj, og gjør nytte av ikke-kvantifiserte data. Det er tre typer av 
datainnsamling som brukes: dybdeintervjuer, direkte observasjoner og innhenting av 
skriftlige dokumenter. Denne fremgangsmåten tilfredsstiller validitet og pålitelighet. 

Kvantitative metode er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er 
målbart (kvantiserbart). Telling og måling er vanlige former for kvantitative metoder. 
Resultatet av forskningen er et tall eller en rekke med tall. Disse blir ofte fremstilt i 
tabeller, grafer eller i andre statistiske fremstillinger. Det egner seg ikke i som metode der 
en oppgave skal studeres og at resultatene fra forskningen ikke skal genereres. Man 
prøver å få fram mangfoldet mellom et par gitte kategorier. Ved generalisering er det krav 
til et stort utvalg av personer spurt i en undersøkelse, her er det også krav til at utvalgte er 
tilfeldig. 

Det er viktig å være oppmerksom på at kvalitative og kvantitative metoder fint lar seg 
kombineres. Hovedskillet på disse er bruken av tall, eller “myke” og “harde” data. Begge 
metodene har sine sterke og svake sider, og valg av metoder bør derfor skje ut i fra 
problemstillingen en ønsker å undersøke (Holme og Solvang, 1998). 
 
Problemstillingen i denne oppgaven er basert på et litteraturstudium, så det vil bli brukt 
kvalitative metoder. Arbeidet er basert på kvalitative data, der datainnsamlingen har 
bestått av uformelle samtaler med veileder og dokumentstudier. Det arbeidet som er gjort 
gjennom dokumentstudie har skapt grunnlaget for spørsmål og dialoger med veileder. 
Videre er det disse studiene som har ført til den aktuelle utvelgelsen av de teoretiske 
perspektiver som er grunnlaget for analyse og konklusjoner. 
 
I litteraturstudiet var datainnsamlingen basert på litterautur om modenhetsmodeller 
generelt. Studiet har fortont seg i søk i kjente databaser som Compendex, ScienceDirect, 
Google og Sagepub1, samt videreføring av de bøker og artikler som ble lest i forbindelse 
av fordypningsemnet prosjektledelse høsten 2006. Søket i databasene er gjort med tanke 

                                                 
1 www.sagepub.com 
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på å få et innblikk i ulike typer modenhetsmodeller, bruken av modenhetsmodeller innen 
usikkerhetsstyring og generelt. Gode artikler innen et spesifikt område har generert nye 
atikler gjennom referanser, som har økt forståelsen rundt et bestemt tema og hevet den 
totale forståelsen.  
 
Gjennom forskningsprosjektet PUS fikk jeg tilgang til to ekspertgrupper, Telenor og et 
team bestående av forskere fra SINTEF. De ble brukt som datakilde i forhold til å få 
sjekket ut de ideer, for evaluering og uttesting av modenhetsmodellen for 
usikkerhetsstyring. 
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3 Litteraturstudie om modenhetsmodeller 
I dette kapitlet vil det bli sett på modenhetsmodeller innen prosjektledelse. Det er blitt 
lagt vekt på måling av organisasjonsmodenhet, prosjektmodenhet og usikkerhet. 

3.1 Introduksjon 
Modenhetsmodeller er en metode for å evaluere hvor moden en organisasjon er på en 
forhånds definert skala. Denne form for måling av modenhet ble først utviklet av 
Software Engineering Institute ved Carnegie Mellon University. Gjennom en selv-
evaluering og analyse av den innsamlede informasjonen er målet å identifisere såkalt 
beste praksiser innen prosjektstyring og andre fagfelt, og spre denne informasjonen til de 
involverte parter. Måling av modenhet er et viktig element i beslutningstaking i 
virksomheter, den indikerer hvor godt en bedrift opererer. Et vanlig utsagn i denne 
sammen heng er: ’’man kan ikke styre det man ikke kan måle’’. Sammen med 
benchmarking kan modenhetsmålinger benyttes for å oppnå og opprett holde beste 
praksiser og derved skape konkurransefortrinn i et presset marked. Hensikten er ikke bare 
å måle status for bedriften, men også avdekke tendenser tidlig for derved å kunne 
iverksette forebyggende tiltak raskt (Strand, 2003). 
 
I en ’’ikke moden’’ organisasjon, blir de fleste prosessene improvisert under selve 
prosjekteringen, kriser som oppstår blir først tatt hånd om når dem inntreffer. Det er altså 
få føre var tiltaker implementert i organisasjonen. Vi kan se på det som ’’fire fighting’’, 
noe som kan gi store overskridelser i tidsplan og budsjett da uforutsette aktiviteter lett 
kan inntreffe. På grunn av urealistiske estimater, dårlig usikkerhetsstyring, lite preventive 
tiltak, uoppnåelige milepæler og en reaktiv tankegang i organisasjonen (Paulk mfl., 
1993). 
 
En mer moden organisasjon derimot har bedre evne til å styre sine prosesser. De fleste 
aktivitetene blir gjennomført som planlagt (Humprey, 1991). Disse planlagte prosessene 
blir kontinuerlig forbedret og oppdatert gjennom pilotprosjekter og kostnadsanalyser. 
Hver ansatt har klare roller og ansvarsområder i organisasjonen og i prosjektene som 
gjennomføres. Kvalitetsstyringen blir nøye kontrollert og kontinuerlig forbedret. 
 
Budsjett og tidsplanleggingen i modne organisasjoner er basert på historiske data; 
forventet kostnad, funksjonalitet, tidsrammer og kvalitet i slike organisasjoner blir som 
oftest nådd (Paulk mfl., 1993).  
 
Modenhetsmodell gir altså et raskt og effektivt bilde over en organisasjons forbedrings- 
områder og potensialet for forbedring. Etter som modenhetsnivået i en organisasjon øker, 
går prosessene i organisasjonen fra å være kaotiske til å være mer definert og bedre 
implementert i hele organisasjonen (Waina, 2001). Når modenheten til en organisasjon 
øker, øker også bedriftens innsyn og forståelse av sine prosesser. 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Mellon_University
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Nettsiden Ordnett2 oversetter moden med ’ferdig utviklet: at kornet er modent for 
høsting, at en moden mann, er en person med livserfaring og dømme kraft. Oversettelsen 
ferdig utviklet er den som blir brukt i tilknytning modenhets modeller, det viser oss at et 
perfekt nivå finnes, og hvor veien til denne tilstanden er gitt ved å identifisere en 
organisasjons modenhetsnivå.  
 
Innen fagfeltet for prosjektledelse finnes det to hovedområder med modenhetsmodeller. 
Modenhetsmodeller for måling av prosjektmodenhet, og for å måle organisasjoners 
modenhet i forhold til å gjennomføre prosjekter. 
 

3.2 Organisasjons modenhet 
Ved å måle en organisasjons modenhet, kan man forutsi en organisasjons evne til å utføre 
prosjekter. Software Engineering Institute sin Capability Maturity Model (CMM) er den 
modellen de fleste modenhetsmodellene bygger på. Jo høyere modenhet en organisasjon 
har, dess bedre er den rustet til å utføre et bestemt prosjekt. De modellene som vil bli 
framstilt er CMM og Project Management Institute sin Organizational Project 
Management Maturity Model (OPM3). 
 

3.2.1 Capability Maturity Model  
Metoden The Capability Maturity Modell (CMM) er utviklet av Software Engineering 
Institute (SEI) med finansiering fra U. S. Department of Defence (DoD). Hensikten var å 
utvikle en modell som kunne brukes til å gjøre en objektiv evaluering av potensielle 
underleverandører av programvare (Saiedian og Kuzara, 1995).  
 
Det var et stort problem for det militæret at deres prosjekter ofte var forsinket med 
skyhøye kostnader. Prosjekter med en gjennomsnittlig tidsramme på 28 måneder var 
forsinket med 20 måneder, og et av deres prosjekter på 4 års tidsramme ble ikke levert på 
7 år, og heller ingen av de andre prosjektene ble ferdigstilt innen tidsrammen (Humprey, 
1993).  
 
CMM blir brukt for å gi software organisasjoner en indikasjon på hvor gode de er til å 
gjøre det de gjør (Dooley mfl., 2001). Tidligere studier viser at modenhetsmodeller er 
avhengig (positiv korrelasjon3) med evnen til å møte tidsrammer, økonomiske 
målsetninger, kvalitet, produktivitet, arbeids moral og kunde tilfredsstillelse (Goldenson 
og Hersleb, 1995). En annen studie gjort med 176 software firmaer viste at modenhet har 
en positiv korrelasjon med ansatt turnover4, programvare feil, kostnader på grunn av 
dårlig kvalitetssikring, konsept og utviklingskostnader, tids- og kostnads overskridelser 
generelt (Williams, 1997). Det viser at ved å måle en organisasjons evne til å 
gjennomføre prosjekter kan man forutse graden av suksess eller fiasko den vil oppleve 
med sine prosjekter. 
                                                 
2 www.ordnett.no 
3 Korrelasjon: et mål på styrken og retningen på den lineære avhengigheten mellom to variabler 
4 Turnover: forandring i ansatt status (frafall) 

http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel&action=edit
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Fordelene ved bruk av CMM innen programvare utvikling er: 
• Identifikasjon av områder som har potensialet for å forbedres 
• Et felles verktøy for prosjektteamet for evaluering av forskjellige leverandører 
• Forutse kvaliteten til underleverandørene og deres evne til å utvikle programvare 
• Kartlegging av sterke og svake sider i en organisasjon 
• Reduksjon av feil under utvikling av programvaren  
• Mindre feil i programvaren etter implementering  
• Færre korreksjoner og behov for re testing  
• Bedre oppnåelse av målene i prosjektet 
 
Andre finansielle foredeler er: 

• Reduksjon av utviklingskostnader på grunn av bedre produktivitet og bedre 
arbeidsmetoder 

• Reduksjon av kostnader på grunn av mindre behov for testing og korrigering 
av programmet 

• Reduksjon i utbetalt kompensasjon til kunden ved feil i programvaren eller 
ved forsinket levering (Galin og Avrahami, 2006) og (Paulk mfl., 1993). 

 
CMM metoden deles inn i fem modenhets nivå. Disse evalueringsnivåene er en skala for 
å måle modenheten til en programvare organisasjon. 
 

 
Figur 2 CMM Modenhetsmodell 
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1. Initiell: På dette nivået er programvare prosessene karakterisert som ad hoc, ofte 
kalt kaotisk. Få prosesser er klart definerte og planlagte noe som fører til at 
budsjettering, tidsplanlegging, funksjonalitet og produkt kvalitet er veldig 
vanskelig å forutse. 

 
2. Repeterbar: Grunnleggende prosjekt ledelses aktiviteter er implementert for 

kartlegging og styring av kostnader, tidsplanlegging og funksjonalitet. 
Planlegging og ledelse av prosjekter er basert på erfaringer fra tidligere prosjekter. 

 
3. Definert: De fleste programvarer prosessene er vel dokumentert, standardisert og 

godt integrert i organisasjonen. En vel dokumentert prosess karakteriseres ved at 
alle inputer og outputer er kjent, standarder og prosedyrer for aktivitetene og 
ferdigstillelses kriterier (milepæler) er gitt.  

 
4. Ledet: På dette nivået setter organisasjonen kvantitative mål for styring av sine 

prosesser og for å sikre god kvalitet på sine programvare produkter. Produktivitet 
og kvalitet blir målt og analysert for å redusere variasjon, forutse trender og for å 
sikre god kvalitet innen gitte kriterier. 

 
5. Optimal: hele organisasjonen har på dette nivået fokus på kontinuerlig forbedring. 

Deres mål er å arbeide preventivt for å forhindre og analysere årsakene for feil 
(Paulk mfl., 1993). 

 
CMM modellen består av fem nivåer med økende grad av modenhet, og med prosesser på 
hvert nivå som organisasjonen må ha fokus på. For å nå et høyere modenhetsnivå må 
prosessene fra de forgående nivåene være tilfredstilt, se figur 2.  
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Figur 3 Prosessene i CMM 

 
Gjennom en selvevaluering av disse prosessenene avgjør organisasjonen hvilket nivå de 
ligger på. Det finnes lite dokumentasjon for hvilke spørsmål som stilles for hver prosess, 
men i en artikkel (Mcgrew mfl., 1999) er det gitt et eksempel på spørsmål/vurderinger 
oversatt til norsk: 
 

• Er det en prosjektleder ansvarlig for programvare aktivitetene og resultatet av 
dem? 

• Er leverandørens utviklingsplan for programvaren evaluert og godkjent? 
 
Poenggivningen for hvert spørsmål er slik at det blir gitt ved 2 poeng for full 
tilfredsstillelse, 1 for middels tilfredsstillelse og 0 for ingen tilfredsstillelse. For 
modenhetsnivået repeterbar, er det 174 spørsmål for de 6 prosessenene gitt i figur 2, med 
maksimum poengsum på 348 poeng. Gjennomsnittelig poengsum blir gitt i prosent av 
den totale poengsummen. Noen av spørsmålene kan bli vektlagt forskjellig i 
selvevalueringen. Tidligere resultater viser at poengsummen varierer fra 31 % til 80 %. 
 
Studier gjort på 132 organisasjoner av Software Engineering Institute (SEI) i 1987-1991 
viser at 80 % var på nivå 1, 12,3 % på nivå 2, 6,9 % på nivå 3, ingen på nivå 4 og 0,8 % 
på nivå 5. 
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I 1999 til 2003 ble en lignende studie gjort med 1343 bedrifter, resultatene viser etter at 
CMM evalueringer ble tatt i bruk var 13,3 % av bedriftene på nivå 1, 43,5 % på nivå 2,  
25,6 % på nivå 3, 8,5 % på nivå 4 og 9,2 % på nivå 5 (Adler, 2005) 
 
Ikke overraskende ser vi at den betydelige utbredelsen av CMM har økt modenheten til 
bedriftene, men studien sier ingenting om økning i andel suksessfulle prosjekter. 
 
Den opprinnelige modenhetsmodellen CMM er blitt videre utviklet i senere tid og blitt 
overført til andre områder som: 
 

• The Safety Capability Maturity Model (DCMM), for måling av sikkerheten til 
offshore organisasjoner 

• The People Capability Maturity Model, for evaluering av arbeidsmiljøet i en 
organisasjon 

• The Relational Maturity Model, for evaluering av en organisasjons forhold til sine 
interessenter 

• The Project Management Maturity Model (PMMM), utviklet av PM Solutions for 
organisasjons modenhet 

• The Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
• Software Acquisition Capability Model (SA-CMM) 
 

CMMI og SA-CMM er begge modeller som foreligger i flere versjoner gitt ut av SEI. 
Prosessene i disse modellene er blitt oppdatert og videreutviklet, men de er fortsatt rettet 
for selv-evaluering av programvare organisasjoner. 
 

3.2.2 Organizational Project Management Maturity Model 
Innen organisasjons modenhet er det PMI (Project Management Institute) sin 
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) som er mest utbredt.. Det 
er tre elementer som er nødvendig for anvending av modellen: kunnskap, evaluering og 
forbedring, se figur 6 
 

• Kunnskap: basis kunnskap innen prosjektledelse og innsikt i OPM3 er nødvendig 
for modenhetsmåling 

• Evaluering: organisasjonen bruker et interaktivt verktøy for kartlegging av sterke 
og svake sider i organisasjonen sammenlignet med gitte beste praksiser (CD). Det 
hjelper organisasjonen i å kartlegge hvilke beste praksiser som trengs og 
forbedres. 

• Forbedring: det innebærer alle prosessene som trengs for å øke modenheten til 
organisasjonen. 
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Figur 4 Kunnskap driver evaluering, og evaluering driver forbedring 
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Figur 5 OPM3 

 
OPM3 deler prosjektledelse inn i: 

• Prosjekt 
• Program 
• Portefølje 
 

Modenheten måles mot beste praksiser, langs to dimensjoner: prosjektledelse (områdene 
prosjekt, program, og portefølje) og de fire prosessforbedrings stadiene:  

• Standardisere 
• Måle  
• Kontrollere 
• Kontinuerlig forbedre 

 
I tillegg til disse fire stadiene, blir evnen til organisasjonen kartlagt med hensyn til PMI 
sine grupper av prosesser innen prosjektledelse:  

• Initiering 
• Planlegging 
• Gjennomføring 
• Styring  
• Avslutning.  



 
Prosjektoppgave våren 2007 

 
’’Bruk av modenhetsmodeller i usikkerhetsledelse av prosjekter’’ 

Stud. Techn. 
Barjinder Bharj 

 

 21 

Det for å lettere implementere de nye tiltakene innen prosjektledelse (prosjekt, program 
og portefølje) og i hver av de fire prosessforbedringsstadiene (standardisere, måle 
kontrollere og kontinuerlig forbedre). Modenhetsmålingen av organisasjonen skjer som i 
de andre modellene ved en selv-evaluering (PMI har en interaktiv versjon), og nedenfor 
er det gitt noen eksempler på slike spørsmål, oversatt til norsk: 

 
• Er det kontinuerlig fokus på kvalitetssikring av prosjekter? 
• Blir det brukt standarder for å måle og bedre prosjekteringen? 
• Er organisasjonen klar over nytten ved bruk av OPM3?  

 
OPM3 skiller seg ifra de andre modellene ved at de velger å ikke angi definerte 
modenhetsnivåer. Resultater fremstilles i prosent andel, se figur 7. Men grunntanken bak 
dem er identisk, at man skal gjennom en selv-evaluering kan måle en organisasjons evner 
og ferdigheter innen prosjektledelse og anvende denne kunnskapen til ulike typer 
vurderinger  
 

 
Figur 6 Fremstilling av en organisasjons totale modenhet 

 
Det er finnes flere organisasjons modenhetsmodeller, som for eksempel: 

• PM Solution sin The Project Management Maturity Model 
• The Berkeley Project Management Process Maturity Model 
• McCauley’s Project Management Maturity Model 
• Fincher’s Project Management Maturity Model 
• Microframes’s Project Management Maturity Model 

 
Fordelene ved bruk av OPM3 er: 

• Økt modenhet innen prosjektledelse 
• En metode for å evaluere prosjekter 
• Et verktøy for organisasjoner til velge beste praksiser 
• Hjelpe organisasjoner til å analysere deres evne innen prosjekt, program og 

portefølje (PMI, 2003) 
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3.3 Prosjektmodenhet 
Ved å måle et prosjekts modenhet når det bare eksisterer konseptuelt kan man bruke 
denne målingen til å vurdere hvilke prosjekter som skal finansieres. Meningen er jo 
modnere et prosjekt er dets større sannsynlighet er det for at det vil gi et godt prosjekt. 
Den mest populære prosjektmodenhets modell som vil bli beskrevet nærmere er Project 
Definition Rating Index (PDRI) fra Construction Industry Institute. 
 

3.3.1 Project Definition Rating Index 
Metoden Project Definition Rating Index (PDRI) er utviklet av Construction Industry 
Institute (CII) for å vurdere kvaliteten på et prosjekts omfangsplanlegging. Dårlig 
omfangsplanlegging blir sett på som et problem med tanke på suksess i prosjekter 
(Gibson mfl, 1995). Et dårlig planlagt prosjekt kan føre til forandringer i 
gjennomføringsfasen, noe som kan føre til kostnadsoverskridelse, forsinkelser, omarbeid, 
lav produktivitet og dårlig arbeidsmoral. Studier gjort av CII viser at omfangsplanlegging 
har stor innvirkning på kostnads og tidsoverskridelser i prosjekter. 53 prosjekter ble 
studert, hvor av 17 med høy grad av prosjekt planlegging i tidligfasen, 18 med medium 
og 18 med lav grad av planlegging.  
Resultatene viser at: det var 20 % kostnads- og 39 % tids besparelse på prosjekter med 
høy grad av omfangsplanlegging (Hamilton og Gibson 1996). 
 
Fordelen med bruk av Project Definition Rating Index er: 

• En sjekkliste for vurdering av prosjekter 
• En hjelper for organisasjoner til å nå og overgå sine prosjektmål (vei viser) 
• Ved å foreta gjentatte vurderinger i et prosjekts tidligfase kan man måle 

fremdriften i å definere prosjektet og vite når man passerer en terskel der 
prosjektet synes modent nok til å gå videre. 

• Et felles verktøy for prosjektteamet for evaluering av forskjellige prosjekter 
• Blir brukt som et benchmarking verktøy for evaluering av en organisasjons evne 

til å utføre prosjekter 
• Kartlegging av sterke og svake sider i et prosjekt  
• Ved å se på hvilke områder som senker scoren, kan man over tid lære seg hvor det 

bør gjøres en grundigere jobb  
• Felles terminologi og kommunikasjonsverktøy for organisasjoner (Dumont mfl, 

1997). 
 
Metoden dekker (Dumont mfl, 1997) og (Cho og Gibson, 2001) 

• Olje og gassproduksjon 
• Raffinerier 
• Kjemiske anlegg 
• Farmasøytiske produksjonsanlegg 
• Papirfabrikker 
• Stål og aluminiumsverk 
• Kraftstasjoner 
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• Produksjonsanlegg for vareproduserende industri 
• Næringsmiddelfabrikker 
• Tekstilfabrikker  
• Byggprosjekter (f.eks. flyplasser, skoler, hotell, kjøpesentre osv.)   

 
PDRI scoringsverktøy blir brukt til å evaluere modenheten til en organisasjons evne til å 
utføre et bestemt prosjekt. I en artikkel av NASA blir det nevnt at 64 ulike kategorier blir 
evaluert, med en karakter skala fra 0 som ikke relevant, 1 som best og 5 som dårligst. 
Summen av hver evaluering gir en PDRI poengsum som går fra 0 til 1000. jo lavere 
poengsum, dets bedre er prosjektet definert. Høy poengsum indikerer at prosjektet må 
revurderes på grunn av kritiske elementer som kan ha innvirkning på prosjekteringen.  
 
En total poengsum på 200 og lavere, sammenlignet med en totalpoengsum på over 200, 
viser: 

• En gjennomsnittlig kostnadsbesparelse på 19 %  
• 13 % reduksjon i tidsplan 
• Færre konseptforandringer 
• Økt forutsigbarhet (Cho og Gibson, 2001) 

 
Nedenfor er det gitt et eksempel for PRDI scoring for et byggprosjekt for NASA: 
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Figur 7 PDRI scoring 

 
Prosessene som PRDI kan hjelpe oss i å forbedre er underlagt omfangsplanlegging (se 
figur 5), disse er: 

• Innføring: PDRI evalueringen hjelper alle interessentene i prosjektet til å forstå 
omfangsplanleggingens mål og modenheten til organisasjonen, mht. 
prosjekteringen.  

• Planlegging: PDRI evalueringen hjelper prosjekt teamet til kartlegge sterke og 
svake sider til prosjektet. PDRI støtter andre verktøy som work break down 
structure (WBS), gir bedre grunnlag for delmål setting i gjennomføringsfasen og 
bedrer kommunikasjon mellom partene. 

• Definering: PDRI evalueringen er en strukturert metode (sjekkliste) for 
omfangsplanleggingen. I denne prosessen er målet å definere alle tidligfase 
aktivitetene for å måle den totale modenheten til prosjektet.  

• Verifikasjon: PDRI reflekterer kvaliteten og progresjon av omfangsplanleggingen. 
Denne prosessen gir et godt grunnlag for Benchmarking mot tidligere prosjekter 
og kan også fungere som en presentasjons indikator for tidlig varsling på de 
områder man er mest sårbar på.  

• Kontroll: ved eventuelle forandringer i prosjektets gjennomføringsfase er det 
lettere å identifisere de berørte elementene i prosjektet (Cho og Gibson, 2001).   
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Figur 8 Prosessene i omfangsplanlegging 
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PDRI evalueringen gir oss en indikasjon på om prosjektet er levedyktig. Det er en hjelper 
til å identifisere, organisere, kontrollere og forutsi eventuelle trender for kritiske 
planleggings problemer i prosjekter. Slike problemer blir dermed tatt hånd om i 
tidligfasen når prosjektet bare eksisterer konseptuelt og endringskostnadene er lave (se 
figur 9). 
 

 
Figur 9 Endringskostnader 

 
Figuren over viser at usikkerheten i prosjektet er størst i de første fasene. Disse avtar 
utover i prosjektet fordi strategier blir fastlagt, alternativer valgt, kontrakter inngått osv. 
Dette viser viktigheten av tidligfasevurderinger i prosjekter. Figuren viser også hvordan 
kostnadene ved innføring av endringer utvikler seg gjennom prosjektet. Endringer som 
utføres når prosjektet nærmer seg sluttfasen er vesentlig dyrere enn om endringene 
utføres tidlig i prosjektet. Dette skyldes at det er vanskeligere å innføre endringer når 
prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, og effekten av de endringene er også mindre fordi 
det finnes grenser for hvor mye som kan forandres. 
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3.4 Modenhet innenfor usikkerhetsstyring 
De modenhetsmodellene vi har sett på så langt, er sammensatt av spørsmål som dekker 
organisasjons- og prosjektmodenhet. Det finnes en egen modenhetsmodell for måle en 
organisasjons evne og nivå på styring av usikkerhet. The Risk Management Maturity 
Model (RMMM) er utviklet av Risk Management Research and Development Program 
Collaboration (2002) for usikkerhetsstyring i prosjekter.  
 

3.4.1 Risk Management Maturity Model 
RMMM er et benchmarking verktøy, som blir brukt for å øke en organisasjonsevne til å 
håndtere usikkerhet. Modellen gir også organisasjonen et godt grunnlag (diagnose) for 
valg av strategier for å øke modenheten innen usikkerhet. Hillson har også utviklet en 
Risk Maturity Model, med fire nivåer av usikkerhets modenhet: Naive, Nybegynner, 
Normal og Naturlig. Disse blir ikke diskutert her, men RMMM baserer på denne 
modellen. Nedenfor er de fire stadiene i RMMM gitt, se figur 5. 
 

 
Figur 10 Modenhetsnivåene i RMMM 

 
1. Ad hoc: Organisasjoner er ikke oppmerksom på behovet for usikkerhetsstyring og 

har ingen strukturert tilnærming for å håndtere usikkerhet. Organisasjoner har 
altså ingen prosedyrer for usikkerhetsstyring, og løser problemer først når dem 
inntreffer. Prosjekter som utføres av ad hoc organisasjoner er ofte forsinket og 
med overskredet kostnadsramme. 
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2. Initiell: Organisasjonen eksperimenterer med å anvende usikkerhetsstyring, typisk 
i et lite antall prosjekter. De er oppmerksom på nytten av å kartlegge usikkerhet, 
men har ingen standard metoder for usikkerhetsstyring.  

 
3. Repeterbar: Organisasjonen har implementert usikkerhetsstyring i 

forretningsprosessene og praktiserer det i de fleste prosjekter. Planlegging og 
ledelse av prosjekter er basert på tidligere erfaringer, og usikkerhetskartleggingen 
blir brukt for evaluering av prosjekter som skal satses på. 

 
4. Ledet: Organisasjoner har etablert en usikkerhets oppmerksom kultur som krever 

en proaktiv tilnærming til usikkerhetsstyring i alle deler av organisasjonen. 
Usikkerhetsstyring blir brukt aktivt for å forbedre prosessene og aktivitetene i 
prosjektet, slik at sjansene for suksess øker. (RMRP, 2002)  

 
Attributtene som RMMM evalueres etter er Kultur, Prosess, Erfaring og Bruk, og disse 
blir igjen evaluert etter 
 

• Gjennomføring: Fremgangsmåte og ledelse 
• Gjennomføringsevne: Ressurser og trening   
• Utførelse: Plan og prosedyrer 
• Måling og analyse: Progresjon og status  
• Verifisering: Kvalitetssikring 

 
Gjennom en selv-evalueringen avgjør organisasjonen hvilket nivå de ligger på, nedenfor 
er det gitt et eksempel på spørsmål under attributtet kultur, oversatt til norsk: 
 

• Ledelsens holdninger til usikkerhetsstyring? 
• Kommunikasjon av usikkerhet? 

 
For prosess kan følgende spørsmål besvares: 

• Effektivitet? 
• Omfagn? 
• Varighet? 

 
Ellers så følger modellen de samme prinsippene som de andre modenhetsmodellene 
(IACCM, 2003). 
 
Fordeler med bruk av Risk Management Maturity Model er: 

• Gir en indikasjon på hvilket nivå en organisasjon ligger på  
• Evaluering av usikkerhetsstyringen (sterke og svake sider) 
• Benchmarking av usikkerhetsstyringen 
• Et verktøy for planlegging av forbedringstiltak  
• Synliggjør usikkerhetsaktivitetene som er i bruk 
• Karakterisering av en organisasjons evne (ferdigheter og kunnskap) innen 

usikkerhet (RMRP, 2002) 
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3.5 Oppsummering 
‘’Think of maturity model as a corporate stethoscope that can assess and diagnose 
organization’s health’’ (Mahata, 2004). Modenhetsmodellene er en form for 
“helsesjekk”, som gir oss et fugleperspektiv på tilstanden og peker på områder som bør 
forbedres og holdes under oppsyn. Hovedessensen er å finne forhold til symptomene som 
skaper dårlige resultater, fokusere og bli bedre på disse områdene.  
 
Som vi har sett så finnes det flere typer modenhetsmodeller innen programvareutvikling, 
usikkerhetsstyring, prosjekt- og kvalitetsledelse. Gjennom en subjektiv selvevaluering i 
form av spørsmålsevaluering, intervju, sjekklister og evaluering av data ved bruk av 
standardiserte benchmarking teknikker blir organisasjonen eller prosjekter evaluert. Det 
benyttes definerte nivåer av modenhet, med utgangspunkt i Capability Maturity Model 
sin metodelære, for kartlegging av hvor gode de er til å gjøre det de gjør.  
 
En kan også overføre denne tankegangen til andre områder. Ved å benytte spørreskjema 
med vurdering av et ønsket fagfelt, hvor et antall personer vurderer de ulike spørsmålene, 
kan en angi modenheten. Utfordringen her ligger i at man evner til å popularisere selv-
evaluerings spørsmål og at en klarer å korrelere og forankre resultatet til en matrise eller 
en modell med modenhetsnivå.   
 
Bruken av modenhetsmodeller er altså en rask og effektiv metode for å få et bilde over en 
organisasjons og et prosjekts evner, potensial og forbedringsområder. Ettersom 
modenheten øker går prosessene fra å være kaotiske til å være mer definerte, kontrollerte, 
kontinuerlig forbedret og bedre implementert i prosjektet og i hele organisasjonen.  
 
Fordelen ved bruk av modenhetsmodeller er: 

• Ved modenhetsmålinger få man innsikt i hvor forbedringer bør settes inn 
• Ved gjentatte modenhetsmålinger kan man rask vurdere forbedringstiltakene 
• Modenhetsmålinger kan brukes til å sette riktig ambisjonsnivå for prosjekter 

(realistiske mål) 
• En hjelper for organisasjoner til strategiformål (veiviser) 
• Benchmarking mot en forhånds definert standard for de ulike modenhetsnivåene 

 
Det har vært vanskelig å finne forskning som stiller seg kritisk til bruken av 
modenhetsmodeller. Promotørene av de forskjellige modellene stiller seg selvsagt positiv 
til bruk av modenhetsmodeller, da dette er deres forretningsvirksomhet. Men det kan 
stilles spørsmålstegn til hvor eksakte målingene er og hvor godt de forskjellige 
modenhetsmodellene er tilpasset hver organisasjon og prosjekttype. 
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3.9 Oversikt over modenhetsmodeller 
I figur 11 er det gitt en oversikt over eksisterende modenhetsmodeller innen usikkerhet, organisasjons- og prosjekt modenhet. I 
matrisen er de forskjellige modenhetsmodellene kategorisert etter modenhetsnivå, hvilke prosesser som selvevalueres, bruksområder, 
fordel ved måling av modenhet og tilslutt etter hvilken type modenhetsmåling de forskjellige modellene dekker.    
 

Modenhetsmodell Modenhetsnivå Prosesser Bruksområde Fordel Modenhetsmåling 
CMM 1. Initiell 

2. Repeterbar 
3. Definert 
4. Ledet 
5. Optimal 

• Disiplinære prosesser 
• Standard prosesser 
• Forutsigbare prosesser 
• Kontinuerlig forbedrende 
prosesser  

Programvare 
utvikling 

• Forbedringspotensialet 
• Sterke og svake sider 
• Evaluering av 
leverandører 
• Reduksjon i feil 
• Økt produktivitet 
• Reduksjon av utviklings 
kostnader 
• Suksessfulle prosjekter 

 

Organisasjons modenhet 

PDRI Ingen  Omfangsplanlegging med 
prosessene: 
• Innføring 
• Planlegging 
• Definering 
• Verifikasjon 
• Kontroll 

Prosjektledelse • Sjekkliste for evaluering av 
prosjekter 
• Bedre måloppnåelse (vei 
viser) 
• Evaluering av en 
organisasjons evne til å utføre 
prosjekter 
• Sterke og svake sider i et 
prosjekt 
• Felles terminologi og 
kommunikasjonsverktøy 
 

Prosjektmodenhet 

 30 
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OPM3 Ingen Modenhet måles mot beste 
praksiser innen: 
• Prosjekt 
• Program 
• Portefølje 
 
Og de fire 
prosessforbedringsstadiene: 
• Standardisere 
• Måle 
• Kontrollere 
• Kontinuerlig forbedre 
 
Organisasjonenes evne blir 
også kartlagt mht disse 
prosessene innen 
prosjektledelse: 
• Initiering 
• Planlegging 
• Gjennomføring 
• Styring 
• Avslutning 

Prosjektledelse • Økt modenhet innen 
prosjektledelse 
• Evaluering av prosjekter 
• Verktøy for å velge beste 
praksiser 
• Analyse av en 
organisasjons evne innen 
prosjektledelse 

Organisasjons modenhet 

RMMM 1. Ad hoc 
2. Initiell 
3. Repeterbar 
4. Ledet 

• Kultur 
• Process 
• Erfaring  
• Bruk 
 
Blir evaluert etter: 
• Gjennomføring 
• Gjennomføringsevne 
• Utførelse 
• Måling og analyse 
• Verifisering 

Prosjektledelse • Evaluering av 
usikkerhetsstyringen 

• Sterke og svake sider 
• Planlegging av 

forbedringstiltak 
• Benchmarking av 

usikkerhet 
• Synliggjør 

usikkerhetsaktivitetene 
• Karakterisering av en 

organisasjons evne innen 
usikkerhet 

Organisasjonsmodenhet 

Figur 11 Kartlegging av modenhetsmodeller
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4 Modenhetsmodeller i usikkerhetsstyring 
I dette kapitlet vil det bli gitt en oversikt over bruk av modenhetsmodeller for styring av 
usikkerhet. The Risk Management Maturity Model (RMMM) og Risk Maturity Model 
(RMM) benyttes til å måle nivået på usikkerheten, og vil bli beskrevet noe nærmere her. 
 

4.1 Introduksjon 
’’Usikkerhet defineres som ’’differansen mellom den informasjonsmengden som trengs 
for å gjøre en sikker beslutning, og den informasjonsmengden som virkelig er tilgjengelig 
på beslutningspunktet’’ (PS2000, 1999)  
 
En rekke større prosjekter har i dag betydelige kostnads- og tidsoverskridelser og taper, 
på grunn av dette, substansielle pengesummer. Finansdepartementet forlanger nå at 
offentlige prosjekter med budsjett på over 500 millioner kroner skal kvalitetssikres 
gjennom usikkerhetsanalyser i håp om å minske antallet prosjekter som opplever slike 
overskridelser.  
 
Usikkerhetsstyring innebærer planlegging, identifikasjon, kvalitativ og kvantitativ 
analyse, respons planlegging, overvåking og kontroll av usikkerheter gjennom prosjektets 
livssyklus (PMI, 2000). Chapman og Ward (1999) sier at hensikten med 
usikkerhetsstyringen er å forbedre prosjektutførelsen gjennom systematisk identifikasjon, 
vurdering og ledelse av prosjektrelatert usikkerhet. 
 
Usikkerhetsstyring kan gi hjelp til å vurdere en rekke vanskelige beslutninger. Det kan 
være: 

• Valg av kontraktstype 
• Valg av teknologisk løsning 
• Gjennomgang av et problem i et prosjekt (endringshåndtering)  
• Evaluering av anbud 

 
Usikkerhetsanalyse benyttes stadig oftere før igangsetting av større prosjekter, for å 
unngå at prosjektet ikke blir et sjansespill er det derfor viktig å foreta usikkerhetsanalyser 
i de tidligere fasene av prosjektet. Usikkerhetsanalyser er en systematisk fremgangsmåte 
for å beskrive og beregne usikkerhet. 
  
Usikkerhetsstyring innebærer alle aspektene ved usikkerhet i et prosjekt, fra 
planleggingsfasen til kontroll og overvåking (PMI, 2000). Usikkerhetsanalysen derimot 
tar bare for seg delene hvor planlegging, identifikasjon, kvalitativ og kvantitativ analyse 
og responsplanlegging inngår. Det vil si overvåking og kontroll av usikkerheter er utelatt.  
  
Ifølge figur 6 side 20 minker usikkerheten utover i prosjektet. Dette er knyttet til at i de 
tidlige fasene av et prosjekt er informasjonsmengden lav og man vet lite om det endelige 
produktet. Mange av de viktigste beslutningene for prosjektet tas i denne perioden hvor 
kunnskapen om prosjektet er lav, og usikkerheten høy. Dette tilsier at det er viktig å få 
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oversikt over usikkerheten tidlig i prosjektet, slik at man lettere kan utnytte mulighetene 
og redusere risikoen. Etter hvert øker informasjonsmengden og usikkerheten reduseres. 
 
Gjennom usikkerhetsanalyse får man frem utfordringene og realismen i et prosjekt og gir 
dermed et godt beslutningsgrunnlag for prosjekteier og prosjektleder. Prosjekteier vil ved 
hjelp av usikkerhetsledelse kunne velge riktig prosjekt og sette realistiske mål og 
forutsetninger basert på forventet kostnad, fortjeneste og fremdrift, samt prosjektets 
muligheter og risiko. Usikkerhet kan i utgangspunktet sies å bety avvik fra en opprinnelig 
plan. Det man får ut av en usikkerhetsanalyse kan være både negative og positive utfall. 
Begge sidene belyses i en usikkerhetsanalyse, de negative utfallene er ting som skaper 
risiko og de positive betegner muligheter og benyttes for å skape grunnlag for ny 
utvikling og vekst. 
 
Risiko kan defineres på en rekke måter. I England bruker man ordet risiko om negative 
og positive usikkerheter, men i Norge defineres risiko som den negative usikkerheten. En 
risikoanalyse fokuserer med andre ord på de negative utfallene av en usikkerhetsanalyse; 
hva kan gå galt?  
 
Risiko kan defineres som sannsynligheten for at noe går galt multiplisert med 
konsekvensen av hendelsen. Dette konseptet illustreres av risikomatrisen i figur 12. 
 

 
Figur 12 Risikomatrise 

  
Ved hjelp av en slik enkel analyse kan prosjektet fokusere på de elementer som har 
middels til høy risiko. På denne måten kan man få senket den totale risikoen og med 
større sannsynlighet få en bedre prosjektgjennomføring.  
 
Formålet med modenhetsmodeller er å forbedre prosjektets utførelse gjennom 
systematisk identifisering, vurdering og styring av prosjektrelatert risiko. 
Modenhetsmålingen hjelper oss til å identifisere mulighetene i et prosjekt og hvilke av 
disse som vil ha størst positiv konsekvens for prosjektet. 
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4.1.1 The Risk Management Maturity Model (RMMM) 
The Risk Management Maturity Model (RMMM) er utviklet av Risk Management 
Research and Development Program Collaboration (2002) for usikkerhetsstyring i 
prosjekter. The RMMM definerer fire modenhetsnivå: ad hoc, initiell, repeterbar og ledet.  
Hvert modenhetsnivå består av fire attributter kultur, prosess, erfaring og bruk. Disse 
brukes til å analysere, kartlegge og forbedre usikkerhetsstyringen, sette realistiske 
forbedringsmål og planlegging for å øke evnen og modenheten til organisasjonen. 
 

1. Ad hoc: Organisasjoner er ikke oppmerksom på behovet for usikkerhetsstyring og 
har ingen strukturert tilnærming for å håndtere usikkerhet. Organisasjoner har 
altså ingen prosedyrer for usikkerhetsstyring, og løser problemer først når dem 
inntreffer. Prosjekter som utføres av ad hoc organisasjoner er ofte forsinket og 
med overskredet kostnadsramme. 

 
2. Initiell: Organisasjonen eksperimenterer med å anvende usikkerhetsstyring, typisk 

i et lite antall prosjekter. De er oppmerksom på nytten av å kartlegge usikkerhet, 
men har ingen standard metoder for usikkerhetsstyring.  

 
3. Repeterbar: Organisasjonen har implementert usikkerhetsstyring i 

forretningsprosessene og praktiserer det i de fleste prosjekter. Planlegging og 
ledelse av prosjekter er basert på tidligere erfaringer, og usikkerhetskartleggingen 
blir brukt for evaluering av prosjekter som skal satses på. 

 
4. Ledet: Organisasjoner har etablert en usikkerhets oppmerksom kultur som krever 

en proaktiv tilnærming til usikkerhetsstyring i alle deler av organisasjonen. 
Usikkerhetsstyring blir brukt aktivt for å forbedre prosessene og aktivitetene i 
prosjektet, slik at sjansene for suksess øker. (RMRP, 2002)  
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Figur 8 viser selv-evaluerings kriterier for benchmarking av usikkerhet under attributtene 
kultur, process, erfaring og bruk. 
 
 Ad hoc Initiell Repeterbar Ledet 
Kultur ·Ingen usikkerhets 

forståelse 
·Ingen støtte fra top 
ledelsen 
·Ingen vilje til forandring 
·Fortsetter med gamle 
prosesser selv ved 
mislykkede prosjekter  

·Støtte fra top 
ledelsen, men 
forventer ikke bruk 
av usikkerhetsstyring 
·Bruker kun 
usikkerhetsstyring 
ved noen prosjekter 
 
  
 
 

·Akseptert 
fremgangsmåte for 
usikkerhetsstyring 
·Top ledelsen forventer 
usikkerhetsledelse 
·Tilgjengelige ressurser 
finnes 
·Klar over fordelene 
·”Bad news” info. blir 
akseptert 

·”top down” 
engasjement 
·top ledelsen bruker 
usikkerhetsledelse i 
beslutningssaker 
·Proaktiv 
usikkerhetsledelse 
·feil blir akseptert 
 
 

Prosess ·Ingen formelle prosesser 
·Ingen usikkerhetsplan 
finnes 
·Ingen eller få 
prinsipper/prosedyrer for 
usikkerhetsstyring 
·Usikkerhetsstyring brukes 
kun når det er pålagt av 
kunden 
 

·Ingen formelle 
prosesser, selv om 
noen få metoder er i 
bruk 
·Prosess effektivitet 
kommer an på 
prosjektteamets 
ferdigheter eller på 
den eksterne støtten 
 
 
 

·Standardiserte prosesser 
brukes i fleste prosjekter 
·Formelle prosesser 
brukes for 
kvalitetsledelse 
·Begrenset bruk for 
ekstern støtte 
·Samling av 
usikkerhetsdata 
·Leverandørene deltar 
under 
usikkerhetskartleggingen 
·God kommunikasjon 
·Budsjett for 
usikkerhetsstyring på 
alle nivå 

·Usikkerhet prosesser 
·Kultur for usikkerhet 
·Kontinuerlig for 
bedring og evaluering 
av prosesser 
·Kontinuerlig 
feedback 
·Kunder og 
leverandører deltar 
under usikkerhets 
analyser  
·Kommunikasjon 

 

Erfaring ·Ingen forståelse for 
usikkerhetsstyring 
·Ingen forståelse for og 
erfaring med prosedyrer 
innen usikkerhet 
 

·Lite eller ingen 
individuell kunnskap 
og trening innen 
usikkerhet  
 

·Utvikling og bruk av 
prosesser og verktøy 
·Formell trening innen 
usikkerhet 
 

·Alle er klar over 
nytten ved 
usikkerhetsstyring 
·I stand til å bruke 
sine usikkerhets 
ferdigheter i prosjekter 
·Erfaringsoverføring 
·Regelmessig trening 
gies 

Bruk ·Ingen strukturert bruk 
·Ingen ressurser 
·Ingen usikkerhets verktøy 
i bruk 
·Ingen usikkerhetsanalyser 
 

·Lite bruk av 
ressurser 
·Få kvalitative 
usikkerhetsanalyser 
brukes 
 

·Rutiner på 
gjennomføring av 
usikkerhetsanalyser 
·Tilgjengelighet av 
ressurser 
·Usikkerhetsmetodikk 
og verktøy 
·Kvalitative og 
kvantitative analyser 
brukes 
 

·Usikkerhets 
kartlegging på alle 
aktiviteter 
·Brukes i 
beslutningssaker 
·Historiske data og 
erfaringsoverføring 
ved analyser 
·Tilgjengelighet av 
alle nødvendige 
ressurser 

Figur 13 RMMM sjekkliste 



 
Prosjektoppgave våren 2007 

 
’’Bruk av modenhetsmodeller i usikkerhetsledelse av prosjekter’’ 

Stud. Techn. 
Barjinder Bharj 

 

 36 

Sammenligning mot kriteriene gitt i figur 8 blir gjort i form av et stort antall spørsmål. 
Resultatet gir organisasjoner en indikasjon på hvilket modenhetsnivå de ligger på. Hvert 
kriteriet blir videre evaluert/bedømt etter: 
 

• Gjennomføring: Fremgangsmåte og ledelse 
• Gjennomføringsevne: Ressurser og trening   
• Utførelse: Plan og prosedyrer 
• Måling og analyse: Progresjon og status  
• Verifisering: Kvalitetssikring (RMRP, 2002) 
 

RMMM gir organisasjoner en rask benchmarking av sine usikkerhets aktiviteter mot de 
fire standardnivåene ad hoc, initiell, repeterbar og ledet. Det gir dem muligheten til å 
identifisere og planlegge hva som må gjøres for å bli bedre på innen usikkerhet. RMMM 
gir kundene, leverandørene og de andre interessentene en usikkerhetsprofil av 
organisasjonen. En slik usikkerhetsprofil er et nyttig verktøy for usikkerhetsstyringen, og 
i valg av strategi for å nå et høyere modenhetsnivå. 
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4.1.2 Risk Maturity Model (RMM) 
Dr David Hillson har utviklet Risk Maturity Model (RMM), som definerer fire nivåer av 
modenhet: 
 

 
Figur 14 Risk Maturity Model, RMM 

 
1. Naiv: på dette nivået kan organisasjonene kategoriseries som uviten. De er ikke 

klar over behovet for usikkerhetsstyring og har dermed ingen strukturerte 
aktiviteter for håndtering av usikkerhet. De fleste beslutninger og handlinger er 
som oftest reaktive, og lite ressurser satses på å forbrede organisasjonens 
fremtidige usikkerheter 

 
2. Nybegynner: her har organisasjonen begynt å eksperimentere med 

usikkerhetsledelse, eksempelvis ved hjelp av et få tall personer. De er klar over 
fordelene og nytten med usikkerhetsstyring, men har er ingen omfattende og 
strukturerte aktiviteter. 

    
3. Normal: her driver organisasjonene med usikkerhetsstyring i de fleste prosjektene. 

Identifisering og håndtering av usikkerhet er implementert i de fleste prosessene, 
og organisasjonen besitter med forståelsen for og den grunnleggende kunnskapen 
innen usikkerhet.  

 
4. Naturlig: det siste nivået innebærer at organisasjonskulturen har en høy grad av 

bevissthet om usikkerhet. Med en proaktiv fremgangsmåte for usikkerhetsstyring. 
Informasjon i fra analyser brukes aktivt til kontinuerlig forbedring av prosesser og 
aktiviteter. (Hillson, 1997)  

 
RMM tar som RMMM utgangspunkt i de fire egenskapene: kultur, prosess, erfaring og 
bruk slik at organisasjonens modenhet kan bestemmes. Hvert nivå utgjør deretter en del 
attributter for hver av de fire egenskapene slik som i figur 8 (Hillson, 1997). 
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Innen kultur finner vi disse attributtene (Ekenman og Eriksson, 2003): 
• Kunnskap innen usikkerhet 
• Evnen til forandring 
• Viljen til å tilføre ressurser for usikkerhetsstyring 
• Engasjement fra ledelsen 

 
Prosess inneholder (Ekenman og Eriksson, 2003): 

• Formelle prosesser og metoder innen usikkerhet 
• Prosess effektivitet 
• Intern og ekstern kompetanse i organisasjonen 
• Rutiner 

 
Erfaring innebærer i hovedsak (Ekenman og Eriksson, 2003): 

• Forståelse for bruk av usikkerhet 
• Evnen til å utvikle prosesser og verktøy 
• Kunnskap om usikkerhet 

 
Tilslutt evalueres følgende attributter under egenskapen bruk (Ekenman og Eriksson, 
2003): 

• Organisasjonens struktur 
• Tilgjengelige ressurser 
• Tilvending av usikkerhetsverktøy 
• Innarbeidede rutiner 
• Rapportering og beslutningsevne 
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4.1.3 Fremstilling av resultatet 
Evalueringsspørreskjema blir brukt for å undersøke hvilket nivå en organisasjon ligger på 
i RMM og RMMM rammeverket. Ved å vurdere en organisasjons evne innen kultur, 
prosess, erfaring og bruk kan en kartlegge sterke og svake sider innen usikkerhet. For 
hver egenskap (kultur, prosess, erfaring og bruk) blir det stilt en rekke spørsmål med 
poengskala fra 1 til 4, som indikerer hvert modenhetsnivå. Gjennomsnittlig poengsum for 
hvert spørsmål, og for hver egenskap utgjør modenheten til organisasjonen. Fremstilling 
av resultatet kan for eksempel vises i et radardiagram, se figur 8.  

 

 
Figur 15 Radardiagram for fremstilling av modenhet 

 
Grundigere analyse av nivåer, egenskaper og spørsmål hvor poengsummen er lav er 
nødvendig for å øke modenheten og evnen til usikkerhetsstyring. Modenhetsmålingen 
kan brukes til benchmarking av resultater både internt og mellom eksterne 
virksomheter. Man kan se på hvordan usikkerhets prosesser gjennomføres og lære av 
hverandre på områder som de scorer forskjellig. En forbedringsplan utvikles for 
målene som settes fra modenhetsmålingen, og progresjonen måles ved å foret en 
modenhetsmåling av prosessene i forbedringsplanen. 
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4.2 Andre modenhetsmodeller innen usikkerhet 
Det finnes flere versjoner av modenhetsmodeller innen usikkerhetsstyring, nedenfor er 
det nevnt noen. De er nokså like og bygger på de samme prinsippene som RMM. Det har 
vært vanskelig å finne litteratur om modenhetsmodeller innen usikkerhet, da 
promotørenes forretningsvirksomhet er salg av selvevaluerings spørsmålene. 
 

• Risk Management Specific Interest Group PMI sin Risk Maturity Model, har fire 
modenhetsnivå: ad hoc, initiell, repeterbar og ledet. 

 
• HVR Consulting Services Limited (HVR) tar utgangspunkt i Hillson sine fire 

modenhetsnivå: naive, nybegynner, normal og naturlig. 
 

• Risk Management Capability Maturity Model for Complex Product Systems 
(CoPS) Projects, har i likhet med Capability Maturity Model fem modenhetsnivå, 
disse stadiene av modenhet er: 

 
1. Initiell: Organisasjoner er ikke oppmerksom på behovet for usikkerhetsstyring og 

har ingen strukturert tilnærming for å håndtere usikkerhet. Organisasjoner har 
altså ingen prosedyrer for usikkerhetsstyring, og løser problemer først når dem 
inntreffer 

 
2. Repeterbar: eksperimenterer med få generelle usikkerhets aktiviteter. De er klar 

over nytten ved å drive usikkerhetsledelse, men har ingen faste rutiner på det.   
 

3. Definert: organisasjonen har formelle usikkerhets prosedyrer og prinsipper. Top 
ledelsen er klar over nytten ved usikkerhetsledelse. Prosesser som er klart 
definerte, rutinemessige, dokumenterte, påkrevd, målbare og som blir 
kontinuerlig forbedret blir utført av organisasjonen. 

 
4. Ledet: kvantitative data blir innsamlet og analysert. Leverandører og interessenter 

bli involvert i usikkerhetsledelsen. Organisasjonen har en usikkerhets basert 
kultur i bedriften, med en pro aktiv metode for usikkerhetsstyring. 

 
5. Optimal: både kvalitative og kvantitative mål blir satt for prosessene i 

organisasjonen, disse er basert på bedriftens overordnede mål og strategier. 
Kontinuerlig forbedring av prosesser gjennom kvantitativ feedback, samt 
innovativ ideer med hensyn på teknologi og metodelære er vanlig. Interne og 
eksterne interessenter er inkludert i usikkerhets planlegging. 
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4.3 Oppsummering 
For at organisasjoner skal drive en effektiv prosjektvirksomhet, må det foretas effektiv 
usikkerhetsledelse. Både Risk Maturity Model (RMM)og Risk Management Maturity 
Model (RMMM) følger nøyaktig de samme prinsippene som de andre 
modenhetsmodellene for prosjektledelse. Ved hjelp av RMM og RMMM kan man ta 
temperaturen på usikkerhetsledelsen i organisasjonen. Modenhetsmodellene vurderer 
organisasjonen etter prosess, bruk, samt de kulturelle og erfaringsmessige aspektene ved 
usikkerhetsledelsen. Med utgangspunkt i disse egenskapene beskriver disse modellene 
fire stadier for modenhet, hvor hvert modenhetsnivå inneholder et antall komponenter 
som avspeiler organisasjonen.  
 
Gjennom subjektive tolkninger og vurderinger i form av selv-evalueringer, avgjør 
organisasjonen hvilket nivå man ligger på. Jo høyere modenhet en organisasjon har, jo 
bedre er dem rustet til å styre usikkerhet. En øker i gradene av modenhet, etter dets flere 
rutiner, prosedyrer og prinsipper en organisasjon bruker for usikkerhetsledelse. 
Kunnskapen fra modenhets målinger kan anvendes til å drive benchmarking mot andre 
organisasjoner, bruke rammeverket til å planlegge forbedringstiltakene, og tilpasse sin 
usikkerhetsledelse til det nivå ens ferdigheter og kunnskap holder.  
 
En klar styrke ved disse modellene er at de tar hensyn til egenskapene kultur og erfaring. 
Dette er egenskaper som vanligvis ikke blir identifisert og utviklet i henhold til de andre 
områdene innen prosjektstyring. En høy modenhet innebærer at en evner til å håndtere 
usikkerhet på en preventiv måte, og at kulturen i organisasjonen er slik at 
usikkerhetsmomentene blir identifisert og analysert på et tidligst mulig stadium. Erfaring 
fører dermed til at denne kunnskapen opprettholderer et høyt kompetansenivå, noe som er 
betydningsfullt for organisasjonens usikkerhetsledelse.   
 
En svakhet ved disse modellene er inndelingen i modenhetsnivå, det kan være 
problematisk å plassere en organisasjon i et konkret modenhetsnivå slik modellene 
forutsetter. Det må gjøres forbedringer i måten resultatene fra målingene blir plassert inn 
i modenhetsmodellen. Et annet punkt det må stilles spørsmålstegn ved, er mengden 
selvevaluerings spørsmål som er nødvendig for styring av usikkerheter. Det må arbeides 
med å forbedre spørsmålsrekken i målingene, så selvevalueringen ikke virker triviell og 
tidskrevende.  
 
 Fordeler med bruk av modenhetsmodeller for usikkerhetsledelse er: 

• Gir en indikasjon på hvilket nivå en organisasjon ligger på (Diagnose verktøy) 
• Evaluering av usikkerhetsstyringen (Sterke og svake sider) 
• Benchmarking av usikkerhetsstyringen 
• Et verktøy for planlegging av forbedringstiltak  
• Synliggjør usikkerhetsaktivitetene som er i bruk 
• Karakterisering av en organisasjons evne (ferdigheter og kunnskap) innen 

usikkerhet (RMRP, 2002) 
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5 Forslag til modenhetsmodell for usikkerhetsstyring 
I dette kapitlet blir det gitt et forslag til en enkel modenhetsmodell for styring av 
usikkerhet. Det er blitt tatt utgangspunkt i Pinto og Slevin sine kritiske suksess faktorer. 
Med basis i de andre modenhetsmodellene ble det utviklet en egnet model for måling av 
modenhet til bruk for usikkerhetsstyring, for å kunne bidra til bedre styring av prosjekter. 
 

5.1 Innledning 
De dårlige nyhetene om prosjekter er at nærmere 40 % av de har et dårlig 
prestasjonsnivå. Ustabilitet skapt av eksterne og interne sjokk utløser kriser (Andersen, 
1999). Andersen sier videre at så snart slik dynamikk er satt i gang, utvikler katastrofer 
seg med mindre prosjektets rammeverk virker som en stabilisator. De gode nyhetene er at 
prosjektledere har lært seg måter for å håndtere usikkerhet, lede prosjekter og påvirke 
prosjekts grad av suksess eller fiasko. En studie av 65 større prosjekter verden over utført 
av International Programme on the Management of Construction projects (IMEC) viser at 
det er fire faktorer som ser ut til å være relatert til et prosjekts prestasjonsnivå (Andersen, 
1999): 
 

1. I hvilken grad det institusjonelle rammeverket i landet der prosjektet er lokalisert 
er utviklet. 

2. Omfagnet av strategiske systemer implementert av prosjektets sponsorer 
3. De omkringliggende vanskeligheter i form av risiko, teknologi og sosial 

forstyrrelse 
4. Koordinering mot leverandører, myndigheter, andre berørte parter samt 

internasjonale aktører. 
 
IMEC sine studier viser videre at: 
 

• Det oppfattede risikonivået i tidligfasen er ikke signifikant relatert til senere 
prosjektytelse, noe som antyder at prosjektlederne klarer å håndtere denne 
risikoen ved å utvikle passende strategier for å redusere de. 

• Teknisk kompleksitet er ikke korrelert med prosjektprestasjon, noe som betyr at 
ingeniører har de evner som kreves for å bygge både teknisk enkle og vanskelige 
prosjekter. 

• Prosjektstørrelse oppviser ingen korrelasjon med suksess, noe som derved viser at 
det å holde seg til små, antatt enkle prosjekter ikke nødvendigvis er en sikker vei 
til suksess. 

•  Sosial og miljømessig forstyrrelse prosjektet medfører er ikke statistisk knyttet til 
suksess. Det ser ut for at prosjektledere og ingeniører finner måter å gjøre 
prosjektene akseptable på, selv om dette betyr ekstra utfordringer for prosjektene. 

 
Det viser at selv om prosjekter står overfor store utfordringer i form av usikkerhet og 
andre vanskeligheter så utvikles det strategier som gjør prosjektene gjennomførbare 
likevel. Måling av modenhet av prosjekter, sponsorer, leverandører og andre aktører som 
forplikter seg, støtter og bidrar til å utvikle strategier for å skape et akseptabelt prosjekt.  
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Ved å analysere modenheten er målet å identifisere beste praksiser innen prosjektstyring 
og en metode for evaluering av prosjektgjennomføringen. I dette kapitelet blir prinsipper 
og tanker fra modenhet koplet over på aktiv og praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter. 
Målet er å øke kunnskapsgrunnmuren innen usikkerhetsledelse og modenhet.  
 

5.2 Kritiske suksess faktorer for prosjekter 
Et viktig tema knyttet til måling av modenhet, er hva man ønsker å måle og hvilke 
områder fokuset skal rettes mot. Usikkerhet dukker plutselig opp etter hvert som ulike 
saker bringes frem i lystet. I det følgende vil jeg derfor ta utgangspunkt i en studie Pinto 
og Slevin gjorde i 1987, basert på omfattende undersøkelser knyttet til prosjektarbeid. 
Deres studie er en liste på 10 faktorer for de forhold som har størst innflytelse på suksess 
i et prosjekt gjengitt i Rolstadås, 2001: 
 

1. Prosjektmål: Godt definerte mål er selve grunnlaget for planlegging av prosjektet. 
Forståelse av målene og prestasjonsmål benyttet ved evaluering er viktig for god 
koordinering og eierskap i organisasjonen. 

 
2. Engasjement fra toppledelsen: Kamp om ressurser kombinert med stor grad av 

usikkerhet som preger mange prosjekter kan føre til konflikter og kriser. Er 
toppledelsen engasjert oppnår den innsikt i prosjekterts formål og retning. Denne 
oppmerksomheten fra toppledelsen kan være avgjørende for motivasjon og 
løsning av konflikter 

 
3. Prosjektplanlegging: Prosjektets mål skal omsettes i planer som dekker alle 

aksepter som tekniske, finansielle, organisatoriske, tidsmessige, 
kommunikasjonsmessige samt oppfølgning. Planleggingen fortsetter under 
prosjektgjennomføringen for å kunne håndtere endringer. 

  
4. Kommunikasjon med kunden (klienten): En tett dialog med kunden kan forhindre 

senere uenighet om hva som skulle gjennomføres. Kunden er den endelige 
dommer av om prosjektet er en suksess eller ikke. 

 
5. Personalforhold: Oppnåelse av tekniske mål innen tids og kostnadsplan behøver 

ikke innebære en fullstendig suksess selv om kunden er tilfredsstilt. Hvis 
menneskelige relasjoner mellom medlemmer av prosjektteamet er dårlig, 
ødelegges moralen og prosjektets suksess kan betegnes som tvilsom. 

 
6. Tekniske forhold: Forståelse for de tekniske forhold samt sikre at 

prosjektorganisasjonen har riktig kompetanse, er prosjektlederens ansvar. Dårlig 
tekniske løsninger kan påvirke alle forhold i prosjektet inklusive kvalitet, tid og 
kostnad. 

 
7. Godkjenning fra kunden (klienten): Kontinuerlig konsultering med kunden øker 

sannsynligheten for godkjenning av prosjektresultatene til slutt 
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8. Prosjektoppfølgning: kontinuerlig fremdriftsoppfølging gjør prosjektledelsen i 
stand til å håndtere uforutsette ting og slik håndtere usikkerhet. 

 
9. Kommunikasjon: God koordinering fordrer effektiv kommunikasjon innen 

prosjektteamet og med den permanente organisasjonen samt med kunden 
(oppdragsgiveren). Klare ansvarsforhold letter kommunikasjon 

 
 
10. Problemhåndtering: Det oppstår alltid problemer som avdekkes av 

prosjektoppfølgningen. Reserver og alternative planer er et viktig forebyggende 
tiltak mot dette. 
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5.3 Modenhetsmodell for usikkerhetsstyring 
Å identifisere kritiske suksessfaktorer tidlig i prosjekteringen er viktig for å minimalisere 
usikkerhetsfaktorene. Ved å måle modenheten til de ti suksesskriteriene vil man redusere 
“fire fighting”, intuitive og ad hoc metoder for usikkerhetsledelse og dermed være best 
mulig rustet til å håndtere andre forandringer under prosjekt implementeringen.  
 
 “If you cannot measure it, you ca not control it. If you cannot control it, you ca not 
manage it. If you cannot manage it, you cannot improve it. It is as simple as that” 
(Harrington, 1991). 
 
Det viser oss at for å lede til et suksessfullt prosjekt er det avgjørende å kjenne til hvilke 
problemer som man kan støte på og kontinuerlig måle disse nøkkelområdene. Andersen 
(2001) sier at måling er viktig for: 
 

• Å få feedback fra prosjektgjennomføringen og fra forbedringsinnsatsen 
• Målesystemet kan sees på som et instrument panel eller en cockpit for daglig 

styring, strategisk beslutningsstøtte og for måling av forbedringene  
 
Gjennom måling av prosjektets modenhet innen usikkerhetsstyring knyttet til de ti 
kritiske suksesskriteriene, får en et overordnet og helhetlig bilde av usikkerheten i 
prosjektet. Selv-evalueringen av de kritiske suksess faktorene som resultatet genereres 
fra, peker på de definerte fokusområdene for forbedring.  
 
Den foreslåtte modellen for bedre usikkerhetsstyring og usikkerhetsledelse gir disse 
fordelene: 
 

• Hvordan prosjektet presterer med hensyn til usikkerhet 
• En diagnose av prosjekter: et nyttig verktøy for evaluering av prosjekter  
• Indikerer sannsynlige usikkerhetsområder 
• Gir en prestasjonsmåling av usikkerhetsstyringen i prosjektet (tidlig varsling)  
• Tidlig varsling av et prosjektteamets manglende kunnskap, kompetanse og evner 

til å styre prosesser innen usikkerhet 
• Bestemmer hvilke faktorer som har høy og lav poengsum og hvilke som trenger 

forbedringer 
• Relativ betydning av de forskjellige faktorene 
• Måltall på de kritiske suksessfaktorenes sammenheng med et suksessfullt prosjekt  
• Modenhetsmålingen øker sjansene for et godt prosjekt, gjennom preventive tiltak 

for å styre usikkerheter og kriser 
• Er en sekvensiell sjekkliste 
• Verktøy for måling av et prosjekts grad av suksess eller fiasko 
• Benchmarking verktøy  
• Kontroll- og forbedrings mekanisme for usikkerhetsprosessene i prosjektet 
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5.4 Selv-evalueringsspørsmål 
Gjennom selv-evalueringsspørsmål får man en diagnose på områder i usikkerhetsstyringen i 
prosjektet som må forbedres. Tanken er da å iverksette tiltak for å oppfylle ambisjonsnivået 
for aksept (mål), mens poengsummen blir brukt for å kontrollere og overvåke disse 
forbedringstiltakene. Selv-evaluering er dermed en teknikk for å evaluere hvor godt prosjektet 
og den utførende organisasjon presterer innenfor området usikkerhet. Vi utfører en rask 
“helsesjekk” og får et oversiktsbilde over prosjektets usikkerhets håndtering av de ti kritiske 
suksessfaktorene, som videre blir brukt for legge til grunn langsiktige fokusområder for 
forbedringer. 
 

• Selv-evaluering må foretas på enkelte tidspunkter med en viss tid mellom hver 
evaluering 

• Selv-evalueringen tar for seg noe mer overordnet og helhetlig bilde av usikkerhet for å 
sikre et godt prosjekt 

• Selv-evalueringen med basis i de kritiske suksessfaktorene brukes for å definere 
hvilke områder som det må fokuseres på 

• Selv-evalueringen er et beslutningsverktøy 
 

5.4.1 Prosjektvisjon 
En visjon forteller oss om et prosjekts eksistens. Hva det vil oppnå eller hvilken betydning 
prosjektet vil ha overfor sine interessenter. 
Andersen (2002) mener at en visjon bør være et prosjekts ledestjerne, et overordnet mål som 
det strever etter. Hovedtanken er å frembringe et felles syn på prosjektets hensikt og sørge for 
planlegging ut ifra dette. Scenarioer for hva som gir et suksessfullt prosjekt endrer seg under 
prosjekteringen og derfor må også visjonen oppdateres følgelig. 
 

5.4.2 Prosjektmål 
Et viktig aspekt når det gjelder prosjektmål er at målene er klart definerte og at dem kan nåes. 
Med tanke på usikkerhet er det viktig å kartlegge om det er behov for å revidere målene. 
 
Selv-evalueringsspørsmål: 
1.1 Prosjektets mål er tydelige og klart definerte? 
1.2 Arbeidet i prosjektet bidrar til å nå prosjektets mål? 
1.3 Prosjektets mål må redefineres som følge av endringer som har oppstått? 
 

5.4.3 Engasjement fra toppledelsen 
Engasjement fra toppledelsen er lenge blitt sett på som en viktig faktor for et prosjekts fiasko 
eller suksess. Deres rolle i et prosjekt er viktig når det kommer til autoritet, rettledning, støtte, 
planlegging og målsetting. Toppledelsens støtte vil lede til mer/bedre fordeling av ressurser 
som penger, personer, tid og støtte når kriser oppstår. Tilstrekkelig viktige prosjekter må også 
ha full støtte og engasjement fra toppledelsen Dette er nødvendig for å få frigjort de 
nødvendige ressurser (inkl. personell) til prosjektet. Få tatt de nødvendige beslutningene som 
kreves underveis og å få løst de problemene som alltid oppstår i løpet av prosjektet 
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Selv-evalueringsspørsmål: 
2.1 Prosjektet har støtte og tillit i toppledelsen? 
2.2 Toppledelsen håndterer aktivt forhold som berører prosjektet for å legge tilrette for 
prosjektgjennomføringen? 
 

5.4.4 Prosjektplanlegging 
Refererer til viktigheten av en detaljert planlegging av prosjektet. Med tanke på utforming, 
konseptplanlegging, detaljering av planene og evaluering. Prosjektplanlegging inneholder 
tidsrammer, milepæler, arbeidsomfagn og spesifikasjoner av utstyr.  
 
Selv-evalueringsspørsmål: 
3.1 Planer og estimater for prosjektet er realistiske? 
3.2 Plan for håndtering av uforutsette hendelser i prosjektet er laget og brukes? 
 

5.4.5 Kommunikasjon med kunden (klienten) 
Med kunde tenker vi på den som til syvende og sist vil få bruk for prosjekt resultatet. 
Kommunikasjon med kunden øker sjansene for en suksessfull implementering av prosjektet. I 
usikkerhetsbildet av prosjektet er det derfor viktig å identifisere kunden og best mulig møte 
deres behov.  
 
Selv-evalueringsspørsmål: 
4.1 Det foregår en jevnlig dialog med bestiller av prosjektet? 
4.2 Bestiller og brukers behov er fanget opp i prosjektet? 
 

5.4.6 Personalforhold 
Personalforhold inkluderer rekruttering, trening og sammensetting av team. 
Usikkerhetsfaktoren her er at man har tilsatt personer til å utføre oppgaver som de ikke har 
grunnleggende kunnskap og kompetanse om. Personers kunnskap, ferdigheter, mål og 
personalitet spiller en viktig rolle når de kommer til deres bidrag til prosjektet. 
 
Selv-evalueringsspørsmål: 
5.1 Prosjektteamet er preget av få konflikter? 
5.2 Alle i prosjektet trives? 
 

5.4.7 Tekniske forhold 
Tekniske forhold innebærer tilfredsstillende og hensiktsmessing teknologi som støtter 
prosjektet og kundens kriterier. Det innebærer at personer innehar nødvendig teknologiske 
ferdigheter og bruker riktig teknologi til å utføre sine oppgaver. Teknologi som er ny for 
prosjektet kan gi risiko selv om den ellers er velprøvd, fordi man kan for lite om den og derfor 
lett kan gjøre tabber. Uforutsette problemer kan oppstå i eventuelt samvirke med eksisterende 
teknologi og at de antagelser man har gjort om nytteverdien kan være feil 
 
Selv-evalueringsspørsmål: 
6.1 Prosjektet har folk med den kompetanse som kreves for å gjøre jobben? 
6.2 Prosjektet har kapasitet som kreves for å gjøre jobben? 
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5.4.8 Godkjenning fra kunden (klienten) 
Dette er det siste steget i implementeringsprosessen hvor prosjektets nytte og virkningsgrad 
blir fastslått. Ofte begås den feilen at hvis de andre stegene i prosjekteringen er blitt tatt godt 
om, vil kunden automatisk godta slutt resultatet. Denne prosessen må ledes på lik linje som de 
andre prosessene. 
 
Selv-evalueringsspørsmål: 
7.1 Møter med bestiller/bruker er lagt inn i prosjektplanen underveis i prosjektet? 
 

5.4.9 Prosjektoppfølgning 
Innebærer å sikre at målene sikres ved kontinuerlig feedback og kontrollering. Dette betyr å 
registrere fremdrift, analyse eventuelle avvik og iversette nødvendig korrektive tiltak. 
 
Selv-evalueringsspørsmål: 
8.1 Prosjektets framdrift følges opp kontinuerlig? 
8.2 Avvik fra prosjektplan håndteres på en god måte? 

5.4.10 Kommunikasjon 
Kommunikasjon er et viktig usikkerhetselement. Det innebærer informasjonsflyt både internt 
og eksternt, med hensyn til prosjekt mål, forandringer i prosesser og prosedyrer, status osv. 
 
Selv-evalueringsspørsmål: 
9.1 Jeg har den informasjon jeg trenger for å gjøre jobben min i prosjektet? 
9.2Prosjektet kommuniserer godt med sine omgivelser (bestiller / brukere / andre)? 
  

5.4.11Problemhåndtering 
Det er viktig at det er utarbeidet problemhåndterings mekanismer i planleggingen. Slike 
mekanismer vil kunne lettere identifisere vanskeligheter og dermed komme i forkjøpet ved 
potensielle problem områder under og etter prosjekteringen. 
  
Selv-evalueringsspørsmål: 
10.1 Jeg bidrar aktivt for å melde inn usikkerhet og problemområder? 
10.2 Endringer og avvik håndteres på en god måte i prosjektet?  
 

5.5 Selv-evalueringsspørsmål til bruk for usikkerhetsstyring 
Selv-evalueringsspørsmålene i denne modenhetsmodellen ment til å være et hjelpemiddel for 
å vurdere hvordan usikkerhet og usikkerhetsstyring bli håndtert i et prosjekt (se 
spørsmålsrekken side 45-47). Det blir her benyttet en rekke spørsmål som evaluerer hver 
kritisk faktor. Spørreskjemaet benyttes av alle personer involvert i et bestemt prosjekt. 
Vurderingene av de ulike spørsmålene anslår prosjektets prestasjoner innenfor usikkerhet. 
Disse vurderingene gjøres langs en skala med tallverdier fra 0 til 5. Etter at vurderingene er 
lagt sammen, kalkuleres gjennomsnittlig modenhetsnivå for hvert kritisk faktor og prosjektets 
totale modenhetsnivå kan beregnes.  Kritiske faktorer som tar seg dårlig ut på målingen, vil 
bli evaluert nøyere, med eventuelt en ny mengde spørsmål eller dybde intervjuer for å ta til 
seg beste praksiser for nå ambisjonsnivået. Man kan anta at de fleste vil finne det vanskelig å 
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vurdere hvilken score man skal sette på ambisjonsnivået (mål), men hovedessensen med det 
er å ha et mål som prosjektet skal strebe etter å nå over tid, ikke at det skal være en øvre 
grense. Hvis poengscoren når dette målet, må ambisjonsnivået revideres for kontinuerlig 
bedring.  
 
Slike kontinuerlige modenhetsmålinger vil illustrere en trend i utviklingen av 
usikkerhetsstyring i prosjekter og vi får dermed bestemt hvilke områder en må ha mer fokus 
på. Vi får altså en diagnose av prosjektet og gjennom benchmarking mot andre 
partnere/prosjekter og ved hjelp av forbedringstiltak kan en finne en kur for problemområdet. 
En typisk benchmarking prosess er vist i figur 17. 
 

 
Figur 17 Benchmarking prosess 
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6 Møte med Telenor 
Jeg vil i dette kapitelet gi en oppsummering av møtet med Telenor avholdt den 10. mai 2007. 
Her ble modenhetsmodellen for usikkerhetsstyring presentert og diskusjoner munnet ut i gode 
innspill til sterke og svake sider ved denne måten for måling av prosjektmodenhet. I tillegg 
ble det også utvekslet gode innspill og ideer til modenhetsmålinger Telenor kan ta i bruk 
innad i bedriften. For meg ble det klargjort en del områder det kan arbeides mer med, som jeg 
kan ta fatt på i masteroppgaven. Vi hadde en time til rådighet, så vi rakk ingen grundig 
gjennomgang. Det ble gitt en generell tilbakemelding på modenhetsmodellen for styring av 
usikkerhet.  
 

6.1 Fordeler 
Telenor ser på denne formen for modenhetsmåling som et verktøy som indikerer sentrale 
faktorer innen usikkerhet ved å ha fokus på de ti suksessfaktorene. Den er en indikator på 
“hygienen” i prosjektet noe som er viktig til enhver tid, og hvor hovedessensen er å peke på 
områder som bør forbedres eller holdes under oppsikt. Prosjektlederen kan lett bruke 
modenhetsmålingen som en sjekk av “helsetilstanden” til prosjektet og dermed iverksette 
tiltak og forbedringer som kan tolkes som “medisinen” for de ulike områdene i prosjektet som 
har en dårlig prestasjon.  
 
Siden modenheten beregnes ut ifra individuelle selv-evalueringer kan prosjektlederen enkelt 
måle kompetansen og evnen til prosjektstyringen, ved å evaluere alle involverte i prosjektet. 
En får dermed bredere perspektiv enn bare det kjente kjerneteamet i prosjektet.  
 
Hensikten med modenhetsmodellen er å gi en tidlig varsel om at noe er i ferd med å utvikle 
seg i negativ retning. Ambisjonsnivået, nivået en skal strebe etter, kan sees på som en 
interaktiv måte å jobbe på. Det er en bevisst gjørings prosess, hvor man styrker og iverksetter 
tiltak på de forskjellige områdene med dårlig resultat og bruker regelmessige målinger til å 
foreta kontinuerlige korrigeringer. Modenhetsmodellen for usikkerhetsstyring er et slagkraftig 
verktøy. Et enkelt og smidig verktøy som det kan bygges videre på. Telenor ser på denne 
metodikken som en av måtene å følge opp prosjekter på. Det ble konkludert med at denne 
formen for modenhetsmålinger av usikkerhet har tre hovedstyrker: 
 

• At der er en mekanisme som enkelt kan implementeres og dermed enkelt brukes i 
prosjekter 

• Det andre, at man får en indikasjon på usikkerhetsstyringen ved hjelp av enkle selv-
evalueringsspørsmål. Videre kan man plassere flere gode og spesifiserte spørsmål, og 
dermed avdekke årsaks- og virkning i større grad. 

• Det tredje er graden av subjektivitet. Siden modenheten beregnes som et resultat av 
individuelle og anonyme selv-evalueringer, får man innsikt i prosjektdeltakerne sine 
subjektive meninger og vurderinger av prosjektstyringen 
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6.2 Svakheter 
Under selv-evalueringsspørsmålene for prosjektmål, ble det stilt uklarheter om hva som 
egentlig er prosjektmål. Disse selv-evalueringsspørsmålene må tilpasses bedre slik at det er 
åpenbart om hvilke typer mål som skal besvares og evalueres. Hovedprosjektledere har egne 
effekt og resultatmål som skal nåes og opereres etter. Mens delprosjektene som støtter de 
overordnede målene lager sine egne mål som støtter hovedprosjektlederensmål. Det viser at 
det endelige målet i et prosjekt trenger ikke nødvendigvis å være målet for alle delprosjektene 
under hovedprosjektet. Løsningen kan være om man gjør en prejobb sammen med 
prosjektlederne og er mer konkret om hva slags mål det spørres om.  
Forslag til selvevalueringsspørsmål for prosjektmål som ble forslått var: 
 

• Når vi målet?  
Dette spørsmålet blir stilt for å få med tidsperspektivet i prosjekteringen 

 
• Er effektmålene godt ivaretatt? 

Dette spørsmålet blir stilt for å legge vekt på hva som skal oppnåes under driftsoppgavene 
 
Modenhetsmodellen gir en god tilbakemelding og er nokså detaljert med typisk 
sammensetting av spørsmål som dekker prosjektmessig risiko. Modellen kan modifiseres for å 
analysere, identifisere og klassifisere de andre aspektene innenfor usikkerhetsstyring: 
forretningsmessig- og portefølje risiko.  
 
Det er viktig å få vekk redundansen, slik at selv-evalueringen ikke oppfattes som triviell og 
som et ekstra arbeid for prosjektdeltakeren. De må se nytten av å bruke tid på å anvende og 
besvare en slik selv-evaluering. Alle organisasjoner har sine regimer og kvalitetsplaner som 
blir sjekket av prosjekteksterne organer. Ved å skreddersy spørsmålene kan en ta bort denne 
redundansen, det ved å ta bort eller supplere med andre typer spørsmål innenfor områder som 
ellers blir godt ivaretatt av organisasjonen.   
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6.3 Forslag til forbedringer og videre arbeid 
Det ble foreslått noen forslag til forbedringer for selv-evalueringsspørsmålene. At disse kan 
variere med hensyn til hvilken fase man er i prosjektet, etter behov og fokusområder. 
Derigjennom får man en sjekk på prosjektets prestasjoner underveis og etter ønskede områder 
av prosjektledelsen. 
 
Det kan utvikles en web basert applikasjon med “mapping” mellom spørsmålsstillingen etter 
for eksempel hvilken avdeling man jobber i og ved hvilken fase man er i prosjektet. Slik får 
man inn flere dimensjoner slik at det blir et nyttig prosjektstyringsverktøy til enhver tid. 
 
Det ble tilslutt hevdet at det er forhold som kan gjøre denne modellen bedre for Telenors 
bruk. Denne modenhetsmodellen kan sees på som et termometer, som indikerer hvor man må 
gå i dybden for å få avdekket forholdene. Det er et godt verktøy som er enkelt å bruke for 
tidlig varsling av forhold som man må fokusere på og bli bedre på. Men modellen gir ikke 
medisinen for hvordan man kan kurere symptomene og hvorfor man presterer som man gjør. 
Utfordringen for Telenor er om de evner å popularisere spørsmålene for de kritiske suksess 
faktorer som de scorer dårlig på, for å drille mer på disse fokusområdene.  
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7 Oppsummering og videre arbeid 
I dette kapitlet vil oppgavens konklusjon bli presentert. I tillegg vil jeg fremme forslag for 
videre studier på de temaene som ble utarbeidet i denne prosjektoppgaven. 
 

7.1 Oppsummering 
Prosjektoppgavens leveranser er som følger: 

• Kartlegger hvilke modenhetsmodeller som finnes innen prosjektledelse 
• Belyser hvordan modenhetsmodeller benyttes i styring av usikkerhet 
• Utvikler en egnet modenhetsmodell for bruk av usikkerhetsstyring i prosjekter 
• Utprøver og tester ut modenhetsmodellen i Telenor 

 
Teoriens beskrivelse av modenhetsmodeller og bruk av modenhetsmodeller innen 
usikkerhetsstyring, er gjengitt i seksjon B. Nye ideer til en egnet modell for måling av 
modenhet til bruk for usikkerhetsstyring er lagt til seksjon C. 
 
Modenhetsmodeller er en form for “helsesjekk”, som gir et fugleperspektiv på tilstanden og 
peker på områder som bør forbedres og holdes under oppsyn. Hovedessensen er å finne 
symptomene som skaper dårlige resultater. Fokusere og bli bedre på disse områdene. Bruken 
av modenhetsmodeller er en rask og effektiv metode for å få et bilde over organisasjonens og 
prosjektets evner, potensial og forbedringsområder. 
 
Som vi har sett så finnes det flere typer modenhetsmodeller innen usikkerhetsstyring, 
prosjekt- og organisasjonsmodenhet. Gjennom en subjektiv selv evaluering i form av 
spørsmålsevaluering, intervju, sjekklister og evaluering av data ved bruk av standardiserte 
benchmarking teknikker blir organisasjonen eller prosjektet evaluert. Det benyttes definerte 
nivåer av modenhet, med utgangspunkt i Capability Maturity Model sin metodelære, for 
kartlegging av hvor gode de er til å gjøre det de gjør. Man øker i gradene av modenhet, etter 
dets flere rutiner, prosedyrer og prinsipper en har innen fagfeltet man måler modenheten for. 
 
Den foreslåtte modenhetsmodellen for usikkerhetsstyring som presenters i denne 
prosjektoppgaven tar utgangspunkt i de ti kritiske suksessfaktorene for prosjekter. Ved hjelp 
av enkle selv-evalueringsspørsmål får man en indikasjon på usikkerhetsstyringen. Videre kan 
man plassere flere gode og spesifiserte spørsmål, for å avdekke årsaks- og virkning i større 
grad. Siden modenheten beregnes som et resultat av individuelle og anonyme selv-
evalueringer, får man innsikt i prosjektdeltakerne sine subjektive meninger og vurderinger av 
usikkerhetsstyringen. Det er et godt verktøy som er enkelt å bruke for tidlig varsling av 
forhold man må fokusere på og bli bedre på, men modellen gir derimot ikke medisinen for 
hvordan man kan kurere disse symptomene. 
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7.2 Forslag til videre arbeid 
Modenhetsmodellen som er presentert i prosjektoppgaven definerer de viktigste 
suksessfaktorene i et prosjekt, og måler modenheten ved evaluering av disse områdene. 
Denne prosessen kan evalueres flere ganger underveis i prosjekteringen. Flere tilpassede 
evalueringsspørsmål etter hvilken fase man er i prosjektet, vil gi en bedre sjekk av prosjektets 
prestasjoner underveis, og etter ønskede områder av prosjektledelsen. Ved å få inn flere 
dimensjoner, som måling av modenhet tilpasset forskjellige typer prosjekter og virksomheter. 
Modifisering av modellen for å analysere, identifisere og klassifisere forretningsmessig- og 
porteføljerisiko, gjør at man ikke mister andre aspekter av usikkerhet denne prosessen ikke 
dekker. 
 
Forslag til prestasjonsindikatorer for hver suksessfaktor vil gi kvalitative og kvantitative 
indikasjoner på kvaliteten i usikkerhetsstyringen. Indikatorene kan implementeres i et system 
for usikkerhetsstyring hvor modenheten er lav.  Disse usikkerhetsindikatorene vil bidra til å 
være brannvarslere som gir tidligvarsling i prosjekteringen.  
 
Arbeidet med prosjektoppgaven har avdekket at det finnes lite litteratur om blant annet 
usikkerhet og modenhetsmodeller for usikkerhetsstyring. Et viktig tema for videre arbeid vil 
være økt dokumentasjon, utvikling og modifisering av modenhetsmodeller for 
usikkerhetsstyring. 
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Measurement Explained, ISBN 0-87389-520-7, 2002 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

http://cer.sagepub.com/cgi/reprint/13/3/241
http://www.hq.nasa.gov/office/codej/codejx/Assets/Docs/ProjectDefinitionRatingIndex.pdf
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9 Vedlegg 

A Forstudierapport 
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1. Bakgrunn 
Prosjektoppgaven er en del av sivilingeniørstudiet ved NTNU og støttes av fordypningsemnet 
Prosjektledelse. Prosjektoppgaven teller 15 studiepoeng og fordypningsemne teller 7,5 
studiepoeng, og disse to delene danner grunnlaget for en felles karaktervurdering. Oppgaven 
er gitt av Norsk senter for prosjektledelse (NSP) i samarbeid med SINTEF og NTNU. Det 
skal gjennomføres et forstudium, utarbeides en avrapportering og en sluttrapport. 
 
2. Problembeskrivelse 
Prosjektoppgaven knyttes opp mot prosjektet Praktisk Usikkerhetsstyring  (PUS) som ledes 
av Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) og SINTEF. Som navnet tilsier omhandler PUS 
usikkerhet i prosjekter, og da i første rekke usikkerhet på et konseptuelt nivå.  
 
Store komplekse prosjekter er beheftet med stor usikkerhet. Det er i dag vanlig å gjennomføre 
usikkerhetsanalyser i løpet av forprosjektfasen på slike prosjekter for å estimere sluttkostnad 
ved å estimere priser på de ulike kostnadselementer i prosjektet, samt identifisere 
usikkerhetsforhold som kan inntreffe i prosjektets periode. I en del virksomheter som 
gjennomfører store, komplekse prosjekter, er det blitt vanlig å bruke resultatene fra disse 
tidlige usikkerhetsanalysene i sin usikkerhetsstyring av prosjektene. 
 
Den praksis på usikkerhetsstyring som finnes i dag, har fokus på å identifisere 
usikkerhetsforhold som prosjektet skal håndtere. I forsøket på å finne måter å håndtere 
usikkerhet på, har fokus blitt rettet mot organisasjoner, prosjekter og prosjektteamet og deres 
modenhet til å håndtere usikkerhet. Slik har bruk av modenhetsmodeller blitt trukket inn i 
usikkerhetsledelse av prosjekter for å se om de kan ha nytte i forhold til dette. 
 
Det skal i prosjekttoppgaven utforskes mulighetene for bruk av modenhetsmodeller for å 
bedre usikkerhetsstyring og usikkerhetsledelse i prosjekter.  
 
3. Mitt bidrag 
Med bakgrunn i oppgaveteksten, vil oppgaven være tre delt med utgangspunkt i disse 
forskningsspørsmålene: 
 

• ’’foreta en kategorisering av modenhetsmodeller generelt og gi en oversikt over 
bruk av modenhetsmodeller innen usikkerhetsledelse’’ 

 
• ’’ Ut ifra det teoretiske rammeverket, skal jeg bruke disse funnene til å utvikle en 

egnet modell for måling av modenhet til bruk for usikkerhetsledelse.  
 

• ’’tilslutt vil jeg teste ut denne modenhetsmodellen i en av bedriftene som deltar i 
PUS-prosjektet’’ 
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3.1 Mål for oppgaven 
Effektmålet beskriver oppgavens hensikt, mens resultatmålet sier noe om hva oppgaven 
konkret skal levere. Delmålene forteller hva som skal oppnås underveis for å kunne realisere 
effekt- og resultatmål. 

 
3.2 Effektmål 

- lære å jobbe prosjektrelatert 
- skape noe av verdi for NSP og PUS-prosjektet 
- tilegne meg kompetanse om modenhetsmodeller og usikkerhetsstyring 
- bidra til PUS-prosjektet på en positiv måte med innspill til bruk av modenhetsmodeller 

for usikkerhetsstyring i prosjekter 
 

3.3 Resultatmål 
- få oversikt over og kartlegge modenhetsmodeller 
- utvikle en modenhetsmodell som kan benyttes i et generelt usikkerhetsstyringssystem 

 
3.4 Delmål 

- forstudierapport innlevert og godkjent innen uke 6 
- ferdig med gjennomgang og vurdering av litteratur i løpet av uke 10 
- avrapportere status for prosjektet innen 12.03.2007 
- ferdig med å kartlegge og beskrive modenhetsmodeller innen 12.03.2007 
- gi en oversikt over bruk av modenhetsmodeller innen usikkerhet innen 28.03.2007 
- utvikle en modenhetsmodell for styring av usikkerhet innen 30.04.2007 
- test av modenhetsmodell i praksis innen uke 18 
- sluttrapport levert innen 11.06.2007 

 
3.5 Målvurdering 
Delmålene viser hvilke mål og milepæler jeg mener at jeg må oppfylle for å kunne realisere 
mine effektmål og resultatmål for oppgaven. Noen av datoene kan bli forskjøvet utover i 
prosjektet, men jeg mener disse målene med de tilhørende datoene burde være mulig å 
oppfylle. 
 
Effektmålet som omhandler å skape noe av verdi for NSP og PUS-prosjektet er et av de 
viktigste målene for min egen del da det er NSP som har gitt oppgaven. Dette kommer også 
frem i kapittel 6 som handler om interessenter. 
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4. Work Breakdown Structure 
 

 
WBS viser en oversikt over de aktivitetene jeg har planlagt for å kunne gjennomføre 
prosjektet på en tilfredsstillende måte. 
 

- Forstudie går ut på å planlegge prosjektet slik at man avdekker omfanget av prosjektet 
og hvilke arbeidsoppgaver som kreves for å gjennomføre prosjektet på en god måte. 
WBS viser hvilke aktiviteter som inngår i forprosjekteringen. 

 
- Litteratur omhandler søk etter litteratur og deretter gjennomgang og analyse av 

litteraturen. Mye litteraturen regner jeg med at vil omhandle artikler og enkelte bøker. 
Da det er begrenset med tid på prosjektoppgaven, blir det også begrenset tid til 
litteratur man kan fordype seg i. 

 
- Hoveddelen av prosjektet er den delen som jeg har satt av mest tid til. Den omhandler 

arbeidet med å kartlegge og knytte modenhetsmodeller til usikkerhetsstyring av 
prosjekter. Denne delen omhandler også i å utvikle en egnet modell for måling av 
modenhet som senere skal prøves ut i praksis. 

 
- Prosjektstyring omhandler skriving av rapporten og veiledning underveis i hele 

prosjektperioden. Jeg skal levere et utkast av rapporten 30.mai og tiden etter dette vil 
bli brukt på å rette eventuelle påpekninger til dette utkastet og generell finpuss av 
rapporten. 
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5. Veiledningsplan 
 

Uke Dato og tidspunkt 
8 21. februar kl 08.30 
10 7. mars kl 14.30 
13 28. mars kl 14.30 
17 25. april kl 14.30 
22 30 mai kl 08.30 

 
Deltakerne på disse veiledningene vil være Ingrid Spjelkavik og Barjinder Bharj, men enkelte 
eksperter og bedrifter kan bli invitert som diskusjonspartnere eller som datakilde hvis dette 
skulle være aktuelt.  
 
6. Interessenter 
Det finnes flere interessenter til prosjektet. Dette kapitlet nevner de fleste av interessentene 
som er aktuelle for dette prosjektet. 
 
NSP og PUS-prosjektet 
En av de viktigste vil være NSP og PUS-prosjektet. Det er disse som har gitt oppgaven og de 
er selvfølgelig interessert i å få noe ut av samarbeidet. Derfor vil de bli prioritert høyt i 
forhold til andre interessenter. 
 
Bedrifter 
En annen viktig interessentgruppe er bedriften hvor modenhetsmodellen skal testes ut. Denne 
bedriften kan komme med gode innspill til sterke og svake sider ved modenhetsmodellen, og 
vil derfor ha stor betydning for prosjektoppgaven. I tillegg kan bedriften forhåpentligvis få 
gode innspill og ideer til modenhetsmålinger de kan ta i bruk innad i bedriften. 
 
Sensor 
Sensor er selvfølgelig også en av interessentene. Det er han som skal sette den endelige 
karakteren og vurdere i hvilken grad oppgaven oppfyller de målene som blir satt i 
forstudierapporten. Med bakgrunn i dette er sensor en interessent som vil bli prioritert høyt 
med tanke på å skrive en god oppgave. 
 
Meg selv 
Jeg er også en av interessentene til denne prosjektoppgaven. Det er i min interesse å 
gjennomføre med et godt resultat med tanke på overgang til masteroppgave til høsten, og med 
tanke på å være attraktiv på arbeidsmarkedet ved endt utdanning. 
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Vedlegg1: Gantt diagram Vedlegg1: Gantt diagram 
  

  

 VII
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Vedlegg2: Timeantall per aktivitet og totalt 
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Generelt 
Arbeidet med prosjektet har til nå gått greit, men det har blitt en del ujevn jobbing på 
grunn av andre arbeidsoppgaver på skole og jobb. Innsamling av litteratur har også vært 
litt variabel i forhold til hvor god innsikt jeg har hatt i diverse databaser og internett sider. 
Veiledningen har så langt har vært veldig god med mange bra input og retningslinjer, som 
en hjelper til prosjekteringen. 
 
Planlagt fremdrift 
I følge fremdriftsplanen i forstudierapporten skal jeg per 12.3.2007 ha gjort: 
 
Ferdigstillelse av: 
• Forstudierapport 
• Ferdig med søk etter litteratur om modenhetsmodeller 
• Ferdig med litteratur søk om modenhetsmodeller vs usikkerhet 
• Ferdig med generell kartlegging av modenhetsmodeller 
 
Begynt på: 
 
• Modenhetsmodeller vs usikkerhetsstyring av prosjekter 
 
Virkelig fremdrift 
Per 12.3.2007 har jeg gjort: 
 
Ferdig med: 
• Forstudierapport 
• Ferdig med søk om litteratur om modenhetsmodeller 
 
Begynt på: 
• Ferdig med litteratur søk om modenhetsmodeller vs usikkerhet (50 % ferdig) 
• Generell kartlegging av modenhetsmodeller (20 % ferdig) 
 
Avvik i fremdrift 
Arbeidet med søk og gjennomgang av litteratur har tatt lengre tid enn antatt, noe som har 
ført til at og jeg ikke har kommet så langt på hoveddelen som forutsatt. I fremdriftsplanen 
er det estimert ca en tredjedel av tiden til hoveddel. I ettertid ser jeg at å søke, vurdere og 
gjennomlesing av litteratur nesten tar ca halve arbeidet. Jeg har også begynt med noen 
oppgaver som har senere start. Det har ikke vært en så klar deling mellom 
arbeidsoppgavene som det var planlagt på forhånd. De forskjellige delene har blitt 
arbeidet med delvis samtidig. 
 
 

 
 



 
Prosjektoppgave våren 2007 

 
’’Bruk av modenhetsmodeller i usikkerhetsledelse av prosjekter’’ 

Stud. Techn. 
Barjinder Bharj 

  

 V

Endringer i oppgave 
Per dags dato ser det ikke ut til at det blir spesielle endringer i oppgaveteksten. 
 
Endringer i tidsplan 
Det vil bli endringer for ferdigstilling av generell kartlegging av modenhetsmodeller og 
modenhetsmodeller vs usikkerhet. Men resten av aktivitetene fra ca primo april måned og 
ut, vil bli utført som planlagt (vedlegg 1).  
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Vedlegg 1: Gantt diagram Vedlegg 1: Gantt diagram 
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Vedlegg 2: Disposisjon 
 
Kap 1: Bakgrunn 
 Prosjekt oppgaven (eventuelle avviker fra oppgave teksten og hvordan rappoerten 
er bygd opp) 
 
Kap 2: Metode 
 
Kap 3: Litteraturstudie om modenhetsmodeller 
• oversikt generelt 
• bruk av modenhetsmodeller spesielt 
 
Kap 4: Måling av modenhet til bruk i usikkerhet 
• kobling mot usikkerhet 
• modell 
 
Kap 5: Revurdering av modell 
• input fra bedrift/ekspert gruppe 
 
Kap 7: Oppsummering 
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C Presentasjon for Telenor 10. mai 2007 
 

1

Bruk av modenhetsmodeller i 
usikkerhetsledelse av 

prosjekter

Barjinder Bharj 

 

2

Hvorfor er dette en aktuell problemstilling?

• Prosjekt som arbeidsform har blitt en viktig måte å
organisere arbeid på i samfunnet vårt

• 40 % av de har et dårlig prestasjonsnivå

• Kunnskapsgrunnmur innen usikkerhetsledelse

• Kople prinsipper og tanker fra modenhet over på aktiv 
og praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter

 
 
 

3

Modenhet?

• Evaluere hvor moden en organisasjon er

• Helsesjekk

• Beste praksiser

• Ferdig utviklet

 

4

Prosjektmodenhet

• Vurdering av prosjekter

• Jo modnere et prosjekt er dets større sannsynlighet 
er det for at det vil gi et godt prosjekt

• Project Definition Rating Index (PDRI) 
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Organisasjonsmodenhet

• En organisasjons evne til å utføre prosjekter

• Jo høyere modenhet en organisasjon har, jo bedre er 
dem rustet til å utføre et bestemt prosjekt

• Capability Maturity Model

• Organizational Project Management Maturity Model 

 

6

The Risk Management Maturity Model
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Fordeler
• Indikasjon på hvilket nivå en organisasjon ligger på

• Evaluering av usikkerhetsstyringen 

• Benchmarking av usikkerhetsstyringen

• Et verktøy for planlegging av forbedringstiltak 

• Synliggjør usikkerhetsaktivitetene som er i bruk

• Karakterisering av en organisasjons evne innen 
usikkerhet
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Selv evaluering
• Spørreskjema

• Skala med tallverdier fra 0 til 5 (liten grad, stor grad)

• Modenhetsnivå kalkuleres

• Subjektiv vurdering

• Foretas på enkelte tidspunkter med en viss tid mellom hver 
evaluering 

• Basis i de kritiske suksessfaktorene brukes for å definere hvilke 
områder som det må fokuseres på

• Overordnet og helhetlig bilde av usikkerhetsledelsen for å sikre et 
godt prosjekt

• Beslutningsverktøy 
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1. Prosjektmål
• Prosjektets mål er tydelige og klart definerte?

• Arbeidet i prosjektet bidrar til å nå prosjektets mål?

• Prosjektets mål må redefineres som følge av 
endringer som har oppstått?

 

12

2. Engasjement fra toppledelsen

• Prosjektet har støtte og tillit i toppledelsen?

• Toppledelsen håndterer aktivt forhold som berører 
prosjektet for å legge tilrette for prosjektgjennomføringen?
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3. Kommunikasjon med kunden 

• Det foregår en jevnlig dialog med bestiller av 
prosjektet?

• Bestiller og brukers behov er fanget opp i prosjektet?
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4. Prosjektplanlegging

• Planer og estimater for prosjektet er realistiske?

• Plan for håndtering av uforutsette hendelser i 
prosjektet er laget og brukes?
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5. Personalforhold

• Prosjektteamet er preget av få konflikter?

• Alle i prosjektet trives?
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6. Tekniske forhold

• Prosjektet har folk med den kompetanse som kreves 
for å gjøre jobben?

• Prosjektet har kapasitet som kreves for å gjøre 
jobben?
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7. Godkjenning fra kunden

• Møter med bestiller/bruker er lagt inn i prosjektplanen 
underveis i prosjektet?
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8. Prosjektoppfølgning

• Prosjektets framdrift følges opp kontinuerlig?

• Avvik fra prosjektplan håndteres på en god måte?
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9. Kommunikasjon

• Jeg har den informasjon jeg trenger for å gjøre 
jobben min i prosjektet?

• Prosjektet kommuniserer godt med sine omgivelser 
(bestiller / brukere / andre)?
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10. Problemhåndtering

• Jeg bidrar aktivt for å melde inn usikkerhet og 
problemområder?

• Endringer og avvik håndteres på en god måte i prosjektet?
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Takk for oppmersomheten ☺
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