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Oppgavetekst 
 

Prosjektoppgaven er delt inn i 5 hovedtemaer.  

Studenten skal: 

 

1. Utføre et selvstendig litteraturstudium innen området usikkerhetsledelse og 

usikkerhetsstyring.  

a. Hva sier norske prosjektledermiljøer om temaet?  

b. Hva sier økonomer, forsikringsbransjen, psykologer om temaet 

usikkerhetsstyring? 

 

2. Kartlegge hvilke metoder, beskrivelse, veiledere, kurs, styrende dokumenter med mer 

som beskriver det Statoil/ SVV gjør innen: 

a. Usikkerhetsledelse (UL) 

b. Usikkerhetsstyring (US) 

c. Usikkerhetsanalyse (UA) 

 

3. Analysere og beskrive hvordan Statoil/ SVV arbeider med usikkerhet på to nivåer: 

a. Eiernivå 

b. Prosjektnivå 

 

4. Analysere og beskrive hvordan Statoil/SVV jobber med usikkerhet i: 

a. Tidligfase (idé) 

b. Gjennomføringsfasen (realisering/bygging) 

 

 

5. Analysere og beskrive hva Statoil og SVV, som eiere av prosjekter, gjør for å 

implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet i prosjektene. 
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Forord 
 

Denne rapporten er en prosjektoppgave som er en besvarelse i faget TIØ4720 Prosjektledelse 
fordypning H-06, utført ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse, ved Norges 

Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Studiet er utført i løpet av høsten 2006. 

Denne oppgaven er ment til å gi et innblikk i hvordan usikkerhetsledelse fungere i praksis og 

hvordan forskjellige fagmiljøer ser på dette med usikkerhetsstyring. Oppgaven ble utarbeidet i 

samarbeid med Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP). 

 

Dette har vært en veldig interessant oppgave. Jeg har lært mye og håper noe av dette kan 

reflekteres videre til lesere av oppgaven. 

 

Jeg vil rette en stor takk til min veileder, Agnar Johansen. Takk for god veiledning, råd, 

kunnskap og for å pushe meg til å gjøre alt enda litt bedre.  

 

Jeg vil også få rettet en stor takk til alle som har hjulpen meg underveis med oppgaven.  

 

I Statoil; Helge Albertsen, Finn Sandberg, Nils Jerry Haldorsen og Leif Tore Vinje for å sette 

av tid til å svare på de spørsmålene jeg hadde, og for å være tilgjengelig på mail når jeg 

trengte hjelp.  

Karl Peter Bruck, Erlend Høvde, Roger Lynum og Kristian Kvande for hjelp til å komme i 

kontakt med de rette kontaktene, og supplere meg med nyttig informasjon. 

 

I Statens Vegvesen; Mary- Ann Breisnes og Harald I. Johansen for å ta tid til å ha lange 

telefonmøter med meg, og ikke minst Erik Jølsgard for å hjelpe meg få tak i de jeg trengte å 

prate med i Statens Vegvesen.  

 

Bjarte Engen Vik for å forbedre min økonomi forståelse. Olav Torp for hjelp til å forstå og å 

sette meg inn i Statens Vegvesen sine håndbøker. Bjørn Andersen for å gi meg råd og 

veiledning på veien. Sigurd Bakken & Kristin Færø Bakken får korrektur lesing og tips. 

Alf Egil Edvardsen for råd og moralsk støtte. 
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Til Sokrates, mammas lille engel. 
 

 

Trondheim 20.12.2006 

 

 

 

Hege Færø Bakken 



            NTNU                                                                                              PROSJEKTOPPGAVE 2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

iv 

Sammendrag 
 

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

å redusere usikkerhet i prosjekter vil en ha mulighet til å senke kostnadene og kanskje oppnå 

større utbytte. Det finnes mange oppfatninger og teorier om hvordan usikkerhet skal styres. 

Noen mener det er synonymt med å gjennomføre kostnadsanalyse i løpet av tidligfasen av 

prosjektet, andre mener det handler om å etablere et styringsregime i etableringsfasen av 

prosjektet, mens atter andre mener dette er noe en bør ha fokus på igjennom hele prosjektet, 

helt til resultatmålet er overlevert. På bakgrunn av de ulike oppfatningene av hvordan en ser 

på usikkerhet og usikkerhetsstyring, vil det i denne oppgaven bli gitt et lite innblikk i hvordan 

forsikringsbransjen, økonomer, psykologer og ikke minst prosjektmiljøet ser på nettopp dette. 

Noe som fremdeles går igjen hos mange, er at usikkerhet ofte blir sett på som synonymt med 

risiko.  

 

I oppgaven vil det bli gitt et innblikk i og diskutert hvordan Statoil og Statens Vegvesen ser 

på usikkerhetsstyring og - ledelse. Begge bedriftene har fokus på dette med 

usikkerhetsstyring, og jobber med å implementere en kultur for usikkerhetsstyring i bedriften. 

Måten dette gjøres på varierer, men begge bedriftene ønsker å sette usikkerhetshåndtering på 

agendaen. 

En oppfatning forfatteren sitter igjen med er at det i Statoil fokuseres mest på usikkerhet i 

tidligfase, og usikkerhetsstyringen i gjennomføringsfasen besto av ad hoc håndtering. I 

Statens Vegvesen er oppfatningen derimot at usikkerhetsstyring hadde størst fokus i 

gjennomføringsfasen.  

 

Statoil brukte et webasert verktøy som kalles ”PIMS” for registrering og håndtering av 

usikkerhetselementer. Dette er lett å bruke, men regulerer ikke antall usikkerhetselementer 

som blir registrert og kan lett bli uhåndterbart. Statens Vegvesen bruker verktøyet ”Anslag” 

for å utføre usikkerhetsanalyse. Dette gir en god oversikt over hvilke usikkerhetselementer 

som er aktuelle og hvilke som er mest kritiske for prosjektet. En mangel med 

”Anslagmetoden” er at usikkerhetselementene kan i kalkylen bli splittet opp i så små 

elementer at de på papiret forsvinner, mens de i realiteten fremdeles utgjøre en stor 

usikkerhet.  
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Statoil og Statens Vegvesen har relativ likt syn på at prosjektet selv er prosjektets eier, og det 

er på dette nivået usikkerhet først og fremst håndteres.  

 

Denne oppgaven har som formål å gi et innblikk i hvordan Statoil og Statens Vegvesen 

forholder seg til usikkerhet i prosjekter. Usikkerhetsledelse er kompleks, og oppgaven vil vise 

at det finne ikke en rett måte å håndtere usikkerhet på, men det må tilpasses de aktørene som 

er innblandet. 
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1. Introduksjon til ”Usikkerhetsledelse i praksis” 
 

De aller fleste, om ikke alle avgjørelser blir tatt med en viss usikkerhet (Wallace,1998). 

Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. Forskjellige 

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

og interessant å studere dette fagområdet mer inngående.  

Denne oppgaven vil bli delt inn i et metodekapitel, hvor det vil bli gitt en forklaring på hvilke 

forskningsmetoder som er blitt brukt i studiet. Det vil redegjøres hva disse går ut på, og 

hvorfor de ble valgt. 

Videre vil teorikapitelet omhandle sentrale begreper innenfor usikkerhetsledelse, og gi et 

innblikk i hvordan prosjektledermiljøet, forsikringsbransjen, økonomer og psykologer ser på 

temaet usikkerhet. 

Kapitel 4 og 5 vil gi et innblikk i usikkerhetsledelse i henholdsvis Statoil og Statens Vegvesen 

(SVV). Det vil først bli sett på hvem bedriftene definerer som eiere av prosjekt, deretter blir 

det gitt et innblikk i usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyse i Statoil og SVV. Tilslutt vil de 

forskjellige prosjektfasene og implementering av en kultur for usikkerhet bli berørt. 

Resultatene fra kapitel 4 og 5 vil bli diskutert i kapitel 6. I kapitel 7 og 8 vil det bli gitt en 

konklusjon og forslag til videre arbeid. 
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1.1. Beskrivelse av problem og behov 

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

investeringsprosjekter. Usikkerhetsanalyse er etter hvert blitt innarbeidet som begrep og 

verktøy i store investeringsprosjekter. Hovedfokus har tradisjonelt vært å estimere 

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

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

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

resultatene, eller snarere forsøker å bruke, resultatene fra enkelt stående usikkerhetsanalyser 

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

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

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

dette praktiseres i store investeringsprosjekt.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

1.2. Mål og avgrensninger 

Målet med oppgaven er å gi et innblikk i hvordan forskjellige miljøer i Norge ser på 

usikkerhetsstyring, da spesielt Statoil og Statens Vegvesen.  

Oppgaven er en slags forstudierapport og da det er satt av ca 400 timer til oppgaven tillater 

ikke dette en dyptgående og total analyse.  
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Prosjektoppgaven vil være en fin mulighet til å studere og samle nyttig informasjon, som kan 

undersøkes nærmere i en masteroppgave. 

Arbeidsmengden er en viktig faktor i arbeidet med oppgaven. Da dette en relativ stor 

oppgave. Dette må taes i betraktning, da oppgaven kun vil gi et innblikk i det arbeidet 

bedriftene gjør i forbindelse med usikkerhetsledelse, og så nevnt tidligere ikke kunne gi en 

total analyse. Det har ikke blitt utført en massiv intervjurunde for å gå i ”dybden” av hva 

Statoil og Statens Vegvesen har som retningslinjer kontra hva de faktisk gjør i prosjekter med 

hensyn på usikkerhetsledelse, da dette vil være en veldig omfattende og tidkrevende arbeid. 

 

1.3. Formålet med oppgaven 

Som en del av Mastergradstudiet ved NTNU inngår en prosjektoppgave som skal utføres i det 

9. semester.  Prosjektoppgaven er ment som et mulig forstudie til masteroppgaven som skal 

utføres i det 10. semester. Oppgaven er en besvarelse i faget TIØ4720 Prosjektledelse 

fordypning H-06. 



            NTNU                                                                                              PROSJEKTOPPGAVE 2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

4 

2. Metode/ Forskningsdesign 
 
”En metode er således et redskap, en framgangsmåte for å løse problemer og å komme fram til ny 

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

(Holme, Krohn Solvang, 1996). 

 

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

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

 

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

 stille spørsmål 

 ”hanging out” 

 lese teori 
(Miller, Dingwall, 1997) 
 

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

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

sin egen historie setting som vi gi den, om ikke annet ubevist, forhold til det hele (Miller, 

Dingwall, 1997). Hvordan vi oppfatter situasjoner og opplysninger vi blir gitt avhenger av vår 

sosiale bakgrunn og historien vår. 

 

2.1. Kvalitativ og Kvantitativ metoder  

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

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

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

aktuelle problemstillingen (Holme, Krohn Solvang, 1996). 

 

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

som hensikt å bidra til en bedre forståelse av det samfunnet vi lever i, og hvordan 

enkeltmennesker, grupper og institusjoner handler og samhandler innenfor dette (Holme, 

Krohn Solvang, 1996). Utover dette er metodene svært forskjellige.  



            NTNU                                                                                              PROSJEKTOPPGAVE 2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

5 

 

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

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

ofte basert på tallfestet og statisk informasjon.  

 

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

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

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

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

nærmere. 

 

2.2. Kvalitativ metode 

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

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

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

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

(Holme, Krohn Solvang, 1996, s.15). 

 

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

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

forståelse av problemet. Metoden baserer seg på nærhet til kilden (Holme, Krohn Solvang, 

1996). 
 

Holme og Krohn Solvang har listet opp disse hovedkjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ 

metode. 
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Kvalitativ metode Kvantitativ metode 

Forskeren jobber mot best mulig følsom gjengiving 

av data 

Forskeren jobber mot maksimal presisjon 

Mange opplysninger om få undersøkelsesenheter  Få opplysninger om mange undersøkelsesenheter 

Mer usystematisk og ustrukturert observasjoner Systematiske og strukturerte observasjoner 

Interesse for det som er særpreget, unikt og 

avvikende 

Interesse for det felles, det gjennomsnittige, det 

representative 

Datainnsamlingen skjer under betingelser som ligger 

nær opp til den virkelighet en ønsker å undersøke 

Datainnsamlingen skjer under betingelser som er 

forskjellige fra den virkeligheten en ønsker å 

undersøke 

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

Framstiling og forståelse Framstilling og forklaring 

Deltaker eller aktør Tilskuer eller manipulator 

Jeg/du- forhold mellom forsker og 

undersøkelsesperson 

Jeg/du- forhold mellom forsker og 

undersøkelsesperson 

 

Tabell 2-1 Kvalitativ og kvantitativ metode 

(Holme, Krohn Solvang, s 57, 1996) 

 

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

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

brukt som hovedverktøy. Samtaler med personer innen Statoil og Statens Vegvesen er også 

utført. Disse samtalene er blitt dokumentert og bearbeidet inn i besvarelsen. Det er viktig her 

å påpeke at svarene er tolket ut fra personlig oppfatning av besvarelsene. Det er ikke blitt 

sendt for godkjenning av de personene som er intervjuet/ hatt samtaler med.  

Observasjon er nok noe som kunne vært meget interessant i forbindelse med denne oppgaven, 

men på grunn av den gitte tidsrammen, er ikke dette noe som har vært aktuelt.  

 

2.3. Triangulering 

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

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

virkelighetsbilde som mulig (Stake, 1994). Det settes fokus på å sammenligne og hente 

informasjon så vel fra en kvalitativ analyse, som fra samfunnsvitenskapelige litteratursøk 
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og litteraturstudium (Stake, 1994). Triangulering kan sies å være den logiske forklaringen på å 

bruke flere kilder på veien mot en løsning (Stake, 1994). Bruken av mangfoldige kilder i et 

case studium tillater en forsker å se på et bredere bilde av historiske, holdningsbaserte og 

adferdsbaserte resultater (Stake, 1994). Det viktigste fortrinnet med bruk av et mangfold av 

kilder er dog at man kan dra sammenhenger mellom informasjon fra flere hold. Dette gjør de 

resultatene og konklusjonene man trekker sannsynligvis er mer overbevisende og korrekte 

(Yin, 2003). Med triangulering blir problemene med å skape gyldighet minimert, dette skyldes 

at mangfoldet med kilder og informasjon hovedsakelig skaffer et bredt spekter av svar for det 

samme spørsmålet (Stake, 1994). Å skaffe gyldighet blir med triangulering minimert, dette 

skyldes at mangfoldet med kilder og informasjon hovedsakelig skaffer et bredt spekter av svar 

for det samme spørsmålet (Tjora, 2006).  

 

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

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

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

intervju på den andre siden. 

 

2.4. Litteraturstudie 

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

prosjektmiljøet, forsikringsbransjen, økonomimiljøet og hos psykologer. Det er gjort søk i 

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

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

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

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

litteratur publisert i utlandet og før år 2000. 

Selv om det i en litteraturstudie er vanlig å benytte seg av publisert informasjon er det i denne 

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

som ikke er publisert og få litt utdypning. 
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2.5. Case studie 

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

kompleks problemstilling (Yin, 2003, s.13). Formålet med et case studie er ikke at det skal 

representere verden, men å representere det aktuelle case (Stake, 1994). Et case kan enten være 

enkle (en ser kun på et case) eller komplekse (Stake, 1994).   

 

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

 

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

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

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

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

en teori, men i andre tilfeller så kan nettopp dette være grunnen (Stake, 1994). 

 

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

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

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

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

fordi det representerer andre case, ser på helheten osv (Stake, 1994). 

 

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

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

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

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

forskjellige for å kunne trekke konklusjoner ut i fra hva forskeren finner (Stake, 1994). 

 

Det er to hovedmåter å velge hvilket case en skal bruke (Tjora, 2006). Det teoretiske, caset 

velges ut fra variasjon eller konstans, eller det statistiske, caset velges ut fra tilfeldighet (Tjora, 

2006). Uansett er valget av case avgjørende for utfallet av studiet (Tjora, 2006).  

 

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

intervju med sentrale personer. Det er gjort en kvalitativ analyse av caset, dette skyldes et 
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ønske om en dypere forståelse av hvordan usikkerhetsledelse fungerer i praksis. Det kan være 

verd å nevne at da forfatteren har jobbet under en av bedriftene tidligere, kan dette påvirke 

utfallet.  

 

2.6. Intervju 

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

fortolkning av den.” 
(Tjora, 2006)  

 

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

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

kompetanse en har innenfor det aktuelle tema (Miller, Dingwall, 1997). 

 

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

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

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

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

(Miller, Dingwall, 1997). 

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

til, så vil en kanskje heller ikke finne ut noe om dette (Miller, Dingwall, 1997). Det er derfor 

viktig å ha en viss struktur og plan før en setter i gang med intervjuet. Informasjonen som 

produseres fra intervjuet er konstruert igjennom den sosiale bakgrunnen, og påvirket av 

hvordan intervjueren ser på saken. Den forteller oss noe om hvordan de ser på situasjonen, 

ikke hvordan det er å være der (oppleve det osv)- eksempel familier med handikapet barn. I et 

intervju med de vil de fortelle oss om hvordan hverdagen for en familie med et handikapet 

barn er, og ikke fortelle oss noe om hvordan det føles (Miller, Dingwall, 1997). 

Forskere kan ta et intervjuobjekts synspunkt og gi det et generelt syn (Miller, Dingwall, 1997).  

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

bestemt men rekkefølgen bestemmes underveis (Tjora, 2006). 

 

Hvem som bør intervjues avhenger mye av hva en lurer på, men ofte vil det være lønnsomt å 
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intervjue informanter som er følsomme for det aktuelle tema, eks nybegynnere, personer med 

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

ting (Tjora, 2006). 

 

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

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

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

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

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

egne oppfatninger av hvordan ting er, og sin egen ”verden” de lever i (Melia, 1997). 

 

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

stillinger hvor usikkerhet var en del av hverdagen. Det ble valgt personer som representerte 

eiernivå på den ene siden, og prosjektnivå på den andre siden. Intervjuene foregikk svært 

uformelt, slik at det ble en fri dialog. Det ble likevel satt opp en intervjuguide før intervjuene 

for å lettere kunne holde tråden i samtalen. Da antallet intervjuobjekter var lite er det 

vanskelig å si noe om disse representerer det generelle syn.  

 

2.7. Kritikk til metodene 

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

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

ønskelig var. Det har heller ikke vært mulig å gå i dybden av de forskjellige metodene, men 

konsentrere seg om å gi et innblikk i hvordan usikkerhet styres i de forskjellige bedriftene. 
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3. Teori/ Litteraturstudiet 
 

Murphy’s Law 
Anything that can go wrong does! (And at the worst imaginable time) 

 

I dette kapitelet vil det bli sett på prosjektets eier og hvilke muligheter og risiko i prosjekt. Det 

vil videre bli sett på teorien rundt usikkerhetsledelse, - styring og – analyse. Til slutt i 

kapitelet vil det bli gitt et lite innblikk hvordan prosjektledermiljøet, forsikringsbransjen, 

økonomer og psykologer ser på temaet usikkerhet. 

 

3.1. Prosjekt  

Prosjekt er en midlertidig, unik oppgave som skal utføres til en gitt kost til en gitt tid. 

(PMBoK, 2004). Ved å dele prosjektet inn i faser er det lettere å få fokus på hva som er viktig 

på ulike tidspunkt i prosjektet (Johansen, Onsøyen, 2006).  

 

I følge Johansen og Onsøyen kan prosjekt deles inn i tre hovedfaser;  

 

Oppstart. Legger her grunnlaget for prosjektet, prosjektet planlegges og en fremtidig styring 

av prosjektet planlegges. Sentrale aktiviteter i denne fasen er utarbeidelse av prosjektplan, 

skaffe resurser, administrativ tilrettelegging osv. 

 

Gjennomføring. Denne fasen setter prosjektplanen i verk og de planlagte aktivitetene utføres. 

Styre framdrift og økonomi er sentrale oppgaver for prosjektstyring i denne fasen.  

 

Avslutning. Hovedaktiviteten vil her være ferdig. I denne fasen er definert for å få til en 

formel avslutning. Overlevering av resultat, evaluering, ferdigstilling osv er sentrale oppgaver 

i denne fasen. 
(Johansen, Onsøyen, 2006) 

 

Et hvert prosjekt bør ha et veldefinert mål. Arbeidet med å utvikle dette er vesentlig for å 

skape et fundament i prosjektet. Når det er snakk om prosjektets mål skiller det ofte 
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mellom to hovedtyper. Det ene er effektmål, hvor det pekes tilbake på de behov eller 

problemer som utløste prosjekt ideen. Det andre er resultatmål, disse sier noe om hva som 

skal være oppnådd når prosjektet er ferdig eller løsningen som prosjektet skal ha.  

(Hele avsnittet over er hentet fra; Johansen, Onsøyen, 2006). 

 

3.2. Prosjektets eier  

”Å eie; besittelse: ha, få noe i sitt eie  

Synonymer: besitte, ha, inneha, sitte inne med, være god for, være herre over” 

(ordnett.no) 
 

Det finnes mange tolkninger på hvem prosjektets eier er. Det avhenger av hvordan eier blir 

definert og tolket. Noen kan mene at prosjektets eier er den/de som investere kapital i 

prosjektet, altså sponsorene (PMBoK, 2004, s.26). Andre kan mene at prosjektets eier er de som 

utfører prosjektet, altså prosjektlederne (PMBoK, 2004, s.26). Atter andre kan mene at 

prosjektets eier er prosjektet selv. Også de som bruker eller har bestilt oppdraget, altså 

kundene (PMBoK, 2004, s.26) kan bli sett på som eiere.  

 

I denne oppgaven vil eier av et prosjekt være den bedriftene oppfatter som prosjektets eier. 

 

3.3. Risiko og muligheter i et prosjekt 

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

oppfatning er at usikkerhet har noe med mangel på nødvendig viten (Austeng, Midtbø, 

Jordanger, Magnussen, Torp; 2005).  

 

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

forventet, eller en risiko for å få dårligere resultat (Klakegg, 1993). Usikkerhet består altså både 

av risiko og muligheter.  

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

(Wakeling, 1998). 
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Risiko. Risiko er definert som en usikker hendelse som hvis den oppstår vil ha en positiv eller 

negativ effekt på minst et prosjekt objektiv, slik som tid, kostnad, scope osv (PMBoK, 2004, 

s238). Risiko er den negative siden av usikkerhet (Håndbok 217, 2005).  

Det store norske leksikon har denne definisjonen på risiko; 

 
”..risiko (av it.), uvisst utfall, fare for tap, usikkert eller uberegnelig utfall av et tiltak. Risiko og 

sikkerhet blir ofte definert som komplementære størrelser, slik at den ene størrelse kan beregnes ut fra 

den andre. Høy risiko tilsvarer lav sikkerhet, og omvendt” 

(snl.no) 

 

En må alltid regne med en viss risiko i økonomisk virksomhet. Eksempler på dette er mangel 

på kjøpere til varer, uhell under produksjon osv. Risiko lar seg ikke forutberegne, og man kan 

i en kalkyle bare ta hensyn til risiko ved å vurdere forsiktig.  
Gjennom forsikring søker man å bytte ut den uberegnelige risiko med å beregne kostnader, 

forsikringspremien. 

Graden av eksponering, dvs. hvor mange som utsettes for faren over en gitt tid, må også angis 

når en angir risiko. 
(snl.no) 

 

”Do we truly understand project risk” av Cabona tar for seg hvordan risiko i prosjekter sett fra 

eiers ståsted. Cabona mener at en god prosjektleder vil håndtere og konfrontere risiko på et 

tidlig stadiet i prosjektet (Cabona, 2004). 

 

Muligheter. Mulighet er i dette tilfelle definert som et positivt utfall av usikkerhet (Håndbok 

217, 2005). 

 
Fokus på risiko og risikoanalyse er et kjent fenomen (Aven, Nilsen, Nilsen, 2004). Det har lenge 

vært mest fokus på håndtering av risiko fremfor det å se på hvilke muligheter som finnes 

(Ward, Chapman, 2001). Et videre perspektiv er nødvendig, da det er viktig å ikke bare se på 

hvilke risiko som finnes i et prosjekt, men også mulighetene (Johansen, Onsøyen, 2006). 

Stephan Ward og Chris Chapman skrev i 2001” Transformin project risk management into 
project uncertainty management”. Denne artikkel tar for seg nettopp hvor viktig det er å ikke 

bare fokusere på risikoene i et prosjekt, slik det tidligere har vært, men også mulighetene. 
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Dette er en tendens som en ser blant annet i prosjektmiljøet i dag, dette vil det bli kommet 

tilbake til litt senere i denne rapporten. 

 

Det er først viktig å si litt om hovedkildene til usikkerhet, usikkerhetsledelse, 

usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyse. 

 

3.4. Usikkerhet 

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

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

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

det skal ikke så mye til før en mister grepet. 
(Teigen, 2006) 

 

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

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

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

”liten risiko” eller ”stor mulighet”.  
(Teigen, 2006) 
 

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

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

som skaper de store avvikene. Ofte har en et ønske om å at hendelsen er under kontroll.  
(Teigen, 2006) 

 

  

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

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

om selve prosjektet snevres inn. 
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Det finnes flere hovedkilder til usikkerhet i prosjekter (Austeng, Midtbø, Jordanger, Magnussen, 

Torp; 2005); 

 

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

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

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

 

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

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

prosjektorganisasjonen kontrollere. 

 

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

kan være svært vanskelig å forutse. 

 

Scenariall usikkerhet. Er usikkerhet i forhold til beslutningskriterier og beslutningsregler.  

(Austeng, Midtbø, Jordanger, Magnussen, Torp; 2005). 

 

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

diffuse forhold og kompliserte sammenhenger (Hånbok 217, 2005). 

 

I denne oppgaven har det først og fremst blitt sett på kontekstuell usikkerhet. 

 

3.5. Usikkerhetsledelse 

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

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

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

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

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

usikkerhetsanalyse.  
(Hele avsnittet over; Austeng, Torp, Midtbø, Helland, Jordanger, 2005)  
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Usikkerhetsledelse 
 

Håndtering, utvikling, implementering,  
Definering av grunn – 

prinsipper for usikkerhetshåndtering 

Usikkerhetsstyring 
 

Analyse, tiltak, oppfølging, 
erfaringsoverføring, definering av 

styringsregler 

Usikkerhetsanalyse 
 

Forståelse, anbefalinger 

Figuren1 under viser hvordan usikkerhetsledelse overlapper usikkerhetsstyring, og videre 

usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsledelse er noe som pågå parallelt med styring og analyse av 

usikkerhet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-1 Overlapp mellom usikkerhetsledelse, - styring og - analyse 

 

 

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

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

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

(Ward, Chapman, 2001).  

 

3.6. Usikkerhetsstyring 

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

og prosjektoppfølging (Johansen, Onsøyen, 2006).”Veien gjennom KS2” har definert styring av 

usikkerhet på denne måten: 

 

                                                
1 Figur 3-1 er basert på ei skisse Agnar Johansen tegnet i forbindelse med et av veiledningsmøtene. 
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”En presentasjon av usikkerhetsbildet i form av de mest kritiske usikkerhetsfaktorene (både muligheter 

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

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

disse.” 

(Johansen, Langlo, 2006) 

 

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

detaljere er grunnleggende trekk i et ingeniørarbeid (Austeng, Hugsted, 1995). 

Usikkerhetsstyring handler om innsikt, forståelse og å spørre de rette spørsmålene (Chapman, 

Ward, 1997, s.97). Usikkerhetsstyring er en kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere 

og følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak (Chapman, Ward, 

1997). 
 

3.7. Identifisering av usikkerhet  

Identifisering av usikkerhet tidlig i prosjektfasen er noe som blir sett på som essensielt. Hva 

som gjøres etter at usikkerhetselementene er identifisert er forskjellig fra person til person. 

Uansett er det viktig, om det så ikke blir gjort annet enn å registrere de, at de blir identifisert 

(Chapman, Ward, 1997, s.95). Identifisering er det første steget i usikkerhetsstyring (The Orange 

Book, 2004).  

 

3.8. Usikkerhetsanalyse 

Usikkerhetsanalyse blir i følge Klakegg beskrevet som en systematisk fremgangsmåte for å 

identifisere, beskrive og beregne usikkerhet (Austeng, Torp, Midtbø, Helland, Jordanger, 2005). 

Det er mange måter å utføre usikkerhetsanalyse, men det vil ikke bli gått nærmere inn på hva 

disse metodene er og hvordan analysen blir utført. Hvilke metode som blir brukt og hvor stor 

analysen skal være avhenger av størrelsen på prosjektet, og hvor usikkert prosjektet i 

utgangspunktet er for den organisasjonen som skal gjennomføre det (Austeng, Torp, Midtbø, 

Helland, Jordanger, 2005).  
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Det er likevel, i følge Austeng et.al. stor enighet hvordan analysen skal gjennomføres;  

 

• Formålet med analysen må klarlegges. 

• Identifisering av usikkerhetselementene 

• Kvantifisering, anslå sannsynligheten for at hendelsen vil oppstå og konsekvensen 

hvis den oppstår. 

• Beregning i form av simulering eller på andre måter. 

• Resultatet må fremstilling på en forståelig måte. 

• Utvikle forslag til hvilke tiltak dersom hendelsene oppstår. 
(Austeng, Torp, Midtbø, Helland, Jordanger, 2005). 

 

Det er to hovedtyper for analyse; kvalitativ analyse og kvantitativ analyse. 

 

Kvalitativ analyse. Denne består av å få identifisere og beskrive usikkerhetene, bruke deres 

sannsynlighet for at de vil inntreffe, slik at de kan senere brukes i kvantitativ analyse eller for 

å lage en ”back up” plan (PMBoK, 2004). Denne delen er viktig med tanke på oversikt og 

bevisstgjøring (Austeng, Torp, Midtbø, Helland, Jordanger, 2005). Usikkerheter i tidligere 

prosjekter og kunnskapsoverføring mellom prosjektene, er informasjon som kan brukes i en 

kvalitativ analyse. Usikkerhetselementene kommer frem i form av intervjue, idédugnad, 

møter osv. En vurdering av hvor stor sannsynlighet det er for at usikkerheten vil oppstå blir 

gjort. Dette fører ofte til en liste over de usikkerhetene som det er størst sannsynlighet vil 

inntreffe, vil få størst konsekvens osv (PMBoK, 2004). 

 

Kvantitative analyse. Denne består i å sette tall på sannsynlighetene (Austeng, Torp, Midtbø, 

Helland, Jordanger, 2005), effekten disse har og rangere dem (PMBoK, 2004). Denne delen er 

viktig for å prioritere og å styre prosjektet under usikkerhet (Austeng, Torp, Midtbø, Helland, 

Jordanger, 2005). Kvantitativ analyse bruker teknikker som Monte Carlo2, Trinnvis- prosessen3 

osv. Resultatet fra den kvalitative analysen brukes ofte i denne prosessen. 

                                                
2 Monte Carlo simulasjon er en stokastisk teknikk som brukes til blant annet usikkerhetsanalyse. Stokastisk betyr 

at det brukes tilfeldige nummer og statistikk på sannsynlighet at det vil inntre. @Risk er et dataprogram som 

brukes i forbindelse med denne metoden (Chapman, Ward, 1997). 
3 Trinnvis- prosessen er en systematisk bearbeiding av prosjektinformasjon, som grunnlag for planlegging, 

beslutning og styring. Det er utarbeidet av Klakegg.  
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Estimering kan sies å gjøre den kvantitative delen av usikkerhetsanalysen. Det kan deles opp i 

underelementer på forskjellige måter, et eksempel på dette er gjort i figuren under. Figuren er 

hentet fra Concept rapport 13 (Austeng, Binz, Drevland, 2005). 

 

 

 
           Figur 3-2 Generell prosess for usikkerhetsstyring 

 

Estimering gjennomføres ofte etter først å ha gjort en kvalitativ vurdering av prosjektets 

usikkerhet. For å kunne utføre en estimering må man ha en modell som beskriver 

kalkyleelementene. Summen av disse beregnes enten analytisk eller simuleres (Austeng, Binz, 

Drevland, 2005). 

I Austeng, Binz og Drevland ”Usikkerhetsanalyse- Feilkiler i metode og beregning” som er 

den 13 rapporten i Concept rapport serien, belyses det hvorvidt antatte feilkilder i 

kostnadsanalyser med usikkerhet bidrar til sluttresultatene fra analysen. Hvordan de 

forskjellige analysene utføres, feilkilder, metoder og hvilke kriterier som bør brukes når en 

velger analyse i forskjellige prosjekter blir ikke behandlet i denne oppgaven. I tillegg til 

Concept rapport 13, nevnes også Concept rapport 12 ”Usikkerhetsanalyse- Metoder” som 

relevant litteratur i forbindelse med usikkerhetsanalyse.   
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3.9. Prosjektledermiljøet 

Det er i denne delen blitt sett på tendensene innen prosjektmiljøet, med henblikk på 

usikkerhet. Det finnes mye litteratur om emnet, denne rapporten inneholder bare noen av de 

viktigste tendensene. 

 

En tendens i prosjektmiljøet er at flere ser ikke lenger på usikkerhet som bare risiko, men 

fokus på muligheter er også blitt mer sentralt. Et eksempel på dette er Ward og Chapman. I 

1997 skrev de boken Project Risk Management. Denne boken fokuserer, som tittelen tilsier, 

på risiko i prosjekter og risikostyring (Chapman, Ward, 1997). I 2001 hadde de forandret litt på 

denne oppfatningen, og skrev som nevnt tidligere artikkelen ”Transforming project risk 
management into uncertainty management”. Ward og Chapman poengterer her at 

risikostyring begrenser mulighetene til prosjektstyring og at det er essensielt med et videre 

perspektiv på dette synet. J. Dowie ville i sin artikkel ”Against Risk” ”kvitte” seg med 

begrepet risiko og heller kun bruke ordet usikkerhet. Han mente at risiko ikke er et nødvendig 

begrep lengre. Dette er ikke Ward og Chapman enig i dette (Ward, Chapman, 2001). Som nevnt 

tidligere hevder Ward og Chapman at risiko og muligheter er viktig og essensielt i 

usikkerhetsstyring, men også at usikkerhetsstyring er mye mer enn dette. Systematisk 

identifisering, håndtering og planlegging er også viktige faktorer. Det er viktig å utforske og 

forstå hva roten til usikkerhetselementene, før en prøver å styre dem.  

 

De fleste prosjektledere ser det som nødvendig å håndtere usikkerhet igjennom hele prosjektet 

(Ward, Chapman, 2001). 

 

”Key points of contention in framing assumtion for risk and uncertainty management” tar for 

seg forholdet mellom vanlig praksis og best praksis. Chapman prøver i denne artikkelen å få 

satt fokus på at det er stor forskjell på best praksis og hva som ofte blir gjort. Han retter fokus 

mot at muligheter i et prosjekt ofte blir oversett, og på risiko i et prosjekt fremdeles har størst 

prioritet (Chapman, 2006). 

 

Enkelte prosjektledere velger, i følge Kutsch og Hall, å ikke fokusere på usikkerhetene i et 

prosjekt. Det kan være mange årsaker til dett, en av de kan være at de er redde for hvordan 
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forskjellige interessenter vil reagere (Kutsch, Hall, 2005). 

Tradisjonelt i prosjektleder miljøet er det brukt statistikk og andre matematiske metoder å 

styre usikkerheten, men i de siste årene har det også blitt mer fokus på hvordan hodet 

påvirkes. Folk må være bevist på hva som menes med usikkerhet, og viktigheten av å sette 

usikkerhet på agendaen blir stadig tydeligere. Det finnes mest litteratur på det med 

risikostyring, men tendensene viser at fokus flyttes mer og mer over på styring av usikkerhet.  

 

3.10. Forsikringsselskap 

I denne delen vil det bli gitt eksempler på hvordan forsiktingsbransjen oppfatter usikkerhet. 

Det var vanskelig å finne aktuell litteratur og å komme i kontakt med sentrale personer. 

 

Forsikringsbransjen har egne personer som sitter og analyserer risikoen og  regner på hvor 

stor sannsynlighet det er for at noe inntrer. På denne måten justeres forsikringspremien vår 

etter i hvilke kategorier vi tilhører. Forsikringsselskapene mener de kan regne dette ut. For 

eksempel; jeg som jente, nettopp fylt tretti år, høy utdanning, småbarnsmor har så stor 

sannsynlighet for at jeg vil utsettes for ulykke. 

 
Unge har 4-8 ganger høyere risiko enn erfarne bilførere.  

(Gjensidige.no) 

 

De setter stort sett alle inn i forskjellige grupperinger. Det er ikke så vesentlig hvilken 

personlighet vedkommende har. Det fokuseres heller ikke så mye på muligheter, da dette ikke 

er så vesentlig for forsikringspremien. 

 

En interessant observasjon er reklamen som forsikringsselskapet IF kjører. I reklamen klarer 

IF å regne ut hvor stor risiko for at ulykker vil inntreffe, og på denne måte regne ut hvor stor 

premie en skal betale.  

 
”..lettere å unngå hendelser hvis en vet hva risikoen er”  

(IF-reklame, P3) 
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På nettsidene til IF har de en egen link til en Risk Lad, siden starter med en inntro som sier; 
 

”Velkommen til Risk Lad. 

Dersom du er klar over hvilke risikoer som finnes, er det enklere å unngå skader. Det er derfor jeg og 

kollegene mine på Risk Lad studerer labbrottenes risikofylte hverdag... 

Lotta Lundgren, risiko spesialist.” 

(If.no)  
 

På denne siden er det mulig å utføre enkelte tester for å sette fokus på hvor ulykker inntrer i 

hverdagen. IF prøver med dette å sette fokus på at folk skal bli mer beviste på sine handlinger, 

da dette ifølge IF, vil redusere sjansene for at ulykker vil inntreffe. Selv om denne Risk Lab 

nok ikke kan taes bokstavlig, så er det mennesker som jobber med risikoanalyse i alle 

forsikringsselskapene. 

 
”Vi har risikovurderingsskjemaer som brukes for å vurdere i hvilken grad bedriftene driver 

skadeforebyggende arbeid.” 

(Gjensidige.no) 

 

IF er ikke det eneste forsikringsselskapet som aktiv prøver å få folk til å bli beviste på sine 

handlinger. Gjensidige har såkalte Trygghetssider. 

 
”Velkommen til våre trygghetssider! 

På disse sidene gir vi deg råd og inspirasjon slik at du selv kan forebygge og redusere skader. 

Vi ønsker å hjelpe deg med å skape en tryggere tilværelse for deg selv og dine nærmeste.” 

(Gjensidige.no)  

 
Forsikringsselskapet bruker begrepet risiko ofte og i forkjellige settinger.  

 
”...uten røykvarsler er det stor risiko for å omkomme enten av røykforgiftning eller i flammene.” 

(Vesta.no) 

 

”Risiko betyr at verdien på investeringen utsettes for svingninger” 

(Gjensidige.no) 
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Forsikringsselskapene tjener penger på forsikringspremiene, og ved å bruke begrepet risiko 

kan det virke som det er lett å finne en grunn til å legge på beløpet uten å måtte forklare 

hvorfor, ordet ”risiko” virker som å være forklaring nok. 

 
”Grunnrisiko er et fast beløp (kr 198) på alle avtaler uavhengig av forsikringspremie og antall 

forsikringer. Den er et uttrykk for generell risiko for skade basert på den historiske skadeutviklingen 

for alle kundene i selskapet. Erfaring viser at kunder med få produkter er mer skadeutsatt enn kunder 

med flere produkter. Ved å beregne en grunnrisiko per kunde/avtale, uavhengig av hvor mange 

produkter det er i avtalen, blir den relative prisen per produkt mindre for kunder med mange 

produkter enn kunder med få produkter, noe som gjenspeiler risikoen.” 

(Vesta.no) 
 

Usikkerhetsstyring i forsikringsselskapene dreier seg først og fremst om håndtering av risiko i 

forbindelse med forsikringspremier. Som nevnt tidligere er det dette forsikringsselskapene 

tjener penger på, og det er derfor de konsentrerer seg om dette. Det er interessant å se om 

kampanjen om å bevisstgjøre folk på hvilke risiko som finnes gjør at ulykkestatistikken går 

ned, og om da forsikringsbransjen deretter vil redusere forsikringspremien. Dette er noe en 

bare kan spekulere i, da fremtiden er som kjent usikker. 

 

Det har dessverre vært veldig vanskelig å komme i kontakt med aktuelle personer som jobber 

med risiko vurderinger i de forskjellige forsikringsselskapene, informasjonen er derfor hentet 

kun fra de aktuelle websidene. 

 

3.11. Økonomer  

Økonomer har en tendens til å se på usikkerhet som noe som kan håndteres matematisk. Dette 

er noe som vil bli sett litt på i dette avsnittet. Det vil også bli forklart noen av metodene som 

brukes. Det finnes mye litteratur om dette emnet. 

 

Usikkerhet og tid er avgjørende faktorer i alle investeringsprosjekt (Park, 2002, s.25).  

Økonomer fokuserer, i følge Bjarte Engen Vik som er Fagkonsulent i Danica Pensjon, både 

på risiko og muligheter i form av hvorvidt ei investeringen er lønnsom eller ikke (Vik, 2006). 
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Økonomer splitter risikoen i to komponenter, en systematisk og en usystematisk del. 

Systematisk risiko er den som ikke forsvinner selv om prosjektet settes i gang, mens 

usystematisk risiko er den risikoen som forsvinner når prosjektet settes i gang. En total risiko 

vil da være både systematisk og usystematisk risiko (Bøhren, Gjærum, 219, 2002).  

 

I tillegg deler de risikoen inn i tre typer; investeringsrisiko4, finansieringsrisiko5 og 

konkursrisiko6. Alle disse delene består av en systematisk del og en usystematisk (Oleson, 

2002).  

Risiko blir i investeringsprosjekt brukt til å beskrive den kontantstrømmen som ikke er kjent. 

Prosjekt risiko bli ofte referert til variablene i nåverdien (Park, 2002, s.632).  

 

Det finnes mange måter å håndtere styring av usikkerhet fra økonomenes ståsted (Vaughan, 

Russell, Rodriquez, Darling, 2000). Park argumenterer med at det finnes ingen enkel måte å 

styre usikkerheten fra et økonomisk ståsted, men det finnes flere metoder som brukes (Park, 

2002, s.633). Noen av metodene er; 

 

Nåverdimetoden. Nåverdien7 er en kjent måte å prøve å styre usikkerheten (Oleson, 2002). En 

positiv nåverdi tilsier at et prosjekt bør gjennomføres, mens negativ nåverdi betyr at det bør 

forkastes (Oleson, 2002). 

Nåverdi er et sentralt begrep for økonomer. 

 

Internrente. Et annet sentralt begrep er internrente8. En annen måte å styre usikkerhet er 

dermed bruk av internrente metoden. En vanlig brukt regel er at for investeringsprosjekter 

                                                
4 Investeringsrisiko er usikkerhet som skriver seg fra selve investeringsprosjektet, det beløpet som ble invester, 

og den vil være den samme uansett hvordan prosjektet finansieres (Bøhren, Gjærum, 2002, s.277). 
5 Finansieringsrisiko oppstår dersom deler av investeringsbeløpet blir dekket ved gjeld (Bøhren, Gjærum, 2002, 

s.278). 
6 Risikoen for en finansiell krise kalles ofte konkursrisiko, denne kan medføre at kreditorene går konkurs 

(Bøhren, Gjærum, 2002, s.277). 
7 Nåverdiberegning går på å finne ut hva et fremtidig beløp er verd i dag (Bøhren, Gjærum, 2002, s.126). 
8 Internrente er den diskonteringsrenten som gir prosjektets kontantstrøm en nåverdi lik null (Bøhren, Gjærum, 

2002, s.181), en bruker altså internrente til å finne den renten som gjør nåverdien lik null (Oleson, 2002). 
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aksepteres prosjektet når internrenten er større enn avkastningskravet, mens de som er mindre 

forkastes (Oleson, 2002). 

 

Scenarioanalyse. Denne tar hensyn til avhengighet mellom flere forutsetninger. Scenario 

defineres som en spesiell kombinasjon av forskjellige faktorer som påvirker kontantstrømmen 

i et prosjekt (Bøhren, Gjærum, 2002, s.250). For å få oversikt er det viktig i denne analysen å 

estimere verst tenkelig, mest sannsynlig og beste tenkelig scenario (Park, 2002, s.646). 

 

”Break-even” analyse. Denne går i hovedsaklig på å komme i balanse, og er en teknikk for å 

studere effekten på nåverdien osv (Park, 2002, s.646). 

 

Det vil ikke bli gått noe i dybden hva disse metodene går ut på.  

 

I ”Decision making under uncertainty: Is sensitive analyses of any use” ser Wallace på om 

følsomheltsanalyse kan brukes for styring av usikkerhet. Han konkluderer med at ting er mer 

kompleks enn metoden tilsier, og at flere faktorer må taes hensyn til (Wallace, 1997). 

 

Selv om noen økonomer holder på de tradisjonelle måtene å styre usikkerhet, har en del 

begynt å se mer på helheten. I ”Cost- Benefit analysis base don referendum CV: Dealing with 
uncertainty” blir det argumentert at det er misvisende å tro at enkel estimering og bruk av 

nåverdimetoden er nok for å styre usikkerheten i et prosjekt (Vaughan, Russell, Rodriquez, 

Darling, 2000).  

 

Bøhler og Gjærun slår fast at uansett metode for styring av risiko i prosjekt er de nødvendig å 

ha klart for seg hvem prosjektets eier er (Bøhren, Gjærum, 1999, s.338). 

 

Uansett om en del økonomer i dag begynner å se mer på helheten i forbindelse med styring av 

usikkerhet, er det ikke å komme bort ifra at det fokuseres mest på matematiske metoder. 
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3.12. Psykologer 

Psykologer ser mer på helheten. På hvordan mennesker forholder seg til usikkerhet, og 

hvordan det at ting er usikkerhet påvirker oss. I dette avsnittet vil det bli sett litt på nettopp 

dette. 

 

Psykologer skiller seg litt ut, de fokuserer på hva usikkerhet gjør med motivasjon, hva som får 

oss til å velge å gjøre noe. Usikkerhet knytet til fremtiden er nødvendig. Behovet for et 

minimum av usikkerhet er fundamentalt. Hva som oppfattes som ønsket eller nødvendig 

usikkerhet er individuelt. En 100 % sikker fremtid er utenkelig, og ville vært uholdbart. Den 

frie vilje ville da vært en illusjon (Jordanger, 2005). 

 

Det har i de siste 30-40 årene utviklet seg et nytt forskningsområde innen psykologi. Dette 

kalles bedømmings- og beslutningspsykologi, og vurdering av usikkerhet og beslutninger 

under usikkerhet er sentralt (Teigen, 2006). I følge Teigen har denne forskningen avdekket 

mange fallgruver og hull i forhold til det å ta sjanser og usikkerhet. Forskningen viser at vi er 

mindre nøyaktig enn det vi burde være(Teigen, 2006).  

 

Også andre aspekter av usikkerhet er sentralt i psykologien. Magne Jørgensen skriver i sin 

artikkel ”Realism in Assessment of Effort Estimation Uncertainty: It matters how you ask”, at 

måten en ordlegger seg i forbindelse med usikkerhet er viktig. I artikkelen kommer det frem 

at alternative måter å fremstille problemet på er bedre enn de tradisjonelle estimatene. Dette 

kan ha noe med at alternative formuleringer får folk til å begynne å tenke, mens de 

tradisjonelle går mer på autopilot (Jørgensen, 2004). 

 

I Hartmann ”The effekts of Tolerance for Ambiguity and Uncertainty on the Appropriateness 
of Accounting Performance Measures” blir det diskutert hvordan usikkerhet har en innflytelse 

på prestasjon. Artikkelen ser på skillet mellom usikkerhet i forbindelse med oppgaven og 

usikkerhet på grunn av miljøet rundt. Generelt har det vært fokusert på at usikkerhet har en 

negativ effekt på prestasjonene, mens Hartmann argumenterer at dette ikke er tilfelle. Han 

konkluderer i sin artikkel at usikkerhet på grunn av miljøet og usikkerhet på grunn av 

oppgaven har motsatt påvirkning for prosjektledere. Han fremhever også at det er viktig å se 
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på helheten, mennesker er forskjellige og vil reagere ulik i forskjellige situasjoner.  

 

Karl Halvor Teigen ved Psykologisk Institutt ved universitetet i Oslo, poengterer at det er 

mye vi ikke vet, særlig om fremtiden, man at vi allikevel prøver å forestille oss det (Teigen, 

2006). 

 

Hovedtrekkene i psykologien er at det er viktig med samsvar mellom hode og vilje. 

Usikkerhet påvirker oss på forskjellige måter, og hva som motivere er individuelt. 

 

For å få en innblikk i hvordan usikkerhetsledelse fungere i praksis er det videre i oppgaven 

blitt gjort et case studie, der usikkerhetsledelse i to bedrifter, Statoil og Statens Vegvesen, er 

studert litt nærmere.  
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4. Resultater fra Statoil 
 

Dette kapitelet vil gi beskrivelse av usikkerhetsledelse i Statoil, basert på en kombinasjon av 

Statoil sine styrende dokumenter og intervjuer med Helge Albertsen, Leif Tore Vinje, Finn H. 

Sandberg og Nils Jerry Haldorsen. Den vil først gi et innblikk i usikkerhetsledelse i Statoil, gi 

en beskrivelse av hvem Statoil ser på som eier av prosjektet. Videre vil den gi et innblikk i 

hvordan usikkerhet styres og usikkerhetsanalyse. Deretter vil den ta for seg de forskjellige 

prosjektfasene, og se på hva som gjøres av usikkerhet i tidligfase og gjennomføringsfasen, før 

den tilslutt vil vi noe om hva som gjøres for å implementere en kultur for usikkerhet. 

 

4.1. Statoils usikkerhetsledelse 

For å få et innblikk i hvordan usikkerhetsledelse i Statoil praktiseres, er det først nødvendig å 

gi en liten oversikt over hvilke styrende dokumenter, kurs osv i Statoil. Det vil i dette avsnittet 

bli gitt en oversikt over de viktigste. 

 

”Project Development, AR05” gir en beskrivelse av de ulike prosjektfasene i Statoil. Den er 

et generelt dokument for prosjektutvikling, og skal brukes i alle prosjekter i Statoil. 

Dokumentet er i hovedsak ment for prosjektlederne, de som tilhører prosjektledergruppen, de 

ansvarlige faglederne i hvert prosjekt og de som er ansvarlig for kvalitetssikting og kontroll. 

 

Statoils ”Uncertainties Management in Projects WD0622” er et styrende dokument som er 

ment som en veiledning på hvordan usikkerhetsledelse, styring og analyse skal utføres i 

prosjektene. 

 

”Project modell in Statoil”, beskriver generelle prinsipper i forbindelse med utførelse av et 

prosjekt. 

 

I tillegg holdes det en rekke kurs der usikkerhetsstyring er et av temaene. Figuren på neste 

side viser en overordnet kursoversikt. De som er markert med rød er kurs som inneholder 

usikkerhet. 
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Figur 4-1 Kursoversikt med usikkerhet 

 

Helge Albertsen, som de siste tre årene har vært fagleder for usikkerhetsstyring i Statoil, er i 

følge han selv, den enste som drar rundt og holder innlegg om dette temaet. Noen av de 

kursene hvor usikkerhet er et av temaene er; PM Basic (Project Management basic), PL 

(Project leadership essential), PC (prosjektstyringskurs), PLE (Project leadership experience). 

I tillegg holdes det også kurs i bruken av PIMS i forbindelse med usikkerhetsstyring. Dette 

kurset kalles ”Uncertainty Management Documentation, PIMS”.  

 

Usikkerhetsledelse er hjørnesteinen for at prosjektene skal bli en suksess (Statoil advisory 

document, 2006). Etter hvert som et prosjekt blir mer kompleks er det viktig for 

prosjektledelsen og eierne av prosjektene å forstå hvilke risiko et prosjekt kan utsettes for og 

hvilke muligheter det finnes for forbedring. 

 

Før det beskrives nærmere hva som gjøres av usikkerhetsledelse i et prosjekt, er det 

nødvendig å se på hvordan Statoil definerer eier av prosjektet. 
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4.2. Eier av prosjekt i Statoil 

Statoil er ofte inne i partnerskap9, og alle prosjektene10 er enten såkalte SOL prosjekter eller 

POL prosjekter. POL, partner operated license, er felt som Statoil er medeier i, men et annet 

selskap er operatør. Eksempel på dette er PL036 Heimdal hvor Hydro er operatør. Statoil vil i 

de aller fleste tilfellene ha en minoritets andel i disse prosjektene.  

SOL, Statoil operated license, er felt som Statoil er operatør på. De trenger ikke å ha størst 

eierandel, men i de fleste tilfellene vil de ha det. Eksempel på dette er PL128 Norne. Det er 

disse prosjektene Statoil er mest involvert i.  

Lisensen eier prosjektene, og de som gir oppdragene blir  ofte kalt eier. Eierforholde vil etter 

hvert bli overført til prosjektet, som i følge Sandberg og Albertsen er eiere av prosjekter som 

gjennomføres. 

 

Prossjektene i Statoil deles opp i to grupper, ”Modifikasjon og Vedlikehold” og ”Ny- bygg”, 

og de har pr november 2006 ca 30 prosjekter4 gående. De fleste av disse er ”Ny- bygg” 

prosjekter, men noen er ”Modifikasjon og Vedlikeholds” prosjekter også. 

 

Prosjektene blir presentert for konsernledelsen, før styret så beslutter om dette er noe som skal 

utføres. Prosjekter mindre enn 500 millioner vil ikke gå til konsernledelsen. 

 

I denne oppgaven blir det kun fokusert på SOL prosjektene. I neste avsnitt vil det bli sett litt 

på hvordan Statoil ser på dette med usikkerhetsstyring. 

 

4.3. Usikkerhetsstyring i Statoil 

Usikkerhetsstyring er noe som Statoil krever skal skje i alle prosjektfaser, og når alle 

beslutninger skal taes. Det vil i denne delen blitt sett litt mer hvordan nettopp 

                                                
9 Partnerskap i denne sammenhengen er definert som samarbeid om utgifter og inntekter i forbindelse med 

utbygging på norsk sokkel eller andre steder hvor Statoil har prosjekter. 
10 Statoil betegner kun prosjekter over 500 millioner som ”Prosjekter”. 
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usikkerhetsstyring i Statoil utføres. Det blir gitt en forklaring på hvordan usikkerhet blir 

identifisert, vurdert, behandlet og kontrollert. 

 

Investeringsprosjekter deles opp i to perioder, planlegging og gjennomføring. Statoil deler 

videre prosjektet opp i forskjellige faser, hvor det i slutten av hver av disse fasene skal ta 

avgjørelser om arbeidet som er utført er tilstrekkelig for å gå videre til neste fase. 

Prosjektplanleggingsfasen leder til en avgjørelse om prosjektet skal gjennomføres, og når 

gjennomføringsfasen skal starte. Gjennomføringsfasen ender opp i oppstart av ”produktet”.  

 

En liste over de forskjellige fasene, og kort forklaring når de inntreffer finnes i tabellen under.  
 

Fasene Hva besluttes Kommentar 

DG0 Beslutning om prosjektet skal 

kjøres. 

Denne er frivillig. 

DG1/BOK 

 

Beslutning om konseptet  Er en godkjenning av Statoil og 

partnerne til videreføring av 

forstudie og dannelse av et konsept. 

DG2/BOV 

 

Beslutning om videreføring En godkjenning av Statoil og 

partnerne til å begynne med front 

end enigeering design. 

DG3/BOG Beslutning om gjennomføring Beslutning om at prosjektet 

(konseptet) skal gjennomføres. 

Detaljert engineering starter ved 

dette punktet. 

DG4/BOD  

 

Beslutning om drift Beslutninger ved ”hand-over” til 

kunde/operatør 

DG5 /BOF 

 

Beslutning om ferdigstilling Beslutninger i forbindelse med 

ferdigstilling, godkjennelse av 

prosjektet 

 

Tabell 4-1 Oversikt over beslutningspunkt 

 

Det vil bli gitt en grundigere forklaring om de forskjellige fasene, hva som gjøres og kreves 

angående usikkerhetsstyring senere i oppgaven. 
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Usikkerhetsledelse. Usikkerhetsledelse deles opp i fire kategorier. Den første går på å 

identifisere usikkerhetselementene, så vurdere dem, videre utføre tiltak og tilslutt kontrollere.  

 

Dette vil pågå kontinuerlig under hele prosjektet. Figuren under viser denne gangen. 

 

 

  

  

 
Figur 4-2 Gangen i usikkerhetsledelse 

 

Identifisere. Hensikten med den første delen av prosessen er å identifisere alle muligheter og 

risikoer som kan oppstå. Dette skal skje ved idé myldring. Resultatene av dette blir lagret i 

PIMS11. PIMS er et levende register, og søking etter ”nye” usikkerhetselementer er noe som 

skal pågå igjennom hele prosjektet. Det skal være minst et arbeidsmøte i hver fase hvor 

usikkerhet skal diskuteres. Usikkerhetselementene skal beskrives så detaljert som mulig. Alle 

i prosjektet har tilgang til å legge inn usikkerhetselementer i PIMS. Det hele skal koordineres 

og systematiseres av en fasiliator, en usikkerhetskoordinator. Figuren under viser hvordan en 

usikkerhetsform i PIMS ser ut. 

 

                                                
11 PIMS står for Project Information Management System, og er en webbasert database hvor alle 

usikkerhetselementer blir lagt inn og behandlet. 
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 Figur 4-3 Usikkerhetsform i PIMS 

 

I tillegg til det som er vist i figuren over, jobbes det i følge Vinje, nå med å linke tilsyn og 

usikkerhet til hverandre. Dette for å skape bedre oversikt, og for at usikkerhetselementene 

skal bli bedre fulgt opp. 

 

Figur 4-4 viser hvordan en fyller inn et usikkerhetselement i PIMS. Denne ”Uncertainty 
Element form” skal være enkel å bruke, og som nevnt tidligere, noe som alle får kurs på 

hvordan de skal gjøre. 

 

Søk etter 

usikkerhet 

Tilføre ny 

usikkerhet 

Åpne 

usikkerhetselement 
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 Figur 4-4 Usikkerhetselementer input 

 
Vurdere. Det neste som gjøres er en vurdering av de resultatene som er kommet frem i 

identifiseringsprosessen. ”Uncertainty Managment” er delt opp i fire steg. Først gjøres en 

kvalitativ vurdering av de identifiserte usikkerhetselementene. De vurderes etter fire 

kategorier; 

 
1. Sannsynlighet for at 

det vil inntreffe 

(1-10)12 

2. Potensielle 

konsekvenser 

(L,M,H)13 

3. Tilgjengelig 

informasjon om de 

spesifikke 

usikkerhetselementene 

(L,M,H) 

4. Håndtering av 

usikkerhetselementene 

(1-10) 

 

Tabell 4-2 Oversikt over hvilke vurderinger som blir gjort av usikkerhetselementene 

                                                
12 På en skala fra 1- 10, der 1 er minst sannsynlighet og 10 er størst sannsynlighet. 
13 Lav, Medium, Høy. 
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Når alle usikkerhetselementene er vurdert, setter det opp en Topp- 1014 liste for alle del - 

prosjekter.  

 

Figuren under viser hvordan en usikkerhet vedrørende HMS utfylt i PIMS. 

Usikkerhetselementet tilhører en Topp-10 liste.  

 

 
 

 
 

  Figur 4-5 Topp-10 form 

 

Topp-10 listen skal gjennomgås og analysere av et kjerneteamet, eksempel på dette er vist i 

figur 4-6. Kjerneteamet vil så vurdere om noen av usikkerhetselementene har såkalte ”knock-
on” effekter, hvor usikkerhetselementene vil kunne påvirke flere fagdisipliner. 

Tilslutt i denne fasen vil gruppen lage en Topp-10 liste for hele prosjektet. Denne listen skal 

inneholde de viktigste risikofaktorene og de største mulighetene for hele prosjektet.  

Det er viktig her å nevne de såkalte ”Red- flags” skal gjennomgås grundig. ”Red-flags” er 

usikkerhetselementer som har med HMS, lover og vedtekter, ryktet til firma osv å gjøre. 

 

                                                
14 Dette er en liste over de viktigste usikkerhetene, trenger ikke være 10. 

Indikerer 

Topp-10 

prosjekter 

konsekvens sannsynlighets Håndtering kunnskap 



            NTNU                                                                                              PROSJEKTOPPGAVE 2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

36 

 
        Figur 4-6 Kjerneteamet i Tyrihans 

 

Handle. Når alle15 usikkerhetselementene er blitt identifisert og vurdert, er det neste steget å 

sette i gang tiltak som vil forhindre at de risikoene som er vil inntre. En person i prosjektet vil 

ha hovedansvaret for å følge opp hvert enkelt usikkerhetselement som er registrert . Det blir 

satt aksjonspunkter, og disse vil ha en deadline som er spesifisert i PIMS. Den ansvarlige for 

usikkerhetselementet vil ha ansvar for å følge opp at dette vil bli utført i tide. 

 

Usikkerhetskoordinatoren vil ha et overordnet ansvar for å følge med at de forskjellige 

aksjonene blir utført og koordinere.  

 

Som nevnt tidligere er PIMS et levende register, og det vi stadig være flere aksjoner på gang 

samtidig. Det vil igjennom hele prosjektet være flere åpne usikkerhetselementer og etter hvert 

er målet at alle disse skal lykkes. De er da ferdig behandlet og blir ikke lengre sett på som en 

usikkerhet. 

 

 

                                                
15 Alle blir brukt som et begrep for de usikkerhetselementene som kommer frem i brainstormingen eller andre 

sammenhenger. Det vil alltid være en del usikkerhetselementer som ikke kommer frem, da det er nærmest en 

umulig oppgave å skulle kartlegge absolutt alle.  
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Figuren under viser ei liste over usikkerhetselementer, hvem som har ansvaret for de enkelte, 

hvilken status de har og når aksjonene har deadline. 

 

 
  Figur 4-7 Usikkerhetselementer i PIMS 

 

Kontrollere. Usikkerhetsstyring skal være en prosess som er føre var på hvilke hendelser som 

kan inntreffe. Status på risiko, muligheter, hva som gjøres av aksjoner osv skal følges opp og 

kontrolleres. Det vil være usikkerhetskoordinatorens oppgave å etablere rutiner og kontrollere 

at alle aksjoner blir utført. Figur 4-8 viser en såkalt ballong diagram over Topp-10 

usikkerhetselementene. Dette er en måte å ha oversikt over de usikkerhetselementene som en 

anser som størst. 

 



            NTNU                                                                                              PROSJEKTOPPGAVE 2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

38 

 
 Figur 4-8 Ballongdiagram for top-10 usikkerhetselementene 

 

Ballongdiagram er noe som kan brukes i en analyse av usikkerhet. Usikkerhetsanalyse vil bli 

behandlet i det neste avsnittet. 

 

4.4. Usikkerhetsanalyse i Statoil 

Hovedgrunnen til å utføre en usikkerhetsanalyse er ifølge Statoil, for å få en bedre forståelse.  

Usikkerhetsanalyse er en del av usikkerhetsstyringen, og fra DG2 krever Statoil at denne skal 

utføres før alle hovedbeslutninger taes. Med dette håper Statoil at de vil kunne si noe om hva 

som kan skje og gi litt mer nøyaktig informasjon for å kunne utføre kostnadsestimat, 

tidsplanleggig osv. 

 

Det vil ikke bli gått noe videre i dybden hvordan usikkerhetsanalysen blir utført. 
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4.5. Prosjektfasene 

Det stilles forskjellige krav til hva som skal gjøres av usikkerhetsstyring i de forskjellige 

prosjektfasene. Dette er noe som vil bli sett på i dette avsnittet. Det vil forklares kort 

hensiktene med de forskjellige fasene og hva som kreves blir gjort av usikkerhetsstyring i de. 

 

Figuren under er hentet fra Project Development (Project Development, 2006) og viser de 

forskjellige prosjektfasene.  

 

 
 

 

Figur 4-9 Prosjektfasene og beslutningspunktene 

 

Som figuren over viser, har prosjektet to hovedfaser. Dette er tidligfasen og 

gjennomføringsfasen. 

 

4.6. Tidligfase 

Tidligfasen kalles planleggingsfasen hos Statoil. Som nevnt tidligere leder denne fasen frem 

til en avgjørelse om å kjøre prosjektet. I denne fasen vil en få et oppdrag fra eieren. Det vil bli 

gjort estimeringer, systematisk jobbing mot et konsept og avklaringer om dette er et prosjekt 

som vil komme innenfor Statoils krav innen HMS, teknisk mulig og med profitt. Det vil ikke i 

denne rapporten bli gått noe mer inn på hvilke prinsipper som legges til grunn for velge et 

Endelig 

konsept valg Godkjenningspunkt 
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prosjekt. I denne fasen blir det arbeidet mye med usikkerhet, og det er i denne fasen det blir 

sett mest på hvilke muligheter som finnes.  

 

Forstudie. Hovedhensikten i forstudiefasen er å se om dette er teknisk gjennomførbart og 

potensielt økonomisk lønnsomt. Denne fasen ender opp i DG1(BOK) hvor beslutning om å 

utarbeide et konsept. Det vil i denne fasen etableres et kostnadsestimat i klasse B (+/- 40 %). 

En arbeidspakke med budsjett, organisasjon (prosjektleder og et kjerneteam) velges og 

rapporteringssystem skal etableres. I tilegg starter også arbeidet med usikkerhetsstyring. En 

liste over de største risikoene og mulighetene skal utformes. Det blir allerede i denne fasen 

laget et Topp-10 liste. Det kreves at alle i prosjektet, spesielt kjerneteamet har en forståelse 

for hvilke usikkerhetselementer som kan ha påvirkning for flere disipliner. Det kreves at det 

allerede i denne fasen utarbeides back- up plan for de usikkerhetselementene som er på Topp-

10 listen. I følge Albertsen er det prosjektlederen og kjerneteamet som utfører 

usikkerhetsvurderingen i denne fasen, eierne gjør det ikke. Vinje poengterer at det i denne 

fasen blir det tatt hensyn til ”større” usikkerheter, som for eksempel;  

Er dette teknisk mulig? Finnes det olje og gass? osv.  

 

Det er i denne fasen det fokuseres mest på muligheter, for etter hvert som beslutninger taes 

snevres og elimineres mange muligheter. Statoil har et egent team som skal se på hvilke 

muligheter det finnes i hvert konsept, men noen som det er viktig å merke seg her er, i følge 

Albertsen, at det som virker som muligheter egentlig kan være et helt annet konsept. Noen 

ganger blir det gjort vurderinger av muligheter i fremtiden, men det er, i følge Sandberg, mer 

unntak enn regelen. Albertsen poengterer at det finnes ikke en god systematikk hvordan dette 

kan gjøres på en bedre måte.  

 

Konsept. I løpet av den fasen som kalles konsept fasen er at Statoil skal få en oversikt over 

tilgjengelige ressurser, tekniske utfordringer osv. Usikkerhetsstyringen som er utført i 

forstudiefasen vil videreføres, og det skal på dette tidspunktet, i følge Project Development, 

gjøres en kvantitativ usikkerhetsanalyse. For usikkerhetselementer som har med det lokale 

miljøet, HMS, lover og forskrifter osv. skal de aktuelle aktørene kontaktes og informeres om 

hvilke aksjoner det er satt på de forskjellige usikkerhetselementene. I denne fasen skal det 

utføres et kostestimat i klasse C (+/- 30 %). Denne taes endelig konsept valg, og ender opp i 

DG2, hvor en godkjenning av konseptet, og beslutning om videreføring. 
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FEED16.  Hensikten med pre-engineeringen er å videreutvikle konseptet slik at det tilslutt blir 

godkjent at prosjektet skal gjennomføres. I Tyrihans var det ved BOG 

usikkerhetskoordinatoren kom inn i følge Vinje. Det blir i denne fasen utført idé myldring om 

usikkerheter blant de forskjellige disiplinene, og en topp-10 liste for hver disiplin blir laget. 

Det blir lagt mye fokus på dette, og en strategisk plan for hvordan håndtering av hvordan 

usikkerhetselementene skal behandles, back-up plan og aksjonspunkter blir nøye 

gjennomgått. Kjerneteamet vil så oppgradere sin topp-10 liste, basert på de resultater de 

forskjellige disiplinene har kommet med. Dette vil bli oppdatert i PIMS og 

usikkerhetskoordinatoren vil koordinere og organiserer dette på best mulig måte. Det vil her 

bli gjort et kostnadsestimat i klasse A (+/- 40 %) for back-up planene for 

usikkerhetselementene og et kostnadsestimat klasse D (+/- 20 %) for budsjettet til prosjektet. I 

denne fasen er det prosjektet selv som er blitt ”eiere” og utfører de meste av 

usikkerhetsstyringen. Kun de virkelige store usikkerhetselementer blir tatt opp med 

konsernledelsen. Dette gjelder de som kan skade ryktet til Statoil, ødelegge miljøet, bryte 

loven og vedtekter osv. En kvantitativ analyse skal utføres i DG3 og en total verdikjede 

analyse. Det skal etableres et kontrollsystem for prosjektet og det vil bli utført kvalitetssikring 

underveis. I de ukentlige prosjektmøtene skal usikkerhet være et punkt på agendaen. I denne 

fasen fokuseres det mest på risiko som kan oppstå, det er allerede her tatt beslutninger og selv 

om ikke alt er ”låst” ennå, så er det, som nevnt tidligere, allerede eliminert bort muligheter. 

 

4.7. Gjennomføringsfasen.  

Gjennomføringsfasen starter ved DG3, se figur 4-9. En stor del av arbeidet i denne fasen blir 

utført av kontraktører og partnere. Hovedoppgaven for prosjektstyringsgruppen vil i denne 

perioden være planlegging, organisering, kontroll, oppfølging osv. Gjennomføringsfasen er 

delt opp i detaljert engineering, bygging, installering, utprøving og ferdigstilling.  

I denne fasen er det prosjektet som eier usikkerhetsregisteret, og arbeid med 

usikkerhetsstyring vil dermed skje på prosjektnivå. De arbeides ut ifra hvilke problemer som 

oppstår og hvordan disse løses. Det blir ikke i denne fasen arrangert noen arbeidsmøter, i så 

                                                
16 Front end engineering design, også kalt pre-engineering. 
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fall vil dette være unntaket, der det blir utført idédugnad om hvilke usikkerheter som kan 

oppstå.  

Så fremt ting går greit blir det ikke rapportert noe opp til konsernledelsen om de 

usikkerhetene man kommer borti, de håndteres og løses på prosjektnivå Det utføres ukentlige 

prosjektmøter, der utsikkerhet er et av temaene. 

Usikkerhetskoordinatoren jobber i hele denne perioden med usikkerhetsstyring. Det vil 

kontinuerlig bli tilført nye usikkerhetselementer i PIMS hvis de dukker opp, og etter hvert 

som prosjektet går mot slutten vil flere og flere usikkerhetselementer bli lukket. 

 

De største usikkerhetene i denne perioden er leveranser (eksempel ventiler), pris, krav fra 

myndighetene, farer under installering osv som er de størrest usikkerhetselementene.  

Som nevnt tidligere er ikke eier involvert i usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen, så fremt 

det ikke oppstår kritiske hendelser. 

 

Retningslinjer om hva som bør gjøres innenfor usikkerhetsstyring har liten vits hvis det ikke 

finnes en kultur for styring og mestring av usikkerhet. Det neste avsnitte vil ta for seg hva 

Statoil gjør for å implementere en kultur for usikkerhet i bedriften. 

 

4.8. Implementering av en kultur for usikkerhet i Statoil 

Statoil ser på det å kunne styre og mestre usikkerheter som en av de viktigste oppgavene for 

prosjektlederne. Usikkerhetsstyring er derfor noe som må hele tiden være på agendaen. For at 

usikkerhetsstyringen skal være best mulig, holder det ikke at den kun er på agenden for 

ledelsen, den er nødt å bli implementert hos alle som kommer bort i usikkerhet i løpet av 

prosjektet. 

 

Statoil har som krav at kurs hvor usikkerhetsstyring er et av temaene er noe som alle må være 

igjennom. Det blir også gitt kurs på bruk av PIMS, slik at alle i prosjektet skal kunne legge 

inn usikkerhetselementer de kommer borti. I følge Vinje er det et mål at alle i prosjektene skal 

aktivt bruke PIMS. 
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Usikkerhetskoordinatoren vil også være tilgjengelig i løpet av hele prosjektet, og skal være 

forpliktet til å lære og hjelpe prosjektteamet igjennom hele prosjektet. Hvor mye 

leverandørene og kontraktørene tar aktiv del i usikkerhetsstyringen varierer fra prosjekt til 

prosjekt. 

 

Det er viktig at alle som arbeider med usikkerhet forstår hvor viktig dette er, og at de deltar 

aktiv i arbeide med usikkerhetsstyring. 

 

Tidligere har Statoil hatt konsulenter som har utført store deler av usikkerhetsstyringen, men 

dette er noe i følge Albertsen de går mer og mer bort ifra, da Statoil vil forstå hva som gjøres.  

 

I følge Sandberg jobber Statoil med å kombinere statistikk inn i usikkerhetsstyring. Men det 

er i følge Sandberg også viktig at ikke usikkerhetsstyring blir sett på noe som er veldig 

avansert. 

Usikkerhet kan sees på som noe avansert, noe som har med avansert matematikk å gjøre og 

dette gjør at noen blir skremt til å ta del i usikkerhetsstyringa, ifølge Albertsen. Albertsen 

mener det er viktig å gjøre det mindre ”farlig”, da også erfaringer er viktig del av 

usikkerhetsledelse. Ved å vite hva de ulike begrepene betyr forstår folk hva som skal gjøres, 

og da er det enklere å få folk med. 

 
”De beste til å si noe om usikkerheten er de som arbeider i prosjektene” 

(sitat Helge Albertsen, 2006) 
 

I intervjuet som ble utført ble de forskjellige spurt om på et skala fra 1-6, hvor 1 var ingenting 

og 6 var perfekt, om en anså at det var en kultur for usikkerhet i bedriften. Uten å gå nærmere 

inn på hva de enkelte la til begrunnelse så svarte to av de spurte 4, en 5 og en at han mente at i 

noen prosjekter var det 5 mens i andre 2. 
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5. Resultater fra Statens Vegvesen 
 

Dette kapitelet vil være en empirisk beskrivelse baser på en kombinasjon av de aktuelle 

håndbøkene til Statens Vegvesen, samt samtaler og intervjuer med Mary- Ann Breisnes, 

Harald I. Johnsen og Olav Torp. Den vil først gi et innblikk i usikkerhetsledelse i Statens 

Vegvesen, gi en beskrivelse av hvem Statens Vegvesen ser på som eier av prosjektet. Videre 

vil det bli gitt et innblikk i Anslagmetoden, før den ta for seg de forskjellige prosjektfasene, 

og se på hva som gjøres av usikkerhet i tidligfase og gjennomføringsfasen. Tilslutt vil vi noe 

om hva som gjøres for å implementere en kultur for usikkerhet. 

 

5.1. Usikkerhetsledelse i Statens Vegvesen 

Som et ledd av usikkerhetsledelse, har Statens Veivesen (SVV), i samarbeid med NTNU v/ 

institutt for bygg, anlegg og transport, utarbeidet en håndbok med retningslinjer, ”Håndbok 
217, Anslagmetoden”. 

I følge denne håndboka, skal alle kostnadsoverslag utarbeides med Anslagmetode (Håndbok 

217, 2005). 

 

Da anslagmetoden er så viktig del av usikkerhetsstyring i SVV, vil denne bli diskutert senere i 

rapporten. 

 

Usikkerhetsstyring. Usikkerhetsstyring er i Håndbok 217 definert som:  

 
”En kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp usikre forhold i prosjektet og 

gjennomføre forbedringstiltak” 

 

Selv om Usikkerhetsstyring er definert, er det allikevel ikke gitt noen klare definisjoner 

hvordan en skal utføre dette. I følge Olav Torp, universitetslektor ved NTNU, er fokus på 

usikkerhetsstyring stor i enkelte prosjekter hos SVV, mens i andre prosjekter alt for lite. Det 

vil i følge Torp komme ny håndboken hvor det defineres hvordan usikkerhetsstyring skal 

utføres. 
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Håndbok 151 ”Styring av utbyggingsprosjekter” er retningslinje på hvordan små og stor 

utbyggingsprosjekter skal planlegges og gjennomføres. Denne tar for seg en beskrivelse av og 

krav til plan- og byggeprosessen, kvalitetsplaner for utbyggingsprosjekter, for de ulike 

planfasene og grunnerver og byggeprosessen. Den omhandler noe usikkerhetsstyring. 

 

Anslag er et dataverktøy som benyttes til å utføre usikkerhetsanalyse og 

usikkerhetsvurderinger. 

 

”Håndbok 066, Konkurransegrunnlag” dreier seg om hvordan kontrakter i Statens Vegvesen 

skal skrives. Den legger til grunn hvordan usikkerhet skal varsles.  

 

Opplæring innen usikkerhet utover dette er blant annet byggherreskolen. Her er det 2 personer 

pr region17. Dette er en intern opplæring som varer ca et halvt år. Usikkerhet er en av bolkene 

i denne opplæringen ifølge Mary- Ann Breisnes, som er senior ingeniør og har jobbet i 

Statens Vegvesen, og i byggherre i over 25 år.  

 

Regionene kjører også egne kurs, hvor usikkerhet står på agendaen. 

 

Et opplæringstilbud på prosessledere i samarbeid med PLAN18, hvor usikkerhet blir kjørt som 

et skolekurs med eksamen. Dette gjøres kontinuerlig så lenge det er behov for det, det siste 

ble, ifølge Breisnes, kjørt i 2005.  

 

I tillegg til dette er det også muligheter å ta etterutdanning og andre kurs i tillegg til PLAN 

som arrangeres av NTNU. 

 

For å få en bedre forståelse hvordan og hvem som utfører usikkerertsstyring i Statens 

Vegvesen er det nødvendig å se litt på oppbygningen og hvem som er eier av prosjektene. 

 

                                                
17 Statens vegvesen er inndelt i fem regioner, disse er forklart litt nærmere under ”Eier av prosjektene i Statens 

vegvesen”. 
18 PLAN er et kurs som kan taes på NTNU. Kurset behandler metoder og teknikker for å håndtere risiko og 

usikkerhet i prosjekter. 
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5.2. Eier av prosjektene i Statens vegvesen 

For å si noe om hvem som er eier av prosjektene i Statens Vegvesen er det nødvendig å si noe 

om hvordan Statens Vegvesen er oppbygd. 

 

Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og 

fylkesveinettet, samt tilsyn med kjøretøy og trafikanter. 

Vegdirektoratet er et frittstående direktorat under Samferdselsdepartementet, og hovedkontor 

for Statens Vegvesen. Under Vegdirektoratet er organisasjonen delt inn i fem regioner, med 

regionkontor i hver region. Regionene er igjen delt inn i distrikter - totalt 30, der hvert distrikt 

har et distriktskonto. Figuren under viser oppdelingen. 

 

Region Øst Region sør

30 Distrikt

Region vest Region midt Region nord

Vegdirektoratet

 
 

Figur 5-1 Organisasjonskart for Statens Vegvesen 

 

Statens Vegvesen er i riksveispørsmål underlagt Samferdselsdepartementet, mens i 

fylkesveispørsmål er regionkontorene underlagt fylkeskommunene. Statens Vegvesen ble fra 

1. Januar 2003 omorganisert, og produksjonsvirksomheten ble skilt ut. (Statensvegvesen.no). 

 
Byggherreansvar. Dette er et myndighetsansvar. Som regel har SVV byggherreansvar på 

riks- og fylkesveiprosjekter, og i dette ansvaret ligger det hele og fulle ansvaret for 

planlegging og gjennomføring av prosjektet. En delegering av byggherreoppgavene skjer ved 

at regionveisjefen oppretter skriftlig avtale med personer som skal ha myndighet til å opptre 

på vegne av regionsjefen. Disse oppgavene er normalt knyttet til budsjettansvar og skal ikke 

delegeres lengre ned en til prosjektleder (Håndbok 151, 2003). 
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Prosjektlederen har relativ stor makt og myndighet, og rapporterer til overordnede, som er 

byggherre (Breisnes, 27.11.2006).  

 

I følge Breisnes er SVV eier av prosjektet, men dette blir delegert til regionene, som igjen 

delegerer det til prosjektleder som dermed blir prosjektets eier. 

 

For å forstå hvordan SVV arbeider med usikkerhetsledelse, vil det i avsnitte under bli gitt en 

forklaring på hvordan anslagmetoden fungerer.  

 

5.3. Anslagmetoden 

Anslagmetoden bygger på Steen Lichtenberg suksessiv kalkulasjon som opprinnelig ble 

utviklet i 1970- årene (Håndbok 2005, s.217). Bakgrunnen for dette var den stadig 

overskridelser i prosjekter. Han utarbeidet suksessprinsippet som består av følgende punkter: 

 

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

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

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

håndtere usikkerhet. 

 

På bakgrunn av dette utarbeidet Institutt for bygg- og anleggsteknikk ved NTNU, ”Trinnvis- 
prosess” av Ole Jonny Klakegg. Dette var en ny systematikk for bearbeiding av 

prosjektinformasjon som grunnlag for planlegging, beslutninger og styring (Klakegg, 1993). 

Anslagmetoden ble bygget på disse to prinsippene, og utarbeidet i samarbeid med NTNU. 

Anslagmetoden skal hjelpe til å sikre slik at estimatene er så gode som mulige (Håndbok 217, 

2005). 

Det viktigste enkeltelementet i denne metoden, i følge håndboka, er en systematisk og åpen 

gjennomføring av prosjektet i en kompetent ressursgruppe, som er ledet av en prosessleder. 

Prosesslederen er den personen som skal styre denne prosessen, han/hun er en veileder for 

anslaggruppen. SVV har kurs innad i etaten, hvor de gir personer relevant opplæring i dette. 

Det er først og fremst blant disse, prosesslederen velges. I tilfeller hvor ingen er kvalifiserte 

eller prosjektet er spesielt kritisk eller omstridt, leies det inn prosessledere utenfra. En 
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kvalitetssikring SVV har i forhold til utvelgelse av prosessledere er at prosjektledere eller 

andre som har tungt engasjement i prosjektet ikke skal velges.  

Gjennomføring av dette skal skje på et tidlig tidspunkt i prosjektutviklingen. På denne måten 

sikrer man at ideer og synspunkter kommer fram tidsnok til at de kan utnyttes i planleggingen, 

og at forutsetninger og argumenter blir prøvd i en objektiv drøfting. 

 

Som nevnt tidligere, skal alle prosjekter i SVV benytte anslagmetoden. Hvordan resultatene 

og rapportene behandles videre er avhengig av prosjektenes størrelse.  

 

SVV har som krav at det skal opprettes en regional kostnadsgruppe (k- gruppen) i alle 

regioner. Denne gruppen skal kvalitetssikre alle prosjekter større enn 100 millioner. For 

prosjekter over 200 millioner skal i tillegg til anslagprosessen og den regionale k- gruppen, 

også Vegdirektoratet utføre kvalitetssikring. I tabellen under er det vist en sammenheng 

mellom kvalitetssikring av anslagrapporter og størrelser på prosjektet. 

 
 

0 100MNOK 200MNOK 500MNOK 

    

Anslaggjennomgang Anslaggjennomgang Anslaggjennomgang Anslaggjennomgang 

 Regional K- gruppe Regional K- gruppe Regional K- gruppe 

  KS i Vegdirektoratet KS i Vegdirektoratet 

   Ekstern KS 

 

Tabell 5-1 Kvalitetssikring i forhold til størrelsen på prosjektene 

 

Prosjektlederen er ansvarlig for at anslagprosessen blir gjennomført. Håndbok 217 påpeker at 

det er viktig at denne prosessen kommer i gang så tidlig som mulig. Både med tanke på at det 

er vanskelig å få tak i kvalifiserte prosessledere på kort varsel, gruppemedlemmene må kunne 

få sette seg inn i stoffet og datastøtte må skaffes til veie. En regner med at en slik prosess vil 

minst ta en måned. 

Det blir også gjort en vurdering av behovet for verdianalyse, korrigering av planer eller andre 

endringer. 
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Arbeidsgangen til anslagprosessen er vist i figuren under. 

 

 
 

Figur 5-2 Arbeidsgangen i anslagprosessen 

 

Definere mål. Det første som gjøres er å avgrense en problemstilling, fastlegge mål og 

rammer. Dette for å gjøre arbeidet effektivt og målrettet. Omfanget av prosjektet blir her 

definert, og det settes klare forutsetninger for prosjektet og kostnadsoverslagene i prosjektet. 

Et av hjelpemidlene i dette arbeidet er situasjonskart. Dette er et verktøy som benyttes til å 

beskrive prosjektets potensial for usikkerhet. Det er valgfritt å bruke situasjonskart. For 

nærmere forklaring se ”Trinnvis-prosessen” av Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg- og 

anleggsteknikk, NTH 1993. 

 

På neste side er et eksempel på et situasjonskart, dette er hentet fra Håndbok 217. 
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Figur 5-3 Situasjonskart for usikkerheter 

 

Erfaringer som er gjort er et viktig redskap i anslagmetoden. Disse kan være lagret på 

forskjellige måter, enten i hukommelsen, papirkopier, anbud, databaser eller lignende. 

Erfaringer som er gjort av tidligere prosjekter brukes i estimering av nye prosjekter, på denne 

måte  

 

Indre og ytre påvirkninger. For å få frem et kostnadsanslag som er realistisk, er det viktig å 

få frem interne og eksterne forhold som påvirker prosjektet. Det er i denne gruppen en ofte 

finner de største usikkerhetene i et prosjekt. De relevante forholdene systematiseres og de 

viktigste fremheves. Idédugnad og strukturskjema er hjelpemiddel i denne prosessen. I 

dataprogrammet Anslag er det laget ei liste som skal brukes som sjekkliste etter en idédugnad. 

En idédugnad vil ofte ende opp med veldig mange usikkerhetselementer. Anslaggruppa skal 

så strukturere disse og komme ned på et antall som er overkommelig å håndtere.  
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Eksempler på indre og ytre forhold er; 

 

• Markedssituasjonen 

• Grunnforhold 

• Byggetid 

• Kontraktsform 

• Naturlige forhold 

• Nye lover og forskrifter 

 

Kalkyleinndeling. For å få en god oversikt over prosjektet er det viktig at det velges en 

inndeling som passer det aktuelle prosjektet. Inndelingen skal starte grovt og så detaljeres 

etter behov. Det er viktig at postene er statisk uavhengig. Et eksempel av slik inndeling er vist 

i figuren under. 

 

Indre og ytre påvirkninger

sekundærvei

hovedvei

osv

Større veganlegg

Mindreveganlegg

Busslomme

Rundkjøring

osv

Veg

Tårn

Kabler

osv

Hengebru

Betongbru

osv

Bru

Fjelltunnel

Løsmassetunnel

osv

Tunnel

Bomstasjon

osv

Andre tiltak

Prosjektledekse

Byggledelse

Planlegging

Rigg og drift

osv

Byggherrekostnader

Prosjekt

 
 Figur 5-4 Eksempel på kalkyleinndeling 
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Estimering. Det skal for hver post utføres et trippelestimat19. Det skal først angis minimum, 

maksimum og til slutt mest sannsynlig. Rekkefølgen her er viktig, for å sikre at gruppa ikke 

blir for sikre i anslagene ved å fokusere på mest sannsynlig tallet (Klakegg, 1993). 

Eksempel på dette er vist i figuren under. 

 
 

Påvirkning: Været 

 

Normale forutsetninger: Været er 

tatt hensyn til på vanlig måte 

 

Dette tror vi; byggingen på 

ekstremt utsatt sted 

Dette håper vi; Pent vær 

Dette frykter vi; uvær 

Enhet; millioner kroner 

 

Min: 

-7% 

Sanns: 

+3 % 

Maks: 

+30 % 

 

 
 

   Figur 5-5 Eksempel på ett notat med estimering av usikkerhetselement 

 

Verdiene legges så inn i dataprogrammet Anslag og beregninger gjennomføres.  
 
Kostnadsevaluering. En vurdering av resultatet fra dataprogrammet må gjøres før en kan 

trekke noen konklusjon. Resultatet må være akseptabelt for hele gruppen, at det virker rimelig 

og at det ikke er forhold eller størrelser som ikke stemmer. En vurdering om all tilgjengelig 

informasjon og kunnskap har blitt tatt tilstrekkelig hensyn til må også gjøres. Det må tilslutt 

vurderes om resultatet dekker behovet for beslutningsgrunnlag i den aktuelle fasen.  

 

En sannsynlighetsfordeling (S-kurve) vil vise hvor stor akkumulert sannsynlighet det er for å 

komme under kostnaden på x-aksen. Eksempel på en slik kurve er vist i figuren under. 

                                                
19 Et anslag som består av; - minimumsverdi- den verdien som er absolutt lavest. Maksimumsverd- den verdien 

som helt sikkert ikke blir overskrides. Mest sannsynlig verdi- den verdien resursgruppa mener er det beste 

anslaget.  
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Figur 5-6 Eksempel på en S-kurve 

 

Usikkerhetsprofilen, eller prioriteringslisten viser de viktigste bidragene til usikkerhet. De 

mest usikre elementene vil ligge på toppen. Figur 5-7 viser et eksempel på prioriteringsliste 

for et prosjekt. 

 

 
Figur 5-7 Eksempel på prioriteringsliste 

 
Revurdering av verdier. Dersom vurderingen av kalkyleresultatet viser at 

kostnadsoverslaget ikke er akseptabelt, må det bearbeides videre. Det samme gjøres på nytt, 

eventuell ny informasjon tilføyes ved å detaljere den faktoren som ligger øverst på listen. På 
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den måten rettes oppmerksomheten mot de mest usikre postene i kalkylen. 

Konklusjon. Når resultat er kjent og akseptert av gruppen, trekkes konklusjon av analysen. 

Det utarbeides en rapport med blant annet viktige forutsetninger og anbefalinger. 

 

Handlingsplan. Det skal så settes opp en plan for hvordan mulighetene skal utnyttes og 

risikoen forebygges/møtes, da nytten av å kjenne til usikkerheten kommer først når noe blir 

gjort med den. I følge Håndbok 217 bør disse punktene vurderes; 

 

• Er det noen av påvirkningene eller utviklingstrekkene som krever endringer i 

prosjektet? 

• Er løsningen /prosjektet godt nok planlagt? 

• Finnes den informasjonen som trengs på det nåværende tidspunkt? 

• Hvordan bør resultatene av anslagprosessen utbyttes best mulig i den videre 

prosessen? 
(Håndbok 217, 2005) 

 

Usikkerhetsanslag i SVV rettes mot kostnader, anslagmetoden fokuserer i sin helhet på 

nettopp kostnadsbildet. For å få frem denne helheten prøves det å fokusere like mye på 

muligheter, som på risiko. Fokus på muligheter blir først og fremst gjort i form av en 

systematisk verdianalyse. Verdianalysen utføres så tidlig som mulig, og hovedfokus på denne 

er kostnadsbesparelse. Det vil ikke bli gått nærmere inn på hvordan en verdianalyse foregår i 

denne rapporten. 

 

Det vil nå bli sett på hvordan Statens Vegvesen utfører usikkerhetsstyring i tidligfasen og 

gjennomføringsfasen i prosjektet. 

 

5.4. Tidligfase 

I følge Breisnes er tidligfase de som sitter på planlegging. SVV har en egen planseksjon som 

vedtar for eksempel hvor veien skal ligge, hvordan trasse skal gå osv. Det blir her gjort en 

vurdering om vei er den riktige løsningen eller om for eksempel det bør være en ferjegang 

isteden osv. Dette er noe som kvalitetssikring av konseptvalg, kalt KS1, krever. Planseksjonen 



            NTNU                                                                                              PROSJEKTOPPGAVE 2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

55 

utreder hvor lang for eksempel veien blir og gjør grunnundersøkelser. I følge Breisnes blir det 

utformet en handlingsplan og planprogrammer. Det er ofte detaljer på forhånd hvilken 

strekning som står for tur, og det blir utarbeidet en utredning med kostnadsestimat (kravet i 

denne fasen er +/- 40 %) 

Det stilles som krav at det alltid skal utarbeides en kvalitetsplan (Håndbok 151, 2003). Denne 

skal utføres i hver fase. Kvalitetsplanen skal utarbeides av de som har ansvar for 

gjennomføring i samråd med dem som skal uføre de arbeidsoppgavene som skal utføres.  

I følge Breisnes vil det i denne prosessen pågå mange aktiviteter samtidig, og selv om det i 

Håndbok 151 står beskrevet hvilke beslutninger som skal taes etter hvert, så vil det i realiteten 

bli tatt noen beslutninger parallelt. 

I følge Harald I. Johnsen som for tiden er prosjektleder på E6 Melhus og E6 øst 

(Trondheim/Stjørdal) utarbeides det et styringsdokument.  

Styringsdokumentet har 7 sentrale fokusområder, disse er vist i figuren under. 

 

 

Mål og suksess-

faktorer

Plan for gevinst-

realisering

Prosjekt-

strategi

Organisering Prosjekt-

styringsbasis

Kontrakts-

strategi

Styring av

usikkerhet

Styringsdokument

 
Figur 5-8 Utvikling av styringsdokument og fokusområder 

 

Styringsdokumentet er noe som KS2 stiller som krav, og vedlegg 9 til ”Veien gjennom KS2” 

viser eksempel på styringsdokument for samferdselsprosjekter. 

I følge Johnsen blir det utarbeidet en kuttliste og en strategi hvordan usikkerhet skal 

håndteres. I følge KS2 vil en stå ovenfor to hovedstrategier. Det ene vil være å ”redusere” 

usikkerheten ved at prosjektet senker kravene til informasjon som anses som nødvendig for å 

ta en beslutning. Og den andre vil være at usikkerheten ”reduseres” ved at 

informasjonsmengden eller kvaliteten på beslutningsunderlaget øker (Johansen, Langlo, 2006). 

”Veien gjennom KS2” beskriver kravene i alle de 7 fokusområdene, dette vil ikke bli gått 

nærmere inn på her. 
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Det er i følge Breisnes langt flere farer og risiko enn muligheter i denne fasen. Hovedfokus vil 

derfor være på risiko. Den største risikoen i denne fasen er, i følge Johnsen, markedsprisen. Et 

prosjekt kan gå over flere år, og eksempelvis har prisveksten vært stor de siste årene.  

 

Kontraktinngåelse er en milepæl i prosjektet (Johnsen, 04.12.2006). Selv om en fremdeles ikke 

vet hva sluttkostnaden ender opp med når kontrakten inngås, vil en stor usikkerhetsfaktor 

forsvinne ved at en fastsetter en pris for utbygningen. 

 

5.5. Gjennomføringsfasen.  

Prosjektene styrer seg selv i denne fasen, og det er ingen andre som stiller spørsmål eller 

insinuerer nye prosesser, i følge Breisnes. Prosjektene detaljerer avvik, HMS, budsjett etc. 

Eiernivået er her det regionale vegdirektoratet. De setter opp ett sett med målkriterier. Med 

bruk at dataverktøyet Gprog20 blir prosjektleder varslet dersom noe ikke går etter plan og 

prosjektet bruker av reservene (Johnsen, 2006). Prosjektene summerer måltall og rapporterer 

disse til regionskontoret en gang i måneden. De regionale kontorene rapportere årets budsjett 

og lignende sentralt. Det blir ikke gjort, i følge Breisnes, noe styring av usikkerhet fra eiernivå 

i gjennomføringsfasen.  

 

På prosjektnivå vil det utføres usikkerhetsstyring ved bruk av anslagmetoden (Johnsen, 2006). 

Dette er noe som vil gå igjen i hele prosjektet, og i denne perioden vil prosjektet fokusere mye 

på muligheter i form av hva kan gjøres for å få prosjektet under budsjett, i følge Johnsen.  

 

I neste avsnitt vil det bli sett på hva Statens Vegvesen gjør for å implementere en kultur for 

styring og mestring av usikkerhet. 

                                                
20 Gprog prosjektøkonomi er et elektronisk verktøy på hvordan du legger inn, link opp mot anslag. 

Anslagvurderingene på hvordan det kan gjøres bedre nestegang, sluttrapportering hvorfor gitt dette galt, 

kostnaden, erfaringsoverføring osv (Johansen, 2006). 
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5.6. Implementering av en kultur for usikkerhet i Statens Vegvesen 

Det står ingenting i håndbøkene hvordan det skal implementeres en kultur for usikkerhet i 

SVV. Det som gjøres for å implementere usikkerhet er, i følge Breisnes, å gjøre folk mer 

bevist på dette med usikkerhet. Det utføres en grundig usikkerhetsanalyse i form av 

Anslagmetoden, men det blir gjort lite i form av å registrere når en usikkerhet er ”ute av 

veien” (Breisnes, 2006). 

Det utføres også arbeidssamtaler hvor usikkerhet blir tatt opp. Usikkerhet settes på agendaen, 

og det kan få konsekvenser dersom prosjektledere ikke har fokus på dette med usikkerhet 

(Johnsen, 2006). I følge Johnsen har usikkerhet fått en mye større fokus de siste 3 årene. 

Breisnes utdyper at SVV har hatt stor fokus på å bli bedre på den tekniske og økonomiske 

biten av prosjekter, og skal nå fokuseres på usikkerhetsstyring. Engasjementet i PUS er noe 

SVV håper skal hjelpe dem i å få en kultur for usikkerhet i SVV (Breisnes, 2006). 

 

I intervjuet som ble utført ble de forskjellige spurt, på et skala fra 1-6, hvor 1 var ingenting og 

6 var perfekt, om en anså at det var en kultur for usikkerhet i bedriften. Uten å gå nærmere inn 

på hva de enkelte la til begrunnelse så svarte en 4 og en 2. 
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6. Analyse/ Diskusjon 
 

Noen intervjuer, innblikk i de styrende dokumenter og retningslinjer gir ikke grunnlag nok til 

å kunne ta de store konklusjoner, men det gir en pekepinne på hva som gjøres samt noen 

indikasjoner på hva som kan forandres og forbedres. Det er ingen tvil om at begge bedriftene 

har fokus på usikkerhet og at begge bedriftene ønsker å forbedre seg, samt øke fokus på 

temaet. Dette bevises ved deres engasjement i blant annet PUS. 

 

I denne delen av oppgaven vil det bli diskutert og oppsummert hva som gjøres innen 

usikkerhetsledelse hos Statoil og Statens Vegvesen. Først vil det diskuteres litt generelle 

tendenser innen usikkerhetsstyring i de to bedriftene. Deretter blir det sett på hva som gjøres 

konkret i gjennomføringsfasen, tidligfasen og implementering av en kultur for 

usikkerhetsstyring. Til slutt i denne delen vil det diskuteres litt opp mot teorien. 

 

6.1. Generelle tendenser 

Noe av det som var interessant å se på var om det var noen forskjeller og eventuelle hvilke 

ulikheter det var på statlige og private bedrifter i forbindelse med usikkerhetsledelse. 

Oppfatningen som det sittes igjen med var at Statoil, som her representerer privatdrevet firma, 

fokuserer mest på usikkerhetsstyring i startfasen av prosjektet, mens Statens vegvesen har 

større fokus i gjennomføringsfasen. En drøfting av hva som blir gjort i de forskjellige fasene 

kommer litt senere i kapitelet. 

 

Statoil og SVV har forskjellig fremgangsmåte når det gjelder hvem som styrer usikkerhet. 

Mens Statoil ikke vil ha konsulenter inn for å utføre analyser, da de vil forstå selv hva som 

foregår, bruker SVV eksterne konsulenter til kvalitetssikring. Det kan være flere grunner til 

dette. En av grunnene kan være at SVV blir pålagt dette av de statlige organene i form av 

kvalitetssikringene som gjøres, en annen grunn kan være at de føler de ikke har kompetanse 

nok til å utføre dette selv. Hva grunnen er ønskes ikke spekulere videre i. Bruk av 

konsulenttjenester kan både ha positive og negative sider. En konsulent er ofte ekspert 

innenfor sitt fagfelt og vil kunne se ting fra en litt annen vinkel enn det bedriften gjør. Dette 
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kan også være negativt ved at eksterne konsulenter kan miste litt av helheten i oppbygningen 

til bedriften. 

 
”Ekstern kvalitetsikring klager alltid på at det mangler styring,  

men vi har kommando linje innad i linja” 

(Sitat Mary- Ann Breisnes, 2006) 

 

Sitatet over viser at det ikke alltid er like lett for en ekstern konsulent å forstå hvordan 

bedriften fungerer. Bedriften kan også lett miste litt kontroll over hva som skjer, og miste litt 

forståelse for hva og hvorfor ting blir gjort. Usikkerhet kan bli sett på som noe som ikke angår 

”meg”.  

 

Usikkerhetsstyring hos Statoil og Statens Vegvesen blir i begge bedriftene hovedsaklig rettet 

mot risikostyring. Hva slags muligheter som finnes får altså ikke like stor fokus. Når 

prosjektet først er i gang så ser SVV mer på mulighetene til å gjøre ting annerledes for å spare 

penger enn det Statoil gjør. Muligheter er noe Statoil fokuserer mest på i starten av et prosjekt 

og før den endelige beslutningen om gjennomføring tas. Muligheter Statoil da fokuserer på er 

om det var olje/gass i reservoarene, er dette et prosjekt vi vil tjene på i lengen?  

Hovedfokuset i begge tilfellene var som nevnt tidligere på risiko. Dette er naturlig, da det blir 

sett på som positivt å gå under budsjett, mens overskridelser er ubetinget negativt selv om det 

på lang sikt vil være lønnsomt. Statoil hadde i enkelte tilfeller en egen gruppe som jobbet med 

muligheter, men i de fleste tilfellene ble det ikke fokusert noe på muligheter etter at konseptet 

var bestemt. Ved å ta beslutninger eliminerer man muligheter. På samme måte som risiko 

snevres inn i løpet av prosjekttiden, gjøres også mulighetene det. Langsiktighet er imidlertid 

noe man ikke må glemme under prosjekt og usikkerhetsvurderinger; man kan kanskje øke 

lønnsomheten på lang sikt ved å bruke litt penger i dag. Muligheter er noe som bør fokuseres 

på også i gjennomføringsfasen da det kan dukke opp ny informasjon som gjør det mulig å 

gjøre ting annerledes. En av årsakene til at muligheter kan bli oversett er at prosjektet selv blir 

eier av prosjektet. Fokus på hva som er best for prosjektet blir mye viktigere enn hva som er 

best for bedriften.  

 

Som nevnt tidligere er det en god teknikk å starte med å identifisere usikkerhet. En måte å 

utføre dette på er idédugnad, noe både Statoil og SVV bruker. Spørsmålet er imidlertid 

hvordan fungerer dette når en setter sammen en gruppe individer? Mennesker er 
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forskjellige og har forskjellige måter å oppføre seg på. Noen er dominante mens andre holder 

seg i bakgrunnen. Albertsen poengterte at det er viktig å sette seg inn i hvorfor mennesker 

oppfører seg slik de gjør i en forsamling for å kunne forbedre denne måten å identifisere 

usikkerhet på. Dette er noe forfatteren av denne oppgaven er enig i. Grunnen kan være så 

mangt, noen har kanskje for lite kunnskap om temaet og derfor er de stille, andre har kanskje 

stor kunnskap, men er redde for å ordlegge seg ”feil”, mens atter andre kan ha misforstått hva 

en er på utkikk etter osv. Det er uansett viktig å sette seg inn i dette for å finne den ”optimale” 

løsningen på hvordan en best mulig skal få usikkerhet til å bli en del av hverdagen i 

prosjektene. 

 
”Vi er gode til å identifisere problemet, men ikke gode nok til veien rundt”  

(Sitat Helge Albertsen, 2006) 

 

Selv om det alltid finnes et forbedringspotensial så er både Statoil og SVV relativ flinke til å 

identifisere usikkerhetselementer, men prosessene om hvordan disse skal styres og mestres er 

noe begge selskapene jobber med å forbedre. Hvordan de to bedriftene jobber med å få 

implementert en kultur for styring og mestring av usikkerhet blir diskutert senere i kapitelet. 

 

Forhistorien på 90-tallet hvor en del prosjekter i SVV gikk langt over budsjett medførte at 

fokus på mestring av usikkerhet har blitt større hos SVV. Dette er veldig positivt, men faren 

er at fokus ofte kan bli for sentrert rundt budsjettet og ikke hvilke muligheter prosjektet har. 

Fokus på budsjett er en diskusjon som det ikke vil gås nærmere inn på her, da dette ligger 

utenfor denne oppgaven, men som er verd å nevne. 

 

Statoil bruker, som nevnt tidligere, PIMS, og SVV bruker Anslag som sine verktøy i 

forbindelse med usikkerhetsstyring. 

 

6.2. Tidligfasen 

Statoil. I Statoil arbeides det systematisk med usikkerhet på eiernivå i tidligfase av et 

prosjekt. Det arrangeres arbeidsmøter og idédugnader hvor usikkerhet er et sentralt tema. I 

denne fasen ser en på muligheter som prosjektet har, om det er olje og gass der, er det 
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lønnsomt. Ved å bruke PIMS som et systemverktøy og ved å følge de retningslinjer som er 

gitt får Statoil en systematisk og god oversikt over de usikkerhetene som dukker opp.  

PIMS brukes både i tidligfase og gjennomføringsfase i prosjektet. Dette gjør at 

usikkerhetselementer ikke forsvinner i overgangen mellom fasene, men blir systematisk 

oppbevart og fulgt opp. En drøfting av PIMS vil bli gjort under gjennomføringsfase delen. 
 

SVV. Statens Vegvesen har ikke like mye fokus på usikkerhetsstyring i tidligfasen. Et 

prosjekt blir ofte tildelt i form av at de får midler til å bygge ny vei eller til vedlikehold på en 

eksisterende vei. Det blir dermed ikke gjort like grundig usikkerhetsvurderinger i denne fasen 

av prosjektet. Noe av årsaken til dette kan være at en får mest ”pepper” når ting går galt. De 

er derfor veldig beviste på at prosjekt ikke skal gå over budsjett og jobber mye med hva som 

kan gå galt underveis.  

Selv om usikkerhetsstyring og planlegging i tidligfasen har ikke hatt mye fokus for SVV, 

tvinger KS1 alle statlige bedriftene til å fokusere nettopp på tidligfasen.  

 

Prosjektnivå. Usikkerhetsstyring i tidligfasen vil i Statoil kun skje på eiernivå. Det er først i 

beslutning om videreføring at prosjektorganisasjonen blir satt sammen og starter med 

usikkerhetsstyring. 

 

6.3. Gjennomføringsfasen 

Statoil. I den tidlige delen av gjennomføringsfasen har Statoil også i gjennomføringsfasen 

relativ stor fokus på usikkerhetsstyring. Det blir også her arrangert idédugnad og arbeidsmøter 

der usikkerhetselementer blir diskutert og vurdert. Dette blir utført på prosjektnivå og 

prosjektet, som nevnt tidligere, blir eier av prosjektet. Usikkerhetskoordinatoren får en sentral 

rolle, og vil arbeide med koordinering og strukturering av usikkerhetselementene. Videre i 

gjennomføringsfasen blir usikkerhetsstyringen håndtert mer eller mindre etter hvert som de 

oppstår. På alle leder- og statusmøter ble det spurt om usikkerhet, men så lenge prosjektet går 

etter planen blir det ikke brukt noen ressurser på dette området. Usikkerhetsstyring består 

dermed i ad hoc håndtering, dvs å håndtere problemene etter hvert som de dukker opp. Etter 

hvert som et prosjekt nærmer seg slutten vil det naturligvis blir mindre fokus på usikkerhet, da 

flere og flere ting vil bli sikre. Det er allikevel viktig å ha fokus på usikkerhet igjennom hele 
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prosjektet, og arbeide bevist på å finne løsninger som kan redusere kostnadene eller øke 

gevinsten i prosjektet. Kunnskapsformidling og læring for senere prosjekter er også viktige 

argumenter hvorfor usikkerhetsstyring er noe som bør skje aktivt igjennom hele prosjektet. 

Tid og budsjett er noe av grunnen til at usikkerhetsstyring ikke blir fokusert like mye på etter 

hvert som prosjektet går. Det jobbes allikevel daglig med usikkerhet i prosjektene, selv om de 

som arbeider i prosjektene ikke kaller det for usikkerhetsstyring og det ikke arbeides like 

strukturer som i tidligfase. Usikkerhet er noe som alltid har vært der, og som er en del av 

hverdagen til alle.  
 

”Usikkerhetsstyring er noe alle jobber med hele tiden” 

(Sitat Leif Tore Vinje, 2006) 

 

En strukturert styring og håndtering av usikkerhetselementer viktig under hele prosjektet for 

blant annet å kunne dra nytte av de erfaringene som gjøres i andre prosjekter. 

 

Som nevnt tidligere blir PIMS aktivt brukt under hele prosjektet. Det positive med PIMS er at 

alle kan legge inn usikkerhetselementene. Det virket oversiktlig og relativt lett å bruke. 

Søkefunksjonen fungerte bra og arbeidet med å knytte usikkerhetselementer opp mot tilsyn 

var veldig positivt. Det at hvert enkelt usikkerhetselement hadde sin egen ”eier” og 

aksjonspunkt var også positivt. Systemet er antakeligvis helt avhengig av 

koordinator/administrator som kan ”luke” ut og holde prosjekt oppdatert. Det var veldig 

mange åpne usikkerhetselementer på de forskjellige prosjektene, og det virket nesten umulig å 

holde orden og kontroll på alle. Selv om skjemaet til hvert usikkerhetselement var enkelt å 

fylle ut var de til tider mangelfullt utfylt. ”Topp 10”-listene var derimot veldig bra 

dokumentert og håndtert. Kanskje var terskelen for å registrere en usikkerhet for lav, i den 

forstand at for mange elementer lett kan føre til at det ikke blir god styring av dem. Samtidig 

er det viktig å poengtere at det er positivt at systemet ikke er for avansert og at det ikke gir 

begrensninger til hvem som skal utføre usikkerhetsvurderinger. 

 

SVV. Statens Vegvesen har hovedfokus på usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen. Som for 

Statoil vil også her prosjektet selv bli sett på eier, og usikkerhetsstyring i denne fasen blir 

dermed utført på prosjektnivå. Anslagmetoden gir en retningslinje hvordan usikkerhet skal 

vurderes. Kostnad blir sett på som en stor usikkerhetsfaktor i SVV og mye av denne vil 
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forsvinne når kontrakten med entreprenør firma er inngått. SVV fokuserer mye på hvordan 

ting kan gjøres enda rimeligere, og fokuserer dermed igjennom hele prosjektet på å finne nye 

løsninger. Selv om dette ikke innad i bedriften er sett på som usikkerhetsstyring, er dette også 

en viktig form for usikkerhetsstyring i prosjektet. De mange overskridelsene og den 

oppmerksomhet et prosjekt som går over budsjett får, gjør fokus på å redusere kostnadene 

store.  

Det har vært stor fokus fra blant annet media om statlige prosjekter som overskrider budsjett, 

og dette kan være noe av årsaken til at Statens Vegvesen krever en bredere og større fokus på 

usikkerhetsstyring. Det kan få direkte konsekvenser dersom en prosjektleder ikke setter 

usikkerhet på agendaen. Som nevnt tidligere er det veldig individuelt hvor mye de forskjellige 

prosjektlederne prioriterer å jobbe med usikkerhet, men en videre fokus på å få ”alle” til å 

sette usikkerhet på agendaen er viktig.  

 

Som nevnt tidligere er et av problemene til PIMS at det lett kan bli for mange 

usikkerhetselementer, noe som lett kan gjøre det uhåndterbart. Anslagmetoden er bedre når 

det kommer til det å begrense antall usikkerhetselementer. Metoden fokuserer på at det ikke 

må være så mange usikkerhetselementer at det hele blir uhåndterbart. Den gir oversiktlig og 

bra bilde av hvilke usikkerhetselementer som må prioriteres, og hvilke en kan se bort fra. En 

av ulempene her er at usikkerhetselementene reduseres ved at de blir splittet opp i poster i 

kalkylen og dermed risikerer man at de forskjellige usikkerhetene ”forsvinner”. Usikkerheten 

i seg selv reduseres ikke, men en kan miste fokus på hvor stor betydning et ”hovedelement” 

har, i og med at man kan ta dette elementet med stor usikkerhet og dele opp i mindre 

elementer. Anslagmetoden utføres av en gruppe personer og er ikke like tilgjengelig for alle i 

prosjektet. Det vil dermed være noen få personen som utfører idédugnad. De som jobber med 

dette vil ha gjort dette mange ganger tidligere, har erfaring og vet hvilke usikkerhetselementer 

som ofte kan være de største og viktigste. En begrensning er at noe kan bli oversett, en kan 

lett se på dette som en rutine og nye impulser vil kanskje ikke være tilstede. En annen fare 

med et begrenset antall deltagere i usikkerhetsvurderingen er at forståelsen for usikkerhet blir 

begrenset til noen få personer, mens det i realiteten er noe som alle arbeider med.  

Kuttlisten er en bra måte å organisere hvordan en skal redusere kostnadene på dersom en 

usikkerhet inntreffer og prosjektet begynner å spise av reservene. Her er det viktig å huske at 

dette er ikke en måte å styre usikkerhet på, kun kostnadene i prosjektet. En fare her er at det er 

mulig å fokusere mest på spesifikke kostnader i prosjektet og slik miste litt helhetsperspektiv. 
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En mangel i SVV’s usikkerhetsstyring er muligheten til å registrere usikkerhetene og kvittere 

ut etter hvert som de ikke lengre anses som usikre forhold. Erfaring er noe som er et viktig 

verktøy for å styre usikkerhet og SVV har mange flinke prosjektledere og medarbeidere med 

lang og god erfaring. Det er derfor viktig å få usikkerhetene registrert slik at yngre og ferske 

medarbeidere kan dra nytten av denne erfaringen. Hvordan kunnskapsformidling gjøres i 

praksis i SVV vet jeg lite om, da dette ikke var en del av oppgaven, men generelt er 

kunnskapsformidling ofte noe alle kan bli flinkere til. 

 

Eiernivå hos Statoil og SVV. I begge bedriften blir prosjektet selv sett på som de som eier 

prosjektet når de kommer til gjennomføringsfasen. Usikkerhetsstyring blir dermed utført på 

prosjektnivå. Det blir rapportert oppover hvis det er store avvik eller dersom ting ikke går 

etter planen, men noe mer enn dette blander ikke eierne seg opp i hva som gjøres. De som 

jobber i prosjektet blir etter hvert ekspertene på selve prosjektet, og vil nok være de som kan 

håndtere usikkerhetene best etter hvert som de dukker opp. Det er derfor mest fornuftig at 

usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen  blir hovedsaklig på prosjektnivå. Samtidig finnes 

det mye kunnskap utenfor selve prosjektteamet, der andre vil ha vært borti de aktuelle 

usikkerhetene tidligere i andre prosjekt. Denne kunnskapen kan være meget nyttig å bruke, og 

en vil nok her kunne spare mye tid og penger. Det er eierne som her vil være de som kan 

koordinere en slik kunnskapsformidling. De har oversikt over prosjektene i bedriften. En 

systematisk ”oppbevaring” av store usikkerhetselementer og hvordan disse ble løst, er viktig 

for å lett kunne finne løsningene etter hvert som de dukker opp.  

 

Gode websystemer og retningslinjer om hvordan usikkerhetsstyring skal foregå er viktig. Det 

er viktig å lage et verktøy i form av websystem eller lignende, hvor systemet er enkelt nok til 

at ”alle” kan bruke det, og samtidig gir en så nøyaktig beskrivelse som mulig av 

usikkerhetene. Men det hjelper ikke bare med gode verktøy for å få til bra usikkerhetsstyring, 

hodet til deltagerne må også være på plass. De må forstå nytten av usikkerhetsstyring og føle 

de får noe igjen for å fokusere på dette. 
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6.4. Implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet 

Det har vært stor fokus fra blant annet media om statlige prosjekter som overskrider budsjett, 

og dette kan være noe av årsaken til at Statens Vegvesen krever en bredere og større fokus på 

usikkerhetsstyring. Det kan få direkte konsekvenser dersom en prosjektleder ikke sette 

usikkerhet på agendaen. Som nevnt tidligere er det veldig individuelt hvor mye som jobbes 

med usikkerhet av de forskjellige prosjektlederne, men en videre fokus på å få ”alle” til å sette 

usikkerhet på agendaen er viktig.  

 

For å best mulig implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet, er det viktig at 

ledelsen har fokus på å sette dette på agendaen. Hvis ikke alle deltagerne i prosjektet forstår 

formålet med det de gjør hjelper det ikke å ha de beste verktøyene, de beste beskrivelsene, de 

beste styringsdokumentene og lignende.  Det er derfor viktig at ledelsen på best mulig måte 

setter usikkerhetsstyring på agendaen.  

Identifisering av usikkerhetselementer er viktig, men hvis de ikke blir fulgt opp så har det 

liten hensikt. Ikke alle usikkerhetselementene er noe en kan kontrollere (for eksempel været), 

men ved å ha en reserveplan om hva man skal gjøre dersom for eksempel været blir dårlig, 

stiller man mye bedre forberedt og kan spare mye tid og utgifter.  

Det er allikevel viktig å finne balansegangen. Ikke alle usikkerhetselementer krever at en 

bruker mye tid på å vurdere hva en skal gjøre hvis den inntreffer. En systematisk 

identifisering, håndtering og planleggig er viktig. Ved å finne roten til usikkerhetselementet 

kan en lettere finne en løsning. Kanskje finnes det en enkel løsning dersom man vet hvorfor 

den oppsto? Man stiller i hvert fall bedre rustet til lignende prosjekter i framtiden, så sant man 

mestrer erfaringsoverføringen. 

 

Det å implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet er et område hvor 

bedriftene jobber veldig forskjellig. Statoil virker å ha en aktiv ”ledelse” som vil finne egne 

måter å gjøre ting på. De har satt fokus på at usikkerhet ikke bare kan styres matematisk, men 

at ”hodet må være med”. Det hjelper ikke med de beste verktøyene i verden hvis de som 

jobber med disse ikke ser nytten og effekten av å jobbe med usikkerhet. Det blir ofte 

kommentert at ”dette er jo noe vi jobber med hver eneste dag” (ref. Vinje) når ledelsen 

prøver å få folk beviste på usikkerhet. Dette viser at usikkerhet er noe som er en del av 
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hverdagen, men da kanskje ikke like bevist.  

SVV jobber også aktivt med usikkerhet, og har fokus på å få implementert dette blant ansatte. 

De ønsker å dra nytte og lære av andre bedrifter, og kanskje få en ”beste praksis” som kan 

forklare hva som skal gjøres. Ved å være med på PUS håper SVV å dra nytte av og lære av 

hvordan andre bedrifter tenker og praktiserer usikkerhetsarbeid, samtidig som de selvfølgelig 

mener de har noe å bidra med i dette forumet. Systematikken til de private bedriftene er et 

eksempel på noe av det SVV håper å lære. Læring mellom prosjekter og bedrifter er noe som 

er viktig dersom en vil utvikle seg og forbedre seg. Selv om kopiering av andre systemer ikke 

alltid trenger å ha like mye virkning (være enkelt, høy risiko), vil det alltid være elementer, 

prosesser og detaljer som bedriftene og enkeltindividene kan bruke.  

 

Jordanger skriver i Concept rapport nr. 14 (Jordanger, 2005) at holdningen til usikkerhet er 

essensielt. Denne er både situasjons- og personavhengig. Mestring av usikkerhet forutsetter at 

en godtar at usikkerhet er en fundamental egenskap av fremtiden, og at denne kan påvirkes. 

Alternativet kan være at en blir handlingslammet. Usikkerhet er noe som alltid vil være der. 

Livet er dynamisk og en vet aldri helt sikkert hva som vil skje. 

 

6.5. Diskusjon opp mot teori 

Det er som nevnt innledningsvis i denne oppgaven mest fokus på de kontekstuelle 

usikkerhetene, altså de usikkerhetene som har utspring i omgivelsene rundt prosjektet. De 

operasjonelle usikkerhetene er imidlertid også noe som kan være interessant for store 

selskaper og deres prosjektgjennomføringer. Ofte har man en viss forutsetning for hvordan de 

forskjellige i prosjektteamet jobber, men også her kan det inntre uventede situasjoner som kan 

få konsekvenser for prosjektet. Håndtering av disse er også viktige, og noe som bør taes med i 

betraktningen. 

 

Jeg har ikke fokusert på de konseptuelle usikkerheter i prosjektet, da dette lå utenfor 

oppgaven og det ikke var tid til å se på dette. Men dersom det skal nevnes noe så kan en i 

videre arbeid se nærmere på hvordan PIMS skal få en mer oversiktlig og mindre antall 

usikkerhetselementer. Hvordan Anslag skal gjøres mer tilgjengelig og redusere faren for at 

usikkerhetselementene splittes så mye at de på papiret ser til å forsvinne selv om den i 
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realiteten fremdeles er tilstede. 

 

Til slutt i denne diskusjonen ønskes det å kommentere resultatene fra hvor det i kapitel 4.8 og 

5.6 ble gitt resultatet om på en skala fra 1- 6 hvorvidt det en kultur for mestring og styring av 

usikkerhet i bedriftene.  

Det er her verd å merke seg at i Statoil mente to stykker at denne parameteren oppnådde 4 av 

6 poeng. Dette er over middels, så de mener at det er en kultur, men at det samtidig er et stort 

forbedringspotensial. Dette viser også at de er villige til å lære og finne nye løsninger. En 

mente at i noen prosjekter var det 5 mens i andre var det 2. Dette viser at fokus på usikkerhet 

variere fra prosjekt til prosjekt, og dermed også fra prosjektleder til prosjektleder. Den siste 

som ble spurt i Statoil svarte at det generelt ville gi 5. Dette var en relativ høy poengsum, men 

viser at noen er fornøyd med det som gjøres. 

En i SVV hadde også 4 av 6 poeng i sin vurdering. Også han mente at det var en kultur for 

usikkerhetsstyring og at det hadde blitt vesentlig mer fokus på dette de siste årene, men at det 

fremdeles var forbedringspotensial.  

En i SVV hadde 2 på sin skala. Dette er godt under midten. Personen mente at det fantes en 

kultur, men ikke noe særlig system til håndtering. Personen viste et stort engasjement til å 

ville forbedre og optimalisere usikkerhetsstyring, noe som kan være veldig positivt. Det var 

uansett relativt stort sprik mellom de to som ble spurt fra SVV, dette viser at for å kunne gi 

noen implikasjoner på hva tendensene i firmaet er, må det en større spørreundersøkelse til. 

 

Som nevnt ble det ikke ble gjort noe kvantitativ og massiv undersøkelse av dette vil det kun 

være å spekulere i hvor stor grad disse synspunktene kan generaliseres for hele bedriften. Men 

det er ingen tvil om at begge bedriftene har satt fokus på usikkerhetsledelse og 

usikkerhetsstyring, og at begge bedriftene har et ønske om forbedring.  

 

Det er i denne oppgaven blitt gitt et lite innblikk i hvordan en privatdrevet og en statlig drevet 

bedrift utfører usikkerhetsledelse, -styring og –analyse. Dette er et aktuelt og interessant tema. 

Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. Forskjellige 

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

og interessant å studere enda nærmere.  Ingen vet hva fremtiden vil inneholde, selv om det til 

en viss grad kan påvirkes, er den dynamisk og under konstant forandring, den er dermed 

meget usikker.  
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7. Konklusjon 
 

I denne prosjektoppgaven er to bedrifters (Statoil og Statens Vegvesenet) håndtering og 

styring av usikkerhet blitt analysert. I tillegg har temaet usikkerhet blitt betraktet og vurdert 

sett fra prosjektledermiljøets, forsikringsbransjens, økonomers og psykologers ståsted.  

 

En tendens i prosjektledermiljøet er at flere ikke lenger ser på usikkerhet som synonymt med 

risiko, men fokus på muligheter er også blitt mer sentralt. De fleste prosjektledere ser det som 

nødvendig å håndtere usikkerhet igjennom hele prosjektet 

 

Usikkerhetsstyring i forsikringsselskapene dreier seg først og fremst om håndtering av risiko i 

forbindelse med forsikringspremier. 

 

Det finnes mange måter å håndtere styring av usikkerhet fra økonomenes ståsted. Selv om det 

er en tendens i dag at økonomer begynner å se mer på helheten i forbindelse med styring av 

usikkerhet, er det ikke å komme bort ifra at det fokuseres mest på matematiske metoder. 

 

Psykologer fokuserer mer på hva usikkerhet gjør med oss, og hvordan vi forholder oss til det. 

Selv om sikkerhet knyttet til fremtiden vil gi en viss trygghet, blir usikkerhet sett på som en 

nødvendighet for utvikling. Et viss behov av usikkerhet knyttet mot fremtiden er 

fundamentalt. Hva som oppfattes som ønsket eller nødvendig usikkerhet er individuelt. En 

100 % sikker fremtid er utenkelig, og ville vært uholdbart. Den frie vilje ville da vært en 

illusjon. 

 

Statoil har fokus på usikkerhetsstyring og - ledelse. ”Uncertainty Management” er det 

styrende dokumentet som best tar for seg hvordan usikkerhet i prosjektene skal styres. I 

tillegg finnes det en rekke andre dokumenter og kurs hvor usikkerhet omhandles.  

 

Det er i tidligfase og den tidlige delen av gjennomføringsfasen det er størst fokus på 

usikkerhet i Statoil. ”PIMS” er et verktøy som brukes, dette er lett å bruke og tilgjengelig for 

alle i prosjektet. En svakhet med dette verktøyet er at det har en tendens til å bli veldig mange 

åpne usikkerhetselementer, noe som gjør styringen av usikkerheter uhåndterbart. Statoil er 

dyktige til å identifisere usikkerhet, men mener selv de kan bli mye flinkere til oppfølging 
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og styring av usikkerhet. Statoil jobber med å få folk til å bli bevist på hva usikkerhetsstyring 

innebærer, og en måte å implementere usikkerhet er at ledelsen har det på agenden. Det har 

blitt en forbedring i de siste årene, men fremdeles er det et forbedringspotensial. 

 

Staten Vegvesen har også fokus på usikkerhetsstyring og ledelse. ”Håndbok 217” gir 

retningslinjer om hvordan usikkerhet skal styres. I tillegg finnes det også andre håndbøker og 

kurs som har usikkerhet på agendaen. 

 

I Statens Vegvesen er hovedfokus på usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen. 

”Anslagmetoden” og utarbeiding av styringsdokument er metoder som brukes til håndtering 

av usikkerheter. ”Anslagmetoden” er en strukturert metode, som er tilpasset Statens 

Vegvesen. En svakhet med denne metoden er at den ikke er like tilgjengelig for alle, og at den 

kan dele opp usikkerhetselementer i kalkylen slik at usikkerhetene på papiret virker å 

forsvinne. Statens Vegvesen ønsker å opprette erfaringsdatabase som strukturer 

usikkerhetselementene bedre enn de er per dags dato. Statens Vegvesen deltar blant annet på 

PUS prosjektet for å implementere en kultur for usikkerhet. På denne måten håper de å ta 

nytte av og lære den strukturen og fokus de privateide bedriftene har. 

 

Denne oppgaven har som formål å gi et innblikk i hvordan Statoil og Statens Vegvesen 

forholder seg til usikkerhet i prosjekter. Samtaler og intervjuer med noen få personer i hver 

bedrift, samt vurdering av retningslinjer bedriftene har vil ikke være omfattende nok til å 

kunne generalisere noe. Det vil kun gi et innblikk i hva som blir gjort og dette er i samsvar 

med formålet for oppgaven.  

 

En generell konklusjon basert på studiet er at styring og mestring av usikkerhet er kompleks. 

Det finnes ingen ”en rett” måte å utføre usikkerhetsledelse, men det må tilpasses de aktørene 

som er involvert. Hvordan usikkerhet styres avhenger altså både av prosjektet og de som 

utfører prosjektet. Fokus og forståelsen for usikkerhet må være tilstedet, og den ideelle 

metode vil være noe som er enkel nok for alle å kunne bruke, men så spesifikk at det blir 

håndterbart. 
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8. Videre arbeid 
 

Temaet usikkerhet er høyst aktuelt og usikkerhetsledelse i praksis er noe som bør studeres 

nærmere.  

 

Et interessant tema å se nærmere på er samsvaret mellom hvordan mennesker forholder seg til 

det usikre og hvordan dette kan implementeres i prosjektarbeid.  

 

Nødvendigheten av omfattende usikkerhetsstyring i gjennomføringsfasen er også interessant 

tema. Er det nødvendig med like stor fokus på usikkerhet i denne fasen, kontra tidligfasen? 

 

Det vil også kunne være interessant å se på om det at et prosjekt gjennomføres under budsjett 

har med god usikkerhetsstyring, eller om budsjettet i utgangspunktet er for høyt? 

 

Usikkerhetsstyring og kunnskapsoverføring er også noe som er interessant å knytte sammen.  

 

Det har vært diskutert i denne oppgaven hvordan det nå fokuseres på muligheter og ikke bare 

risiko, men hvordan dette utføres i praksis er noe som er meget interessant å se nærmere på. 

 

For mitt vedkommende vil jeg i masteroppgaven se litt mer konkret på hva som gjøres av 

usikkerhetsstyring på prosjektnivå i Statoil. Dette blir nok like interessant som denne 

oppgaven har vært, og jeg gleder meg å sette i gang. 
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Vedlegg I 

Forstudierapport 

 

   

 

 

 

 

Usikkerhetsledelse i praksis 

- et case studie 
( Uncertainty Management in Practice- A case Study) 

 

 

 

 

Forstudierapport til  

prosjektoppgave høsten 2006 

 

for 

Hege Færø Bakken 
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OPPGAVETEKST 

 
Prosjektoppgaven er delt inn i 5 hovedtemaer.  

Studenten skal: 

 

6. Utføre et selvstendig litteraturstudium innen området usikkerhetsledelse og 

usikkerhetsstyring.  

a. Hva sier norske prosjektledermiljøer om temaet?  

b. Hva sier økonomer, forsikringsbransjen, psykologer om temaet 

usikkerhetsstyring? 

 

7. Kartlegge hvilke metoder, beskrivelse, veiledere, kurs, styrende dokumenter med mer 

som beskriver det Statoil/ SVV gjør innen: 

a. Usikkerhetsledelse (UL) 

b. Usikkerhetsstyring (US) 

c. Usikkerhetsanalyse (UA) 

 

8. Analysere og beskrive hvordan Statoil/ SVV arbeider med usikkerhet på to nivåer: 

a. Eiernivå 

b. Prosjektnivå 

 

9. Analysere og beskrive hvordan Statoil/SVV jobber med usikkerhet i: 

a. Tidligfase (idé) 

b. Gjennomføringsfasen (realisering/bygging) 

 

 

10. Analysere og beskrive hva Statoil og SVV, som eiere av prosjekter, gjør for å 

implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet i prosjektene. 
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1. Introduksjon til ”Usikkerhetsledelse i praktisk” 
 

Usikkerhetsstyring er et sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. Forskjellige 

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

og interessant å studere nærmere.  

 

I dette kapitelet vil gi en kort beskrivelse av problemet og behovet, formålet med oppgaven og 

hva som skal levers. Jeg vil så gi en kort forklaring på hvordan jeg har planlagt å løse denne 

oppgaven og begrensninger/avgrensninger med oppgaven, før jeg tilslutt vil si noe om hvilke 

læringsmål jeg har satt meg og kvalitetsgjennomgang av prosjektoppgaven. 

 

1.1 Beskrivelse av problem og behov 

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

investeringsprosjekter.  Usikkerhetsanalyser er etter hvert blitt innarbeidet som begrep og 

verktøy i store investeringsprosjekter. Hovedfokusene har tradisjonelt vært på å estimere 

sluttkostnad ved å estimere prisene på de ulike kostnadselementene som inngår i prosjektet og 

de ulike usikkerhetsforhold som kan inntreffe i prosjektet. I olje & gass prosjekt, større 

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

resultatene, eller snarere forsøker å bruke resultatene fra enkeltstående usikkerhetsanalysene 

videre. Usikkerhetsstyring er ikke i like stor grad etablert som begrep og det er i dag ulike 

oppfatning av hva som inngår i begrepet og hvordan dette praktiseres i store 

investeringsprosjekt.  

 

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

kostnadsanalyser i løpet av tidligfase av prosjektet, mens andre mener dette handler om å 

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

usikkerhetsanalysen frem til forprosjektet har blitt vedtatt, mens atter andre mener at 

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

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

 

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

bedrifts bruk av usikkerhetsstyring, må man kjenne til hvordan usikkerhetsstyring 
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innvirker på prosjekter og hvordan man i bedriften bruker usikkerhetsstyring i praksis. I 

tillegg til en slik status, må man kjenne til hva de beste aktørene gjør på fagfeltet. 

 

1.2 Formål med oppgaven 
 
Som en del av Mastergradstudiet ved NTNU inngår en prosjektoppgave som skal utføres i det 

9. semester.  Prosjektoppgaven er ment som et mulig forstudie til masteroppgaven som skal 

utføres i det 10. Semester. Oppgaven er en besvarelse i faget TIØ4720 Prosjektledelse 

fordypning H-06.  

 

1. 3  Hva skal leveres 

 
1. Forstudierapport (denne)- skal leveres 29.09.06 

2. Avrapportering av fremdrift, forbruk og planer. Skal inneholde beskrivelse av arbeidet 

i perioden. Denne skal leveres 01.11.06 

3. Slutt-/ hovedrapport. Denne skal redigeres som en forskningsrapport, leveres 20.12.06. 

 

Eventuelle endringer underveis som har betydning for sluttrapporten skal godkjennes av 

veileder, og dette skal gjøres skriftlig 

 

1.4 Hvordan er oppgaven planlagt å bli løst 

 
Som nevnt i oppgavebeskrivelsen tidligere er oppgaven delt inn i fem deler. Dette er en 

relativt stor oppgave, men dette vil jeg komme nærmere tilbake til under avsnittet 

”Begrensinger med oppgaven”. 

 

Del 1 av oppgaven har jeg planlagt å utføre litteratur søk via diverse databaser jeg har tilgang 

til. Noen eksempler på dette er bibsys, compendex, CRCnetbase, Frida etc.  

Jeg har i tillegg tenkt å bruke bibliotekar og andre til å hjelpe meg i søke prosessen. 

Dersom jeg ikke finner det jeg trenger i dette søket, ha jeg har planlagt å da kontakte BI, evt. 

forsikringsselskaper, norsk psykologi forening, SINTEF osv får å se om de har noe litteratur 

som kan være aktuelt.  
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Jeg har ikke planlagt å intervjue forskjellige informanter om dette temaet, men kun 

konsentrere meg om å skaffe aktuell litteratur, og gjøre et litteraturstudie av det jeg finner.  

 

Del 2 skal jeg kartlegge metoder, beskrivelse, veiledere, kurs med mer om UL, US og UA. 

Å kartlegge tolker jeg som at jeg skal få en oversikt over tilgjengelig informasjon om dette 

temaet. Jeg har her planlagt å kontakte sentrale personer i Statoil og SVV.  Jeg har ikke 

planlagt å gjøre noen intervjuer, men jeg ser det som en nødvendighet å prate med sentrale 

personer i Statoil og SVV. Det vil ikke bli utført en analyse på det jeg finner av informasjon. 

 

Del 3- 5 går på analysere og beskrive hvordan Statoil/SVV arbeider med usikkerhet på eier-

/prosjektnivå, tidlig- / gjennomføringsfasen, og analysere og beskrive hva de som eiere av 

prosjekter gjør for å implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet i 

prosjektene. 

 

Jeg i første omgang konsentrere meg om å få tilgang til de opplysninger som Statoil og SVV 

er villig til å dele med meg. Jeg vil kontakte sentrale personer innad i firmaene, i første 

omgang Helge Albertsen i Statoil og Mariann Breilefnes i SVV, og eventuelt andre som kan 

hjelpe meg å skaffe disse opplysningene. I tillegg vil jeg kontakte Olav Torp for å få tilgang 

til anslags metoder, håndbok på store prosjekter, og andre sentrale personer. 

 

Jeg vil så gå igjennom det materialet jeg har fått tilgang til, for så organisere og analysere det.  

 

Jeg vil i denne oppgaven konsentrere meg om å se på tendensene i hvordan ting blir gjort, 

kontra hva som blir sagt det skal gjøres. Jeg vil ikke utføre en større intervjurunde, da det er 

begrenset med tid til dette.  

 

Jeg vil utføre en kvalitativ metode i oppgaven, da det vil være for tidkrevende og lite 

hensiktsmessig å utføre en kvantitativ analyse.  

 

1.5 Begrensninger med oppgaven 

 
To viktige avgrensninger i prosjektoppgaven er at den skal leveres 19. Desember 2006, og 

ikke er ment å ta mer enn 400 timer.  
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Det er viktig å huske på at dette er en prosjektoppgave med begrenset tid. I tillegg til 

prosjektoppgaven har studenten to teorifag på til sammen 7,5 studiepoeng, og et ikke- teknisk 

fag på 7,5 studiepoeng, disse er obligatoriske.  

 

Prosjektoppgaven vil være en fin mulighet til å studere og samle nyttig informasjon, som kan 

studeres mer nøye i en eventuell masteroppgave. 

 

Hvor lett det vil være å få tilgang på den informasjon som er nødvendig for å kunne utføre de 

punktene som er beskrevet i oppgaveteksten, er avhenger av hvor villig Statoil og SVV er til å 

dele sin informasjon. I utgangspunktet må en gå ut ifra at det ikke vil være noe problem å 

skaffe den informasjonen som trengs for å gjøre analysene, men hvis det skulle vise seg å 

være et problem må en da bli enig med veileder om en eventuell annen vinkling på oppgaven.  

 

Arbeidsmengden er en viktig faktor i arbeidet med oppgaven. Det er som nevnt tidligere, en 

relativ stor oppgave men den er ikke urealistisk hvis tilgangen til informasjonen fra Statoil og 

SVV er tilgjengelig.  

 

Det vil ikke bli utført en massiv intervjurunde for å gå i ”dybden” av hva Statoil og SVV har 

som retningslinjer kontra hva de faktisk gjør i prosjekter med hensyn på usikkerhetsledelse, 

da dette vil være en veldig omfattende og tidkrevende arbeid, men det vil være en start på å 

samle informasjon og finne områder som kan være interessante å studere nærmere i en 

materoppgave. 

 

Det vil være en begrensning at jeg ikke har mulighet til å observere hva de to bedriftene gjør 

over tid i forhold til usikkerhetsledelse. Jeg vil kun ha mulighet til å samle informasjon som 

de gjør tilgjengelig for meg, og analysere dette.  

 

1. 6 Læringsmål med oppgaven 
1. Lære mer om usikkerhetsledelse i praksis. 

2. Få utarbeidet en bra sluttrapport, som jeg kan vise frem med stolthet. 

3. Skaffe nyttig informasjon som kan brukes i PUS prosjektet til NSP. 

4. Oppnå en bra karakter, målet er en A eller en god B. 
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5. Få mer kunnskap og erfaring når det gjelder prosjektplaner, milepæler, å samle 

informasjon, finne de riktige personene som kan hjelpe meg med å skaffe informasjon 

osv. 

6. Få et godt grunnlag for å bygge videre på en eventuell mastergrad, som vil gå dypere 

inn i de emnene som her blir sett på. 

7. Få til et godt samarbeid med veiledere og andre kontaktpersoner. 

 

1.7  Kvalitetsgjennomgang 
Veileder vil vurdere og gi tilbakemeldinger på de dokumenter som utarbeides etter hvert. 

Dette gjelder spesielt forstudierapport og sluttrapport. Det er viktig med god kommunikasjon 

mellom studenten og veileder for at man skal oppnå et produkt alle er fornøyde med. 
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2. POS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usikkerhetsledelse i praksis 

- et case studie 

Dato: 
29.09.0

6 

 

POS 

 Problem:  

 
Usikkerhetsstyring og – ledelse er sentralt felt for gjennomføring av prosjekter. 

For å forbrede en bedrifts bruk at usikkerhetsstyring må en kjenne til hvordan 

den innvirker på prosjekter og hvordan det gjøres i praksis. I tillegg til en slik 

status må man kjenne til hva de beste aktørene gjør på dette feltet. 

 

 
Hovedmål: 
 

Arbeidet med prosjektoppgaven skal gi meg ny kunnskap innen 

usikkerhetsledelse.  

Få utarbeidet en bra sluttrapport som skal leveres 19/12-06.  

Skaffe informasjon som PUS kan dra nytte av. 

 
Delmål:  
 

1. Definere usikkerhetsanalyse, - ledelse og – styring. 
2. Forstudierapport levert og godkjent. 
3. Lever statusrapport 01.11.06. 
4. Kapitelet vedrørende litteraturstudie skal være ferdig 5/11.  
5. Analysekapittelet skal være ferdig 26/11-06. 
6. 85% av sluttrapporten skal være ferdig 4/12-06. 
7. Sluttrapport levert 19.12.06. 

Suksesskriterier: 
 

1. Karakter på hovedrapporten blir bedre enn B. 
2. Levere en rapport innen 19. desember 2006. 

 

Forutsetninger (1-2) – Risiko (3-5) – Hindringer (6-8) 
1. Maksimal ytelse for å nå målet. 
2. Får kommunikasjonsprosessene til å virke optimalt. 
3. Avgrensningen av oppgaven er for upresis, og urealistisk stor oppgave. 
4. Dårlig kommunikasjon med ressurspersonene i bedriftene. 
5. Konflikter og sykdom. 
6. Begrenset tilgang til litteratur og intervjuobjekter. 
7. For dårlig kvalitet på den innhentede litteraturen. 
8. Begrenset eller ingen tilgang til bedriftens rutiner. 
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3. WBS- Work Breakdown Structure 
 

 

A1: Søk i databaser

A2: Gjennomgang

av materialet

A3: Litteratursøk

rapport

 A: LITTERATUR-

STUDIE

B1: Kontakt og intervjue

Statoil/SVV

B2: Gjennomgang

av materialet

B3: Analysere

materialet

 B: BEDRIFTS-

STUDIE

C1: Disposisjon

C2: Skiver

rapport

C3: Redigere

C: RAPPORT-

ARBEID

D1: POS

D2: WBS

D3: GANTT

D4: Fremdrifts-

rapportering

D5: Møter

D: PROSJEKT-

LEDELSE

E1: Analysere

problemstilling

E2: Forstudie-

rapport

E: FORSTUDIE

Usikkerhetsledelse i praksis

- et case studie
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4. Timeforbruk 
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5. Framdriftsplan 
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6. Møteplan 
 
 

Det er her satt opp et forslag til møteplan mellom student og veileder ved SINTEF Agnar 

Johansen. Da detter er et forslag, tar jeg forbehold om endringer av datoer.  

 

 

Når Tema 
3. oktober Diskusjon rundt forstudierapporten, avgrensninger, innhold etc. 

13. oktober Kort møte for å se om jeg er på rett spor. 

1. november Avrapportering, fremdrift 

Uke 47 Fremdrift og eventuelle spørsmål/problemer som kan ha dukket opp, 

4. desember Møte/foreløpig rapport innlevering (ca 85% ferdig). 

7. desember Gjennomgang av rapporten. 

 

I tillegg til disse møtene, kommer møter med NTNU veileder/faglærer Bjørn Andersen. 
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Vedlegg II 

 

Statusrapport 
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Usikkerhetsledelse i praksis 
- et case studie 

(Uncertainty Management in Practice- A case Study) 
 

 

 

 

Statusrapport 
 

Prosjektoppgave høsten 2006 
av 

Hege Færø Bakken 
 

 

 

 

  

 

 

 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse  

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

NTNU 
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1. Innledning 

 

Dette er en kort statusrapport for prosjektoppgaven ”Usikkerhetsledelse i praksis- et case 

studie” for studenten Hege Færø Bakken. Oppgaven er en besvarelse i faget TIØ4720 

Prosjektledelse fordypning H-06.  

 

I denne rapporten vil jeg gi en kort forklaring på arbeidet så lang, hvilke endringer som er 

gjort, avvik og planlagt arbeid videre. Jeg vil også legge ved oppdatert Gantt- diagram. 

 

2. Arbeid så lang 

 

Den første delen av prosjekt arbeidet har gått med til å sette meg inn i temaet 

usikkerhetsledelse. Jeg hadde lite forkunnskaper om dette temaet, og for å få best mulig ut av 

oppgaven var det nødvendig å sette seg godt inn i hva usikkerhetsledelse er. Arbeidet har 

videre gått med på å gjøre litteratur søk, gjennomgang av litteratur og prosjekt forberedelser.  

 

Det har tatt endel lengre tid en det jeg trodde på å søke etter relevant litteratur. I tillegg har jeg 

brukt endel tid på å kontakte forskjellige personer som tilhører de forskjellige fagmiljøene. 

Jeg har bl.a. kontaktet noen professorer i psykologi, BI, Gjensidige, IF, noen økonomer osv. 

Noe av dette har vært nyttig, men endel har jeg fått veldig lite tilbakemelinger og hjelp fra.  

 

Jeg har funnet veldig lite relevant litteratur om hva forsikringsbransjen mener om temaet 

usikkerhet. 

 

Jeg har også kontaktet noen personer i Statoil som jeg kjenner fra før, og disse har hjulpet 

meg å skaffe litt informasjon om usikkerhetsledelse i Statoil. 

 

Jeg har også skissert opp en foreløpig disposisjon av oppgaven min, og brukt litt tid på å finne 

ut hvordan den skal være.  
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3. Avvik og endringer 

 

I starten av prosjektet ble det satt delmål. Jeg ser at noen av disse blir litt forskjøvet/forandret 

da ting forandrer seg underveis, men de fleste er lik de jeg satte i starten av prosjektet. 

 

I forhold til Gantt- diagrammet, så ligger jeg ganske bra etter planen. Jeg har brukt mer tid på 

gjennomgang av litteratur enn det jeg hadde planlagt, og det har vært litt vanskeligere enn jeg  

trodde å få tak i relevant litteratur.  

 

Jeg ligger litt bak i aktivitetene knyttet til bedriftsstudie, dette skyldes at jeg ikke har vært så 

mye i kontakt med Statoil og SVV ennå. Jeg ligger også litt etter i rapportskriving på 

litteraturstudie.  

 

Det er ellers ikke gjort noen vesentlige endringer. 

 

4. Videre arbeid 

 

I arbeidet fremover vil det bli lagt fokus på å prøve å få intervjuer med sentrale personer i 

Statoil og SVV.  Møte med Helge Albertsen er allerede fastsatt til 23. og 24. november.  

 

Det første jeg vil gjøre er å få utarbeidet et sett med spørsmål, og få disse gjennomgått av 

veileder, jeg vil så gjøre intervju, analyser materialet og skrive det jeg finner i rapporten. 

 

Som nevnt tidligere har jeg har ikke funnet så mye om hva forsikringsbransjen mener om 

temaet usikkerhet, jeg har derfor planlagt å dra ned på hovedkontoret til IF og/eller Gjensidige 

for å høre om de har noe informasjon til meg. Dette er planlagt å gjøre torsdag 2. november.  

 

Arbeidet fremover vil i tillegg i gå ut på å sammenfatte informasjonen, strukturere, analysere 

og å skrive selve prosjektrapporten. Det er viktig å ha fokus på at det skal være en rød tråd 

igjennom hele oppgaven. 
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Jeg synes oppgaven i perioder er veldig omfattende og vanskelig, men den er veldig 

interessant. Dette gjør at det er spennende å arbeide med den, og jeg har brukt endel tid på å 

lese forskjellige artikler, der kanskje ikke alle er like relevante men dog interessante. Jeg må 

derfor begynne å begrense meg litt, og fokusere på å skrive.  Det er viktig å ikke miste fokus 

og fremdeles jobbe jevnt og trutt. 
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5. Framdriftsplan 
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Vedlegg III 

Intervjuguide 
 

Statoil 
Eiernivå 

Prosjektnivå 

 
Statens Vegvesen 
Eiernivå 

Prosjektnivå 
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Statoil 
 

I forbindelse med min mastergrad innen prosjektstyring ved INDØK på NTNU så skriver jeg 

en prosjektoppgave. Tittelen på oppgaven er ”Usikkerhetsledelse i praksis- et case studie”. 

Oppgaven min er knyttet litt til PUS prosjektet, i samarbeid med NSP.  

 

I oppgaven min skal jeg både se litt på hvordan Statoil og Statens Veivesen gjør dette med 

usikkerhetsledelse. 

 

Jeg setter veldig stor pris på at dere har tatt dere tid til å snakke med meg, og svare på noen 

spørsmål. Hvis det er av interesse, så kan dere få en kopi av oppgaven min når den er ferdig. 

 

Eiernivå 
 

Kort om personen jeg intervjuer: 
Først må jeg få ned litt opplysninger om den jeg snakker med; 

 

1. Hva heter du? 
 

2. Hvilken stillingstittel har du?  
 

3. Kan du beskrive kort hva du jobber med? 
 

 

Prosjektets eier 
4. Hvis du skal definere eier av prosjektet, hvordan vil du gjøre dette? 

o Hvem oppfattes som eier av prosjektet? 
 
 

Styrendedokumenter o.l. 
Jeg har fått tilgang til følgende ”Uncertainty Management in Projects”, ”Project 

development”, ”Project Modell in Statoil”. 

 

5. Er det noen mer av styrende dokumenter, materialer, kurs ol som beskriver hva og 
hvordan dere jobber med usikkerhet i Statoil? 

o Hvis ja, hvilke? Kunne jeg evt. fått tilgang på disse? 
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Tidligfase/gjennomføringsfasen 
Et prosjekt har jo både en tidligfase (idè, til PUD) og gjennomføringsfase, litt av det jeg skal 

se på i prosjektoppgaven min er hvordan det gjøres i disse fasene. 

 

6. Beskriv eierens rolle i tidligfase av prosjektet? 
o Hva gjøres? 
o Hva går dette ut på?  
o Hvem gjør dette? 

 

7. Jeg har fått beskrevet fra prosjektnivå hva som blir gjort i gjennomføringsfasen ang 
usikkerhetsstyring, kan du beskrive eiers rolle i denne fasen? (Beskriv interaksjonen i 
prosjektet i gjennomføringsfasen? ) 

 

8. Jeg kjenner til såkalte ”rødeflagg”,  
• Beskriv eierens rolle i forbindelse med det? 
 

Kultur for usikkerhet 
 

9. Anser du fra eiernivå, at det er en kultur for usikkerhet i ditt firma? 
 
10. Kan du på en skala fra 1-6, hvor 1=ingen og 6=perfekt, si noe om dette? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

 

11. Hva gjøres for å implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet i ditt firma? 
o Møter? 
o kurs?  
o Samtaler? 
o Webside? 

 

 

 

12. Beskriv nye ting dere jobber med innen usikkerhet? 
o Hva er det fokus på? 

 

 

Igjen- tusen takk for at dere tok dere tid til å svare på disse spørsmålene.  
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Statens Vegvesen 
 
I forbindelse med min mastergrad innen prosjektstyring ved INDØK på NTNU så skriver jeg 

en prosjektoppgave. Tittelen på oppgaven er ”Usikkerhetsledelse i praksis- et case studie”. 

Oppgaven min er knyttet litt til PUS prosjektet, i samarbeid med NSP.  

 

I oppgaven min skal jeg både se litt på hvordan Statoil og Statens Veivesen gjør dette med 

usikkerhetsledelse. 

 

Jeg setter veldig stor pris på at dere har tatt dere tid til å snakke med meg, og svare på noen 

spørsmål. Hvis det er av interesse, så kan dere få en kopi av oppgaven min når den er ferdig. 

 

Eiernivå 
 

Kort om personen jeg intervjuer: 
Først må jeg få ned litt opplysninger om den jeg snakker med; 

 

1. Hva heter du? 
 

2. Hvilken stillingstittel har du?  
 

3. Kan du beskrive kort hva du jobber med? 
 

Prosjektets eier 
4. Hvis du skal definere eier av prosjektet, hvordan vil du gjøre dette? 

a. Hvem oppfattes som eier av prosjektet? 
 

Styrendedokumenter o.l. 
 
Jeg har fått tilgang til håndbok 217, Anslagsmetoden og retningslinjer. Jeg vet også at det i 

disse dager driver på å utarbeide en ny håndbok der bl.a. usikkerhetsstyring defineres.  
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5. Er det noen mer av styrende dokumenter, materialer, kurs ol som beskriver hva og 
hvordan dere jobber med usikkerhet i Statens Veivesen? 

6. Hvis ja, hvilke? Kunne jeg fått tilgang på disse? 
 
Tidligfase/gjennomføringsfasen 
I håndboken jeg har fått tilgang på, står det godt forklart hvordan anslagsmetoden utføres, 

veiledning osv. Slik jeg har forstått det utføres denne anslaggjennomgangen uansett 

prosjektets størrelse, størrelse og sammensetning av anslagsgruppen vurderes fra gang til 

gang, men det skal være bredt sammensatt gruppe. Den skal ledes av en prosessleder. 

 

Et prosjekt har jo både en tidligfase (idè,) og gjennomføringsfase, litt av det jeg skal se på i 

prosjektoppgaven min er hvordan det gjøres i disse fasene. 

 

7. Beskriv eierens rolle i tidligfase av prosjektet? 
 

a. Hva gjøres? 
b. Hva går dette ut på?  
c. Hva fokuseres mest på? 

i. Risiko/muligheter? 
 

8. Beskriv interaksjonen i prosjektet i gjennomføringsfasen? 
a. Hvem utfører dette?  

i. Prosjektledere? Prosjektingeniørene?  
 

 

 

Kultur for usikkerhet 
9. Anser du fra eiernivå, at det er en kultur for usikkerhet i ditt firma? 

 

10. Kan du på en skala fra 1-6, hvor 1=ingen og 6=perfekt, si noe om dette? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

a. Hvem gjør noe? 
b. Hva gjøres for å implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet i 

ditt firma? 
c. Møter? 
d. kurs?  
e. Samtaler? 
f. Webside? 



            NTNU  PROSJEKTOPPGAVE  2006 

   

 

USIKKERHETSLEDELSE I PRAKSIS- ET CASE STUDIE                                 HEGE FÆRØ BAKKEN 

 

XXVI 

2. Beskriv nye ting dere jobber med innen usikkerhet? 
a. Hva er det fokus på? 

 

Igjen- tusen takk for at dere tok dere tid til å svare på disse spørsmålene.  
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Prosjektnivå 
 

Kort om personen jeg intervjuer: 
 
Først må jeg få ned litt opplysninger om den jeg snakker med, 

 

1. Hva heter du? 
 

2. Hvilken stillingstittel har du?  
 

3. Kan du beskrive kort hva du jobber med? 
 

 

Styrende dokumenter o.l. 
 
Jeg har fått tilgang til håndbok 217, Anslagmetoden og retningslinjer, og Håndbok 151 

”Styring av utbyggingsprosjekter”. 

Jeg vet også at det i disse dager driver på å utarbeide en ny håndbok der bl.a. 

usikkerhetsstyring defineres. I tillegg kjenner jeg til Byggherreskolen. 

. 

 

4. Er det noen mer av styrende dokumenter, materialer, kurs ol som beskriver hva og 
hvordan dere jobber med usikkerhet i Statens Veivesen? 

o Hvis ja, hvilke? 
 

Tidligfase/Gjennomføringsfasen 
 
5. Beskriv hvordan det jobbes med usikkerhet i tidligfasen på prosjektnivå?  

 

6. Beskriv praktisk usikkerhet i gjennomføringsfasen? 
 

7. I hvor stor grad leter man systematisk etter muligheter i disse fasene? 
o Hvor mye fokuseres på risiko? 
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Kultur for usikkerhet 
 

8. Anser du fra prosjektnivå, at det er en kultur for usikkerhet i ditt firma? 
 

9. Kan du på en skala fra 1-6, hvor 1=ingen, og 6=perfekt, si noe kultur for usikkerhet i ditt 
firma? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

10.  Hva gjøres for å implementere en kultur for styring og mestring av usikkerhet i ditt 
firma? 

o Møter? 
o kurs?  
o Samtaler? 
o Webside? 

 

 

 

11. Beskriv nye ting dere jobber med innen det å implementere en kultur for usikkerhet? 
o Hva er det fokus på? 

 

 

 

Igjen- tusen takk for at dere tok dere tid til å svare på disse spørsmålene.  

 


