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Ekstrakt: 
Hovedmålet for oppgaven har vært å avdekke hvordan Forsvaret jobber med usikkerhet 
gjennomprosjektet og hvor gode rammevilkårene som ligger til grunn for arbeidet er.  
I tillegg skal prosjektet identifisere rutiner og systemer for usikkerhetsarbeidet og belyse i hva som ligger i 
begrepene prosjektkultur, prosjektkontor og PMO, samt prosjektkontoret som utvikler av ny kultur.  

Rapporten består av et rent litteraturstudium, analyse av kvantitativ informasjon (i form av en 
spørreundersøkelse) og analyse av kvalitativ informasjon (intervjuer). Metodisk har arbeidet vært basert 
på en gjennomgang av relevant faglitteratur og beskrivelser av usikkerhetsprosesser og kultur begrepet i og 
utenfor prosjekter. Påfølgende har det blitt analysert en spørreundersøkelse fra personer som arbeider med 
prosjekter, for så å gjennomføre noen intervjuer i to referanseprosjekter for å danne et inntrykk av som 
påvirket usikkerhetsstyringen. 

Det er utført lite forskning på temaet prosjektkultur. En må forstå prosjektkulturen for å kunne utvikle måten vi 
jobber med usikkerhet, både i prosjektet og i moderorganisasjonen. 

Prosjektkontoret skal være en facilitator for prosjektarbeidet i organisasjonens prosjekter. Typiske definisjon 
er; ”En systematisk koordinering og enhetlig ivaretakelse av noen sentrale prosjektrelaterte oppgaver som et 
virksomhetsansvar”. 

Usikkerhetsstyringen avhenger av flere faktorer; blant disse er metode, verktøy, rutiner, organisering 
og prosjektkultur. En kartlegging av hvorledes disse faktorene påvirker prosjektene som gjennomføres 
i dag er derfor utført for å kunne utvikle usikkerhetsstyringen i Forsvaret til å i enda større grad bidra til 
at prosjektene i størst mulig grad når sine mål.  
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Forord 
 

Denne prosjektoppgaven er utarbeidet som en del av sivilingeniørstudiet ved NTNU og 
fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi. Oppgaven skal gjennomføres ved instituttet for 
bygg, anlegg og transport, som en del av fordypningsemnet Prosjektledelse/Anleggsteknikk 
(TBA-4530) på 15 studiepoeng og skal støttes av to fordypningsemner på totalt 7,5 studiepoeng. 
Oppgaven er knyttet opp mot Norsk senter for prosjektledelse (NSP) i samarbeid med SINTEF 
og NTNU. Prosjektoppgaven skal gjennomføres i samarbeid med prosjektet Praktisk styring av 
usikkerhet i et eierperspektiv (PUS). 

Takk til Forsvarets prosjektorganisasjoner, ved program Logistikksystem (LOS) og 
Nettverksbasert Forsvar (NBF) for at de har vært så åpne og hjelpsomme i gjennomføringen av 
intervjuene mine. I tillegg vil jeg rette en spesiell takk til kommandørkaptein Korsnes ved 
Forsvarets Logistikk Organisasjon, for at han har hjulpet meg å komme i kontakt med de rette 
personene. 

Jeg vil også takke hele prosjektet PUS i SINTEF for måten jeg har blitt tatt i mot, og spesielt til 
vil veileder Agnar Johansen for bidragene med meget gode faglige innspill og for at han har fått 
meg til å måtte strekke meg litt lenger. 

Dette har vært en veldig spennende problemstilling å arbeide med, og det at temaet er ”i 
vinden” i samfunnet gjør det enda mer spennende å fordype seg i. I tillegg er prosjektarbeid 
og organisasjons-/prosjektkultur noe jeg håper å kunne jobbe med også i fremtiden. 

 

 

 

 

       

      Jeppe Orvin Raaholt 
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Sammendrag 

Hvorledes Forsvaret gjennomfører usikkerhetsstyring i sine investeringsprosjekter, vil avhenge 
av blant annet metode, verktøy, rutiner, organisering og prosjektkultur. En kartlegging av 
hvorledes disse faktorene påvirker prosjektene som gjennomføres i dag er derfor nødvendig for å 
kunne utvikle usikkerhetsstyringen i Forsvaret til å i enda større grad bidra til at prosjektene i 
størst mulig grad når sine mål.  

Rapporten består av et rent litteraturstudium, analyse av kvantitativ informasjon (i form av en 
spørreundersøkelse) og analyse av kvalitativ informasjon (intervjuer). 

Prosjektkontor kan inneha mange funksjoner og arbeidsoppgaver, og fordi oppgavene varierer så 
fra organisasjon til organisasjon kan det ikke lages noe fasit. Imidlertid er det noen funksjoner 
som går igjen, og disse er; standardmetodologi, ressursevaluering, prosjektanalyse, 
prosjektstyring og prosjektplanlegging. En av de viktigste årsakene til at det bør benyttes 
prosjektkontorer er at de bidrar til at prosjektene gjennomføres på samme måte. 

Dersom prosjekter skal lykkes med håndtering av usikkerhet er det viktig at det tenkes 
usikkerhetsstyring i hele prosjektet, og ikke at det plutselig innføres i mindre deler og aktiviteter. 

Det må med andre ord bli en del av prosjektets kultur og usikkerhetsfilosofi å tenke styring av 
usikkerhet i alle prosesser. Det er i dag lite litteratur innenfor begrepet prosjektkultur. Mellom 
prosjektkultur og organisasjonskultur er det mange likhetstrekk, som organisasjonskulturen, 
nemlig artefakter, verdier, normer og grunnleggende antakelser. 

Et spørsmål som har opptatt mange er om det går an å påvirke eller kontrollere kulturen. Selv om 
det ikke kan gis noe entydig svar, mener hovedandelen av litteraturen at kulturen kan påvirkes i 
større eller mindre grad. Prosjektkontoret har store muligheter som utvikler av prosjektkultur; 
ved å få forankret usikkerhetsledelse i ledelsen og hos eierne, integrere rutiner og verktøy i 
arbeidsprosessene, holde tiltaksplanene oppdatert, synliggjøre resultatene og ved å sikre 
opplæring og erfaringsoverføring. 

Oppgaven har avdekket flere elementer som kan resultere i at rammevilkårene for 
usikkerhetsstyring blir bedre i Forsvaret. Det er funnet at det er et større behov for å utvikle 
metodene og rutinene enn verktøyene i Forsvarets investeringsprosjekter. Det eksisterer ikke et 
helhetlig rammeverk i regelverket ”Direktiv for virksomhetsstyring og økonomioppfølging i 
Forsvaret (DIVØ)” og rammeverket PRINSIX. PRINSIX er gammelt og må oppdateres til å 
passe ny organisasjon og nye verktøy.  

Spørreundersøkelsen, intervjuer og et PUS notat peker mot at verktøyet for risikoregistrering, 
Easyrisk Manager (ERM), ikke er brukervennlig nok. ERM bør implementeres på Forsvarets 
intranett for å kunnes sammen med Microsoft Outlook. Ved å opprette Risk-Breakdown-
Structure (RBS) vil usikkerhetene bli splittet på en lik måte i prosjektene. Bør nok integreres i 
ERM og etableres en risikobank for erfaringsoverføring i tillegg.  

I spørreundersøkelsen kommer det frem at over 60 % har mindre enn 5 års erfaring med 
prosjektarbeid, noe som kan skyldes Forsvarets beordringssystem. Svarene fra 
spørreundersøkelsen kan tyde på at resultatene av risikoanalysene benyttes til bemanning av 
prosjektet. Det er ikke kjent hvorfor dette ikke gjøres. Rett bemanning basert på 
usikkerhetsanalysene kan være tiltak for styring av usikkerhet. Det praktiseres ikke i Forsvaret i 
dag, men det bør utredes om det er noen forhold ligger i veien for at det nyttes. I tillegg bør det 
gis åpning for å benytte dette som tiltak. 
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Tiltak for å forbedre usikkerhetsstyringen; 

• utvikle et helhetlig rammeverk 
• utvikle Easyrisk Manager 
• tilrettelegge for lengre karriere i prosjektorganisasjonene 
• åpne for bruk av bemanning på bakgrunn av risikoanalysene 
• verdigrunnlag for gjennomføringen av investeringsprosjekter 

 

Forslag til videre arbeid; 

• Kartlegge en større del av investeringsorganisasjonene i Forsvaret. 
• Gjennomføre benchmarking mot andre statlige organisasjoner. 
• Avdekke hvorledes samarbeidet mellom prosjektledelsen og prosjekteierne fungerer. 
• Kartlegge forholdet mellom ressurser og arbeidsoppgaver i prosjektavdelingene. 
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Summary 

How the Norwegian Military implement and execute their risk management in investment projects 
will depend on their methods, tools, routines, organization and culture. A screening of how these 
factors influence the projects that are being executed today is necessary to be able to develop a risk 
management that will be even better in influencing the projects to achieve their goals in the future. 

This report contains a literary study, an analysis of quantitative information (a survey) and an analysis 
of qualitative information (interviews). The literary study contains research and analysis of the terms 
project office, project culture and the project office’s role in developing the project culture.  

A project office is a relatively young term and it’s used for describing a function of the support for 
project management. The project office can have many functions and tasks, and they vary for the 
different organizations. Some of the tasks however are more common the others and these are; 
making methodology, resource evaluation, project analysis, project management and planning of 
projects. 

For projects to succeed with uncertainty management it’s important that the ideology is implemented 
in all the procedures and activities, and not just bits and pieces of the project or organization. In other 
words the management of uncertainty needs become a part of both the culture and the philosophy of 
the project. There is today very little both research and literature on the subject project culture, or the 
culture of projects. However there seems to be a lot in common between the culture of projects and 
the culture of organizations. 

A common question is; can the culture be altered or controlled? Even thought researchers cannot 
come to a joint solution, does the majority of the literature agree that the culture can be influenced. 
The project office has many possibilities in influencing the culture of the projects in their 
organization, this because the project office is the facilitator of the performance phase.  

The research and analysis in this report has detected several elements that, if enhanced, may lead to 
better procedures in the risk management.  

Today the tools are better adjusted to solve its tasks then the procedures. There is no joint 
methodology in the risk management. Today the link between the framework PRINSIX and the 
regulations in “Directive for business controls in the Military” (DIVØ) is missing. Therefore they 
need to be updated and the connection between them has to be easier to point out. 

Both the survey and interviews indicate that the tool Easyrisk Manager (ERM) should be made more 
easy to use. There are also some requests about implementing this tool in the limited accessed intranet 
(FIS-BASIS) for a possible combining with Microsoft office applications. 

The survey also shows that over 60 % of the selection has less than 5 years of experience with work 
in projects. This find could be caused by the Military system for commanding officers in new 
positions. Most positions have a time restriction, which restricts officers from changing position 
before after three years and the maximum period is five years.  

The following actions are developed; 
• Develop a joint system combining framework and regulations and developing a common set 

of values. 
• Improvement ERM and the possibilities of holding a position longer. 
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• Make adjustment of the staff a measure, as results of risk analysis.
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1 Introduksjon  

I dette innledende kapittelet presenteres bakgrunnen for rapporten, problemstillingen, krav og 
mål for oppgaven. I tillegg begrunnes forutsetninger og avgrensninger i avlutningen av 
kapittelet. 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektarbeid har blitt mer og mer populært de siste 100 årene, hvor organisasjonene har 
gått bort fra de tradisjonelle organisasjonsformene. For å kunne håndtere økt konkurranse 
har næringslivet alltid vært opptatt av organisasjonsmodeller og arbeidsformer som vil 
optimalisere organisasjonens resultater. Og mens det tidligere var et større innslag 
repetisjon i arbeidsoppgavene, er det nå gjerne mer varierende og komplekse oppgaver 
som fører til at også kompetanse utenfor organisasjonene må trekkes inn i arbeidet. Noe 
som igjen medfører et behov for stadig raskere endringer i organisasjonene1. Derfor har 
prosjektet2 fått en økende oppslutning i arbeidslivet og overtatt for de gamle 
organisasjonsformene. 

Som en følge av at de ulike arbeidsformene er tiltenkt å løse forskjellige oppgaver er de 
også organisert forskjellig. Prosjektarbeidet har med flere roller, vanligvis; prosjekteier, 
styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe. Prosjekteier som gi prosjektet et mandat. 
Ansvarlig for prosjektgjennomføringen vil være prosjektleder, som rapporterer til 
prosjekteier eller styringsgruppen, dersom prosjekteier har oppnevnt en styringsgruppe for 
å ivareta hans eller hennes interesser. Prosjekteieren og styringsgruppen vil ta beslutninger 
som ligger utenfor prosjektleders fullmakter.  

Noen organisasjoner er organisert for å på en best mulig måte kunne ivareta rollene i 
prosjekter, fordi organisasjonen gjennomfører et stort antall prosjekter. Denne typen 
organisasjoner kalles gjerne prosjektorganisasjoner, men det kan også fint benyttes 
prosjekt som arbeidsform i mer tradisjonelle organisasjonsformer.  

Project Management Institute (PMI) i USA definerer prosjekter slik: ”Et prosjekt er et 
midlertidig tiltak etablert for å skape et unikt produkt eller en unik tjeneste.”  

Men den kanskje største prinsipielle forskjellen mellom prosjektarbeid og linjearbeid, er at 
prosjektarbeidet er utpreget oppgave-/prosessorientert, mens linjerarbeidet er mer 
funksjonsorientert3. Arbeidsoppgaver som nå løses i prosjekter kjennetegnes4 derfor ofte 
ved at oppgaven kan skilles ut som en egen prosess, med bestemte rammebetingelser på 
tid og ressurser.  
Prosjektstyring generelt og styring av usikkerhet i prosjekter spesielt, er kritiske områder 
for å kunne gjennomføre et vellykket prosjekt. Derfor er det i dag et stort fokus på disse 
områdene, noe som har ført til en økt satsning på forskning og utvikling. NTNU og 
SINTEF har i flere år ledet forskningen med forskningsprogrammet Concept. Concept-
programmet fokuserer hovedsakelig på tidligfasen av prosjekter, det vil si frem til 
beslutning om finansiering er tatt. BIA prosjektet PUS skal ta for seg usikkerheten knyttet 
til alle prosjektets faser og er prosjekt eiet av medlemmene Statoilhydro, Telenor, Statens 

                                                      
1
 - (1) Målrettet prosjektstyring - Andersen, Grude og Haug 1997 3.utg 3.oppl. s.152 1 

2
 - (2) Prosjekt i tidligfasen av Knut Samset, Tapir forlag 2008, kapittel 1.  

3
 - (3) Prosjekthåndbok for Forsvaret, 4.utgave 1999, Kap 7.1 s.127 

4
 - (3) Prosjekthåndbok for Forsvaret, 4.utgave 1999, Kap 7.2 s.129 
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Vegvesen, Statsbygg, Jernbaneverket, Forsvaret og Norsk Senter for Prosjektledelse 
(NSP). Prosjektet ledes og tilrettelegges av NSP. 
 
Prosjekt som arbeidsform benyttes for store deler av det arbeid som utføres i samfunnet i 
dag og spesielt for de mer komplekse og ressurskrevende oppgavene. Det at prosjekter er 
definert som unike, betyr at usikkerheten er høyere enn for andre mer tradisjonelle 
arbeidsformer. 
 
 
 
 
 
 
Summen av usikkerhetselementene5 gir den totale usikkerheten. Usikkerhetselementene 
påvirker mål og rammer i prosjekter på enten positiv eller negativ måte. De som kan 
medføre positive konsekvenser kalles muligheter og de som kan medføre negative 
konsekvenser kalles risiki. 
Ulike organisasjoner vil ha forskjellig tilnærming til styring av usikkerhet. Tilnærmingen 
er påvirket av hvilken organisasjonskultur som er fremtredende. Den delen av 
organisasjonens kultur som påvirker gjennomføringen av prosjekter kan omtales som 
prosjektkultur. 

1.2 Problem og behov 

I olje og offshore industrien ble det tidlig implementert en mer helhetlig styring av 
usikkerhet, og så har store infrastruktur prosjekter og offentlige anskaffelser har vært av 
de første som har fulgt etter.  

Det vil sannsynligvis variere mye fra organisasjon til organisasjon i hvilken grad det 
gjennomføres en helhetlig styring av usikkerheten. Dette fordi det er nok noen som 
oppfatter usikkerhetsstyring som å gjennomføre et visst antall analyser av tid og kostnad 
gjennom prosjektets ulike faser, mens andre har innarbeidet en kultur for å tenke 
usikkerhet i alle faser og prosesser i prosjektet. Den siste typen tilnærming til 
håndteringen av usikkerheten støttes i vesentlig større deler av litteraturen enn den første.  

Forsvaret er en av de store forvalterne av offentlige midler, både i form av aktivitet og 
investeringer. Forsvaret investerer midler både over forsvarsbudsjettet og i egne poster i 
statsbudsjettet. De aller største investeringene som nye fregatter og jagerfly er egne poster 
i statsbudsjettet, mens mindre investeringer som oppgradering av eksisterende materiell og 
investering i personlig bekledning og utrustning (PBU) går over forsvarsbudsjettet. De 
investeringene som går over forsvarsbudsjettet gjennomføres innen Forsvaret alene og 
beløper seg til omtrentlig 12 milliarder kroner årlig. 

Hvorledes Forsvaret gjennomfører usikkerhetsstyring i sine investeringsprosjekter, vil 
avhenge av flere faktorer; blant disse er metode, verktøy, rutiner, organisering og 
prosjektkultur. En kartlegging av hvorledes disse faktorene påvirker prosjektene som 
gjennomføres i dag er derfor nødvendig for å kunne utvikle usikkerhetsstyringen i 
Forsvaret og da til å bidra til at prosjektene i størst mulig grad når sine mål. 

                                                      
5
 - (4) Veiledning i Håndtering av usikkerhet i PRINSIX. Kap 1 

”Usikkerhet er gitt ved differansen mellom den informasjon som er nødvendig 
for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjonen”1, og dermed 
kan vi si at alle prosjekter i større eller mindre grad er påvirket av usikkerhet. 
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1.3 Krav til prosjektet 

Prosjektet skal avsluttes med innlevering senest den 19.desember d.å. Før dette skal det 
innleveres forrapport 19.september, og fremføres en presentasjon av problemstillingen den 
29.september. 
 
Jeg har selv valgt å stille et krav til prosjektet at rapporten er ferdig for korrektur og 
gjennomlesning den 5.desember. 

1.4 Mål for prosjektet 

Jeg har valgt å dele målene i prosjektet inn i; produktmål (hovedmål og delmål) og 
prosjektmål (læringsmål og egne mål). 

 
Hovedmål 

Avdekke hvordan Forsvaret og hvem i prosjektene som jobber med usikkerhet gjennom de 
ulike fasene i et prosjekt, samt hvilken kompetanse de som bedriver usikkerhetsarbeid 
besitter. I tillegg skal prosjektet identifisere hvilke systemer som ligger til grunn for 
usikkerhetsarbeidet og belyse i hva som ligger i begrepene prosjektkultur, prosjektkontor 
og PMO. 
 
Med Forsvaret menes 2 av de 4 caseprosjektene som Forsvarets Logistikk Organisasjon 
har meldt inn til NSP/ PUS. 

 

Delmål 

For å kunne nå hovedmålene må jeg nå følgende delmål; 
D1 – Identifisere og analysere teorier som omhandler prosjektkultur, samt etablere et 

grunnleggende begrepsapparat innenfor styring av usikkerhet innen 1.november 08. 
D2 – Avdekke prosjektkompetansen knyttet til styring av usikkerhet i organisasjonene til 

caseprosjektene i porteføljen til Forsvarets Investeringsprosjekter, innen 10. 
november. 

D3 – Analysere og utvikle 3-5 tiltak for prosjektkompetansen knyttet til styring av 
usikkerhet i organisasjonen for Forsvarets Investeringsprosjekter, som kan 
implementeres (prøves ut) i neste fase, innen 20.november. 

D4 – Avdekke hvordan caseprosjektene har arbeidet med usikkerhet over tid, inkludert 
hvilke aktører som har vært med og hva som er benyttet av systemer og rutiner, 
innen 1.desember. 

D5 – Utkast til rapporten ferdig og oversendt til veileder, innen 7.desember 08. 
 

Læringsmål 

L1 – Innsikt i prosessen for gjennomføring av Forsvarets investeringsprosjekter. 
L2 – Tilegne meg kompetanse om organisasjons-/prosjektkulturens påvirkning på 

styringen av usikkerhet i prosjekter. 
 

Egne mål 

E1 – Skape verdi for NSP/ PUS-prosjektet. 
E2 – Gi meg et grunnlag for å velge tema for masteroppgaven. 
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E3 – Komme inn i rutinene med å jobbe i prosjekt, samt å sette meg inn i NTNUs modell 
for gjennomføring av prosjekter.  

E4 – Ikke bruke mer tid enn forutsatt i fremdriftsplanen på prosjektet. 
E5 – Jobbe effektivt når jeg jobber med prosjektet. 
E6 – Unngå skippertak, ved å jobbe jevnt også innfor hver uke. 

 
Vurdering av mål 

Målene er utarbeidet med SMART-kriteriene i tankene. Flere av målene er subjektive og 
vil således være lite kvantifiserbare, spesielt læringsmålene. Jeg skal føre arbeidslogg for å 
sikre at jeg klarer delmålene mine, som i stor grad henger sammen med egne mål 3-6. 

1.5 Forutsetninger / avgrensninger 

Prosjektet var tiltenkt å analysere hvorledes prosjektene Logistikk og styring (LOS) og 
Nettverksbasert forsvar (NBF) har arbeidet med usikkerhet. Det har gjennom hele 
prosjektperioden vært god dialog med prosjektene. Dette gjorde at det viste seg tidlig at det 
ville bli en utfordring å gjennomføre det antallet intervjuer (10 stk) som tiltenkt i forrapporten. 
Bakgrunnen for dette er at de aktuelle personene i prosjektene har et så stort arbeidspress at det 
er vanskelig å planlegge med intervjuer. Ved flere anledninger måtte intervjuobjektene avlyse 
intervjuene både samme dag og dagen før.  

Det har medført at jeg har valgt å intervjue andre personer enn de som er involvert i de to 
prosjektene. Dette for å kunne fremskaffe et noe mer troverdig analysemateriale. Dette har 
ført til en dreining av oppgaven til å;  
kartlegge hvorledes det arbeides med usikkerhet i Forsvaret, basert på intervjuer med 
personer i ulike prosjekter og som innehar nøkkelroller i kompetansemiljøet for 
prosjektstyring i Forsvaret. 

Dette medfører også at det ikke er like interessant å kartlegge kompetansen til de som 
arbeider i de to referanseprosjektene. Fordi det er kun 3 av de 7 intervjuobjektene jobber i 
de aktuelle prosjektene LOS og NBF. Derfor har det blitt gjort et bevisst valg om å 
fokusere mer generelt på usikkerhetsstyringen i intervjuene. 

Tiden som er tilgjengelig for arbeid med prosjektet er en gir en sentral begrensing i 
oppgaven. Dette har medført at det ikke er gjennomført så mange intervjuer som hadde 
vært ønskelig. Flere intervjuer med andre prosjekter vil kunne gi ytterligere vinklinger på 
problemstillingen og dermed flere funn. Arbeidsmengden begrenser også omfanget av 
litteraturstudien. Litteraturstudiet er hovedsakelig basert på artikler funnet i BIBSYS, 
Compendex, Google scholar, Sagepub, lærebøker innenfor kultur og organisasjonsteori, 
samt forskningsrapporter fra NSP i SINTEF innenfor emnet prosjektledelse. Det finnes 
trolig mye mer litteratur på området, som med fordel kunne vært benyttet i oppgaven. 

1.6 Leserveiledning 

Denne leserveiledningen skal gi leseren en kort presentasjon av hva som står i de ulike 
delene av rapporten. 
Rapporten er bygget opp slik at den begynner med en introduksjon til temaet, deretter står 
det litt om hvordan oppgaven er løst. Etter dette kommer det en sammenstilling av 
relevant litteratur innenfor temaet, påfulgt av en innføring i Forsvarets organisasjon. Så 
kommer den kvantitative analysen og den kvalitative analysen, før det er en gjennomgang 
av mulige forbedringstiltak og konklusjon. 
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Introduksjon til oppgaven 
Her presenteres bakgrunnen for rapporten, problemstillingen, krav og mål for oppgaven. I 
tillegg begrunnes forutsetninger og avgrensninger. Her beskrives også ulike 
forskningsmessig metoder og tilnærming for å løse en slik problemstilling, og hvilke som 
er benyttet for løsning av oppgaven. Delen avsluttes med en presentasjon av hvorledes 
arbeidet er tiltenkt løst i praksis. 

Litteraturdelen  

Denne delen inneholder fire elementer. Disse er usikkerhetsstyring, prosjektkultur, 
prosjektkontoret som utvikler av prosjektkultur og en innføring i Forsvarets 
prosjektvirksomhet. 

Her presenteres noen av litteraturens definisjoner på begrepet usikkerhet og hvorfor alle 
prosjekter i større eller mindre grad er beheftet med usikkerhet. For å kunne håndtere 
denne usikkerheten benyttes en usikkerhetsstyring satt i et system og en generisk prosess 
for styring av usikkerhet beskrives. Så presenteres de mest benyttede funksjonene i 
forbindelse med håndtering av usikkerhet, med fokus på roller og ansvar. Deretter blir 
begrepet prosjektkontor beskrevet og de vanligste arbeidsoppgavene tillagt denne 
funksjonen presentert. 

”Kultur” begrepet er et populært begrep i dagens samfunn og blir benyttet i mange ulike 
kontekster, innledningsvis i dette kapittelet blir kulturbegrepet belyst. Deretter blir 
fenomenet organisasjonskultur beskrevet og det blir presentert at organisasjonskulturen 
kan bestå av artefakter, verdier og normer og grunnleggende antakelser. En 
organisasjonskultur kan bestå av mange underkulturer, kalt subkulturer, som er avarter av 
den store organisasjonskulturen. Så blir begrepet prosjektkultur belyst, før det diskuteres 
om det er mulig å styre kulturen ved kulturutvikling. Avslutningsvis blir prosjektkontorets 
rolle og påvirkning som utvikler av ny kultur beskrevet. 

Begrepet prosjektkontor er et ungt begrep også prosjektledelses sammenheng, derfor 
eksisterer det i dag lite, om noe, litteratur innenfor emnet prosjektkontorets rolle som 
utvikler av en funksjonell kultur. Dersom prosjekter skal lykkes med håndtering av 
usikkerhet er det viktig at det tenkes usikkerhetsstyring i hele prosjektet, og ikke at det 
plutselig innføres i mindre deler og aktiviteter. Det må med andre ord bli en del av 
prosjektets kultur og usikkerhetsfilosofi å tenke styring av usikkerhet i alle prosesser. 

Denne delen er ment å gi leseren en grunnleggende innføring i Forsvarets oppbygning og 
metode for styring av usikkerhet, slik at resten av rapporten leses slik den er tiltenkt. Her 
presenteres Forsvarets organisasjon, organisering av investeringsprosjekter, prosjektkontor 
i FLO og usikkerhetsstyringen i PRINSIX.  

Presentasjon av materiale, analyse og utvikling av forbedringstiltak 
I dette kapittelet blir resultatene fra spørreundersøkelsene presentert og analysert. Svarene 
er analysert på to måter. Den første ser på svarene fra alle de som har svart. Den andre 
analyserer et utvalg av svargiverne, delt inn i budsjettramme på prosjektet, antall år de har 
jobbet med prosjekt og hvilken rolle de har i prosjektet.  

Etter at spørreundersøkelsen er oppsummert blir intervjuene presentert. Det er intervjuet 
til sammen syv personer som daglig arbeider med prosjekter og usikkerhet i Forsvaret. De 
syv personene arbeider i ulike organisasjoner og har ulike funksjoner innen 
materiellanskaffelsesprosjekter.  

Forsvarets investeringsprosjekter påvirkes av og sammenhengen mellom metode, verktøy 
og rutiner, Forsvarets organisering og system og prosjektkultur. Med metode menes 



TBA4530 - høst 2008  Stud.tech. Jeppe Raaholt 

”Kulturanalyse av usikkerhetshåndtering i Forsvarets investeringsprosjekter” 

                  

6 

prosessen for usikkerhetsstyringen, rutinene er måten verktøyene benyttes på og 
verktøyene er hjelpemidlene (for eksempel dataprogrammer). I begrepet organisering 
legges roller, ansvar, bemanning og fysisk organisering og med system menes hvorledes 
Forsvaret driftes og prosesser i Forsvaret som helhet. Prosjektkulturen er både den 
overordnede kulturen i Forsvaret, samt alle subkulturene som påvirker prosjektene. 
I dette kapittelet er det listet ulike tiltak for å kunne bedre styringen av usikkerhet i Forsvarets 
investeringsprosjekter. Tiltakene er utarbeidet på bakgrunn av analysen av funnene i kapittel 9. 

Konklusjon 

I det kapittelet er konklusjonen av rapporten. Konklusjonen består av en kort introduksjon 
til problemstillingen som etterfulgt av en oppsummering av funn og tiltak. Avslutningsvis 
er metoden og tilnærmingen vurdert og forslag til videre arbeid er utarbeidet. 
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2 Metodikk og forskningsdesign 

Her beskrives ulike forskningsmessige metoder og tilnærminger, for å løse en problemstilling, 
og hvilke som er benyttet for løsning av denne oppgaven. Kapittelet avsluttes med en 
presentasjon av hvorledes arbeidet er tiltenkt løst i praksis. 

 

Figuren over til venstre6 er hentet fra pensumlitteratur til forskningsmetodekurset, og over til 
høyre er forskningsprosessen og den arbeidsmetoden jeg benytter for dette prosjektet. 

2.1 Metode og tilnærming 

Forskningsmetoder deles hovedsakelig inn to kategorier; kvalitativ og kvantitativ metode. 

Den kvantitative7 metoden omfatter analyse av tallbasert informasjon, med typisk få 
opplysninger om mange undersøkelsesenheter. Det legges opp til en stor grad av etterprøvbarhet 
og stor vekt av presisjon og den benyttes ofte for å kunne generalisere eller for å bekrefte eller 
avkrefte hypotesen. Det finnes tre typer8 kvalitative undersøkelser, dokumentanalyse, 
observasjon og intervjuer. Den kvalitative9 metoden brukes for å kunne analysere tekstlig 
informasjon og i motsetning til den kvantitative metoden inneholder den mange opplysninger om 
færre undersøkelsesenheter. Den har som mål å skape helhetsforståelse.   

Mitt prosjekt inneholder elementer av begge typene forskningsmetodikk. Litteraturstudiet og 
kartleggingen vil inneholde store deler kvalitativ analyse, mens analyse av spørreundersøkelsen 
vil i større grad være kvantitativ metode. I litteraturstudiet blir grunnlaget for analysen av 
spørreundersøkelsen, og trendene fra undersøkelsen kan bekreftes eller avkreftes i intervjuene. 
Fordelene ved å kombinere metodene er at oppgaven kan godtgjøre styrkene fra begge 
metodene. Resultatet, funnene og tiltakene, er derfor basert på analyser av både kvantitativ og 
kvalitativ informasjon.  

Det skilles på to hovedtyper tilnærmig til forskningen, deduktiv og induktiv tilnærming. Ved 
deduktiv10 tilnærming forskes det for å få svar på et forhåndsdefinert spørsmål, mens for induktiv 
blir problemformuleringen til underveis. Deduktiv tilnærming benyttes i alle typer forskning 
der siktemålet er å underbygge teorier eller etablere teoribasert kunnskap11. 
 

                                                      
6
  Forelesning i kvalitativ forskningsmetodikk av Knut Samset. Side 61. 

7
  Forelesning i kvalitativ forskningsmetodikk av Knut Samset. Side 10 

8
  Postholm, M.B. (2007) 

9
  Postholm, M.B. (2007) 

10
 Forelesning i kvalitativ forskningsmetodikk av Knut Samset. Side 16. 

11
 Fra foiler fra Phd-seminar i consept (2004) - http://www.concept.ntnu.no/Dring.studenter/PhD-

seminar/Samset_forskningsmetode-web.pdf  
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Dette prosjektet er basert på en deduktiv tilnærming, der funnene i casene vil bli belyst av 
eksiterende litteratur og teorier på området. Ved oppstart av prosjektet skal oppgaven kartlegge 
forhold rundt usikkerhetsstyringen i Forsvaret og utarbeide tiltak før å kunne påvirke de mest 
kritiske funnene. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det oppgaven vil kunne peke på de mest 
relevante problemstillingene knyttet til kartleggingen. 

2.2 Triangulering 

Et velkjent begrep innenfor forskningen er begrepet triangulering og det benyttes for å øke styrke 
en forskningens troverdighet12. Dette betyr av forskeren benytter enten flere metoder, ulike 
datakilder eller flere uavhengige forskningsrapporter. Begrepet er hentet fra landmåling og 
navigasjon og brukes for å bestemme en eksakt posisjon13.  

  
Triangulering brukes også for å avdekke skjevheter, partiskhet og feil i forskning, ved å 
kombinere teori, metoder eller data fra forskjellige kilder14. 
 
Jeg bruker triangulering i oppgaven både ved å hente inn litteratur fra flere kilder og ved å 
benytte litteraturstudium, spørreundersøkelse og intervjuer. 

2.3 Arbeidsmåte 

Jeg har valgt å dele prosjektet opp i åtte arbeidspakker15. Syv av arbeidspakkene er 
faseavhengige og vil dermed ikke vare gjennom hele prosjektperioden. Den åttende, 
prosjektledelse (H), er fase uavhengig, i den forstand at den vil være gjennomgående. 
 
De to første arbeidspakkene, som var å finne prosjekttema og utarbeidelsen av forrapporten, er 
gjennomført og nå ferdigstilt. Som forventet opplevde jeg utfordringer med å finne en passende 
tilnærming til prosjektet, en som kunne gi meg en bredere forståelse og et utgangspunkt for å 
gå dypere i masteroppgaven etter jul. 
 
Presentasjonen av forrapporten skal skje 29.september for fordypningen i prosjektledelse, noe 
som vil kunne gi meg innpill og tips relatert til det videre arbeidet med prosjektet.  
 
I arbeidspakkene litteraturstudium, spørreundersøkelsen og kartlegging ved intervjuer er både 
de mest arbeidskrevende arbeidspakkene tidsmessig og de fasene som har størst påvirkning på 
måloppnåelsen for prosjektet. Og da jeg er avhengig av andre for å kunne få gjennomført 
spørreundersøkelsen, ser jeg på det som essensielt at jeg setter i gang denne på et så tidlig 
stadium som mulig, slik at jeg slipper å vente på tilbakemeldingene etter at jeg har gjennomført 
litteraturstudiet.  
 
Av hensyn til erfaring fra tidligere prosjekter kommer jeg til å gjennomføre fasene D til F 
parallelt slik at jeg på en enklere og mer effektiv måte kan måle fremdriften min ut i fra 
utarbeidelsen av stammen til rapporten. Utarbeidelsen av rapporten vil foregå fra 
ferdigstillelsen av forrapporten og frem til innlevering. Rapporten skal være ferdig utarbeidet til 
den 5.desember, slik at jeg både får lest korrektur og kontrollert måloppnåelsen mens jeg enda 
har tid igjen til å gjøre noe med det. Ved å gjennomføre intervjuene (kartleggingen) før jeg 

                                                      
12

 Perkins, D. & Salomon, G.(2005)  
13

 Postholm, M.B. (2007)  
14

 Forelesningsfoiler av Samseth  
15

 Se WBS i forrapporten for denne oppgaven, vedlagt. 
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analyserer spørreundersøkelsen vil det være enklere å gå inn i intervjuene uten å være farget. 
Det samme gjelder ved å gjennomføre intervjuene før jeg analysere teorien i litteraturstudiet. 
 
En utfordring ved å gjennomføre intervjuene først vil kunne være at jeg ikke har grunnlag for å 
stille de riktige spørsmålene, derfor kommer jeg til å be de intervjuede om å få muligheten til å 
komme tilbake senere for noen oppklarende spørsmål. 
 
Prosjektledelsen vil også være særdeles viktig for måloppnåelsen. Dette fordi prosjektledelsen 
skal sikre at prosjektet oppnår målene det skal, også dersom disse justeres gjennom prosjektets 
gang. I tillegg skal prosjektledelsen sikre at rapporten inneholder det den skal og er ferdig til 
oppsatt tid. 
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3 Usikkerhetsstyring 

Her presenteres noen av litteraturens definisjoner på begrepet usikkerhet og hvorfor alle 
prosjekter i større eller mindre grad er beheftet med usikkerhet. For å kunne håndtere 
denne usikkerheten benyttes en usikkerhetsstyring satt i et system og en generisk prosess 
for styring av usikkerhet beskrives. Så presenteres de mest benyttede funksjonene i 
forbindelse med håndtering av usikkerhet, med fokus på roller og ansvar. Avslutningsvis 
blir prosjektkontorbegrepet beskrevet og de vanligste arbeidsoppgavene tillagt denne 
funksjonen presentert. 

Utviklingen (kap.1.1) peker i retning av økende grad av nye problemstillinger i 
arbeidsoppgavene. Disse nye problemstillingene medfører at en større andel av oppgavene 
løses i form av prosjekter, samtidig som det er en økende grad av kompleksitet og 
usikkerhet.  

3.1 Usikkerhet  

En ganske alminnelig oppfatning av begrepet usikkerhet er at det er fravær av nødvendig 
viten. Denne usikkerheten kan skyldes16 at verden forandrer seg, fremtiden er ny, naturen 
er uforutsigbar, mangel på data, feiltolkninger, sannsynlig kontra utenkelig tankemåte, 
samt at grunnforutsetninger er beheftet med feil. 

Prosjekter kan planlegges med realistiske mål og forutsetninger, og man kan etablere 
tidsplaner og kostnadskalkyler basert på tilgjengelig informasjon, kunnskap og erfaringer. 
Men prosjekter befinner seg i konstant utvikling og det er denne utviklingen som driver 
prosjekter fremover, noe som gjør at man får ny informasjon underveis og dermed må 
justere sine tidsplaner og kostnadskalkyler. I tillegg befinner prosjektet seg i omgivelser 
som påvirker prosjektet i positiv eller negativ retning på kursen for å nå sine mål. 

 
Figur 3-1; Usikkerheten og den tilgjengelige informasjonsmengden varierer gjennom prosjektets levetid. 

Usikkerheten vil variere gjennom prosjektet og den vil være størst i den tidlige fasen, der 
det er minst tilgjengelig informasjon (som vist i figur 3-1). Paradoksalt er det i den tidlige 

                                                      
16

 - (9) Fra Consept rapport nr 10. kap 1.2 
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fasen beslutningene som får størst konsekvenser fattes. Det er derfor viktig å være ekstra 
bevisst på dette fenomenet, fordi ved å redusere usikkerheten tidlig, reduseres både opp og 
nedsiden i forhold til måloppnåelsen for prosjektet. 

Formålet17 med håndtering av usikkerhet er å systematisk avdekke potensielle og reelle 
usikkerheter, for så å påvirke disse med tiltak på en måte som gjør at sannsynligheten for 
at prosjektet når sine mål øker. 

I analysen av prosjekter er det vanlig å skille mellom operasjonell og kontekstuell 
usikkerhet18. Operasjonell usikkerhet forbindes vanligvis med organiseringen og 
gjennomføring av prosjekter, som regnes å være uavhengig av den konteksten som 
prosjektet befinner seg i. Et kjennetegn ved denne typen usikkerhet er at den normalt 
reduseres etter hvert som prosjektet utvikler seg. Operasjonell usikkerhet kan til en viss 
grad bedres ved systematiske og realistiske planer. Den kontekstuelle usikkerheten 
assosieres med prosjektets omgivelser. Muligheten for å påvirke den kontekstuelle 
usikkerheten er begrenset fordi den er knyttet opp mot forhold som ligger utenfor 
prosjektets mandat og myndighetsområde. 

  
Figur 3-2; Begreper innen styring av usikkerhet19. 

Figur 3-2 illustrerer hvorledes de ulike begrepene innen arbeid med usikkerhet defineres. 
Usikkerhet eksisterer både i organisasjonen rundt prosjektet og i selve prosjektet. Med 
begrepet usikkerhetsledelse menes; både styring av usikkerheten som påvirker linje-
/moderorganisasjonen (kontekstuelt) og den usikkerheten som påvirker prosjektet 
(operasjonelt).   

I følge Ward og Chapman20 omfatter begrepet usikkerhetsledelse mer enn bare styring av 
risiko og muligheter, de legger også prosessene identifisering, håndtering, utvikling og 
implementering i begrepet. De peker på at det er viktig å forstå hva som kan være kilden 
til usikkerhetselementene, før en prøver å styre dem.  

Usikkerhetsledelse21 kan også ses på som det å ta konsekvensen av at usikkerhet eksisterer 
og ut fra dette gjøre vurderinger, beslutninger og tiltak. Ledelsesoppgavene kan være 
kulturbygging, miljøbygging, organisering, beslutninger og implementering av 
usikkerhetsledelse. 

                                                      
17

 Prosjekthåndbok for Forsvaret, PRINSIX. Kap 13.2 
18

 Prosjekt i tidligfasen av Knut Samset (2008). Kap 5.3 
19

 Kjell Austeng (M. fler 2006) 
20

 Ward og Chapman 2001 
21

 Kjell Austeng forskningsartikkel -2005-2 

Internt i 
prosjektet 
(operasjonelt) 

I linje-/moder-
organisasjonen 
(kontekstuelt (og 
operasjonelt)) 
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Innen temaet usikkerhetsstyring finnes betydelige mengder litteratur og denne litteraturen 
baserer seg i stor grad på ulike definisjoner av begrepene.  

3.2 Ulike typer usikkerhet 

Der er mange usikkerhetselementer som påvirker prosjektets mål, og disse kan sorteres og 
klassifiseres på flere forskjellige måter. Det kan være hensiktsmessig å skille på de ulike 
usikkerhetene etter hvilken type usikkerhet de representerer. Dette for å sikre at 
håndteringen av usikkerhetene øker prosjekts sannsynlighet for å oppnå målene innenfor 
kostnad, tid og ytelse.  

Som med mange andre temaer innenfor prosjektledelse er det mange forskjellige måter å 
kategorisere usikkerhetene på. Her presenteres noen ulike tilnærminger. 

Concept22 skiller på de ulike usikkerhetselementene hovedsakelig på tre måter. Den ene er 
hvilken type usikkerhet elementet representerer, som; muligheter eller risiki, 
estimatusikkerhet eller hendelsesusikkerhet, usystematisk eller systematisk usikkerhet. 
Concept skiller også på usikkerhetene ut i fra hvordan usikkerheten akkumuleres, om det 
er jevn usikkerhet, milepælsusikkerhet eller avtrappende usikkerhet. Det tredje metoden å 
skille usikkerhetene er å se på årsaken til usikkerheten, som kan være konseptuell 
usikkerhet, operasjonell usikkerhet, kontekstuell usikkerhet og scenariell usikkerhet. 

 
Figur 3-3; Prosjektledelse og usikkerhet.23   

Figur 3-3 er en modell utviklet av Project Management Institute (PMI) og skal vise hvilke 
usikkerheter som påvirker prosjektet. Her er de delt inn i 8 områder, som hovedsaklig 
består av mål for prosjektet, arbeidsprosesser og rammefaktorer. 

                                                      
22

 Fra concept rapport nr 10 (2005)  
23

 Hentet fra PMI 
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Figur 3-4; Det totale usikkerhetsbildet.24 

PRINSIX sin definisjon av usikkerhetsbildet er presentert i figur 3-4. PRINSIX skiller 
usikkerhetsbildet i 3 typer usikkerhet; intern, ekstern og ekstrem. Som en kan se av den 
horisontale pilen nederst i figuren, er det en gradvis mindre mulighet for å styre usikkerhetene fra 
intern til ekstern til ekstrem. Denne fremstillingen gjør det oversiktlig å sortere de ulike 
usikkerhetene. Den interne usikkerheten oppstår i en organisasjon eller i prosjektet som følge av 
at prosjektet initieres. Denne usikkerheten har prosjektet stor påvirkning på og gode muligheter 
for å påvirke. Ekstern usikkerhet er usikkerhet som oppstår som følge av at prosjektet planlegges 
og gjennomføres sammen med eksterne aktører. Denne typen usikkerhet kan ikke håndteres i sin 
helhet av prosjektet. Ekstrem usikkerhet er usikkerheter som i annen litteratur tidvis omtales som 
katastrofer. Usikkerhetene preges av lav sannsynlighet for å inntreffe og en alvorlig konsekvens.  

3.3 Usikkerhetsstyring  

Begrepet usikkerhetsstyring25 kan defineres som identifisering, analyse og håndtering av 
usikkerhet i prosjektet, samt å implementere forbedringstiltakene. Formålet26 med 
usikkerhetsanalyser er å tegne et kart som stemmer med terrenget, og som skal være grunnlag 
for beslutninger om veien fram til målet.  
Håndteringen av usikkerhet skal gjennomføres som en kontinuerlig prosess, og den bør 
utføres på en slik måte at den til en hver tid har størst mulig måloppnåelse som fokus. Alle 
prosjekter har både mål og krav, og ut ifra disse styres usikkerhet på et overordnet nivå. 
Det vil derfor være slik at usikkerhetsstyringen oppleves ulikt i organisasjonen, avhengig 
av hvilket nivå og hvilken posisjon en sitter i. På samme måte vil det som oppfattes som 
usikkerhet og som en kjempe utfordring nede i organisasjonen, ikke oppleves som noen 
usikkerhet av betydning i toppen.  

Det finnes et utall ulike prosesser for styring av usikkerhet, noe som gjenspeiler de mange 
aktørene innenfor dette temaet i markedet. Selv om forskjellene er mange, er det også 
mange av dem som har betydelige likhetstrekk. Dette kan i stor grad skyldes de 
internasjonale og norske standardene som er utarbeidet på området.  

                                                      
24

 Hentet fra Veiledning i Håndtering av usikkerhet i PRINSIX. Kap 1.4. 
25

 Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter. NSP, SINTEF - 2008 
26

 Fra foiler utarbeidet av sintef v/ Agnar Johansen. 
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Figur 3-5; Usikkerhetsstyring.27 

Modellen over er en generell modell for gjennomføring av usikkerhetsstyring. Modellen er 
delt i fire trinn, identifisering, kvantifisering, utvikling av tiltak og oppfølging av tiltakene.  

Norsk Senter for Prosjektledelse sitt prosjekt PUS28 har utarbeidet en generisk prosess for 
styring av usikkerhet. Prosessen er utarbeidet på grunnlag av tre ulike modeller 
risikostyring internasjonalt, samt risikostyringen i staten. Grunnen til at disse fire 
prosessene er valgt er at de både har mye likt, samt at de en noe ulik innfallsvinkel. 

 

Figur 3-6; Generisk prosess for usikkerhetsstyring i prosjekter29  

Det første trinnet gjennomføres tidlig i prosjektet. Trinnene 2-4 er kontinuerlige prosesser 
som går fra trinn 1 er gjennomført til prosjektet er ferdigstilt. Det siste trinnet, 
evalueringen, vil ofte gjennomføres både underveis i prosjektet og når prosjektet er ferdig. 

                                                      
27

 Fra forlesningsfoiler i emnet Prosjekteringsledelse (2008) på NTNU.  
28

 Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter. NSP, SINTEF - 2008 
29

 Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter. NSP, SINTEF – 2008. 
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Parallelt med prosessen er det viktig å dokumentere håndteringen av usikkerhetene i 
prosjektet, her skissert ved trinn 6.  

Modellen har inkludert kommunikasjon som en viktig parameter for å håndtere 
usikkerheten. Spesielt er kommunikasjonen med prosjekteier viktig, men også hvordan 
prosjekteier involveres og deltar i prosessen. 

Johansen30 (m-flere 2008) har utviklet en ny firetrinns modell for usikkerhetsstyring som, 
ble presentert i Roma i september, syntes å være mer detaljert og beskrivende enn mange 
andre usikkerhetsstyringsmodeller. Modellen er tydelig på både styring av muligheter og 
risiki. Den er delt inn i trinnene; planlegging, analyse, håndtering og overvåkning (eng. 
planning, perform analysis, handling and monitoring). Det som er spesielt med modellen 
er at den tar hensyn til at personer kommer fra ulike organisasjoner og kulturer. 
Sannsynligheten for at de ulike personene interpreterer impulser er stor, det tas derfor 
kulturelle og sosiale ulikheter. 

 
Figur 3-7; Styring og analyse av muligheter og risiki.31 

 

                                                      
30

 Fra artikkelen “Living uncertainty: Experiences from two large construction projects”, Johansen m fler, NSP/PUS (2008). 
31

 Fra artikkelen ”From Protective to Offensive Project Management”, Johansen og Rolstadås, SINTEF/NTNU, 2008 
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Figuren over illustrerer hvordan styringen av usikkerheten påvirker resultatet. Det røde 
feltet er usikkerhetene som har en negativ konsekvens for prosjektets måloppnåelse, kalles 
risiki. Feltet som påvirker målene med positive konsekvenser har en grønn farge og blir 
omtalt som muligheter. Det røde og grønne feltet representerer den taktiske 
usikkerhetsstyringen, foregår på prosjektnivå og håndterer operasjonell usikkerhet. Det 
grå feltet er det strategiske usikkerhetsstyringen. Det strategiske usikkerhetsstyringen kan 
foregå på prosjektnivå, men vil fortrinnsvis skje på konsernorganisasjonsnivået. Det hvite 
ytterste feltet er den kontekstuelle usikkerheten.  

Det er vesentlig større potensiell opp- og nedside i begynnelsen av prosjektet, og summen 
av opp og nedsiden er den totale usikkerheten. Det er også viktig å være observant på at 
det ved ferdigstillelsen av prosjektet fortsatt er kontekstuell usikkerhet, og da er gjerne 
nedsiden betydelig større enn oppsiden. Dette skyldes at det er sjelden at forholdene rundt 
prosjektet plutselig endrer seg til fordel for prosjektet etter ferdigstillelse. 

 
Figur 3-8; Styringssløyfen tilpasset usikkerhetsstyring i et eierperspektiv32. 

Figuren over er utviklet fra Westhagens styringssløyfe av 1995 om prosjektstyring og er 
tilpasset usikkerhetsstyring i et eierperspektiv. Den beskriver tre viktige perspektiver på 
usikkerhet, samfunnsperspektivet, eierperspektivet og prosjektperspektivet. Det vil kunne 
være stor forskjell på hva eier og prosjektet opplever som usikkerhet. 

Samfunnsperspektivet (pil 1) er kontekstuell usikkerhet, som vil påvirke målene, 
virkningen og relevansen til prosjektet. Den kontekstuelle usikkerheten er illustrert ved 
den rød skyen. Eierperspektivet er (pil 2) vil påvirke målene, virkningen og relevansen til 
prosjektet, som i samfunnsperspektivet. I eierperspektivet vil det både opptre operasjonell 
og kontekstuell usikkerhet. Det siste perspektivet, prosjektperspektivet (pil 3), påvirkes av 
usikkerhet i tid, kostnad og kvalitet eller ytelse. For prosjektet er det i hovedsak 
operasjonell usikkerhet, men prosjektet må forholde seg til og ha strategier for den 
kontekstuelle usikkerheten i tilegg. 

                                                      
32

 Fra foiler om usikkerhetsstyring av Agnar Johansen i NSP/PUS - 2006 
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3.4 Organisering av prosjekters usikkerhetsstyring 

Håndteringen av usikkerhet er en kontinuerlig prosess og skal fremskaffe og vedlikeholde 
et realistisk styrings og beslutningsgrunnlag. Den består av identifisering, analyse og 
oppfølging av usikre forhold, alt for å kunne kontrollere de mulige konsekvensene for 
prosjektet. Oppfølgingen kan bestå av å gjennomføre tiltak for og utnytte muligheter, 
redusere risiko, akseptere usikkerhet eller for å overføre usikkerhet. 

Roller og ansvar 

Prosjekter er som diskutert tidligere i rapporten naturlig beheftet med usikre forhold som 
påvirker prosjektets mål og rammer i positiv eller negativ retning. For å sikre at prosjekter 
når målene som er satt innenfor rammene er det derfor viktig å håndtere usikkerhetene på 
en systematisk og ressurseffektiv måte. Dette gjøres blant annet ved å etablere en 
prosjektorganisasjon som ivaretar alle oppgavene som må gjennomføres. For å sikre at 
oppgavene blir ivaretatt er viktig å avklare roller og ansvar tidlig i prosjektet.  

Prosjekter kan ha veldig ulike mål, behov og rammer, og de gjennomføres derfor på 
forskjellige måter og med ulike prosjektorganisasjoner. Prosjektenes organisasjon og 
arbeidsmåte tilpasses det enkelte prosjekt og derfor vil det sjelden være en lik fordelig av 
roller og ansvar. 

Her presenteres de viktigste rollene33 i forbindelse med håndtering av usikkerhetene, og de 
vanligste definisjonene av dem. 

Prosjekteier er bestiller av prosjektet og blir derfor kalt oppdragsgiver. I byggeprosjekter 
er prosjekteier kalt tiltakshaver etter Norsk Standard. Eikeland (2007) bruker en definisjon 
der prosjekteier er den juridiske eier av prosjektet og derfor den personen som har 
eieransvar og rettighetene til prosjektet. Samtidig bærer da prosjekteier også all risiko for 
prosjektet. Prosjekteier må derfor sørge for at prosjektets organisasjon er bevisst på 
usikkerheten og evner å håndtere den. For å sikre dette er det viktig at han har fokus på 
dette selv og at dette fokuseres på innledningsvis slik at gode systemer og rutiner for 
håndteringen er på plass i prosjektgjennomføringen.  

Prosjektleder beskrives ofte som prosjekteiers representant som er engasjert for å lede 
gjennomføringen av prosjektet, og som på den måten bærer ansvaret for usikkerheten i 
den daglige driften. Denne definisjonen er sammenfallende med definisjonene fra Norsk 
Standard34 som nyttes i byggeprosjekter. I byggeprosjekter er det derimot også vanlig at 
både tiltakshaver og entreprenør har hver sin prosjektleder. Dersom det er et stort prosjekt 
er det heller ikke uvanlig at de begge også har en eller flere bygge-/anleggsledere. Det er 
vanlig at prosjektlederen delegerer eller overfører håndteringen av usikkerhet til andre 
aktører i prosjektet, men han har fortsatt det overordnede ansvaret for alt arbeidet med 
usikkerhet, og da spesielt tiltakene som blir iverksatt. 

De aktørene som får overført usikkerhet til seg, i praksis blir de betalt for å bære 
usikkerheten, blir kalt usikkerhetseiere. Dette er ikke et utbredt begrep, men det fungerer 
godt som et samlebegrep på de aktørene i prosjektet som får ansvar for usikkerhet utover 
prosjekteier og prosjektleder. Et typisk eksempel på en usikkerhetseier vil kunne være en 
leverandør eller underleverandør. En heldig effekt ved å overføre usikkerheten vil være å 
redusere egen usikkerhet, samt at en gjerne overfører den en som har enda større 
påvirkning på gjennomføringen av delprosessen enn det prosjekteier/prosjektleder har 
selv. 

                                                      
33

 Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter. NSP, SINTEF - 2008 
34

 Gjeldende NS 8401 og NS 8404 
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I tillegg til aktørene nevnt over vil det være flere roller som kan bidra i arbeidet med 
håndteringen av usikkerhet, men disse vil ikke eie usikkerhet på samme måte.  

I mange prosjekter vil prosjektet være så komplekst eller omfattende at prosjekteier 
engasjerer en styringsgruppe35 for å ivareta prosjekteier rollen for ham. Dette er vanlig der 
prosjektet går på tvers av organisatoriske grenser. Styringsgruppen kan settes sammen av 
mennesker som til sammen besitter kompetanse som i mye større grad kan fatte de riktige 
beslutningene enn det en enkelt prosjekteier kan. 

Noen organisasjoner som jobber mye med prosjekter har egne grupper eller avdelinger 
som jobber med forvaltning, drift og utvikling av organisasjonens prosjektkompetanse. 
Denne kompetansen kan både være en intern ressurs og leies inn ved behov i form av 
konsulenter. Disse kalles vanligvis prosjektkontor, men kan også omtales som sekretariat 
eller være organisert under en Forskning og utviklingsgruppe (FOU) eller Strategisk 
personalledelse (eng. Human Resource Management - HRM). I disse prosjektkontorene er 
kompetansen for organisasjonens prosjektstyringsmodell samlet. Oppgavene vil variere 
fra organisasjon til organisasjon, men prosjektkontoret har ofte i oppgave å forvalte, drifte 
og utvikle organisasjonens prosjektkompetanse. 

For å bistå prosjektledelsen i arbeidet med usikkerhet er det ikke uvanlig at en 
usikkerhetsrådgiver blir utlånt som ressurs fra prosjektkontoret. Usikkerhetsrådgiveren har 
ansvar for å legge til rette for arbeidet med usikkerhet. Dersom organisasjonen ikke har 
funksjonen prosjektkontor eller dersom kapasiteten til usikkerhetsstyring ikke er 
tilgjengelig, benyttes det gjerne ekstern ekspertise, i form av innleide konsulenter. 
Usikkerhetsrådgiveren kan dermed være i prosjektorganisasjonen, i linje organisasjonen 
eller være ekstern. Eksterne rådgivere har i de fleste tilfeller spesialisert seg på 
usikkerhetsstyring og risikohåndtering. En annen fordel ved disse er at de ved å stå utenfor 
prosjektet kan være objektive36 til usikkerhetene dersom de engasjeres for en lengre 
periode. En av fordelene vil også kunne være en av utfordringene, fordi ved å være innleid 
kan det være vanskelig å få formell myndighet utover deres faglige tyngde og ekspertise 
som rådgivere.   

I tillegg til de som har ansvaret for usikkerheten og de som er engasjert for å jobbe spesielt 
med usikkerhet, bør også prosjektmedarbeiderne være bevisst på arbeidet med usikkerhet. 
Det er viktig at de som jobber med prosjektet daglig oppdaterer usikkerhetene slik at det 
alltid foreligger et realistisk beslutningsgrunnlag. Samtidig som at prosjektmedarbeiderne 
bør inkluderes, bør også leverandørene ta del i usikkerhetsarbeidet. Fordi de på samme 
måte som prosjektmedarbeiderne sitter med prosjektet daglig og derfor har gode 
forutsetninger for å si noe om hvor usikkerhetene ligger og hvor store de kan sies å være. 

Olsson og Klakegg skrev en forskningsrapport i mai 2008 i forskningsprogrammet 
Concept, som omhandler modell for prosjekteierskap i offentlig sektor.  

                                                      
35

 Prosjektarbeid av Grude og Andersen. 3. opplag 2004 
36

 Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter. NSP, SINTEF - 2008 
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Figur 3-9; Modell for offentlig prosjekteierskap i investeringsprosjekter i offentlig sektor37. 

I modellen (Figur 3-9) presenteres ulike strategiske og taktiske eierskapsfunksjoner inn i 
en funksjonsmatrise, som viser hvilken rolle de har i prosjektet. Modellen er utarbeidet 
etter at det er observert at eierskapet i prosjekter ikke alltid er så lett å definere som det 
beskrives i deler av litteratur. Modellen skiller mellom 3 strategiske og 5 taktiske 
eierskapsfunksjoner. Den belyser utfordringer rundt eierskapsperspektivet. Utfordringen 
knyttes til hvilke eiere en skal se på eierskapet til og hvilket fokus de ulike eierne har på 
usikkerhetene. Modellen er utarbeidet etter en analyse av flere store statlige 
investeringsprosjekter, blant dem anskaffelsen av Forsvarets nye Missil og torpedobåter 
(MTB), Skjold-klassen. 

3.5 Prosjektkontor (Project Management Office) 

Prosjektkontor er et begrep som har kommet de senere årene, og som har blitt benyttet i 
store organisasjoner som gjennomfører store og komplekse prosjekter. De har funnet det 
nyttig å samle funksjonene som bidrar til samordning og forvaltning av selskapets 
kompetanse og metoder for prosjektarbeid. 

Definisjonen under er hentet fra forskningsrapporten ”Organisering av prosjektkontor i 
større selskaper”, og illustrerer godt hva et prosjektkontor kan være; 

 
Hva som inngår i oppgavene til et prosjektkontor vil variere fra organisasjon til 
organisasjon. Ofte vil de forvalte metodene for prosjektledelse, opplæringen av 
prosjektleder, erfaringsoverføring, samt yte støtte til prosjekter som moderorganisasjonen 
har helt eller delvis ansvar for å utføre. 

 

 

                                                      
37

 Artikkel i bladet Prosjektledelse av Consept programmet, ved Olsson og Klakegg (2008). 

”En systematisk koordinering og enhetlig ivaretakelse av noen sentrale 
prosjektrelaterte oppgaver som et virksomhetsansvar”. 
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Oppgaver for et prosjektkontor 

Prosjektkontorene kan inneha mange funksjoner og utføre mange arbeidsoppgaver, som 
vil variere sterkt fra organisasjon til organisasjon. En av de viktigste oppgavene er å 
forvalte og utvikle felles policy, rutiner og prosedyrer for gjennomføring av prosjekter i 
organisasjonen. Disse skal danne organisasjonens grunnpilarer38. Gartner Group deler 
prosjektkontorets oppgaver inn i fem nøkkelfunksjoner, som vist i figuren under; 

 
 Figur 3-10; Prosjektkontorets fem nøkkelfunksjoner39 
 

I funksjonen standard metodologi samles alle prosjektverktøyene som benyttes som grunnlag for å 
måle utførelsen. Ressursevaluering er både estimeringen av behov for ressurser og oppfølgingen av 
forbruk av midler, tid og arbeidskraft opp i mot det estimatet som prosjektet ble besluttet 
gjennomført på bakgrunn av. I funksjonen, prosjektanalyse, vurderes måloppnåelse og behov, for å 
danne grunnlag for beslutninger om hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Samtidig blir 
prosjekter kontinuerlig evaluert og analysert underveis og etter at prosjektet er ferdigstilt for å 
kunne forbedre prosessene. Prosjektplanlegging gjennomføres sammen med prosjektkontoret, enten 
ved ledelse eller kun støtte av prosjektkontoret. Prosjektkontoret skal i mange tilfeller være med 
å styre prosessen og bør representere en konsistent praksis for alle fasene og sidene ved 
prosjektgjennomføringen.  

Prosjektkontorets oppgaver40 kan deles inn i to grupper. Den ene er de prosjektfokuserte 
funksjoner og de virksomhetsorienterte funksjonene. De prosjektfokuserte vil blant annet være å 
etablere standarder for prosjektledelse, definere og implementere rutiner og verktøy, gi assistanse 
ved prosjektoppstart og utføre usikkerhetsanalyser. Estimering, prosjektutvelgelse, belønning og 
anerkjennelse, dataintegrasjon og å legge til rette for kommunikasjon er typiske oppgaver 
innenfor de virksomhetsorienterte funksjonene. 

NSP41 i SINTEF peker på at et prosjektkontor i ulike organisasjoner vil kunne ha ulike 
funksjoner. Samtidig presenteres de vanligste funksjonene;  

Den første som presenteres er at prosjektkontoret yter prosjektstøtte til organisasjonens mange 
prosjekter. Med begrepet prosjektstøtte menes tidsplanlegging, prosjektplanlegging, 
kostnadskontroll, administrasjon og andre prosjektstøttefunksjoner. Det at prosjektkontoret bistår 
prosjektledelsen med disse støttefunksjonene har til hensikt å frigjøre prosjektledelsen til å 
fokusere på lederskapet og driften av prosjektet. 

Den andre funksjonen er dokumentasjon. Det genereres en betydelig mengde dokumentasjon 
igjennom alle prosjektets faser. Denne dokumentasjonen må oppbevares på en slik måte at alle i 
prosjektet har tilgang til den oppdaterte informasjonen om prosjektet. Dokumentasjonen brukes 
til å avdekke avvik og kostnadsoverskridelser, samt benyttes til evalueringer og 

                                                      
38

 Fra www.techrepublic.com – utviklet av Gartner Group (2001). 
39

 Fra www.techrepublic.com – utviklet av Gartner Group (2001). 
40

 Rad & Levin (2002)    
41

 Fra forskningsrapporten; ”Organisering av prosjektkontor i større selskaper”, NSP, SINTEF - 2004. 
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forbedringsprosesser i etterkant av prosjektet. For at dette skal kunne nyttes må det opprettes en 
database og denne må være lik for samtlige prosjekter i organisasjonens prosjektportefølje. 

Det påpekes også at endringskontroll er en funksjon som prosjektkontoret kan og bør bistå. 
Prosjektet er avhenging av at prosjektstøtten oppretter et system for overvåkning, kontroll og 
lagring av endringer. Kontoret skal fungere som en styringsenhet for endringskontrollen, noe 
som vil lette arbeidsmengden for prosjektlederne. 

For at det skal kunne fattes gode beslutninger er en avhenging av at beslutningsunderlaget er så 
realistisk som mulig42. For at ledelsen skal ha muligheten for å fatte gode beslutninger, må altså 
noen sørge for at oppfølgingen og rapporteringen til dem gir et til en hver tid godt 
beslutningsgrunnlag. For at prosjektledelsen skal unngå å drukne i arbeidsoppgaver, vil det 
kunne være hensiktsmessig om prosjektkontoret bisto også med dette. I tillegg bør 
prosjektkontoret følge opp usikkerhetene kontinuerlig i prosjektet. Dette kan gjøre ved å etablere 
en risikostyringsgruppe eller et annet fora for avdekking og behandling av usikre elementer. 

Prosjektet må ha oversikt over ressursbruk43, både hva som er forbrukt og hva som er 
tilgjengelig. Dette er også oppgaver som kan tilligge prosjektkontoret. For at dette skal kunne 
fungere effektivt er en avhenging av å ha tett kontakt med organisasjonens økonomiavdeling, 
noe som igjen vill tatt prosjektleders fokus bort fra den daglige oppfølgingen av produksjonen i 
prosjektet. 

Som nevnt tidligere bør prosjektkontoret44, som er organisasjonens base for prosjektkompetanse, 
drive både utvikling av rutiner, systemer, teknikker og verktøy. Samtidig som at kontoret bør 
være ansvarlig for drift og utvikling av prosjektkompetansen, bør det også være den som skal 
drive opplæringen innenfor området.  

Som en kan se av arbeidsoppgavene over, kan en tenke seg prosjektkontoret som en særdeles 
viktig støttespiller i å få prosjektet til å flyte effektivt. Dersom prosjektkontoret ikke har 
tilstrekkelig med kompetanse eller kapasitet vil disse arbeidsoppgavene enten bli neglisjert eller 
bli en hindrende faktor for fremdriften av prosjektet, noe en bør være var på, spesielt som 
prosjekteier.  

                                                      
42

 Fra ”Vurdering av prosjekteierskap i Forsvaret” av John A. Korsnes 
43

 Fra ”Vurdering av prosjekteierskap i Forsvaret” av John A. Korsnes 
44

 Fra forskningsrapporten; ”Organisering av prosjektkontor i større selskaper”, NSP, SINTEF - 2004. 
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4 Prosjektkultur 

”Kultur” begrepet er i dagens samfunn et populært begrep og blir benyttet i mange ulike 
kontekster, innledningsvis i dette kapittelet blir kulturbegrepet belyst. Deretter blir fenomenet 
organisasjonskultur beskrevet og det blir presentert at organisasjonskulturen kan bestå av 
artefakter, verdier og normer og grunnleggende antakelser, samt hva disse kan vise seg i form 
av. En organisasjonskultur kan bestå av mange underkulturer, kalt subkulturer, som er avarter 
av den store organisasjonskulturen. Så blir begrepet prosjektkultur belyst, før det diskuteres om 
det er mulig å styre kulturen ved kulturutvikling. Til slutt blir prosjektkontorets rolle og 
påvirkning som utvikler av ny kultur beskrevet. 

4.1 Kultur 

Ordet kultur45 er avledet fra det latinske ordet colere, som betyr å dyrke, bearbeide eller kultivere.  

Andre hevder at kulturbegrepet46 representerer en integrering av fagdisipliner som er sjelden i 
organisasjonsforskningen. Begrepet kultur har sitt opphav tilbake til antropologien, men har i de 
siste årene blitt benyttet både direkte og indirekte i studien av sosiale systemer i sosiologien. I 
tillegg trekkes sosialpsykologien sterkt inn av konkretiseringen av begrepet, som i definisjonen 
som benyttes i Wikipedia; ”Kultur47 er også til en viss grad holdninger, verdier og normer som er 
rådende hos en viss gruppe mennesker eller en organisasjon. Det brukes spesielt for å betegne 
menneskelig aktivitet i samfunnet, til forskjell fra natur.” 

Det finnes mange definisjoner på hva kultur er og hva kulturbegrepet står for, og det er også lite 
som tyder på at det fra antropologiens tid fantes noe kulturbegrep som det kunne enes om. Dette 
underbygges av Kroeber & Kluckhohns oppsummering av 164 definisjoner av kultur. Selv om 
ingen av disse definisjonene er identiske er det mange av dem som er så like at de kan 
klassifiseres sammen. 

Bang viser til at det virker som om mange antropologer nå velger å definere kultur som kognitive 
systemer, mens atferds- og interaksjonsmønsteret i et samfunn eller en gruppe mennesker 
benevnes som sosiokulturelle systemer. 

Selv om det ikke synes som om det vil enes om noen definisjon av begrepet kultur, er populær 
definisjonen48: ”Kultur er måten vi gjør tingene på her hos oss.” Denne lite sofistikerte 
definisjonen av kultur, kan lett trekkes over i organisasjonskultur begrepet. 

4.2 Organisasjonskultur 

En organisasjon49 defineres som et sosialt system som er konstruert for å nå et bestemt 
mål. Samtidig er fellestrekk ved organisasjoner at de skal nå et fastsatt mål. Hvordan de 
skal nå målene vil avhenge av hvilke mål de er satt for å oppnå.  

”Organisasjonskultur er et mønster av grunnleggende antakelser utviklet av en gitt 
gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern 
integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant, og som 

                                                      
45

 Fra ”hvordan organisasjoner fungerer”, av Jacobsen og Thorsvik (2001) 
46

 Organisasjonskultur av Henning Bang, Tano og Aschehougs forlag 2004. 
47

 Hentet fra http://no.wikipedia.org/wiki/Kultur  
48

 Deal & Kennedy (1982), paper 4. 
49

 Bakka, J. F., E. Fivelsdal og O. Nordhaug (2004): Organisasjon og ledelse. Cappelen / Akademisk Forlag 



TBA4530 - høst 2008  Stud.tech. Jeppe Raaholt 

”Kulturanalyse av styring av usikkerhet i Forsvarets investeringsprosjekter” 

         

23 

derfor læres bort til nye medlemmer som riktige måten å oppfatte på, tenke på og føle på i 
forhold til disse problemene.”50 

Overnevnte definisjon, som er hentet fra Schein, har fire svært sentrale punkter51. Dette 
har gjort den til en referanse som ofte nyttes i forbindelse med definisjoner av 
organisasjonskultur. Det første punktet er at en gitt gruppe deler et mønster av 
grunnleggende antakelser. Det andre er kulturen er knyttet til læring av både ekstern 
tilpasning og intern integrasjon. For det tredje er det viktig for opprettholdelsen av 
kulturen at den oppfattes som sann, i praksis vil kulturen utvikles slik at de grunnleggende 
antakelsene som oppfattes som gale vil bli fjernet eller endret. Det siste punktet som 
påpekes er at den eksisterende gruppen vil overføre kulturen til nye medlemmer som blir 
innlemmet i gruppen.  

Schein beskriver kulturen på ulike nivåer, som vist i figuren under.  

 
Figur 4-1: Kulturelle nivåer52 

Artefaktene er de eneste elementene av kulturen som er synlige, og som dermed kan 
observeres. Verdier og normer og de grunnleggende antakelsene representerer nivåer som 
er inne i hodene på medlemmene i organisasjonen. Organisasjonskulturen53 kan 
sammenlignes med et isfjell og der er artefaktene toppen av isfjellet. 

Artefakter 

Disse elementene av kulturen kalles gjerne kulturuttrykk. Kulturuttrykkene er 
observerbare produkter som resultat organisasjonens kultur og kan derfor kalles for 
kulturbærere54. De kan ikke dirkete leses av til å representere organisasjonens kultur, men 
må først tolkes og settes inne i den betydning de har i den gjeldende organisasjonen. Når 
en ikke kjenner organisasjonen, kan en komme til skade for å feiltolke de synlige 
kulturuttrykkene. Selv om kulturuttrykkene kan gi oss et bilde av hvorledes kulturen 
kunne tenkes å være er det ikke tilstrekkelig å tolke kulturen kun på bakgrunn av de 
synlige uttrykkene. Berg & Luckmann (1979) kaller kulturuttrykkene objektiveringer av, 
fordi de blir til en objektiv virkelighet når de blir fortolket av et enkeltindivid. I tillegg til 
kulturuttrykkene vil historiene, språket, ritualene, organiseringen og struktur også virke 
opprettholdende på den kulturen som eksisterer i organisasjonen. 

Kulturuttrykkene kan deles i adferdsuttrykk, verbale uttrykk, materielle uttrykk og 
strukturelle uttrykk. 

Adferdsuttrykk  

Disse uttrykkene kan representeres ved handlinger og adferd, som hvordan nedskjæringer 
gjennomføres til hvordan to kolleger prater til hverandre. Spennet er stort og 
påvirkningskraften fra disse uttrykkene kan være stor på organisasjonen. Et annet 

                                                      
50

 Fra Organizational Culture and Leadership, EH Schein (1985:9),  San Francisco 
51

 Hvordan organisasjoner fungerer, av Jacobsen og Thorsvik (2001) 
52

 Hvordan organisasjoner fungerer, av Jacobsen og Thorsvik (2001) 
53

 Organisasjonskultur av Henning Bang, Tano og Aschehougs forlag 2004. 
54

 EH. Schein – organisasjonskultur og ledelse, kap 1 – 3, Oslo Mercuri Media Forlag 1987 
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adferdsuttrykk finner vi ved uttrykte følelser. Gjennom hvor mye følelser som tillates å 
vise i organisasjonen kan man danne seg et bilde av hvordan konflikter håndteres. 

Verbale uttrykk 

Verdier som er viktige for en organisasjon kommuniseres gjerne i form av historier, myter 
og legender. Flere kulturforskere mener at myter og legender har en helt spesiell funksjon 
som opprettholder av kulturen, dette fordi de har en stor påvirkning på de nye 
medlemmene i organisasjonen. Det vil variere hvor ”sanne” historiene er, men uansett vil 
de over tid bli tilpasset for å uttrykke noen av de kulturelle elementene i organisasjonen. 
På samme måte som med myter og legender, vil et eget språksystem utvikles i 
organisasjoner. Dette består av både språk, sjargong og humor, og hjelper medlemmene 
med å forholde seg til hverandre. Etter en stund i organisasjonen vil så medlemmene vite 
hvilke vitser som skal fortelles og hva det er meningen at en skal le av. I Forsvaret er det 
uttalt av mange at forsvarets interne bestillingssystem (Remedy Kos) ikke fungerer som 
det skal og at ting har blitt unødig tungvindt, fordi helikopter løft og kaffe bestilles på 
samme måte. Dette understrekes ved uttalelser som; ”jeg skal bestille fruktkurv i Remedy 
Kos i dag, så da går både økten etter lunsj og noen timer med overtid”. Hvilke uttalelser 
som er tillatt og ikke reguleres av de uttalte verdier, normer og holdninger. 
Organisasjonens medlemmer merker tidlig hva som det er ”korrekt” å mene og hva det 
ikke er lov å si. En skal være klar over at det kan være stor forskjell på de uttalte og de 
etterlevde virkelighetsoppfatningene. 

Materielle uttrykk  

De materielle uttrykkene kan være objekter og ting. Disse gjenstandene kommuniserer et 
budskap til medlemmene om standarden i organisasjonen. Dette kan være presentasjon av 
resultater i form av tidligere prosjekter eller hvilket arbeidsantrekk formelle og uformelle 
ledere i bedriften benytter. På samme måte kan en åpen kontordør tenkes å være et symbol 
på at det er bare å komme inne dersom en har noe på hjertet, til hvem som har egen 
kaffetrakter eller printer og hvem som har den største stolen. Fysisk struktur og arkitektur 
representert ved kontorlandskapet eller bygningens arkitektur, kan både gjenspeile og 
være med å opprettholde kulturen. I Forsvaret er det mange steder adskilte messebygg 
(matsaler) for befal og mannskap, noe som er med på opprettholde befalskulturen. 

Strukturelle uttrykk. 

Noen handlingsmønster i organisasjonen gjentar seg år etter år, dette kan være ritualer, 
prosedyrer og seremonier. Disse er med på å dyrke frem hva som betyr noe for 
organisasjonen, da de gjentar budskapet hele tiden. Rekrutterings- belønnings- og 
karrieresystemer er med på å opprettholde kulturen, fordi organisasjoner tenderer til å 
rekruttere medlemmer som passer inn den eksisterende kulturen. Derfor kan en se på 
hvilke ansatte som avanserer raskt, og sammenligne bakgrunnen deres, stillinger de 
besitter og hva de har oppnådd. 

Verdier og normer. 

Verdier er i følge Schein at man tar en beslutning om hva som er bra og hva som er dårlig. 
En verdi kan komme til uttrykk ved at organisasjonens medlemmer tenderer til å 
foretrekke en tilstand over en annen. Det er ofte at det antas å være en klar sammenheng 
mellom verdiene som uttales og de grunnleggende antakelsene. Samtidig er det forskere55 
som peker på at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom hva en person uttrykker 
og tror om de verdier som styrer hans egen adferd.  

                                                      
55

 Hvordan organisasjoner fungerer, av Jacobsen og Thorsvik (2001) – kap 4. 
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I samhandling mellom mennesker er normer en faktor som reduserer usikkerheten og som 
gjør at en ofte unngår misforståelser. En definisjon56 er at; ”verdier er abstrakte idealer, 
mens normer er bestemte prinsipper eller regler som mennesker forventes å følge”. Det er 
vanlig at det følger med sanksjoner eller konsekvenser, dersom et medlem ikke følger 
normene i organisasjonen.  

Grunnleggende antakelser 

Som en ser av Scheins definisjon av kultur, i kap.4.2, bygger denne hovedsakelig på 
grunnleggende antakelser som overført fra eksisterende til nye medlemmer. Disse 
antakelsene er noe som en sjelden er bevisst på, men som en tar som sannheter. Derfor vil 
disse antakelsene være særdeles viktige kulturbærere, også fordi det vil påvirke 
medlemmenes oppfatninger av alle forhold i organisasjonen og omgivelsene.  

4.3 Organisasjonskultur eller subkultur? 

Hittil så har begrepet organisasjonskultur blitt benyttet om noe som tilhører en hel 
organisasjon eller ikke deler av organisasjonen. Innenfor kulturforskningen57 blir dette 
omtalt som ”integrasjonsperspektivet”. Analyser gjort av forskere som deler dette synet 
viser vanligvis tre sammenfallende egenskaper58; medlemmene deler verdier og antakelser 
(konsistent), medlemmene har samme virkelighetsoppfatning (konsensus) og at 
organisasjonen er lederfokusert. Det motsatte av dette synet er 
”differensieringsperspektivet” som i kulturbeskrivelsen legger opp til en total motsetning 
av integrasjonsperspektivet. Fokus er dermed inkonsistens, mangel på konsensus og 
mange andre kilder enn ledelsen til kulturens innhold. 

Integrasjonsperspektivet fokuserer på organisasjonen som en enkelt kultur, mens 
differensieringsperspektivet fokuserer i større grad på de mindre og gjerne motstridende 
underkulturene, kalt subkulturer. Subkulturene er de underliggende kulturene eller 
delkulturene som deles av deler av organisasjonen. Disse ulike tilnærmingene slår ikke 
hverandre i hjel, men er til stor hjelp for å belyse kulturene og underkulturene. I alle 
organisasjonskulturer vil en finne et stort nettverk av underkulturer. Eksempelvis kan en si 
”den norske være måte”, ”Forsvarskulturen”, ”offiserskulturen”, ”kulturen til norske 
kompanisjefer” – for hver subkultur vil det være flere nye underliggende, helt til en 
kommer ned på enkeltindividet59. 

Schein60 hevder at kultur kan utvikles i en enhver gruppe, så lenge; gruppen har vært 
sammen lenge nok til å ha hatt problemer, har løst disse problemene, samt at den har 
overført måten gruppen løser problemer på til nye medlemmer. Med dette som 
utgangspunkt kan subkulturer dannes i alle fora, uavhengig av sjikt, bakgrunn og 
organisasjonstilhørighet. Dette blir i stor grad benyttet i Forsvaret, og da spesielt i 
lederutdanningene, fordi dette er sentralt i samhørighetsteorier i gruppedynamikk. I 
praksis gjennomføres dette forkledd i form av ”mestringskurs”, der lederemnene på alle 
nivåer, gruppevis skal gjennom ekstreme påkjenninger uten mat og søvn for i like stor 
grad utvikle gruppesamhørighet som å vise personlige egenskaper i stressede situasjoner. 

                                                      
56

 Giddens (1989:31) 
57

 Culture in Organizations, Three Perspectives, J. Martin, Oxford University Press 1992. 
58

 Organisasjonskultur av Henning Bang, Tano og Aschehougs forlag 2004. 
59

 Organisasjonskultur av Henning Bang, Tano og Aschehougs forlag 2004. 
60

 Coming to a new awareness of organizational culture, E.H.Schein, Sloan Management Review 1984.  
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4.4 Kultur innenfor prosjekter 

Innenfor organisasjonskultur er det gjennomført mye forskning de siste tiårene og det 
finnes derfor mye litteratur på området. For begrepet prosjektkultur er det derimot 
vanskelig å finne relevant litteratur. I prosjektet PUS skal det gjennomføres det en studie 
på dette temaet i arbeidspakke 05 ”Kultur og organisering”. Mangelen påpekes61 i 
artikkelen ”Project Management: A Cultural Literary Review”, der det hevdes at temaet 
prosjektkultur et område som er lite rapportert og diskutert innenfor 
Prosjektledelsesteorien. Selv om prosjektkulturen vil ha betydning for gjennomføringen av 
alle prosjekter. 

På samme måte som det er viktig for organisasjonsledere å forstå hvordan kulturen 
påvirker organisasjonen vil prosjektledere og medarbeidere kunne ha stor nytte av å forstå 
hvordan kulturen påvirker prosjektet. En økende grad av kompleksitet i prosjektene, 
kombinert med flere organiseringer som prosjekter vil kunne medføre økt forskning på 
temaet prosjektledelse og kanskje også prosjektkultur på sikt.  

I dag gjennomføres det prosjektledelsesutdanning ved mange utdanningsinstitusjoner, men 
tradisjonelt er det kun teknologiske og økonomiske fagdisipliner som tilbyr dette. Dette 
forholdet kan være en av årsakene til fraværet av forskning innenfor temaet prosjektkultur. 

For å si noe om kulturen i prosjekter har jeg valgt å ta utgangspunkt i begrepet 
organisasjonskultur, samtidig har jeg valgt å påpeke noen forhold som gjør 
prosjektkulturen spesiell på bakgrunn av prosjekt som arbeidsmåte. 

Kultur i prosjektorganisasjoner 

Utfordringene i prosjektkulturbegrepet kan sies å være todelt. En utfordring er at 
subkulturer som oppstår i prosjekter vil kunne begynne å dyrke sine egne idealer. Dette vil 
kunne medføre at subkulturen etter noe tid avviker mye både fra moderorganisasjonens 
kultur og fra den kulturen som det var tiltenkt at prosjektet skulle ha. En annen utfordring 
er at prosjektkulturer vil i mange sammenhenger være en smeltedigel for mange 
organisasjonskulturer, ved at prosjektmedarbeiderne tar med seg sin egen kulturelle 
bakgrunn inn i prosjektet. Dette vil også kunne medføre store utfordringer for den som 
skal forsøke å utvikle en hensiktsmessig kultur i prosjektet. 

Prosjektorganisasjoner skiller seg fra de tradisjonelle organisasjonene ved at de 
gjennomfører oppgaven en gang. Bortsett fra dette vil prosjektorganisasjoner kunne 
utformes veldig likt som de tradisjonelle organisasjonsformene. Dette forholdet kan tale 
for å se på prosjektkultur som en type organisasjonskultur, og at de to har flere 
likhetstrekk enn de har ulikheter. Det vil med denne forutsetningen være naturlig å 
forvente at prosjektkulturen er bygget opp på samme måte som organisasjonskulturen, 
med artefakter, verdier og normer og grunnleggende antakelser. 

Prosjektorganisasjoner skiller seg derfor også ofte fra vanlige og mer permanente 
organisasjoner ved at de er ”unge” organisasjoner. For nye organisasjoner vil kulturen 
kunne forventes å være mer varierende og lett påvirkelig enn det de er for eldre. Det kan 
derfor tenkes at det vil bli stilt strengere krav til prosjektledere innenfor utvikling av ny 
kultur. 

Det er to prinsipielt to forskjellige måter å se på kulturen i prosjekter på. Den ene ser på 
prosjektkulturen som kulturen til hele prosjektorganisasjonen. Eksemplifisert med et 
byggeprosjekt inkluderer dette både prosjekteringsgruppe og entreprenør med 
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underentreprenører. En annen, ikke uvanlig, tilnærming til prosjektkulturbegrepet i 
organisasjonen er å kun ta med prosjektleder, prosjekteringsgruppeleder og stabs-/ 
støttefunksjonene. Hvilken tilnærming som bør benyttes vil variere med hvorledes 
prosjektorganisasjonen ser ut, men det vil virke mer oversiktlig og ryddig å kun bruke 
nøkkelrollene i begrepet. 

4.5 Kulturutvikling 

Et spørsmål som har opptatt både organisasjonskonsulenter og ledere er; kan man påvirke eller 
kontrollere kulturen?  

Mye populærlitteratur om organisasjoner og organisasjonskultur forutsetter at kulturen kan styres 
i større eller mindre grad. Kokebøker og artikler med ”maler” for å endre kulturen selger i store 
opplag (Davis 1984 og Deal & Kennedy 1982). På den annen side er det kulturforskere som 
hevder at kultur ikke kan styres, men utvikles som en følge av alle prosesser og faktorer som 
påvirker organisasjonen (både eksternt og internt).  

Hvorledes organisasjonskulturen kan utvikles eller ikke syntes å avhenge av hvordan man 
definerer begrepet organisasjonskultur. De aller fleste vil hevde at definisjonen ligger mellom 
ytterpunktene; ”styringsverktøy for ledelsen” og ”uhåndterlig fenomen i organisasjonen”. Det er 
vanlig62 å hevde at kulturen vokser frem i organisasjonen og at den ikke er så lett å styre som det 
noe av populærlitteraturen skal ha det til. 

I litteraturen peker det på at det er mange måter man kan påvirke kulturen på, men det vil ofte 
være vanskelig å si på forhånd hvor mye utvikling påvirkningen vil kunne medføre. Deler av 
litteraturen går derfor ikke så mye inn på om kulturen kan styres eller ei, men heller hvilke deler 
av kulturen som kan påvirkes.  

Hvis vi tar utgangspunkt i de ulike kulturelle nivåene (Figur 4-1: Kulturelle nivåer i kap.4.2), ser vi at 
det vil være enklere å endre de synlige uttrykkene for kulturen (artefaktene) enn de 
grunnleggende antakelsene. Samtidig er det viktig å definere hva som er reelle faktorer som 
definerer eller preger kulturen. Er det å endre kontorlandskapet eller gjøre om statuttene til 
månedens ansatt kulturutvikling alene? Her vil det regjere forskjellige oppfatninger av hva som 
gjelder, uten at noe kan hevdes å være korrekt. Jeg mener at en kulturutvikling kan defineres som 
en varig endring av kulturen, uten at det menes at den ikke kan endres tilbake etter noe tid. 
Samtidig bør utviklingen være av en slik betydning at den vil ha en innvirkning på 
organisasjonen. For eksempel trenger ikke kulturen endres i nevneverdig grad selv om 
resepsjonen males om, noe som vil være et synlig forandring av et kulturuttrykk. 

Flere forskere er enige om at ledere syntes å ha en spesiell posisjon i utvikling av ny kultur i 
organisasjonen. Schein har sett på hvilke kanaler ledelsen har for utvikling av kulturen. De fem 
overordnede er;  

• Hvilke områder ledelsen rettes oppmerksomhet mot. 
• Hvordan ledelsen reagerer på kritiske hendelser. 
• Bevisst rollemodellering fra ledelsens side. 
• Belønningssystemer 

Seleksjons-, forfremmelses- og avskjedigelseskriterier. 

Disse kanalene har til felles at de er resultater av handlinger fra ledelsen, samtidig som de vil 
være synlige for organisasjonens medlemmer.  
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Hvorledes organisasjonens63 utforming og struktur er inndelt, og da spesielt hvor sentralisert 
makten er og langt det er mellom topp og bunn i hierarkiet. De synlige delene av organisasjonen, 
som systemer, rutiner og prosedyrer, er med på å bygge struktur og stabilitet rundt 
organisasjonens medlemmer. Hvordan organisasjonen utformer kontorlandskap og omgivelser 
vil også kommunisere det første inntrykket til besøkende og ansatte, og vil også påvirke kulturen 
på lengre sikt. Historier, legender og myter om begivenheter og mennesker vil være med på å 
knytte bånd mellom medlemmene og gi dem en felles historie. Ledelsens formelle uttalelser om 
organisasjonens filosofi og policy skaper en visjon om hvordan ledelsen ønsker å ha det i 
fremtiden.  

Det vil være naturlig å kunne tenke seg at prosjektkulturens påvirkelighet varierer gjennom 
prosjektets levetid. Prosjektets påvirkelighet vil i hovedsak kunne tenkes å deles i to faser; i 
starten av arbeidet i prosjektet før kulturen har blitt definert og etter at organisasjonen har satt seg 
og kulturen klart definert og kjent for alle medlemmene. Før kulturen kommet til uttrykk og blitt 
definert av alle i organisasjonen er den mer påvirkelig, enn etter at organisasjonen har fått 
arbeidet sammen en stund og kulturen er definert. Derfor vil det kunne være mulig å påvirke 
kulturen mest i oppstarten av et prosjekt. 
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 Hvordan organisasjoner fungerer, av Jacobsen og Thorsvik (2001) – kap 4. 
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5 Prosjektkontoret - for utvikling av ny kultur 

Dersom prosjekter skal lykkes med håndtering av usikkerhet er det viktig at det tenkes 
usikkerhetsstyring i hele prosjektet, og ikke at det plutselig innføres i mindre deler og aktiviteter. 
Det må med andre ord bli en del av prosjektets kultur og usikkerhetsfilosofi å tenke styring av 
usikkerhet i alle prosesser. For å kunne utvikle en hensiktsmessig kultur for usikkerhetsstyring i 
organisasjonen må alle i organisasjonen bidra, men funksjoner spiller en mer sentral rolle i dette 
enn andre. Det vil for eksempel være naturlig å anta at de som er mest involvert i 
usikkerhetsstyringen er de som har de største mulighetene for å påvirke kulturen. Samtidig vil 
prosjektkontor på ulike nivåer i organisasjonen ha ulike muligheter for å påvirke kulturen for 
usikkerhetsstyring i organisasjonen generelt og prosjektene spesielt. Og åpenbart har et 
prosjektkontor på konsernnivå bedre forutsetninger for å påvirke kulturen i hele organisasjonen. 
Videre i kapittelet skilles det ikke mellom prosjektkontor på ulike nivåer.  

Begrepet prosjektkontor er et ungt begrep også prosjektledelses sammenheng, derfor eksisterer 
det i dag lite, om noe, litteratur innenfor emnet prosjektkontorets rolle som utvikler av en 
funksjonell kultur.  

 

Figur 5-1; Fremstilling av toppledelse, eier, prosjektkontor og usikkerhetsanalysene 

Figuren fremstiller en sammenheng mellom toppledelsen, eierinteressene, prosjektkontor og 
prosjektet. Prosjektets utsikkerhetsstyring er illustrert ved den gjennomgående pilen, nederst i 
figuren. 

Det er flere måter at usikkerhetsstyring kan innføres i prosjekter, de mest vanlige presenteres her; 

1. Prosjektet (ved prosjektleder) føler et behov for usikkerhetsstyring. Prosjektet kan da enten ta 
kontakt med prosjektkontoret (prosess 1 i figur). Dersom de ikke opplever å få den støtten de har 
behov for hos prosjektkontoret kan prosjektet ta direkte kontakt med eksterne konsulenter. Her 
kan også prosjektkontoret ta kontakt med eksterne dersom de ikke opplever å ha kapasitet til å 
støtte prosjektet i den grad det er behov. 

2. En av eierinteressene (se figur 3-9) føler et behov for å stille krav til usikkerhetsstyringen i 
prosjektet. Dersom eierinteressene ønsker å stille krav vil de gå til prosjektleder, og deretter vil 
ha be om støtte slik som i pkt 1. 
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3. Prosjektkontoret stiller krav til usikkerhetsstyring i prosjektet. Dette kan de gjøre enten ved å 
følge opp usikkerhetsstyringen eller ved å yte støtte og på den måten få muligheten til å heve 
nivået. 

For å kunne lyktes med usikkerhetsstyringen må følgende forutsetninger64 være på plass; sterkt 
engasjement fra ledelsen, integrert prosess og eierskap, levende tiltaksplaner, synliggjøring av 
resultater, erfaringsoverføring og en god kultur for usikkerhetsstyring. Samtidig mener jeg det er 
de samme forutsetningene som ligger til grunn for å etablere eller utvikle formålstjenlig kultur 
for styring av usikkerhet.  

Det er særdeles viktig at prosjektkontoret får forankret i prosjektledelsen og hos prosjekteierne at 
det må usikkerhetsstyring til for å kunne lyktes med å nå målene for prosjektet. Det vil være 
tilnærmet praktisk umulig å gjennomføre usikkerhetsstyring uten at prosjektledelsen er med i 
prosessen, samtidig er det vanskelig for prosjektledelsen å drive en god usikkerhetsstyring 
dersom det ikke forankres hos prosjekteier. Da må prosjektledelsen styre ut i fra mandatet, som 
alene vil gi klare begrensninger ved endringer i prosjektet. 

Prosjektkontoret har som forvalter og utvikler av usikkerhetsstyringsprosessene store 
påvirkningsmuligheter for å kunne utvikle kulturen. Prosjektkontoret skal utvikle en ”Best-
practice” for organisasjonen og prosjektkontorets evne til å utarbeide gode verktøy og rutiner for 
å integrere usikkerhetsstyringen vil ha stor påvirkning på kvaliteten på usikkerhetsstyringen. 
Dersom usikkerhetsstyringen oppfattes som en ekstra arbeidsoppgave i tillegg til produksjonen 
vil det kunne være fristende å prioritere denne ned i perioder med stort arbeidspress.  

Planene for prosjektet må integrere usikkerhetsstyringen slik at tiltakene fremkommer som 
aktiviteter på aktivitetsplanene og de må holdes oppdatert til enhver tid. Prosessene må beskrive 
hvorledes verktøyene skal benyttes og hvordan resultatene skal implementeres i planene.  

Prosjektkontoret må synliggjøre gevinstene som oppnås med usikkerhetsstyringen og gjerne 
trekke frem gode eksempler ved å premiere medarbeidere. Premieringen vil få en enda større 
betydning som en symbolsk verdi dersom det er prosjektledelsen og prosjekteierne som 
gjennomfører den. Dette vil være med på bygge opp under de strukturelle uttrykkene (kap 4.2) 
som er en del av artefaktene i kulturen. Det er også viktig at nøkkelrollene går foran som gode 
eksempler for usikkerhetsstyring. 

Ved utarbeiding av utdanningsopplegget i organisasjonen er det viktig at det fokuseres på at 
usikkerhetsstyringen ikke er en parallell prosess til produksjonen, men en del av den. 
Prosjektkontoret må sikre både at det gjennomføres en god opplæring innenfor styring av 
usikkerhet, men også at det etableres rutiner som sikrer erfaringsoverføring i organisasjonen. For 
at organisasjonen skal kunne utvikle seg er viktig at prosjektkontoret legger forholdene til rette 
for at organisasjonen både sprer kunnskap og spiller erfaringer tilbake prosjektkontoret. På den 
måten blir ikke prosjektkontoret den eneste kilden for utvikling av usikkerhetsstyringen. 

Som beskrevet i kapittel 4.5 vil prosjektkulturens påvirkelighet kunne tenkes å variere gjennom 
prosjektets levetid. Derfor bør det skilles på før og etter at kulturen er klart definert i 
organisasjonen. Det vil være enklere å forme kulturen i en ung organisasjon enn i en eldre, og 
derfor er det viktig at usikkerhet blir fokusert på fra oppstarten av nye prosjekter. 

Det er jo slik med kultur og da også kultur for usikkerhetsstyring av alt som skjer i den gitte 
organisasjonen vil påvirke kulturen i større eller mindre grad. Derfor vil alt som prosjektkontoret 
foretar seg i organisasjonen kunne tenkes å utvikle kulturen til fordel eller til ulempe for 
organisasjonens evne til styring av usikkerhet. Her er derfor kun de forholdene som vil kunne 
tenkes å ha størst påvirkning på kulturen. 
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6 Forsvaret og usikkerhetsstyring 

Dette kapittelet er ment å gi leseren en grunnleggende forståelse av Forsvarets oppbygning og 
metode for styring av usikkerhet, slik at resten av rapporten leses slik den er tiltenkt. Her 
presenteres Forsvarets organisasjon, organisering av investeringsprosjekter, prosjektkontor i 
FLO og usikkerhetsstyringen i PRINSIX. 

6.1 Forsvaret i PUS 

Norsk senter for prosjektledelses prosjekt ”Praktisk styring av usikkerhet i et eier perspektiv” har 
utviklet effektmål for prosjektet som helhet.  

Formålet med prosjektet er å; 

”..skape resultater som kan påvirke kulturen i norske bedrifter i forhold til styring av usikkerhet i 
komplekse prosjekt. Med dette mener vi å bidra til en bevissthet om at prosjekter i sin natur er 
usikre og at prosjektene må forholde seg til oppside (muligheter) og nedside (risiki) for å sikre 
verdiskapning65.” 

Den antatt største leveransen for Forsvaret66 vil være revisjon av boka for usikkerhetsstyring. I 
tillegg planlegges det arbeid for å utvikle og implementere verktøy(er) innen usikkerhetsstyring. 
Som en del av utvikling og implementering av metode og verktøy, er det ønskelig å involvere 
prosjektmiljøer. Disse benevnes caseprosjekter, og er nærmere forklart nedenfor. 

Følgende aktiviteter er foreløpig planlagt i Forsvaret som del av dette delprosjektet: 

• revisjon av veiledning innen usikkerhetsstyring 

• innspill til utvikling av Easyrisk Manager (ERM) 

• diskusjon omkring ulike verktøyer relatert til usikkerhetsledelse i Forsvaret 

• diskutere og komme fram til enighet om bruken av usikkerhetsledelse og – styring i 
Forsvaret (på ulike nivåer) relatert til verktøyer og metode 

• tilpasse og om nødvendig utvikle undervisningsopplegg 

6.2 Forsvarets organisasjon 

Generelt kan man si at Forsvarets organisasjon er delt i to; en politisk og en militær del. Den 
politiske delen er ledet av Forsvarsministeren og består hovedsakelig av Forsvarsdepartementet. 
Den militære delen kalles Forsvarets Militære Organisasjon (FMO), og ledes av Forsvarssjefen.   
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 Hentet fra notat: ”Caseprosjekter og delprosjekter for Forsvaret relatert til Praktisk usikkerhetsstyring”, av John A. Korsnes. 
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 Fra notatet ”Caseprosjekter og delprosjekter for Forsvaret relatert til Praktisk usikkerhetsstyring”, i PUS / NSP. 
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Figur 6-1; Skjematisk fremstilling av Forsvaret og Forsvarets Militære Organisasjon (FMO) 

I figuren over er FMO skissert i den røde rammen. Det består i hovedsak av våpengrenene og 
FLO, i tillegg til en rekke andre langt mindre støtteorganisasjoner, som Forsvarets 
Lønnsadministrasjon (FLA) og Forsvarets Regnskapsadministrasjon (FRA). 

6.3 Organisering av investeringsprosjekter 

Forsvaret gjennomfører alle sine materiellanskaffelses prosjekter gjennom FLO, som til enhver 
tid har et sted mellom 3-400 prosjekter67. Disse organiseres med en stamme av roller som 
kommer fra ulike avdelinger med ulike funksjoner og ansvar. Her presentere noen av rollene 
som benyttes. 

 

Figur 6-2; Generisk modell for gjennomføring av prosjekter. 

Figur 6-2 illustrerer en generisk måte å organisere prosjekter i Forsvaret på. Det som er viktig å 
merke seg er at det ikke er noen fast modell for hva som skal håndteres av prosjektleder og 
prosjektkoordinator i prosjektet. Det legges opp til at det i stor grad tilpasses av prosjektet selv 
for å få det til å fungere, basert på arbeidsmengde og kompetanse hos de ulike personene.  

I Forsvaret kommer prosjekteier fra bestilleren av prosjektet som vil være 
Forsvarsdepartementet. Både prosjektleder og prosjektkontor er organisert i Forsvarets logistikk 
organisasjon, prosjektleder i avdeling investering og prosjektkontor i systemstyring. 
Prosjektkoordinatorene er fra de ulike grenstabene, som hær, luft, sjø og heimevernet (HV). Det 
er Generalinspektørene (GI) som peker ut en prosjektkoordinator. Hæren er delt i Hærens styrker 
(HSTY) og Transformasjons og Doktrine kommando (TRADOK). For Hæren sin del vil det 
bety at GI peker på en i materiellavdelingen i TRADOK. 
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 Fra forskningsrapporten; ”Organisering av prosjektkontor i større selskaper”, NSP, SINTEF - 2004. 
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6.4 Prosjektkontor i Forsvaret 

Det er i dag et stort fokus på reduksjon av kostnader relatert til drift av prosjektvirksomheten, 
samtidig som at det er ønskelig at prosjektene gjennomføres metodisk på en lik måte. Det er i 
dag et prosjektkontor i Forsvaret som organisatorisk er plassert i FLO. Dette prosjektkontoret 
skal bistå prosjektene med tilrettelegging og gjennomføring av de metodiske prosessene, men 
for ikke prosjektkontoret skal bli helt nedlesset i arbeid fra et prosjekt, opprettes det derfor egne 
prosjektstøttefunksjoner for de store prosjektene. Dersom Forsvaret ikke har tilstrekkelig med 
personer med rett kompetanse for å besette alle stillingene som opprettes i de store prosjektene, 
blir denne kapasiteten kjøpt/leiet inn av konsulenter. 

I Forsvaret er de ulike prosjektkontor-funksjonene68 organisert som stabsfunksjoner, på lik linje 
med alle andre støttefunksjoner og ledelseselementer i Forsvaret. De er organisert under samme 
ledelse og jobber sammen med et felles metodeverk   

6.5 Hva er styring av usikkerhet i Forsvaret 

Forsvaret har gjennom prosjektet PRINSIX, utviklet en metode for håndtering av usikkerhet i 
prosjekter. Metoden består av en prosess, samt ulike teknikker og verktøy. Prosessen69 skal øke 
forståelsen for hvordan usikkerhet kan håndteres på en systematisk og hensiktsmessig måte, for å 
sikre kvaliteten på underlaget til planlegging, styring og beslutninger. 

 

Figur 6-3; Prosess for håndtering av usikkerhet70.  

I initieringstrinnet skal målet med prosessen analyseres og beskrives. Her skal det også fremgå 
en plan for gjennomføringen, etter at underlagsinformasjon og grunndata er gjennomgått. 
Formålet med identifikasjonstrinnet er å identifisere, kartlegge og systematisere de usikre 
elementene ved prosessen, slik at de blir håndterlige. Gjennomføringen av dette trinnet økte 
forståelsen for prosjektet generelt. I usikkerhetsanalysetrinnet skal usikkerhetene analyseres og 
målet er å finne hvorledes de ulike usikkerhetene vil kunne påvirke prosessens mål og rammer. 
Etter at dette trinnet er gjennomført er det grunnlag for å utarbeide en tiltaksplan for å kunne 
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 Fra forskningsrapporten; ”Organisering av prosjektkontor i større selskaper”, NSP, SINTEF - 2004. 
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 Veiledning til håndtering av usikkerhet, PRINSIX – 1999. 
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 Hentet fra ”Prosjekthåndboken i Forsvaret” – PRINSIX, 4.utg 1999 
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håndtere usikkerhetene. Deretter skal prosessen følges opp i oppfølgingstrinnet, for å kunne 
kontrollere at utviklingen prosessen generelt og at tiltakene har den antatte effekten. Parallelt 
med alle trinnene er det viktig at hele prosessen dokumenteres, slik at sporbarhet ivaretas og 
kommunikasjon til beslutningstakere kan gjennomføres effektivt. 

Arbeidet71 i hver fase skal planlegges, styres og avsluttes etter følgende prinsipper: 

Først etableres plan for prosessen. Planen skal beskrive metodikk, roller og ansvar, budsjett for 
usikkerhetshåndtering, hyppighet ved oppdatering av usikkerheter og konsekvens, 
rapporteringsformater og oppfølgingsrutiner. 

Deretter gjennomføring av usikkerhetsanalyse. Dette resulterer i en plan for håndtering av 
usikkerhet som beskriver identifiserte usikkerheter, eiere av usikkerhetene, resultater fra 
kvalitative og kvantitative usikkerhetsanalyseprosesser og omforente tiltak for hver usikkerhet. I 
tillegg vil de gjerne beskrive hvilket nivå restusikkerheten vil ligge på etter implementering av 
strategien, spesifikke aksjoner for å iverksette den valgte tiltaksstrategi, budsjett og tidspunkter 
for tiltak og eventualitetsplaner og planer å falle tilbake på 

Det kreves i oppfølgingsfasen at alle prosjekter skal benytte Easyrisk Manager (ERM) for å følge 
opp usikkerheten i prosjektet. I prosjektene brukes også gjerne @Risk, for å kjøre (MonteCarlo-) 
simuleringer av flere usikkerhetselementer.  
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 Hentet fra ”Prosjekthåndboken i Forsvaret” – PRINSIX, 4.utg 1999 
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7 Spørreundersøkelse 

I dette kapittelet blir resultatene fra spørreundersøkelsene presentert og analysert. Svarene er 
analysert på to måter. Den første ser på svarene fra alle de som har svart. Den andre analyserer et 
utvalg av svargiverne, delt inn i budsjettramme på prosjektet, antall år de har jobbet med prosjekt 
og hvilken rolle de har i prosjektet. Avslutningsvis i kapittelet blir resultatene oppsummert. 

Prosjektet PUS skal kartlegge kulturen for usikkerhetsarbeid i de seks deltakende bedriftene i 
prosjektet. Denne kartleggingen blir utført ved både gjennomgang av litteratur, 
spørreundersøkelser og intervjuer. Spørreundersøkelsene blir gjennomført med samme innhold 
for alle bedriftene, slik at resultatene kan sammenlignes og benyttes for å dra læring av 
hverandre. Denne undersøkelsen ble gjennomført sammen med PUS-prosjektet til NSP i 
september og oktober 2008. Den ble sendt til mange medlemmer innenfor 
prosjektorganisasjonene i Forsvaret. Totalt ble den sendt til 389 personer i Forsvaret, og av disse 
var det 98 (tilsv 25,2 %) som svarte på spørreundersøkelsen, derav 57 som arbeider med 
usikkerhet. 

7.1 Analyse av svar fra samtlige 

Spørreundersøkelsen består av i overkant av tretti spørsmål og jeg vil derfor kun presentere et 
utvalg av figurene, og da de som anses som mest interessante. Generelt vil rød sirkler på figuren 
peker på et interessant område, mens en pil viser en trend i svarene.  

Hvor mange år har du jobbet med prosjekt?

63 %
17 %

13 %

7 %

1-5 år

6-10 år

11-15år

16-20 år

 

Figur 7-1; Hvor mange år har du jobbet med prosjekt? 

Som en kan se av figuren over har over seks av ti svart at de er i sine første fem år med 
prosjektarbeid, og kun 1 av 5 har jobbet med prosjekt i mer enn ti år. For meg oppleves det ikke 
som veldig overraskende at over 60 % har mindre enn 5 års erfaring med prosjektarbeid. Det kan 
for øvrig være flere grunner til at Forsvaret har en så stor andel av sine prosjektmedarbeidere 
med lite prosjekterfaring, som forsvarets beordringssystem og offiserskulturen.  

Forsvarets personell (offiserer) søker på stillinger på søknadsrunder som går hvert år. Stillingene 
som lyses ut har en tilsetting på 3 til 5 år. Det betyr at det er en sperrefrist på tre år, som hindrer 
medarbeideren å søke på nye stillinger de første tre årene, samtidig vil han måtte bytte stilling 
etter 5 år. Dette gjelder hovedsakelig militære karrierestillinger, men fordi 
prosjektmedarbeiderne ofte hentes inn fra andre organisasjoner, gjelder det også dem. Dette betyr 
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at en offiser som har mer enn 5 års erfaring med prosjektarbeid må søke en stilling innenfor en 
prosjektorganisasjon to ganger. 

I Forsvaret er det en kultur for at operativ tjeneste er prestisjefylt og stillinger i støttefunksjoner 
er sidespor. Dette kommer klart til uttrykk ved at det å skaffe seg et vertikalt karriereforløp i 
Forsvaret ved tjeneste i støtteavdelingene er særdeles vanskelig. I tillegg til at det er vanskelig er 
det slik at tjeneste i operative avdelinger er det eneste som kvalifiserer til tjeneste ved en del 
stillinger. For eksempel ved at det er krav til avdelingstjeneste, kompanisjefs tjeneste, 
bataljonsstabstjeneste, bataljonssjefstjeneste eller utenlandstjeneste ved mange stillinger med 
høyere grad.  

Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring?

15 %

81 %

1 % 3 %

Risiki

Risiki og muligheter

Annet (Trussel for målet)

vet ikke

 

Figur 7-2; Hva legger du i begrepet usikkerhetsstyring? 

Ut ifra figuren ser vi at omtrent 80 % legger både analyse av risiki og muligheter inn i 
definisjonen av usikkerhetsstyring. Vi ser også at 1 av 6 assosierer begrepet styring av usikkerhet 
som styring av risiki. 

Det kan her være en utfordring å si noe om hvilke konsekvenser det vil kunne få at noen ikke 
legger det samme i begrepet som andre. Det er imidlertid viktigere for organisasjonen at det 
praktiseres usikkerhetsstyring der det tas hensyn til både risiki og muligheter enn hva som 
defineres begrepet.  
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Praktiseres usikkerhetsstyring av prosjekter i din bedrift?

0 % 9 %

29 %

20 %

42 %

Aldri Sjelden Ofte Alltid Vet ikke
 

Figur 7-3; Praktiseres det usikkerhetsstyring i din bedrift? 

Det kan synes som bemerkelsesverdig at over 40 % av de spurte ikke vet om det gjennomføres 
usikkerhetsstyring av prosjekter i Forsvaret, men dette er den andelen som ikke jobber med 
usikkerhetsstyring og som er blitt fjernet fra resten av undersøkelsen. Disse svarene ser det ut 
som er blitt konvertert til ”vet ikke”, totalt 41 av 98 (42 %).  

Når ”vet ikke” andelen fjernes ser vi at 1 av 6 av de som arbeider med usikkerhetsstyring hevder 
at det kun ”sjelden” praktiseres usikkerhetsstyring i Forsvaret. I PRINSIX legges det opp til at 
usikkerhetsstyringen skal tilpasses det enkelte prosjekt, noe som gir rom for at det i prosjekter av 
lavere kompleksitet kan gjennomføres mindre analyser.  

Ut i fra svarene fra spørreundersøkelsen er det vanskelig å vite hva som er lagt til grunn for 
svaret ”sjelden”. 
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Ta utgangspunkt i det prosjektet du pr. i dag bruker mest 
tid på. Hva er fokus for usikkerhetsstyringen?
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7 %

5 %
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M est risiki, noe muligheter

likt risiki/muligheter

M est muligheter, noe risiki

Vet ikke

 

Figur 7-4; Hva er fokus for usikkerhetsstyringen? 

Som vist i figuren hevder de som har besvart spørreundersøkelsen, at det også når det kommer til 
praktisk utførelse er et fokus på både risiko og muligheter (i større eller mindre grad) i over åtte 
av ti av prosjektene. Samtidig svarer syv av ti at det er et større fokus på risiki enn muligheter, og 
en av ti at det kun fokuseres på risiki. 

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

35 %

46 %

19 %

ja nei vet ikke

 

Figur 7-5; Benyttes resultatene av usikkerhetsanalysene for bemanning? 

Det første som slår en når en ser svarene presentert i figuren over er at et av virkemidlene for å 
kunne håndtere usikkerhet i prosjekter, nemlig bemanning, ikke benyttes i Forsvaret. Kun 35 % 
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av de svarte har krysset av for at resultatene av usikkerhetsanalysene faktisk benyttes for 
bemanning i prosjektet. Selv om så mange som 1 av 5 har svart at de ikke vet hvorvidt 
resultatene benyttes eller ei, har flere enn 45 % svart at de ikke opplever at resultatene benyttes. 

Dette skyldes hvordan Forsvaret driftes og bevilges ressurser. Forsvaret styres i dag på både 
budsjettramme og antall årsverk, og etter at det i 2005 ble en overskridelse av budsjettet på 1 mrd 
kroner har dette vært en rammefaktor som har blitt fulgt opp tett. Dette har medført at offiserer i 
Forsvaret i snitt jobber langt utover en vanlig arbeidsuke, som er regulert til 37,5 timer. Internt i 
Forsvaret har dette vært en debatt som har pågått de seneste årene, der det er gitt uttrykk for at 
det ikke er sammenheng mellom arbeidsoppgaver og ressurser. Den seneste tiden72 har også 
Forsvarssjefen, Riksrevisjonen og Arbeidstilsynet tatt til orde for at dette går på sikkerheten løs, 
som viser til at offiserer i snitt jobber 1,5 årsverk i løpet av et år. 

For at Forsvaret skal kunne bemanne et prosjekt med ekstra personell må dette enten lånes fra 
andre avdelinger eller leies inn som konsulenter. I dag opplever store deler av Forsvarets 
avdelinger at mange av deres utlyste stillinger står vakante, både fordi en betydelig andel av 
gårsdagens offiserer har funnet arbeid utenfor Forsvaret og fordi offiserer kan beordres ut av 
stillingene til internasjonal tjeneste fordi dette har høyeste prioritering. Slik systemet fungerer i 
dag disponeres resurser som stillingshjemler og frie midler. Avdelingene kan ikke forvente 
automatisk at de selv får disponere de midlene som bespares ved at noen av deres stillinger står 
vakante. 

Dette vil naturligvis kunne måtte medføre at det blir mindre tid til hver arbeidsoppgave, som 
igjen vil kunne føre til dårligere kvalitet på arbeidet. 

Opplever du at bedriftens verktøy/rutiner er tilstrekkelige for ditt 
arbeid med usikkerhetsstyring?
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Figur 7-6; Tilstrekkelige verktøy og rutiner? 

I figuren over er svarene fra spørsmålene om rutiner og verktøy sammenstilt. Som en kan se av 
stolpediagrammet er det lite forskjell i opplevelse av verktøyene og rutinene. Av de svarte er det 

                                                      
72

 http://www.frifagbevegelse.no/aktuell/temasider/forsvaret/article3631360.ece, oppdatert 26.jun 2008 
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omtrent 7 av 10 som opplever disse rammevilkårene som tilstrekkelige og 2 av 10 som ikke 
opplever dem som tilstrekkelig for deres arbeid med usikkerhet.  

Figuren er interessant fordi den gir en helhetlig fremstilling av opplevelsen til alle som arbeider 
med prosjekt. Forøvrig vil det være mulig å tolke mer ut av de samme svarene sortert på rollene i 
prosjektene. Det er også verdt å merke seg at; selv om 2 av 10 ikke opplever verktøyene og 
rutinene å være tilstrekkelige for arbeidet, behøver ikke nødvendigvis det bety at det er til hinder 
for deres arbeid med usikkerhet. Det hadde vært interessant å vite hvordan dette påvirket deres 
løsning av arbeidet. 

I vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å gi uttrykk for 
usikkerhet

69 %

21 %

4 % 4 % 2 %

helt uenig litt uenig lit enig helt enig vet ikke

 

Figur 7-7; Uprofesjonelt å gi uttrykk for usikkerhet? 

Å melde om usikkerheter opplever jeg som..

67 %

19 %

12 %
2 %

uproblematisk ganske uproblematisk litt problematisk problematisk

 
Figur 7-8; Å melde om usikkerheter opplever jeg som.. 
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I en mannsdominert organisasjon, som Forsvaret må sies å være, kan det tenkes å være en 
ukultur når det gjelder å melde om usikkerheter. Grunnen til dette kan være at det kan oppfattes 
som feigt å informere om forhold som en ikke har kontroll over.  

Jeg syntes derfor det er godt å se at så ikke syntes å være tilfellet. I ”Figur 7-7; Uprofesjonelt å gi 
uttrykk for usikkerhet?”, ser en at 90 % er helt eller delvis uenig i at det er uprofesjonelt å gi uttrykk 
for usikkerhet. Samtidig som det i ”Figur 7-8; Å melde om usikkerheter opplever jeg som..” er 6 av 7 som 
mener at det er ganske eller helt uproblematisk å melde om usikkerhet.  

I Forsvaret blir offiserer opplært til å gjennomføre usikkerhetsanalyser fra laveste militære 
utdanningsnivå (befalskole) og oppover i utdanningssystemet i forskjellig form og med 
forskjellig trusler, men med samme hensikt. Fra tidlig av gjennomføres dette som en risiko- og 
sårbarhetsanalyse basert på fiendtlig mest sannsynlige og verst tenkelige handlemåte. For at 
kompanisjef og bataljonsrammen er det av avgjørende betydning at det ikke tas lett på dette 
arbeidet. Analysene benyttes for å plassere ut avdelingens ressurser, samt legge planer på 
strategisk, taktisk og operativt nivå. 

Samtidig svarer 1 av 7 at de opplever det som litt problematisk eller problematisk. Dersom denne 
ene personen i prosjektgruppa ikke melder om usikkerheter som er avdekket vil det kunne få 
enorme konsekvenser.  

Generelt skulle en kunne tro at det dersom det oppleves som problematisk å melde om 
usikkerhet er et tegn på mangel på kompetanse usikkerhetsstyring og forståelse av 
usikkerhetsarbeidets betydning for styringen av prosjektet.  

7.2 Analyse av utvalg 
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 Figur 7-9; Definisjon på risikobegrepet fordelt på antall år arbeidet med prosjekt. 

Som det fremkommer av figuren er det en tydelig trend at forståelsen for muligheter som en del 
at usikkerhetsstyringen øker med erfaring fra prosjektarbeid. Svarene viser at forståelsen med 
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muligheter i usikkerhetsstyringen øker fra 75 % i kategorien 1-5 år, med en gradvis økning til 
100 % for 16-20 år.  

Det er ikke sikkert at det vil ha noen betydning for prosjektarbeidet om hva en definerer i de 
ulike begrepene. Hovedårsaken til dette, er at spørsmålet stilles som et rent begrepsspørsmål og 
dermed ikke sier noe om hvorledes begrepet risiko benyttes, og derfor ei heller om det vil ha 
noen betydning for usikkerhetsstyringen.  

Et av de problemene dette vil kunne medføre er grensesnittsproblematikk i prosjektgruppa. I 
dette legger jeg at ulike definisjoner vil kunne medføre misforståelser og derfor at elementer i 
usikkerhetsstyringen faller bort. 
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Figur 7-10; Arbeid med usikkerhetsstyring, fordelt på antall år erfaring med prosjektarbeid. 

Sammenhengen mellom fartstid i prosjekter og arbeid med usikkerhetsstyring er skissert i Figur 
7-10. I figuren skilles det mellom arbeid med usikkerhetsstyring eller ikke, i nåværende og / eller 
tidligere arbeidsgiver.  

Det ser ut til å være en tydelig trend at personer med lengre fartstid har tidligere eller arbeider nå 
med usikkerhetsstyring.  

Slik spørsmålet er formulert er det vanskelig å peke på en enkelt årsak til at så er tilfellet. Det 
ville vært mer interessant å vite om de som har lang erfaring med prosjektarbeid blir trukket inn i 
arbeidet med usikkerhetsstyring i form av formelle roller eller om de blir rådført med uten at de 
har en formell rolle i usikkerhetsarbeidet. 
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Figur 7-11; Har du arbeidet med usikkerhetsstyring, fordelt på kostnadsrammen til prosjektet. 

I figuren over er det skilt mellom små, mellomstore og store prosjekter, og om og hvor 
medlemmene har arbeidet med usikkerhet. 

Det virker som en tydelig trend at en større andel av personene som har svart i de større 
prosjektene arbeider med usikkerhetsstyring i dag eller har jobbet med det tidligere i Forsvaret. 
Med unntak av den andelen er det ikke synlig forskjell på de tre klassene av kostnadsrammer for 
prosjektene.  

Åpenbart kan det være flere årsaker til at det kan synes som om en større andel av de som 
arbeider i de større prosjektene har erfaring med usikkerhetsstyring. En naturlig årsak vil selvsagt 
kunne være at de som arbeidet med de større prosjektene har lengre fartstid enn de som arbeider 
med de mindre prosjektene og dermed mer erfaring fra flere sider ved prosjektarbeid. Selv om 
dette virker som den mest naturlige årsaken kan trenden også skyldes andre fenomener. Det kan 
være at de store prosjektene i større grad enn de små fokuserer på usikkerhetsarbeidet, noe som 
vil kunne resultere i at flere av de som arbeider i de større prosjektene blir involvert i arbeidet.  
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Figur 7-12; Benyttes resultatet fra analysene for bemanning, fordelt på kostnadsrammen. 

I figuren over er det fremstilt hvordan de som arbeider i små, mellomstore og store prosjekter 
opplever at resultatene av usikkerhetsanalysene benyttes i forbindelse med bemanning av 
prosjektene. 

Slik som det fremkommer av figuren har omtrent 15 % av personene i de små prosjektene svart 
at tror at resultatene av usikkerhetsanalysen blir benyttet som grunnlag for å bemanne prosjektet, 
tilsvarende har 25 % i de mellomstore prosjektene svart det samme og for de store prosjektene er 
tallet 45 %. Det kan se som om det er en tydelig trend at en større andel av personene som 
arbeider i de store prosjektene har tillit til at resultatene av usikkerhetsanalysene benyttes til 
bemanning. Omtrent to og tre ganger så mange har svart at de tror at resultatene blir benyttet for 
å planlegge bemanning for de mellomstore og store prosjektene som for de små. I tillegg er det 
flere som har svart at de ikke vet for de store prosjektene enn for de mindre. 

For å kunne si noe om hvorfor trenden kan være slik bør vi se på hvordan ulike prosjekter er 
organisert i Forsvaret. Forsvaret organiserer investeringsprosjektene sine på to organisatorisk 
svært ulike måter. Den ene er gjennomføring i linjen, da gjennomfører våpengrenene (Hær, Luft, 
Sjø, Heimevern) prosjektene i samarbeid med FLO som prosjektledere og prosjektstøtte, med 
FD som prosjekteier. Den andre måten er at hele prosjektet blir tatt ut av organisasjonen og 
gjennomført som en egen organisatorisk avdeling. Denne metoden gjelder for de store og mest 
komplekse oppgavene og her blir hele prosjektorganisasjonen trukket ut av sine vanlige stillinger 
og satt sammen for å løse oppgaven. Et eksempel på denne måten er akkurat program LOS, som 
er et av referanseprosjektene for prosjekt PUS i NSP.  

Når prosjektene er organisert så forskjellig vil det være naturlig å peke på at nettopp dette kan 
være en av årsakene til at det er så stor forskjell i svarene i spørreundersøkelsen. Sjefen for LOS 
programmet rapporterer direkte til Forsvarssjefen (FSJ) og hans stab, Forsvarsstaben (FST). 
Sjefene for grenstabene rapporterer til generalinspektørene (GI) i de respektive grenene, som 
igjen rapporterer til FSJ og FST. Dermed er de organisatorisk et ledd lavere i kommandokjeden. 
I tillegg er det slik at de ulike grenstabene skal melde inn prosjektene til FD, som deretter 
prioriterer mellom de ulike prosjektene i sine prosjektporteføljer. De store prosjektene som LOS 
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programmet har derfor helt andre muligheter for å kunne påvirke rammefaktorene sine, ved at de 
enklere kan få tildelt nye stillingshjemler, som beskrevet mer generelt under Figur 7-5 side 47.  

Alle avdelinger i Forsvaret er styrt på både økonomiske midler og stillingshjemler. 
Investeringsprosjektene som organiseres og gjennomføres i linjen har både mindre økonomiske 
midler til gjennomføring av anskaffelsesprosessen og mindre muligheter for å kunne få tak i 
ekstra stillingshjemler. I tillegg til at det er vanskelig å få tak i stillingshjemler er der for få 
offiserer i Forsvaret i dag, noe som betyr at det er vanskelig å få tak i arbeidskraft også dersom 
avdelingene har ledige hjemler.  
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Figur 7-13; Er det utarbeidet verktøy for usikkerhetsstyring som gjelder alle prosjekter? 

I Forsvaret skilles det mellom små, mellomstore og store investeringsprosjekter i prosjektene 
som bevilges over Forsvarsbudsjettet. De aller største prosjektene bevilges midler over egne 
poster i statsbudsjettet. Eksempler på dette er fregattprosjektet og prosjektet med anskaffelse av 
nye jagerfly. Prosjekter med en estimert kostnadsramme på mer enn en halv mrd kroner kalles 
kategori 1 prosjekter. Prosjektene med kostnadsrammer på under en halv mrd er kategori 2 
prosjekter. 

I denne spørreundersøkelsen er det omtrent like mange som har besvart spørreundersøkelsen fra 
kategori 1, som fra kategori 2 prosjekter. 

Ut i fra figuren over kan det syntes som om verktøyene som er utarbeidet for Forsvarets 
investeringsprosjekter er bedre egnet for prosjektene i kategori 2 enn for kategori 1. Det kan være 
flere grunner til at verktøyene ikke oppleves å være dekkende for kategori 1 prosjektene. For 
eksempel kan det skyldes at det stilles strengere krav til usikkerhetsstyringen av kategori 1 
prosjekter eller verktøyene er ikke omfattende og fleksible nok. 

Utvalget er såpass lite for denne undersøkelsen at det kan være nødvendig å gjennomføre noen 
intervjuer for å avdekke om det er et systematisk avvik på tilfredsheten på bruken av verktøyene 
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for kategori 1 og 2 prosjekter, fordi med dette utvalget er det kun 2 personer som har besvart at 
det ikke er utarbeidet verktøy for usikkerhetsstyring av alle prosjektene. 

 

 

Figur 7-14; Hva er fokus for usikkerhetsstyringen? 

Ikke overraskende eksisterer det ulik oppfatning av hva som er fokus for usikkerhetsstyringen 
mellom personene som innehar de forskjellige rollene i prosjektene. For en utvalgsmasse med 
veldig ulikt utdanningsnivå, ulik bakgrunn og erfaring, vil nok dette være et veldig vanlig 
fenomen. 

Det som imidlertid er mer interessant ved denne figuren er området som er ringt rundt med en 
rød ring. Ringen peker på at 20 % av prosjekteierne ikke vet hva som er fokuset for 
usikkerhetsstyringen. Grunnen til at dette er oppsiktsvekkende er at prosjekteier har det 
overordnede ansvaret for og er eier av usikkerhetene i prosjektet i PRINSIX. Denne definisjonen 
gjelder for PRINSIX og en rekke andre anerkjente metoder for gjennomføring av 
usikkerhetsstyring i prosjekter. 

Dersom prosjekteier ikke vet hva som er fokus for usikkerhetsstyringen vil det være tilnærmet 
umulig for ham å bidra aktivt til at usikkerheten styres proaktivt og i henhold til organisasjonens 
beste.  

I praksis kan dette tyde på at prosjektleder styrer prosessen med håndteringen av usikkerhetene 
for prosjekteier, og at en således vil slippe unna problemene ved at en ikke vet hva som er 
fokuset for usikkerhetsstyringen. I et slikt tilfelle vil det kunne være en utfordring for 
prosjektlederen å få lukket usikkerhetene med tiltak, fordi prosjektlederen og prosjekteier ikke 
har samme syn på usikkerhetsstyringen eller opplevelse av usikkerhetene. 

I tillegg til at det er oppsiktsvekkende at 20 % av prosjekteierne enten ikke vet eller ikke har gjort 
seg opp noen oppfatning av hva som er fokus med usikkerhetsstyringen, er det overraskende at 
alle de resterende har et større fokus på risiki enn muligheter. En slik skjev fokusering vil kunne 
medføre at det ikke blir avdekket de mulighetene som burde bli avdekket. Jeg tror denne skjev 
fokuseringen kan skyldes to forhold, det ene er at prosjekteierne har erfart at prosjektene 
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avdekker et langt større antall risiki enn muligheter og at fokuset derfor trekkes mot å 
konsentrere seg om den mulige nedsiden. Det andre er en mulig mangel på forståelse for styring 
av usikkerhet og en noe overdrevet redsel for overskridelse av budsjettet, begge disse skyldes i 
hovedsak mangel på kompetanse innenfor håndtering av usikkerhet. 

En manglende evne til å avdekke og benytte seg av muligheter vil kunne være døden for 
prosjektorganisasjoner i en konkurransesituasjon. Med bedriftsøkonomiske termer vil dette 
kunne sammenlignes med begrepet ”styrt underskudd”, fordi det uten å fokusere på muligheter 
vil være umulig å ende opp med en høyere måloppnåelse enn forventet. Slik som beskrevet i 
kapittel 3.3 og vist i Figur 3-7; Styring og analyse av muligheter og risiki. 

Kanskje heldigvis for Forsvaret er denne typen virksomhet enda ikke konkurranseutsatt, og det 
er lite som tyder på at den i den nærmeste tiden vil bli det. Dette medfører at konsekvensene ved 
en manglende fokusering på muligheter ikke er så dramatiske som de ville kunne vært for en 
virksomhet i en annen bransje eller en som ikke er eiet av staten. 

Figuren viser også (skissert med pilen) at det er en økende fokusering på kun risiki for 
prosjektrollene; prosjekteier til prosjektleder til delprosjektleder til prosjektmedarbeider. 

 

Figur 7-15; Hva forstås med usikkerhetsstyring i din bedrift. 

Det første en observerer ved å se på figuren er at det skiller mye på hvorledes de ulike rollene 
tolker begrepet usikkerhetsstyring. Det er definitivt bemerkelsesverdig at det skiller så mye på 
forståelsen mellom rollene prosjektleder og delprosjektleder. Figuren viser at i snitt vil 5 ganger 
så mange delprosjektledere og prosjektmedarbeidere som prosjektledere forstår 
usikkerhetsstyring i Forsvaret som kun styring av risiki. Det er oppsiktsvekkende og kan skape 
problemer, fordi det i større grad er ned i prosjektorganisasjonen som usikkerhetselementene blir 
identifisert og spilt til prosjektledelsen.  
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På samme måte som det er kommentert til ”Figur 7-9; Definisjon på risikobegrepet fordelt på antall år 
arbeidet med prosjekt.”, vil den største utfordringen direkte relatert til ulik fortolkning av begrepene 
være grensesnittsproblematikk.  

Gitt et scenario der prosjektlederen har 16 til 20 år lang erfaring og har 4 yngre delprosjektledere 
under seg. Delprosjektlederne har fra 1-10 års erfaring fra arbeid i prosjekter, og to av disse 
definerer begrepet behandling av risiko til kun å være en prosessering av risiki. 
Delprosjektlederne har ansvaret for ulike og ikke overlappende deler av prosjektet. Ved 
avslutningen av fase ber prosjektleder om at to mulige alternativer for løsning i fase to skal opp 
til vurdering, og delprosjektlederne skal sammen med sine komme tilbake med et kortfattet notat 
som belyser hvilken risiko dette vil medføre for deres del av prosjektet. I et slikt tilfelle vil de to 
delprosjektlederne som ikke definerer muligheter som en del av risiki, kun belyse nedsidene for 
deres del og således vil de kunne være med på å gi et feilaktig og skjevt bilde av alternativene 
som et beslutningsgrunnlag. 

 

Figur 7-16; Praktiseres usikkerhetsstyring i din bedrift, fordelt på prosjektrollene. 

Som det fremkommer av figuren er det et ulikt inntrykk av i hvilken grad det praktiseres 
usikkerhetsstyring i Forsvaret. Av de prosjekteierne som har besvart undersøkelsen er det 40 % 
som sier at det alltid praktiseres usikkerhetsstyring, mens de resterende 60 % svarer at det 
praktiseres usikkerhetsstyring ofte. Prosjektlederne svarer i større grad at det gjennomføres ofte, 
hele 80 % svarer det, mens omtrent en av ti svarer sjelden og alltid. Av delprosjektlederne som 
har svart er det i underkant av halvparten som har svart at det alltid gjennomføres, mens 30 % har 
svart ofte og tilnærmet 20 % sjelden. 

Den store forskjellen i disse svarene kan medføre misforståelser, ved at prosjekteier forventer at 
usikkerhetsstyringen gjennomføres selv om han ikke hører noe om den. På den ene siden er det 
en veldig stor forskjell på hva de ulike rollene oppfatter av praksis, samtidig er det ikke gitt en 
begrepsavklaring til de spurte, slik at svarene kan divergere mer på papiret enn det de gjør i 
praksis. 
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Figur 7-17; Er bedriftens verktøy tilstrekkelige, fordelt på prosjektrollene? 

 
Figur 7-18; Er bedriftens rutiner tilstrekkelige, fordelt på prosjektrollene? 

Figur 7-17 og Figur 7-18 presenterer hvorledes de ulike rollene opplever Forsvarets rutiner og 
verktøy for sine arbeidesoppgaver i forbindelse med gjennomføring av styring av usikkerheten. 
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Som vi ser av Figur 7-17 opplever både prosjekteier og prosjektleder at verktøyene er 
tilstrekkelige for deres arbeid med usikkerhetsstyringen. For de resterende rollene i prosjektene 
er det omtrent 75 % som mener at verktøyene er tilstrekkelige. For rutinene for 
usikkerhetsstyringen, i Figur 7-18, ser vi at det kun ar prosjekteier som opplever at rutinene er 
tilstrekkelige. Også her er det omtrent 25 % av de resterende prosjektmedlemmene som mener at 
rutinene er tilstrekkelig for deres arbeid med usikkerhet. For rutinene opplever 30 % av 
prosjektlederne at rutinene ikke er tilstrekkelige. 

Dersom en ser på hvilke roller som har et stort behov for verktøy og rutiner er det de som 
benytter dem mest og det vil være på det nivået som utfører arbeidet. Prinsipielt kan en si at det 
er prosjekteier som han ansvaret for usikkerhetsarbeidet og som eier usikkerhetene, men slik som 
Forsvarets investeringsprosjekter er organisert i dag vil det ofte være slik at prosjekteier har for 
mange prosjekter til at han klarer å følge opp alle. Derfor vil usikkerhetsstyring bli utført av 
prosjektleder. Prosjektlederrollen er den mest sentrale rollen i usikkerhetsstyringen og derfor kan 
det konkluderes med at det er et større behov for utvikling av rutinene enn verktøyene. 

En mulighet er at prosjektleder og prosjekteier har større kompetanse og dermed kan nytte 
verktøyene på en annen måte enn det de resterende prosjektrollene kan. Dette alternative har jeg 
vesentlig mindre tro på enn det forrige, fordi jeg tror at det i mange tilfeller vil være personer i 
den prosjektrelaterte stabsrollen (for eksempel usikkerhetskoordinatorer) som kan ha størst 
kompetanse på usikkerhetsstyring.  

På samme måte som for verktøyene er det ikke umulig å tenke seg at de som i minst grad 
opplever rutinene er tilstrekkelige er de som benytter dem mest. Det kan oppleves som rutinene 
ikke er tilstrekkelige for dem som skal melde inn og utføre tiltakene som skal iverksettes. Dette 
kan skyldes flere forhold, blant annet at prosessene ikke er gode nok eller fordi informasjonen 
ikke er tilstrekkelig. 

 
Figur 7-19; Forhold mellom eiere og ledere i prosjektene, fordelt på rollene. 
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Figuren over presenterer hvorledes de ulike rollene oppfatter samarbeidet mellom prosjekteierne 
og prosjektlederne. Av prosjekteierne svarer 8 av 10 at samarbeidet er godt og de resterende at 
samarbeidet fungerer greit. Prosjektlederne har svart med 2 av 10 at samarbeidet er godt, 5 av 10 
at det er greit, 2 av 10 av det er litt dårlig og 1 av 10 at det er dårlig. Prosjekteierne mener med 
andre ord at samarbeidet er godt, mens prosjektlederne syntes det er midt på tre. De resterende 
rollene i prosjektene syntes samarbeidet mellom prosjekteier og prosjektleder er omtrent midt 
mellom ytterpunktene, fra det middelmådige synspunktet til prosjektlederne til det gode 
inntrykket til prosjekteierne. 

For å kunne tolke svarene er det viktig å se på spørsmålet, og det spesielt nå det er et så stor 
avvik mellom svarene fra de to rollene spørsmålet handler om. Jeg syntes at spørsmålet kun kan 
tolkes på en måte, og det er; hvordan opplever du at samarbeidet er mellom prosjektledelse og 
prosjekteiere. Derfor er det merkelig at det hersker et såpass ulikt inntrykk av forholdet mellom 
dem mellom to roller som burde samarbeidet så mye med hverandre og dermed kjenne 
hverandre godt. Avviket i inntrykk fra de to gruppene kan skyldes flere forhold.  

Det kan være at det hersker ulike subkulturer mellom rollene, noe som ikke ville være 
overraskende da rollene også er organisert i på ulike steder og arbeider ved ulike avdelingen. 
Som beskrevet i kapittel 4.3 om subkulturer, er det med stor sannsynlighet forskjellig kultur blant 
prosjekteierne i FD enn blant prosjektlederne i FLO. Dersom det hadde vært det ulike kulturen 
som vanskeliggjorde samarbeidet ville dette trolig ført til at kjemien mellom dem hadde vært 
dårlig, og det ville begge gruppene ha merket. 

En annen grunn kan være at kommunikasjonen dem i mellom i stor grad styres av prosjekteiers 
behov, og dermed at prosjektledelsen ikke får dekket sine behov. Dersom prosjektleder ikke 
melder fra om at deres behov ikke blir ivaretatt vil dette kunne resultere i at prosjekteierne er 
tilfreds med samarbeidet og at prosjektledelsen ikke er det uten at de prosjekteierne vet om det. 
Personlig har jeg erfart fra utdanningene i Forsvaret at det er et stort fokus på kommunikasjon og 
jeg har et inntrykk av at offiserer i Forsvaret er meget gode til å si fra dersom ting ikke fungerer. 

Uavhengig av hva som har resultert i at prosjektleder ikke syntes fungerer er det rart at 
prosjekteier ikke vet at det ikke fungerer godt for begge parter. Derfor kan det syntes som om 
kommunikasjonen mellom dem ikke er så god som det burde kunne være. 

7.3 Kategorisering av funn og tiltak 
For å kunne fremstille funnene og tiltakene på en ryddig måte er de fordelt i tre kategorier. 
De tre kategoriene benyttes for å sortere alle forholdene som påvirker 
usikkerhetsstyringen i et av Forsvarets investeringsprosjekter. 
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Figur 7-20; Kategorisering for oppsummering av funn og tiltak. 

Figuren over skal illustrere at usikkerhetsstyringen i Forsvarets investeringsprosjekter påvirkes 
av og sammenhengen mellom metode, verktøy og rutiner, Forsvarets organisering og system og 
prosjektkultur. Med metode menes prosessen for usikkerhetsstyringen, rutinene er måten 
verktøyene benyttes på og verktøyene er hjelpemidlene (for eksempel dataprogrammer). I 
begrepet organisering legges roller, ansvar, bemanning og fysisk organisering og med system 
menes hvorledes Forsvaret driftes og prosesser i Forsvaret som helhet. Prosjektkulturen er både 
den overordnede kulturen i Forsvaret, samt alle subkulturene som påvirker prosjektene. 

Mange av de elementene som kunne like gjerne vært sortert under en eller flere av de andre 
kategoriene. For å kunne gjøre en oversiktlig fremstilling av forbedringstiltakene er de derfor 
plassert i den kategorien som oppfattes som mest krevende å endre. Der kategori 1. Metode, 
rutiner og verktøy er den enkleste å endre, og 3. Prosjektkultur er den mest krevende. 

7.4 Presentasjon av de viktigste funn  

De ulike funnene er inndelt i kategoriene metode, rutiner og verktøy, Forsvarets organisering og 
system. Her presenteres og analyseres de viktigste funnene. 

Metode, rutiner og verktøy 
Av de spurte har 15-20 prosent svart at de ikke opplever verktøyene og rutinene å være 
tilstrekkelige for arbeidet. Noe som ikke må være til hinder for arbeidet deres med usikkerhet. 
Prosjektlederne utfører og er ansvarlig for gjennomføring av usikkerhetsstyringen i praksis. De 
har alle svart at verktøyene er tilstrekkelige for arbeidet, men kun 70 % mener av rutinene er 
tilstrekkelige. Det er med bakgrunn i disse svarene grunnlag for å fokusere mer på utviklingen av 
rutiner enn verktøy.  

Ut i fra svarene kan det syntes som om verktøyene som er utarbeidet for Forsvarets 
investeringsprosjekter er bedre egnet for prosjektene i kategori 2 enn for kategori 1. Dette kan 
skyldes at de ikke oppleves å være tilstrekkelige for kategori 1 prosjektene, kanskje fordi de ikke 
er omfattende eller fleksible nok. 

De ulike rollene har forskjellig inntrykk av kvaliteten på rutinene og verktøyene. Trenden viser at 
inntrykket er best på prosjekteiernivået, og blir gradvis dårligere desto lenger ned en kommer i 
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organisasjonen. Dette kan skyldes at prosjekteier ikke benytter rutinene og verktøyene for 
usikkerhet i like stor grad som de som arbeider med dem i prosjektene. 

Det kan synes som om det er en tydelig trend at forståelsen for muligheter som en del at 
usikkerhetsstyringen øker med erfaringen fra prosjektarbeid.  

Spørreundersøkelsen viser at 5 ganger så mange delprosjektledere og prosjektmedarbeidere som 
prosjektledere forstår usikkerhetsstyring i Forsvaret som kun styring av risiki. Et ulikt 
begrepsapparat kan medføre at det oppstår misforståelser som at den kun blir utført en 
usikkerhetsanalyse mot risiki.  

Forsvarets organisering og system 
Et av funnene er at over 60 % av personellet som arbeider i prosjektene har mindre enn fem års 
erfaring med prosjektarbeid. Dette kan skyldes Forsvarets beordringssystem. Forsvarets 
personell (offiserer) søker på stillinger på søknadsrunder som går hvert år. Stillingene som lyses 
ut har normalt en tilsettingsperiode på 3 til 5 år. Det betyr at det er en sperrefrist på tre år, som 
hindrer medarbeideren å søke på nye stillinger de første tre årene, samtidig vil han måtte bytte 
stilling etter 5 år.  

Kun 35 % av de som spurte i undersøkelsen har svart at de tror at resultatene av 
usikkerhetsanalysene faktisk benyttes for bemanning i prosjektet. Forsvaret ved Forsvarssjefen 
blir styrt på både ressurser og antall stillinger, noe som medfører at mange avdelinger opplever 
ubalanse mellom arbeidsoppgaver og stillinger.  

Prosjektkultur 
Så mange som 1 av 7 har svart at det oppleves som litt problematisk eller problematisk å melde 
fra om usikkerheter. Usikkerhet som ikke behandles etter identifisering vil ha vanligvis ha større 
sannsynlighet for å inntreffe, fordi det ikke iverksettes tiltak.  

På et spørsmål om hvordan samarbeidet mellom prosjekteierne og prosjektledelsen fungerer har 
prosjekteierne har svart, at de opplever at samarbeidet er godt. Prosjektlederne deler ikke den 
oppfatningen og gjennomsnittet syntes samarbeidet er midt på tre. Dette kan være et tegn på at 
det ikke er så god kommunikasjon mellom dem som det burde kunne være. 

1 av 6 av de som arbeider med usikkerhetsstyring har svart at det kun ”sjelden” praktiseres 
usikkerhetsstyring i Forsvaret. Selv om det ikke bør tolkes for mye ut i fra svarene, fordi det er 
subjektivt hvor mye som skal til av risikoanalyser og oppfølging for at det skal kalles 
usikkerhetsstyring. Det er også et ulikt inntrykk av i hvilken grad det praktiseres 
usikkerhetsstyring i Forsvaret mellom de ulike rollene i prosjektene. Prosjekteierne har i større 
grad svart at det enn de andre rollene gjennomføres usikkerhetsstyring enn de andre rollene. 
Vesentlig mer enn både prosjektlederne og stabsrollene i prosjektene. (hvordan vi ting her, 
kulturforskjell i avdelinger og roller er subkultur) 

Av prosjekteierne har 20 % svart at de enten ikke vet eller ikke har gjort seg opp noen oppfatning 
av hva som er fokus med usikkerhetsstyringen. Dette kan gi utfordringer for prosjektledelsen i 
prosjektet når tiltak skal fattes. Fordi det vil kunne medføre at prosjekteier og prosjektledelsen 
kan være uenige i både hva som er usikkerhet og hva som fokus for usikkerhetsstyringen. 

I Forsvaret er det kultur for at operativ tjeneste er det mest prestisjefylte. Militære stillinger i 
støttefunksjoner og prosjektavdelinger oppfattes som sidespor og blir ikke premiert på samme 
måte som andre stillinger. Dette kommer til uttrykk ved at det stilles krav til at offiserene har 
tjeneste fra operative stillinger i flere prestisjefylte stillinger. Typiske eksempler på erfaring en 
må ha med seg er kompanisjefstjeneste, bataljonsstabstjeneste og bataljonssjefstjeneste. 
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8 Intervjuer 

Det er intervjuet til sammen syv personer som daglig arbeider med prosjekter og usikkerhet i 
Forsvaret. De syv personene arbeider i ulike organisasjoner og har ulike funksjoner. Personene er 
enten involvert i materiellanskaffelses prosjekter, implementering av nytt logistikk og 
styringssystem eller i FLOs prosjektkontor. Det ble tidlig avdekket at det ville være problemfylt 
å kun gjennomføre intervjuer med de personene som arbeidet i de to prosjektene NBF og LOS. 
Derfor er intervjuene vinklet prosjektnøytralt, med det menes at intervjuobjektene fortalte trender 
og illustrerte med eksempler fra nåværende og tidligere arbeider. 

I dette kapittelet er de viktigste forholdene ved de ulike intervjuene sammenstilt og presentert.  

8.1 Arbeid med usikkerhet 

Her belyses det hvorledes arbeidet med usikkerhet gjennomføres over tid. Det er fokus på når 
usikkerhetene blir avdekket, hvilke usikkerheter som blir lukket fort, hvilke står åpne lenge og 
hva som kan være årsakene til dette. 

Hvordan blir usikkerhetsarbeidet gjennomført 
Prosjektene etablerer en rekke definerte prosesser som de ønsker å følge. Disse prosessene 
oppleves som ganske gode, men de blir ikke fulgt i alle prosjektene. Det arbeides med dette i 
dag, gjennom opplæring, kontroll, utvikling av rutiner og en bredere opplæring for 
nøkkelmedarbeidere. Roller er utpekt og det jobbes med å operasjonalisere ansvaret for å få 
dette til å fungere som forutsatt. 

Hvordan blir usikkerhetsarbeidet utført over tid 
En generell opplevelse er det er større fokus på usikkerhet i prosjektet i de tidlige fasene enn i 
anskaffelsesfasen. Det oppleves også som at det meldes inn flere usikkerheter og endringer 
frem til anskaffelsesfasen enn i denne fasen. Noen av intervjuobjektene peker på at dette kan 
skyldes at en stor andel av usikkerhetene i anskaffelsesfasen løses med såkalt ”stridsledelse”, 
det vil si løses på stedet. 

I anskaffelsesfasen blir usikkerhetsstyringen gjennomført ved at en plan (manual) for 
usikkerhetshåndtering blir som regel etablert i prosjektene. En person i prosjektet får det 
daglige ansvaret for å følge opp at usikkerhetsarbeidet gikk etter planen. Hvem dette er kan 
variere fra prosjekt til prosjekt. Personen vil da ha ansvaret for innlegging og oppfølging av 
identifiserte usikkerhetselementer i Easyrisk Manager. Det blir gjennomført månedsvise 
usikkerhetssamlinger. Her møtes alle involverte i prosjektet for å identifisere 
usikkerhetselementer, eiere av elementene og komme med forslag til tiltak for å redusere 
kritikaliteten knyttet til elementene. Alt relevant fra disse samlingene blir da av ansvarshavende 
logget i Easyrisk Manager. Vedkommende sørger samtidig for at manualen blir oppdatert med 
ark som viser siste status for usikkerhetselementer med tilhørende tiltak, frister og 
ansvarshavende. 

Mellom samlingene sørger ansvarshavende for at eierne av usikkerhetselementene jevnlig blir 
purret opp for å ha fremdrift i tiltakene for å redusere kritikalitet. Ansvarshavende sørger for at 
Easyrisk Manager og manualen hele tiden er ajourført for en eventuell ekstern 
usikkerhetsgranskning av prosjektet. 

Hvilke usikkerhetsforhold blir avdekket på hvilke tidspunkt 
I oppstarten av prosjektene er det gjerne et stort fokus på ytelse og usikkerhet relatert til tid og 
kostnad. Underveis i prosjektet endres fokuset seg til å i større grad handle om enkeltusikkerheter 
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i løsningen. Mot slutten av prosjektene er det ganske vanlig at det blir økt oppmerksomhet på 
usikkerheten som er knyttet til innføringen av anskaffelsen. 

Hvilke blir lukket med tiltak og hvilke ikke 
Usikkerhetselementene som blir lukket tidligst (kortest behandlingstid) er gjerne relatert til tid og 
kostnader. Dette kan skyldes at disse usikkerhetene er enkle å behandle fordi de er knyttet til 
operasjonell usikkerhet og derfor er lett håndgripelige. 

I prosjektene er det mange usikkerhetselementer som ikke ble lukket, og noen av disse står åpne 
gjennom hele prosjektet. Typisk for disse er at de enten går utenfor mandatet til prosjektledelsen 
eller at de ikke blir behandlet av prosjekteier. Dette gjelder for både strategisk og kontekstuell 
usikkerhet (se figur 3-7, side16). 

Hvorfor blir de ikke lukket 
Det kan synes som om det er mange ulike grunner til at usikkerhetselementene ikke lukkes. En 
av årsakene kan være at det er for dårlig oppfølgning underveis av både usikkerhetskoordinator 
og prosjektleder. Det virker som om det er en mangelfull ansvarsfølelse for å følge opp etter at 
usikkerheten er spilt videre, som gjør at ingen følger opp usikkerheter som er meldt. I andre 
tilfeller har ikke usikkerhetseier tatt ansvaret og dermed har både selve usikkerheten og 
behandlingen av den blitt glemt.  

Ved flere anledninger er så usikkerheten inntruffet. En annen grunn til at usikkerhetene ikke blir 
lukket er at tiltakene blir valgt og gjennomført uten at de er registrert som tiltak i tiltaksregisteret. 
Generelt blir heller ikke usikkerheter som blir identifisert og behandlet fortløpende i det daglige 
loggført. Neglisjerbare usikkerhetselementer blir verken loggført som identifisert eller lukket på 
grunn av kapasitetshensyn internt i prosjektene og hos fagmyndighetene i FLO. 

Hvor lenge står usikkerhetene åpne 
Hvor lenge usikkerhetene står åpne varierer veldig fra prosjekt til prosjekt. I prosjektene som har 
eget prosjektkontor eller egen usikkerhetskoordinator står usikkerhetene åpne vesentlig kortere 
enn i de prosjektene der prosjektledelsen må støtte seg på ressurser i FLO. For den siste 
kategorien står usikkerhetene som meldes inn i snitt åpne ca 6 måneder, som da i hovedsak 
skyldes kapasitetsproblemer i FLO. 

Andre usikkerheter står åpne gjennom hele prosjektet og har vært tilstedet helt fra oppstarten. 

Hva er de vanligste usikkerhetselementene og hvilke har størst risiko 
Den aller vanligste usikkerheten er tidsrelatert usikkerhet, og det er ofte usikkert når 
fagmyndigheter, FD og gjennomføringsansvarlig skal ta beslutninger. Og da spesielt 
beslutninger som omhandler avklaringer om kvalitetskrav til det som skal anskaffes, eventuelle 
revisjoner av de økonomiske rammer og omfanget av anskaffelsen. Blir disse 
usikkerhetselementene stående for lenge kan de fort stoppe helt opp i fremdriften til prosjektet, 
og det kan fort få betydelige konsekvenser for prosjektøkonomien. Usikkerhetselementene kan 
gå raskt over fra å være neglisjerbare til å bli kritiske for prosjektet 

Størst risiko har de usikkerhetselementene som har konsekvenser for ytelsen, både når det gjelder 
kvalitet og kvantitet. Dette er fordi det er disse som ofte innehar størst kompleksitet i tillegg til at 
det er disse som får størst konsekvenser dersom det blir noen endringer. Usikkerhetselementer 
som til tider tilligger svært kompliserte løsninger, gjerne med en rekke avhengigheter som ikke 
blir identifisert før man registrerer følgefeil er også noen som kan får katastrofale konsekvenser. 
Effekter av usikkerheten og da risikoen relatert til aspektet kvalitet, kan fort føre til at feil løsning 
blir anskaffet, mens usikkerhet knyttet til aspektet kvantitet kan føre til at anskaffelsesomfanget 
blir over- eller underdimensjonert. Feil beslutninger knyttet til begge aspektene vil kunne 
medføre at prosjektøkonomien blir svært vanskelig å styre. I tillegg kan usikkerheten fort føre til 
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betydelige forsinkelser i prosjektplanene, siden progresjonen ofte er styrt av eksterne 
beslutninger. 

8.2 Aktører 

Dette underkapittelet har fokus på hvilke aktører som bidrar i usikkerhetsstyringen, samt når og 
på hvilke områder eier er involvert. 

Hvem er involvert, med fokus på roller og ansvar 
Det er i hovedsak de rollene som er presentert i figur 6-2 som har vært involvert i arbeidet med 
usikkerhetsstyringen. 

Prosjekteier forholder seg kun til usikkerheter det blir bedt om en avklaring om. Tar tidvis imot 
usikkerheter uten å behandle dem (ikke tilbakemelding). Gir mandat til prosjektkoordinator eller 
prosjektleder til å stille krav om usikkerhetshåndtering i prosjektet 

Prosjektleder samler usikkerhetselementer fra sine delprosjektledere, spiller dem inn for 
usikkerhetskoordinatoren. Han sørger også for at usikkerhetsarbeidet blir iverksatt og at det blir 
utpekt personer som får ansvar for utførelse av usikkerhetsarbeidet 

Prosjektkoordinator skal sørge for at krav om usikkerhetshåndtering kommer inn i 
prosjektoppdraget. Han blir eier av de eksterne usikkerhetselementer som går inn mot 
Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. 

Prosjektkontor skal tilrettelegge for rutiner og verktøy i usikkerhetsstyringen i prosjekter. 

Usikkerhetskoordinator er en facilitator og en støttende ressurs. Koordinatoren skal aggregere og 
vurdere innmeldt risiko og spiller de viktigste inn for prosjekteier eller programledelsen. Har lov 
og rett til å stille dumme spørsmål og riste i bur for å røyke ut usikkerhet i prosjektene.  

Når og på hvilke områder er eier involvert 
Ulike prosjekteiere her en veldig forskjellig tilnærming til sin rolle i prosjektet og det vil derfor 
variere veldig hva prosjekteier velger å legge fokus på. Noen prosjekteiere følger eksemplarisk 
opp prosesser, mens andre ikke følger opp noen av usikkerhetene som meldes, for så å observere 
at de inntreffer. 

Hvilken bakgrunn har de som arbeider med usikkerhet? 
Det vil naturligvis variere mye med hvilket prosjekt og hvilken organisasjon en ser på. De aller 
fleste som arbeider med investeringsprosjekter og da usikkerhet, har gjennomført PRINSIX 
modulene 1-13 og dermed blitt sertifiserte prosjektledere, som et minimum. Flere har både 
høgskole og universitetsutdanning innenfor emnet prosjektledelse og noen innenfor Risk 
Management. 

Flere av de intervjuede har både befalskole, krigsskole og stabsskole. 

8.3 Verktøy, rutiner og systemer 

Her presenteres hvorledes intervjuobjektene opplever bruken av verktøyene, rutinene og 
systemet.  

Hva blir benyttet av verktøy, rutiner og systemer 
Prosjektene blir gjennomført i samsvar med prosessene beskrevet i PRINSIX (metoden er 
beskrevet i kapittel 6.5 og skissert i figur 6.3).   

For registrering og oppfølging av usikkerhetene benyttes verktøyet Easyrisk Manager og egne 
systemer i Microsoft Excel eller lignende. Verktøyet @Risk brukes av personer med betydelig 
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kompetanse i usikkerhetsstyring, og som gjerne sitter med en eller annen rolle dedikert til 
usikkerhetsstyring. Dette verktøyet benyttes til å MonteCarlo-simulere konsekvenser av 
usikkerhetene. 

Hvordan blir dette benyttet 
Rutinene og systemene blir i stor grad benyttet i samsvar med de bestemmelser og direktiver 
som står i PRINSIX, men de aller fleste prosjektlederne og prosjektkoordinatorene tilpasser 
systemet til den aktuelle problemstillingen, slik det er intendert. 

Alle de ulike programmene blir ikke benyttet av alle nøkkelmedarbeiderne i prosjektledelsen. 
Stort sett benytter prosjektleder og prosjektkoordinator egne programmer/ verktøy i 
behandlingen av usikkerhetene. Deretter blir usikkerhetene lagt inn i programmene Easyrisk 
Manager og @Risk. 

En utfordring ved at ikke alle som registrerer usikkerhet benytter det samme systemet medfører 
at det blir utført en stor andel arbeid to ganger, noe som vanligvis ytterligere forverrer situasjonen 
i prosjektorganisasjoner som allerede har en høy arbeidsbelastning og trangt med ressurser. 

Hvor gode oppleves verktøyene, rutinene og metodene å være 
Prosjektmedarbeiderne virker å være godt fornøyd med verktøyene, rutinene og systemene som 
legger rammene for usikkerhetsarbeidet. Det påpekes at metoden er godt dokumentert og at den 
er både lett å anvende, samt at den gir nødvendig rom for tilpasning. På den annen side er det 
noen som hevder at prosessen kan være med å gi en falsk trygghet, fordi det føles som om den 
tar hensyn til alle aspekter og at det derfor er mindre behov for å tenke utradisjonelt og utenfor 
boksen. 

Det påpekes også at verktøyet Easyrisk Manager er tregt og at dette hemmer arbeidet, men er 
allerede gitt signaler ut i organisasjonen om at det i dag utvikles en raskere og forbedret versjon 
av programvaren.  

Prosjektkoordinatorene har ikke inntrykk av at prosjektledelsen og prosjekteierne leser igjennom 
usikkerhetsanalysen i Fremskaffelsesløsnings dokumentet (FL), men at de kun leser 
sammendraget. 

Store deler av de personene som ble intervjuet fortalte at de opplevde det frustrerende at 
rammeverket og metoden la opp til at opplevelsen av usikkerhet på de ulike nivåene grønn, gul 
og rød skulle kunne tolkes fritt. Dette medfører at hver enkelt prosjektmedarbeider tillegger de 
ulike fargene den betydningen en selv finner passende. Dette betyr videre at når en medarbeider 
spiller inn en rød usikkerhet og ikke får noen tilbakemelding, sies det at dette sterkt bidrar til å 
redusere motivasjonen for å gjennomføre usikkerhetsanalysene med den kvaliteten som både 
kreves og forventes. 

Prosjektlederne og delprosjektlederne er mer fornøyde med verktøyene enn rutinene. Det 
påpekes at rutinene ikke lenger følger verktøyene og at bruken av verktøyene derfor kunne vært 
bedre. Det påpekes også at rutinene ikke har fått med seg utviklingen i investeringsprosjektene, 
de senere årene. Spesielt oppleves at grensene mellom prosjektkoordinator og egen rolle burde 
vært gått opp. Prosjektledelsen forteller at det kan virke som om tid og kost er de to eneste 
styringsparameterne for FD i arbeidet med usikkerhetene. 

Prosjektkontoret har et inntrykk av at verktøyene i Forsvaret er meget gode og at utfordringene 
syntes å være på rutine/metode siden. Prosjektkontoret opplever samtidig utfordringer med 
kompetanseoverføring, fordi de militære arbeidstakerne bytter stilling ofte. 
Kompetanseoverføringen er spesielt utfordrende fordi det ikke eksisterer en standardisert måte å 
føre usikkerhetene på. 
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Blir ulike prosjekter behandlet likt 
Alle rollene i organisasjonen, med unntak av prosjektkontoret, opplever at de forsøker å 
behandle de ulike prosjektene med en metodisk lik tilnærming. Usikkerhetsbildet er så ulikt at 
det virker uhensiktsmessig å behandle alle prosjektene på en lik måte. 

Prosjektkontoret mener at det varierer mer i hvorledes de ulike prosjektene legger opp 
usikkerhetsstyringen, og peker på at det går mer på rammeverket enn kompetansen. 

Det kommer frem at det varierer hvem det er som både tar ansvaret for og som gjennomfører 
usikkerhetsanalysene. I noen tilfeller er det prosjektkoordinatoren og i andre er det 
prosjektlederen og i stor grad virker det som om prosjektene er tilfreds med denne løsningen. 
Samtidig ser de at det ville vært enklere å forholde seg til usikkerhetsstyringen og rutinene hadde 
vært enda klarere på hvem som har ansvaret for det. 
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9 Analyse av funn 

Det er avdekket en rekke områder der Forsvaret kunne vært bedre og kunne lagt forholdene 
bedre til rette. I dette kapittelet analyseres de viktigste funnene fra spørreundersøkelsene 
(kap.7.4) og intervjuene (kap.8). 

 
Figuren over er den samme som figur 7-20. Den skal illustrere at usikkerhetsstyringen i 
Forsvarets investeringsprosjekter påvirkes av og sammenhengen mellom metode, verktøy og 
rutiner, Forsvarets organisering og system og prosjektkultur. Med metode menes prosessen for 
usikkerhetsstyringen, rutinene er måten verktøyene benyttes på og verktøyene er hjelpemidlene 
(for eksempel dataprogrammer). I begrepet organisering legges roller, ansvar, bemanning og 
fysisk organisering og med system menes hvorledes Forsvaret driftes og prosesser i Forsvaret 
som helhet. Prosjektkulturen er både den overordnede kulturen i Forsvaret, samt alle 
subkulturene som påvirker prosjektene. 

9.1 Metode, rutiner og verktøy 
Her presenteres funnene fra det overordnede nivået metoden til rutinene og ned til verktøyene 
til slutt. 

metode 

Det er avdekket at det i praksis ikke eksisterer en felles metodisk tilnærming til 
usikkerhetsstyringen.  

rutiner 

Som påpekt over (og i kap.0) er det viktig med rutiner for kompetanseoverføring slik at hullene 
ikke oppstår ved overlapping. Kompetanseoverføring og erfaringsoverføring er viktig for at 
organisasjonen kunne nyttegjøre seg erfaringene og dermed utvikle seg. Som beskrevet (i 
kap.3.5) er kompetanse og erfaringsoverføring et forhold som prosjektkontoret skal legge til 
rette for. I kapittelet ”Prosjektkontoret - for utvikling av ny kultur” refereres det til Forsvarets 
veiledning i usikkerhetsstyring73. Her står det at en av forutsetningene for å kunne lykkes med 
usikkerhetsstyringen er nettopp erfaringsoverføring. Dette punktet kan sies å gjelde for alle 

                                                      
73

 Veiledning i usikkerhetsstyring kap 1.5 
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organisasjoner naturligvis, men det er spesielt i viktig i en organisasjon som Forsvaret. Fordi 
det er så høy ”turn-over” i stillingene. Uten et slikt system vil organisasjonen med stor 
sannsynlighet komme til å gjøre de samme ”dårlige” erfaringene flere ganger.  

I rutiner for usikkerhetsstyringen står det lite om hvorledes de ulike usikkerhetene skal 
behandles etter at de er spilt inn og hvordan den som har meldt inn usikkerheten skal 
informeres. Undersøkelsene gjort i denne oppgaver viser at dette kan medføre at de som spiller 
inn usikkerhetene kan miste tilliten til systemet og til de som behandler usikkerhetene. Dette 
gjelder både mellom prosjektledelsen (prosjektet) og usikkerhetskoordinator og mellom 
usikkerhetskoordinator og prosjekteier. Det bør derfor innføres i rutinene hvorledes 
usikkerhetselementene skal spilles tilbake til organisasjonen etter at de har blitt behandlet på 
ulike nivå. Til eksempel er tilbakemeldingen ”mottatt” eller ”lest” langt bedre enn ingen 
tilbakemelding, og burde være et minimumskrav i fremtiden. Mangelen på tilbakemelding gir 
dårlige signaleffekter (artefakter – fra kap.4.2) til de som arbeider med prosjektet.  

Det eksisterer ikke et helhetlig rammeverk. Forsvarets virksomhet innenfor 
investeringsprosjekter styres av både regelverket ”Direktiv for virksomhetsstyring og 
økonomioppfølging i Forsvaret (DIVØ)” og rammeverket PRINSIX. I DIVØ74 står det at det 
skal gjennomføres risikostyring på alle nivå og i alle prosesser. I en fotnote her står det at; ”i 
investeringsprosjekter skal PRINSIX benyttes. Gjelder da PRINSIX som et regelverk i 
prosjekter? Utfordringen er at DIVØ og PRINSIX ikke er integrert i hverandre, fordi DIVØ i 
hovedsak er beregnet for Forsvarets mange andre aktiviteter, og derfor eksisterer det ikke noe 
helhetlig rammeverk for risikostyringen. Det må på plass, slik at det kommer tydelig frem av 
regelverket hvem som har ansvaret for gjennomføringen av risikostyringen. I dag er regelverket 
såpass komplekst at selv de som er mest involverte i regelverkene kan få problemer med å tolke 
det. De er ikke helt sikre på hvem som ville blitt tildelt ansvaret dersom det skulle fordeles 
skyld i etterkant av en gjennomføring. Det antas derimot på sannsynligheten er svært stor for at 
det er prosjektleder. Samtidig påpekes det på at prosjektleder med stor sannsynlighet ikke er 
klar over at en gjennomgang av regelverket ville pekt tydelig på ham. Slik kan det ikke være! 
Det kan medføre alvorlige konsekvenser at funksjonene ikke er bevist egen rolle og eget 
ansvar. Mangel på sammenhengende rutiner legger praktisk talt opp til at usikkerhetsstyringen 
skal gjennomføres forskjellig fra prosjekt til prosjekt. 

verktøy 

En analyse av svarene på spørreundersøkelsen tyder på at verktøyene er tilstrekkelige for 
arbeidet med usikkerhet. Det er derfor ikke her Forsvaret har mest å hente når det gjelder 
tilrettelegging for arbeidet met usikkerhet. 

En utfordring på verktøy siden er derimot at det ikke følges opp så i usikkerhetsstyringen er at 
ansvaret for oppfølgingen varierer i meget stor grad fra prosjekt til prosjekt og fra person til 
person. For å kunne hjelpe til med dette kan dataprogrammet Easyrisk Manager (ERM), som 
benyttes til usikkerhetsregistrering, integreres i Forsvarets begrensede intranett (FIS-BASIS). 
Dette vil kunne medføre at det kan tilpasses systemet på en slik måte at de 
usikkerhetsreduserende tiltakene elektronisk kan dedikeres de ulike prosjektdeltakerne og 
følges opp mot ansvarshavende, for eksempel gjennom å koble tiltakene i Easyrisk Manager til 
Microsoft Outlook. For unngå at behandling av elementene og iverksetting av tiltak glemmes i 
perioden mellom to usikkerhetsmøter, kan tiltaket fremkomme som en ”oppgave” i Outlook.  

Prosjektkontoret påpekte at kompetanseoverføring (kap.0) i prosjektene er et must. Dette 
understøttes av spørreundersøkelsen som viser at over 60 % av de som jobber i prosjekter har 
mindre enn 5 års erfaring (figur 7-1). Det må derfor på plass et system for å ivareta overføring 
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 Forsvarets intranett: intranett.mil.no, i FOBID. (bibliotek på intranett) 
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av prosjektkompetansen. Systemet bør både bestå av rutiner og verktøy. Verktøyet kan være et 
risikoregister. Registeret vil kunne gjøre jobben enklere for både den som melder inn 
usikkerheten og usikkerhetskoordinatorene. Dette kan bygges opp som en Risk-breakdown-
strukture (RBS). Det vil føre til at det ved innmelding av usikkerhet fulgte med en 
kategorisering av usikkerheten slik at de var enklere både å sortere og få oversikt over. I tillegg 
vil det være et felles system slik at andre kan overta føring eller oppfølging og enklere forstå 
hva som inngår i de ulike usikkerhetene. 

9.2 Forsvarets organisasjon og system 

organisering 

Forsvarets organisasjonsmodell har blitt totalt endret og justert de seneste årene. Siden 1990 har 
Forsvarets Militære Organisasjon (FMO) blitt omorganisert nesten kontinuerlig, og 
organisasjonen har ikke rukket å ”sette seg” før en ny omorganisering var underveis. I løpet av 
denne perioden ble det besluttet å skille ut flere deler av Forsvarets organisasjon som ikke var 
en del av styrkeproduksjonen, som for eksempel støtteelementene. Disse er nå kalt FLO, 
Intensjonen med FLO var å samle prosjektkompetansen i en organisasjon og det ble gjort slik at 
alle funksjoner relatert til prosjektene ble plassert inn i den organisasjonen, med unntak av 
prosjektkoordinator rollen, som den gang ble nedlagt. Nå har imidlertid denne funksjonen 
gjenoppstått og er mer og mer på veg inn igjen (fra tidlige – totalprosjektkoordinator ). I praksis 
vil ofte prosjektkoordinatoren være ansvarlig for å drive usikkerhetsanalysene fremover og de 
kan i mange prosjekter sees på som prosjektledere. En utfordring i Forsvarets modell for 
usikkerhetsstyring er at det står beskrevet at det er prosjektlederrollen som har ansvaret for 
gjennomføringen av usikkerhetsstyringen. Hvem som i praksis utfører prosjektlederrollen kan 
variere. Derfor er det viktig at det gjøres en avklar på hva som er prosjektkoordinators rolle og 
ansvar og hvilket forhold han skal til prosjektleder. 

Prosjektmedlemmene utenfor FLO har påpekt at det oppleves som svært knapt med 
personellmessige ressurser i FLO systemstyring (FLO/S). FLO/S er Forsvarets prosjektkontor, 
og er tiltenkt å gi prosjektene den nødvendige fagstøtte når usikkerhetsstyringen skal 
implementeres og gjennomføres i prosjektene. FLO systemstyring er nåløyet og prosjektene har 
et inntrykk av at de ofte ikke har tilstrekkelig med tid til å støtte dem, noe som vil være en 
forutsetning for at prosjektene skal kunne gjennomføre en god nok prosess på 
usikkerhetsstyring. Som det er belyst under Figur 7-1, er det spesielt viktig på grunn av 
beordringssystemet og den relativt store gjennomtrekken av offiserer som er i prosjektene. Som 
det fremgår av spørreundersøkelsen (figur 7-9, 7-10 og 7-11), syntes det som om kompetansen 
øker med erfaringen fra prosjektarbeid. Derfor er det en fordel om en kan få offiserene til å 
jobbe lenger i prosjektorganisasjonene. Den kompetanseøkningen som offiserer får innenfor 
usikkerhetsstyring på et par år vil kunne være betydelig, fordi offisersyrket er så mangfoldig.  

Som belyst i spørreundersøkelsen (figur 7-19) har prosjekteier og prosjektleder langt fra samme 
oppfatning av samarbeidet dem i mellom. Den store forskjellen kan tyde på at 
kommunikasjonen dem i mellom ikke er som den bør være. Det kan også være at det er 
betydelige ulike subkulturer blant prosjekteierne og prosjektlederne som kan gi utslag i 
forskjellig persepsjon (fortolkning av virkeligheten). Dersom de to gruppene har så forskjellige 
persepsjoner, vil det kunne medføre betydelige kimer til konflikter. 
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system 

Kun 35 % av de spurte i spørreundersøkelsen (figur 7-5) svarer at resultatene fra 
usikkerhetsanalysene benyttes i bemanningen av prosjektet. Når en skiller mellom de ulike 
rollene, ser man at det er 40 % av prosjekteierne og prosjektlederne som svarer at resultatene 
benyttes. Dersom det er tilfellet at resultatene fra analysene ikke benyttes for bemanning, så 
utelates et av de virkemidlene som i mange tilfeller kan være det aller viktigste. Det kan være 
flere årsaker til at dette virkemiddelet ikke benyttes, for eksempel at en ikke har sett behovet for 
riktig bemanning. Det kan også skyldes at det ikke tillates å bemanne opp prosjektet på grunn 
av usikkerhet eller at systemet ikke gir ressursmessig rom for. Men det med riktig bemanning 
går like mye på rett kompetanse som kapasitet. Hvorfor analysene ikke benyttes til å bemanne 
prosjektene rett vites ikke, men det kan tenkes at årsaken ligger i Forsvarets system. 

En av de største utfordringene relatert til gjennomføringen av prosjekter i Forsvaret i forhold til 
usikkerhet er at prosessene i FLO innenfor investeringer ikke er på linje med prosessene inne i 
etaten. Investeringsaktivitetene kan gjerne gå over flere år, mens alle de andre aktivitetene går 
over ett år (budsjettmessig). Dette kan medføre at det blir et stort behov for å iverksette eller 
utsette prosjekter mot slutten av et budsjettår. Dette vil igjen kunne medføre at 
prosjektmedlemmene og brukermiljøene ikke vet når det kommer prosjektene kommer eller når 
det kommer midler til å gjennomføre dem, gjennomførings ordre (GO). En slik måte å 
finansiere prosjektene kan lede til at prosjektene ikke gjennomføres så kostnadseffektivt som de 
både har burde og har forutsetninger for. 

Forsvaret har på grunn av beordringssystemet en meget høy ”turn-over” i stillingene sine. Det 
at mange stillinger er har både sperregrenser opp og ned, på minimum 3 år i stilling og 
maksimalt 5 år, vanskeliggjør forholdet å beholde erfaring (figur 7-1). Forsvarets system er 
også bygget på at en offiser eier den stillingen han sitter i og opprykk i grad skjer normalt ved 
tilsetting i ny stilling. Kombinert med at det er en tilnærmet lineær sammenheng mellom grad 
og lønn, gjør det enda vanskeligere å hindre at offiserene bytter jobb. Stillinger er normalt 
plassert inn i lønnsrammer som er så trange at det gjør det svært vanskelig med individuell 
avlønning. Dersom Forsvaret hadde lagt opp til et løp for horisontale karrierer ville det kanskje 
være mulig å holde på personellet lenger i stilling. Forsvaret er vant til høy ”turn-over”, og har 
derfor erfart at ensartet opplæring gir gode effekter, men har ikke funnet en god prosess for 
erfaringsoverføring i stilling. Erfaringsoverføring i systemet kan også sies å være mer 
relasjonsbasert enn funksjonsbasert. Historier om offiserer som skal tiltre nye stillinger der 
forgjengeren har lagt forholdene til ”rette” ved å tømme kontoret og lagt frem en ny 
skriveblokk og en penn går igjen blant offiserene. Dette kulturuttrykket (fra kap.4.2) gir 
signaler om hvorledes kulturen for overlapping og erfaringsoverføring har vært tidligere. En 
slik type ”overlapping” gir store muligheter for at den nye arbeidstakeren gjør de samme 
dårlige erfaringene som den forrige. 

9.3 Prosjektkultur 

I DIVØ (som presentert i kapittel 9.1) står det at sjefer på alle nivåer har ansvaret for 
risikoanalysen i aktiviteter og prosesser, og det alltid skal gjennomføres. I Forsvaret er det en 
tradisjon for å tenke i organisatoriske modeller og ikke prosesser. Dette har Forsvaret med seg 
fra gammelt av og er en av de tingene som har vært en bærestein i militær tankegang siden 
militærmakt ble satt i system å gi den som kontrollerte makten flere virkemidler for å oppnå det 
beste for seg og sine. Offisersånden er bygget opp under tanken om faste rammer, generalen 
beordrer obersten, som deretter gir sin ordre til majoren. Selv om Forsvaret har begynt med en 
mer tilnærming til prosesstankegang i noen sammenhenger er de ikke der helt enda. Denne 
endringen vil kunne bety at en prosesseier skal være leder for flere i prosessen med høyere 
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grad. Med stor sannsynlighet kan man si at Forsvaret ikke er klar for dette, der organisasjonen 
og organisasjonskulturen er i dag. Det fordi dette strider mot det aller helligste i det militære 
systemet, de mest elementære av de grunnleggende antakelsene (som beskrevet i kapittel 4.2).  

Det kommer tydelig frem at hvordan de ulike prosjektene legger opp til gjennomføring av 
usikkerhetsstyringen varierer mye, noe som det også legges opp til i PRINSIX. Det er forøvrig 
grunn til å tro at usikkerhetsstyringen ikke gjennomføres så systematisk som det er grunnlag 
for, basert på metodene og prosessene. Det kan virke som om det er noen prosjekter som tar 
snarveier i usikkerhetsstyringen. Det er ikke kommet frem hva som er årsaken til dette, men det 
er mest sannsynlig at prosjektmedlemmene mangler enten vilje, evne, tid og/ eller forståelse for 
hvorfor usikkerhetsstyring gjennomføres.  

Som påpekt tidligere er det utfordringer knyttet til den måten prosjektene blir organisert og 
finansiert på. Dette gjør at det ved avslutningen at budsjettåret; gjerne enten er forbrukt for mye 
eller for lite midler til investeringsprosjektene. Det har vist seg at dette ved flere tilfeller 
resulterer i at Forsvarsdepartementet (som er prosjekteier), presser på prosjektene for å få 
ferdigstilt fremskaffelsesløsninger (FL). Dette slik at eventuelle resterende midler kan 
omdisponeres disse formålene. Dette medfører at prosjektene ikke får den tiden de ønsker og 
selv mener de har behov for, for å utarbeide en god FL - som belyser alle forhold ved 
fremskaffelsen. I noen tilfeller har FD gitt uttrykk for at det er viktigere å bli ferdig med FL og 
beslutte GO før budsjettåret er over, enn å gjennomføre usikkerhetsanalysen skikkelig. En slik 
tilnærming til usikkerhetsstyringen viser enten en total mangel på forståelse for prosessen eller 
at prosjekteier aksepterer enhver usikkerhet. Slike prosesser kan være med på å totalt 
undergrave metoden og sender alvorlig dårlige signaler til utvikling av kulturen i 
organisasjonen fra en av de rollene som har aller størst påvirkningskraft, nemlig prosjekteier 
(beskrevet i kapittel 4.5 om kulturutvikling). Det er viktig at prosjekteier er bevisst seg denne 
rollemodelleringen, som grunnleggende for alle typer ledelse. 

Dersom Forsvarets aktiviteter skal deles i to hovedområder budsjettmessig, ville disse kunne 
være; styrkeproduksjon og investeringer. Styrkeproduksjon definerer alle arbeidsoppgavene 
som ikke inngår i investeringsområdet. Investeringsområdet omsetter for omtrent 1/3 av det 
totale forsvarsbudsjettet, eller tilnærmet 10 mrd kroner, men får verken den statusen eller den 
oppmerksomheten det fortjener (se forklaring til Figur 7-1 og Figur 7-5). Dette medfører at det 
ikke blir avsatt tilstrekkelig med personell til å forvalte disse midlene og at investeringsområdet 
blir et sidespor for en militær karriere. Dette kan medføre en uforsvarlig forvaltning av 
samfunnets midler i investeringsområdet. For å bøte på dette må det signaliseres fra Forsvarets 
ledelse en vilje og evne til gjøre noe med det. Utfordringen i dag er at Forsvaret som helhet er 
underbemannet75. Som det uttrykkes av intervjuobjektene er det en generell opplevelse er det er 
større fokus på usikkerhet i prosjektet i de tidlige fasene enn i anskaffelsesfasen. Det oppleves 
også som at det meldes inn flere usikkerheter og endringer frem til anskaffelsesfasen enn i 
denne fasen. Noen av intervjuobjektene peker på at dette kan skyldes at en stor andel av 
usikkerhetene i anskaffelsesfasen løses med såkalt ”stridsledelse”, det vil si løses på stedet. 
Samtidig kan det også skyldes at det ikke er tilstrekkelig med tid til eller at det ikke er kultur for 
å drive usikkerhetsstyringene i anskaffelsesfasen. Uansett er det forunderlig at det skal være en 
så tydelig trend. 

Forsvarsdepartementet (FD) gir føringer for hvorledes Forsvaret skal gjennomføre sin 
virksomhet (se Figur 6-1; Skjematisk fremstilling av Forsvaret og Forsvarets Militære 
Organisasjon (FMO)). En av utfordringene for investeringsområdet er at FD involverer seg i 
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 http://www.frifagbevegelse.no/aktuell/temasider/forsvaret/article3631360.ece, oppdatert 26.jun 2008 
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relativt stor grad, noe som gjør prosessen tidvis meget tung. FD involverer seg i langt større 
grad i investeringsvirksomheten enn i styrkeproduksjonen. Intervjuene har også avdekket at FD 
i stor grad kun styrer etter parameterne tid og kostnad. Dersom så er korrekt kan en komme i 
situasjoner som når kystfortene på Nes i Loddingen ble bygget. Der nådde prosjektet målene 
innenfor tid og kostnad, men produktet var unyttig før det ble ferdigstilt76. I artikkelen om 
kystfortene i Forsvarets forum (FF), vises det til en undersøkelse av forsvarets ansatte om 
sløsing. Undersøkelsen viser at Nærmere én av fem ansatte mener det sløses mye, og tre av 
fem sier at det har forekommet sløsing. Slikt må Forsvaret få bukt med, for å kunne 
opprettholde tilliten i samfunnet. For å få til det er det viktig med en radikal 
holdningsendring. 
 
Spørreundersøkelsen viser at 1 av 7 (figur 7-8) har svart at det oppleves som ”litt 
problematisk” eller ”problematisk” å melde fra om usikkerhet. Usikkerhet som ikke 
behandles skal normalt ha høyere sannsynlighet for å inntreffe, enn de elementene som 
behandles og påvirkes med tiltak. Konsekvensene ved å ikke melde fra om usikkerhet kan 
bli enorme, dersom det betyr at de ikke behandles og bare neglisjeres. Når medarbeidere 
ikke opplever at det er uproblematisk å melde om usikkerheter er det noe som har slått feil 
i systemet. Det kan skyldes mangel på forståelse for usikkerhet som fenomen, feil 
mottakelse fra den som mottar usikkerhetene eller at det eksisterer en uheldig kultur for å 
melde om usikkerhet. I figuren 7-7, er det kun 1 av 12 som har svart at en er ”litt enig eller 
enig” i utsagnet; ”i vår organisasjon er det ansett for uprofesjonelt å gi uttrykk for 
usikkerhet.” Det at andelen lavere i kulturbegrepet (”i vår org..), kan det bety at ubehaget 
ved å melde om usikkerhet (i figur 7-7) ikke skyldes kultur. 
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 http://www.fofo.no/forsvaretsforum.no/filestore/SAMLEFIL_FNR4APRIL.pdf, artikkel fra Forsvarets forum i april 2007.  
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10 Mulige forbedringstiltak 

I dette kapittelet er det listet ulike tiltak for å kunne bedre styringen av usikkerhet i Forsvarets 
investeringsprosjekter. Tiltakene er utarbeidet på bakgrunn av analysen av funnene i kapittel 9. 

10.1 Metode, rutiner og verktøy 

Utvikle et helhetlig rammeverk 

Forsvaret har ikke et helhetlig rammeverk for styring av usikkerhet. Det gjøres ved å revidere 
både ”Direktiv for virksomhetsstyring og økonomioppfølging i Forsvaret (DIVØ)” og PRINSIX, 
slik at det ikke er noen tvil om hvilket regel-/rammeverk som gjelder i de ulike tilfellene. Da skal 
de også forholde seg ryddig til hverandre. Når PRINSIX nå revideres bør det skrives et kapittel 
om forholdet DIVØ, og det bør også fokuseres i større grad på muligheter og på 
mulighetsstyring. Dette kan implementeres ved at det utarbeides et eget kapittel for muligheter i 
veiledningen om usikkerhet, så bør et utdrag av dette kunne settes inn i kapittel 13 i 
Prosjekthåndboka for Forsvaret – PRINSIX. Slik det er i dag bør det etableres klarere skiller for 
roller og ansvar mellom prosjektkoordinator og prosjektleder. Det kan enten settes inn en matrise 
som illustrerer roller og ansvar. Dersom en ønsker å fortsette å ha fleksibilitet mellom rollene, 
kan en avklaring av roller og ansvar i det aktuelle prosjektet etableres i rutinene.  

Uansett hvordan dette løses, er det særdeles viktig å få på plass en løsning for å sikre kvalitet i 
usikkerhetsstyringen i fremtiden.  

Utvikle Easyrisk Manager (ERM) med RBS 

Organisasjonen har gitt signaler i intervjuene (kap.8.3.3) om at ERM ikke er brukervennlig i den 
formen det eksisterer i dag. Notatet ”Funn fra Forsvaret”77 peker på at brukerne signaliserer 
behov for en utvikling av verktøyet, det samme gjør også et av Forsvarets mål inn i PUS, målet; 
å utvikle ERM78. Dersom ERM utvikles bør det utvikles slik at det fungerer på intranett og at det 
kan kobles med Microsoft Outlook, i tillegg bør det inkluderes et felles register for usikkerhet 
(usikkerhetsbank). En Risk-Breakdown-Structure (RBS) bør utvikles av prosjektkontoret eller av 
en konsulent på oppdrag av prosjektkontoret. RBS implementeres deretter ERM, slik at alle 
prosjektene fører usikkerhet på samme måte. Dette vil kunne medføre at ulike prosjekter 
loggfører usikkerhet på samme måten, samtidig som at ulike usikkerhetselementer blir husket på 
i behandlingen av dem. Samtidig som det etableres en RBS, bør det vurderes å inkluderes en 
portal for erfaringsoverføring kombinert med RBS, slik at strukturen oppdateres underveis. 

Det vil ved innføring av et slikt nytt verktøy bli behov for opplæring slik verktøyet tas i bruk 
korrekt. For at verktøyet skal kunne komme tilstrekkelig til nytte bør brukergrensesnittet være så 
lavt at det kan benyttes av alle nøkkelroller i prosjektet, og ikke bar de som bruker verktøyet hver 
dag. De som benytter det hver dag vil sannsynligvis håndtere verktøyet greit så fremt det ikke er 
et veldig høyt brukergrensesnitt på det. 
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 Fra presentasjons foiler av ”Funn fra Forsvaret”, sammenstilt av PUS/NSP. (2008) 
78

 Fra Forsvaret på PUS sine hjemmesider 
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10.2 Forsvarets organisasjon og system 

Tilrettelegge for lenger arbeid i prosjektorganisasjoner 

I spørreundersøkelsen er det over 60 % av de som har svart at de har mindre enn 5 års erfaring. 
Som det fremgår av spørreundersøkelsen (figur 7-9, 7-10 og 7-11), syntes det som om 
kompetansen øker med erfaringen fra prosjektarbeid. Derfor er det en fordel om en kan få 
offiserene til å jobbe lenger i prosjektorganisasjonene. Den kompetanseøkningen som offiserer 
får innenfor usikkerhetsstyring på et par år vil kunne være betydelig, fordi offisersyrket er så 
mangfoldig.  

For Forsvaret som helhet er det sannsynligvis ikke noen veg utenom beordringssystemet i mer 
eller mindre i samme form som det eksisterer i dag. For noen prosjektstillinger burde det 
etableres et trinnvisbeordringssystem, for eksempel ved å først jobbe som koordinator og så som 
prosjektleder. Dette må forankres i Forsvarsstaben og deretter i avdelingen ”Personell, økonomi 
og styring” (PØS). Dersom dette gjennomføres vil det både kunne skape forutsigbarhet for 
prosjektorganisasjonene og for offiserene.  

En annen måte å oppnå det på er å i større grad åpne for horisontal karriere. I dag er lønningene i 
Forsvaret veldig avhengige av graden som offiseren bærer. Det kan være vanskelig å endre de 
forskjellige lønningene for de ulike funksjonene, da disse også justeres ut i fra andre 
sammenlignbare arbeidsoppgaver i staten. Det som kan gjøres er at det burde kunne åpnes for 
administrativt opprykk i grad. Det betyr i praksis at en offiser går opp i grad mens han sitter i en 
stilling. I tillegg burde lønnsspennet i de ulike lønnsrammene kunne utvides. I tillegg bør det 
kreves 5.års erfaring fra stillinger i prosjektorganisasjoner tidligere ved lederstillinger i 
prosjektorganisasjonene. Det vil motivere medarbeidere til å arbeide lenger med prosjekter. 

Åpne for å benytte resultater av usikkerhetsanalyser for bemanning  

Det har kommet frem at det generelt ikke oppleves at resultatene fra usikkerhetsanalysen 
benyttes til bemanning av prosjektet. Det å benytte resultatene fra usikkerhetsanalysen til 
bemanning er noe som ikke som er vanlig praksis i prosjektorganisasjoner i dag.  

Det er ikke kjent hvorfor dette ikke gjøres verken i Forsvaret eller i andre organisasjoner, men 
det kan godt være at systemet i Forsvaret ikke gir rom for det.  

Det kan være veldig fordelaktig for prosjektene å ha muligheten for å kunne benytte dette 
virkemiddelet. Det bør derfor kartlegges om det er mulig å benytte resultatene for bemanning av 
prosjektene, samt legge til rette for og åpne for bruk av dette virkemiddelet.  

10.3 Prosjektkultur 

Utvikle verdigrunnlag for gjennomføring av prosjekter 

Det kan utarbeides et verdigrunnlag som skal representerer de verdier, normer og holdninger 
som skal prege Forsvarets investeringsprosjekter. Det er viktig at dette verdigrunnlaget ikke 
oppleves som kun et fint dokument, men at det faktisk representerer hvorledes ting faktisk skal 
være. Verdigrunnlaget kan gjerne utarbeides av prosjektkontoret, men det må forankres hos både 
prosjekteiere og prosjektledere i organisasjonen. 

Verdigrunnlaget skal være en rettesnor for gjennomføring av prosjekter, og må da inneholde 
styring av usikkerhet som en viktig parameter for dette. 
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11 Konklusjon 

I det kapittelet er konklusjonen av rapporten. Konklusjonen består av en kort introduksjon til 
problemstillingen som etterfulgt av en oppsummering av funn og tiltak. Avslutningsvis er 
metoden og tilnærmingen vurdert og forslag til videre arbeid er utarbeidet. 

Dette prosjektet har fokusert på hvorledes Forsvaret gjennomfører usikkerhetsstyring i sine 
investeringsprosjekter. Det er flere faktorer som må spille sammen for at 
usikkerhetsstyringen skal kunne fungere effektivt, blant disse er; metode, verktøy, rutiner, 
Forsvarets organisering og system og prosjektkultur. En kartlegging av hvorledes disse 
faktorene påvirker prosjektene som gjennomføres i dag er derfor nødvendig for å kunne 
utvikle usikkerhetsstyringen i Forsvaret. Utviklingen av usikkerhetsstyringen skal bidra til at 
prosjektene i enda større grad når sine mål.  

Rapporten består av et litteraturstudium, analyse av kvantitativ informasjon (i form av en 
spørreundersøkelse) og analyse av kvalitativ informasjon (intervjuer). Disse funnene er 
analysert og forslag til tiltak er utarbeidet. 

11.1 Funn og tiltak 

For at prosjekter skal kunne lykkes med å nå målene er det nødvendig å ha et fokus med 
usikkerhetsstyring. I usikkerhetsstyringen er rollene prosjekteier, prosjektleder og prosjektkontor 
svært sentrale. Prosjektkontor (eng. Project Management Office - PMO) er et begrep som har 
kommet de siste årene. Større organisasjoner som gjennomfører mange prosjekter har sett 
behovet for å samle egne grupper som forvalter, drifter og utvikler organisasjonens 
prosjektkompetanse. Disse gruppene blir gjerne organisert som egne avdelinger og kalles for 
prosjektkontor. Prosjektkontor kan inneha mange funksjoner og arbeidsoppgaver, og fordi 
oppgavene varierer så fra organisasjon til organisasjon kan det ikke lages noe fasit. Imidlertid er 
det noen funksjoner som går igjen, og disse er; standardmetodologi, ressursevaluering, 
prosjektanalyse, prosjektstyring og prosjektplanlegging. En av de viktigste årsakene til at det bør 
benyttes prosjektkontorer er at de bidrar til at prosjektene gjennomføres på samme måte. 

Dersom prosjekter skal lykkes med håndtering av usikkerhet er det viktig at det tenkes 
usikkerhetsstyring i hele prosjektet, og ikke at det plutselig innføres i mindre deler og aktiviteter. 
Det må med andre ord bli en del av prosjektets kultur og filosofi å tenke styring av usikkerhet i 
alle prosesser. Det er i dag lite litteratur innenfor begrepet prosjektkultur. Det forskes mye rundt 
emnet prosjektledelse. Det å forstå prosjektkultur er vesentlig for å kunne videreutvikle kulturen i 
eget prosjekt og i moderorganisasjonen. Spesielt når en tar med det faktum at prosjektlederen 
trenger kunnskap om kulturen for å kunne forstå og lede utvikling av kulturen i eget prosjektet. 
Oppgaven diskuterer paralleller og forskjeller mellom prosjektkultur og organisasjonskultur, og 
det faktum at prosjekter kan være ”vanlige” temporære organisasjoner som er satt for å løse én 
gitt arbeidsoppgave. Noe som gir grunnlag for å anta at prosjektkulturen inneholder de samme 
elementene som organisasjonskulturen, nemlig artefakter, verdier, normer og grunnleggende 
antakelser. 

Et spørsmål som har opptatt mange er om det går an å påvirke eller kontrollere kulturen. Selv om 
det ikke kan gis noe entydig svar, mener hovedandelen av litteraturen at kulturen kan påvirkes i 
større eller mindre grad. Det er også en stor del av litteraturen som hevder at kulturen påvirkes av 
alle forhold som skjer i organisasjonen. Prosjektkontoret har ansvaret for å facilitere arbeidet 
med usikkerhet og spiller således en viktig brikke i utviklingen av en hensiktsmessig 
prosjektkultur for styring av usikkerhet. Rapporten trekker frem at prosjektkontoret kan legge til 
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rette for utviklingen ved å få forankret usikkerhetsledelse i ledelsen og hos eierne, integrere 
rutiner og verktøy i arbeidsprosessene, holde tiltaksplanene oppdatert, synliggjøre resultatene og 
ved å sikre opplæring og erfaringsoverføring. 

Forsvarets investeringsprosjekter påvirkes av sammenhengen mellom metode, verktøy og 
rutiner, Forsvarets organisering og system og prosjektkultur. Med metode menes prosessen for 
usikkerhetsstyringen, rutinene er måten verktøyene benyttes på og verktøyene er hjelpemidlene 
(for eksempel dataprogrammer). I begrepet organisering legges roller, ansvar, bemanning og 
fysisk organisering og med system menes hvorledes Forsvaret driftes og prosesser i Forsvaret 
som helhet. Prosjektkulturen er både den overordnede kulturen i Forsvaret, samt alle 
subkulturene som påvirker prosjektene. 

1. Metoder, rutiner og verktøy  

Det er funnet at det er et større behov for å utvikle metodene og rutinene enn verktøyene i 
Forsvarets investeringsprosjekter. Det er ulik opplevelse av rutinene; der prosjekteierne er mest 
fornøyd og opplevelsen blir gradvis dårligere lenger ned i prosjektorganisasjonen. Utfordringene 
kan skyldes at verktøyene ikke er koblet sammen med hverandre og at det heller ikke eksisterer 
metodeverk som beskriver hvorledes verkøyene skal brukes sammen.. En annen utfordring er at 
det ikke eksisterer et helhetlig rammeverk i regelverket ”Direktiv for virksomhetsstyring og 
økonomioppfølging i Forsvaret (DIVØ)” og rammeverket PRINSIX. Det påpekes også at det 
ikke er tilstrekkelig beskrevet hvem det er som har ansvaret for hva i eksisterende rutiner. 

Tiltak for å løse denne svakheten er å utvikle et helhetlig rammeverk for DIVØ og PRINSIX, der 
både bruken av de ulike verktøyene/metodene og avklaring av roller og ansvar beskrives. Det 
bør legges et økt fokus på muligheter som styringsparameter. 

Spørreundersøkelsen, intervjuer og et PUS notat peker mot at verktøyet for 
usikkerhetsregistrering, Easyrisk Manager (ERM), ikke er brukervennlig nok. ERM bør 
implementeres på Forsvarets intranett, og kobles mot Microsoft Outlook for å kunne fordele og 
følge opp arbeidsoppgaver. Det oppleves også som en svakhet at det ikke eksisterer en Risk-
Breakdown-Structure (RBS), som kan hjelpe til å beskrive usikkerhetene på en lik måte i 
samtlige prosjekter. Det bør vurderes om dette kan integreres i ERM og om det kan bare 
etableres en usikkerhetsbank for erfaringsoverføring.  

Tiltak kan være å utvikle ERM, integrere RBS og erfaringsbank og implementere systemet på 
Forsvarets intranett. 

2. Forsvarets organisering og system 

I spørreundersøkelsen kommer det frem at over 60 % har mindre enn 5 års erfaring med 
prosjektarbeid, noe som kan skyldes Forsvarets beordringssystem. I spørreundersøkelsen (figur 
7-9, 7-10 og 7-11) syntes det som om en trend at kompetansen øker med erfaringen fra 
prosjektarbeid. Derfor er det en fordel om en kan få offiserene til å jobbe lenger i 
prosjektorganisasjonene. Den kompetanseøkningen som offiserer får innenfor usikkerhetsstyring 
på et par år vil kunne være betydelig, fordi offisersyrket er så mangfoldig. Forsvaret legger ikke 
til rette for en vertikal karriere i prosjekt og støtteorganisasjonene, noe som medfører at færre blir 
i støtteorganisasjonene over flere beordringer (mer enn 3 år). Dette kan påvirkes med beordring i 
to trinn, krav til prosjekterfaring i attraktive stillinger og åpning for mer individuell avlønning. 

Som tiltak bør det tilrettelegges for lengre arbeid i prosjektorganisasjoner. Dette gjøres ved en 
pakke av tiltak, med; trinnvis beordringer, krav om 5 års prosjekterfaring i lederstillinger i 
prosjektorganisasjoner og større lønnsspenn innen lønnsrammene.   
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Svarene fra spørreundersøkelsen kan tyde på at resultatene av risikoanalysene benyttes til 
bemanning av prosjektet. Det er ikke kjent hvorfor dette ikke gjøres. Økning av bemanningen er 
et tiltak for å redusere risiki som kan være nødvendig i noen tilfeller, derfor må prosjektene ha 
muligheten.  

Tiltak er derfor å kartlegge grunnen at det oppleves som at resultatene ikke benyttes, samt og 
åpne for bruk av dette virkemiddelet. 

3. Prosjektkultur 

Flere av de viktigste forholdene som er avdekket i prosjektet går på prosjektkulturen. I 
Spørreundersøkelsen kom det frem at kun 35 % tror usikkerhetsanalysene benyttes til bemanning 
av prosjektene. Det kom også frem at 1 av 6 har svart at det sjelden gjennomføres 
usikkerhetsstyring i de prosjektene man har vært involvert i eller er en del av. Disse svarene kan 
skyldes to forhold; enten så blir det ikke gjennomført usikkerhetsstyring i den grad det burde 
eller så er ikke begrepet usikkerhetsstyring så godt definert at de som har svart har grunnlag for å 
vurdere og det blir gjennomført eller ei. 

PRINSIX legger opp til at usikkerhetsstyringen skal tilpasses prosjektet, men i intervjuene blir 
det pekt på forhold som tilsier at usikkerhetsstyringen ikke blir gjennomført så systematisk som 
den burde. Ved avslutningene av budsjettårene presser FD på for å få gjennomført prosjekter slik 
at alle midlene kan disponeres til investeringer, dette går kraftig utover risikoanalysene i 
prosjektene. Presset kan enten tyde på en mangel på forståelse eller være et tegn på at enhver 
risikoaksepteres. 

For å snu denne trenden bør det utarbeides et verdigrunnlag for gjennomføringen av 
investeringsprosjekter i Forsvaret. Verdigrunnlaget må forankres i ledelsen og er ment å påvirke 
kulturen til å være en bedre rammefaktor for gjennomføringen av usikkerhetsstyring. 

11.2 Vurdering av metoder og tilnærming 

I dette prosjektet er det søkt etter litteratur i BIBSYS og tilhørende databaser for oppslagsverk. I 
prosjektet er det fokusert på å benytte forskningsrapporter og bøker med stor troverdighet og 
omfattende kildelister. Det er gått igjennom og avdekket et stort antall artikler og bøker innenfor 
temaet som har hatt en noe ulik vinkling og derfor ikke tilstrekkelig relevans. 

En utfordring ved gjennomføring av prosjektet (som beskrevet kapittel 1.5) var at det var 
vanskelig å få tak intervjuobjektene i den perioden som intervjuene var tiltenkt gjennomført. Det 
har medført at det ikke var tid til å gjennomføre så mange intervjuer som opprinnelig planlagt.  
Dersom det hadde vært mer tid til rådighet for gjennomføringen av prosjektet ville det vært 
mulig å benytte flere kilder for litteraturstudien og gjennomføre flere intervjuer. Det er også en 
svakhet at intervjueren ikke har nevneverdig erfaring i å denne typen intervjuer. Noe som 
åpenbart ville styrket oppgavens troverdighet. Utvalget for spørreundersøkelsen (98 
respondenter) er ganske stort, men det er selvfølgelig usikkerhet knyttet til om det er de rette som 
har respondert. 

11.3 Forslag til videre arbeid 

I dette prosjektet er det kommet et stykke på med kartleggingen av arbeidet med usikkerhet i 
investeringsprosjektene i Forsvaret, men det kunne og burde vært gjort mer arbeid innenfor 
temaet. Det er derfor ønskelig med videre arbeid innenfor følgende områder; 
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• Kartlegge en større del av investeringsorganisasjonene i Forsvaret og foreta intervjuer 
av et større utvalg. 

• Gjennomføre et mer spesifikt studie på hva som eksisterer av forskning innenfor 
begrepet prosjektkultur. 

• Gjennomføre benchmarking mot andre statlige organisasjoner og se på hvorledes de 
har lyktes med å legge forholdene til rette for styring av usikkerhet. (for eksempel i 
PUS) 

• Avdekke hvorledes samarbeidet mellom prosjektledelsen og prosjekteierne fungerer, 
og se på tiltak for å involvere prosjekteier i prosjektene. Prosjektleder bør vite hva 
prosjekteier opplever som usikkerheter og hvorledes han ønsker at de behandles. 

• Kartlegge om forholdet mellom ressurser og arbeidsoppgaver i de ulike 
prosjektavdelingene er i balanse. For deretter å vurdere om forholdet gir mulighet for en 
effektiv prosjektledelse og dermed en forsvarlig forvalting av samfunnets ressurser. 

 
Dette har vært et spennende studie, med mye utråkket terreng. Derfor ønskes alle synspunkter 
til rapporten hjertelig velkommen! 
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FORKORTELSER 

NTNU  -  Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet 

NSP  - Norsk Senter for Prosjektledelse 

PUS  - Praktisk styring av usikkerhet i et eier perspektiv 

 

DIVØ  -  Direktiv for virksomhetsstyring og økonomioppfølging i 
Forsvaret 

FF  - Forsvarets forum 

FLO  - Forsvarets Logistikk Organisasjon 

FLO/I  - Forsvarets Logistikk Organisasjon avd. Investering 

FLO/S  - Forsvarets Logistikk Organisasjon avd. Systemstyring 

FMO  - Forsvarets militære organisasjon 

FSJ  - Forsvarssjefen 

FSL  - Forsvarsledelsen 

FST  -  Forsvarsstaben 

GI   -  Generalinspektør (sjef for våpengrenene hær-luft-sjø-HV) 

HST  - Hærstaben 

HSTY  -  Hærens styrker 

LOS  - (Program) Logistikksystem 

NBF  - Nettverksbasert forsvar 

TRADOK -  Hærens Transformasjons og Doktrine Kommando 
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INTERVJUGUIDE 
Versjon 2 
 
Før intervju sendes det ut et kortfattet skriv som gjør at objektene kan forberede 
seg på det forhånd. 
  
 
Innledning (5-10 min).:  

Målet med den innledende delen er både å gjøre objektet kjent med intervjuets 
formål, samt å skape en uformell, åpen og trygg dialog. Spesielt med bakgrunn i det 
siste punktet ønsker jeg ikke å stresse denne fasen, og heller ta den tiden trenger. 

 
Presentasjon  

o Jeppe Raaholt, student ved NTNU, samtidig som at jeg jobber som 
seksjonssjef ved Krigsskolen i Oslo. 

o Evt. med meg har jeg Eva/Linda/Agnar fra SINTEF. 
o Dette er en fordypningsoppgave i det siste studieåret. Samarbeid med Norsk 

Senter for Prosjektledelse og deres prosjekt ”Praktisk styring av usikkerhet i 
et eierperspektiv”. Forsvaret er en del av dette prosjektet sammen med fem 
andre store forvaltere av statlige prosjekter. Mitt prosjekt handler om en 
analyse av kulturen for ”usikkerhetshåndtering i Forsvarets 
Investeringsprosjekter.” 

o Prosjektene som er med er Link 16, NBF, ISTAR og LOS. 
o Hvor lang tid vil det ta? En time. 
 

”Tape” intervjuet og notere ned i etterkant. Anonymt? 
 

Kan du presentere deg selv kort. (Minimum navn, hvor du jobber og hva stillingen 
heter.) Utdanning? Karriereforløp? Hva går jobben din ut på nå? 

 
Hvem får tilgang til intervju materialet - Kun jeg! 

 
Du får lov til å lese igjennom de sitatene som blir brukt i intervjuet. 

o Intervjuet blir gradert unntatt fra offentligheten. 
 
 
Hoveddel (30-40 min):  

Målet er å få den viktigste informasjonen som objektet sitter på. For å gjøre det har 
jeg tro å at ordet må gå fritt og at objektet må kunne snakke om ting som ikke står i 
intervjuguiden, men som er innenfor tema. Et såkalt ”semi- strukturert” intervju.  

o Kan du fortelle meg kort om prosjektet? 
 

o Hvilken fase er dere i, i prosjektet? 
 
o Har du vært med i alle fasene? 

 
o Hva gjør/gjorde du i prosjektet, og hva innebærer det? ` 
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Roller og ansvar: 
o Hva oppfatter du er dine rolle og ditt ansvar innenfor usikkerhet? 
o Hvilken type myndigheter fulgte med ansvaret?  
 

Kompetanse 
o Hvilken bakgrunn har du? 
o Har du formell kompetanse innenfor prosjektledelse, usikkerhetsstyring? 
 

Arbeid med usikkerhet 
o Hva har dere gjort for å styre usikkerheten?  
o Hvordan ble usikkerhet håndtert gjennom prosjektets ulike faser?  
o Hvordan ble usikkerhetene håndtert fra prosjekteier / prosjektleder / 

prosjektkoordinator? (dersom det ikke er besvart) 
o Var det noen av usikkerhetene som ikke ble lukket med tiltak, hvorfor ikke? 

Ble de ikke behandlet? 
o Hvor lenge stod usikkerhetene åpne? (Over 2 uker, hvorfor så lenge?) 
o Hvilken type usikkerhet er den vanligste og hvilken har størst risiko? Hva gjør 

de? 
 

Rutiner og systemer 
o Hva har du benyttet eksisterende rutiner og systemer?  
o Hvordan ble disse benyttet?  
o Hvordan er brukervennligheten på systemet?  
o Blir systemet brukt slik at ulike prosjekter blir behandlet likt mtp usikkerhet? 
o Systemene og rutinene Forsvaret har oppleves å være gode, er det noe du 

kunne pekt på som kunne gjort dem enda bedre? 
 
 

Involver intervjuobjektene i problemstillingen direkte, hva tenker intervjuobjektet 
rundt den?  
Kandidaten skal i samhandling med PUS prosjektet kartlegge hvordan 2 til 4 prosjekt 
har jobbet med styring av usikkerhet, kandidaten skal: 

a. Kartlegge hvordan usikkerhetsarbeidet har blitt utført over tid, dvs hvilke 
usikkerhetsforhold har blitt identifisert på hvilke tidspunkt, hvem er blitt lukket 
med tiltak, hvem er ikke lukket,  

b. Hvilke aktører som har vært involvert i usikkerhetsstyringen, da med fokus på 
roller og ansvar, inkludert i hvor stor grad, når og hvordan prosjekteier har 
vært involvert i usikkerhetsstyring og på hvilke tidspunkt og områder. 

c. Hva har man benyttet av eksisterende rutiner og systemer og hvor gode 
oppleves de å være- hva savner man? 

  
 
Avslutning: 
Oppsummer kort… 
Føler du det er noe som vi ikke har vært innom, men som burde vært nevnt? 
  
Takk for intervjuet!! 
 
Spør om det er mulig å ta kontakt igjen hvis det er noe som er uklart. 
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Faktultet for ingeniørvitenskap og teknologi 

Denne oppgaven består av 3 deler som vektlegges likt. Kandidaten skal løse følgende tre oppgaver 
med tilhørende delproblemstillinger. 

 
 

2. Kandidatene skal gjennomføre et litteraturstudium - på området prosjektkultur, inkludert 
prosjektkontor/PMOs rolle og betydning som utvikler av ny prosjektkultur. 

 
 
3. Kandidaten skal utnytte resultatene fra en spørreundersøkelse som utføres i samarbeide 

forskningsprosjektet PUS og gjennom den avdekke prosjektkompetansen knyttet til styring av 
usikkerhet. 

a. Undersøkelsen skal analyseres og kandidaten skal oppsummere de viktigste funn. 
b. Det skal vurderes hvilke utfordringer som er viktigst å løse. 
c. Det skal utvikles konkrete forslag til forbedringstiltak. 

 
 

4. Kandidaten skal i samhandling med PUS prosjektet kartlegge hvordan 2 til 4 prosjekt har 
jobbet med styring av usikkerhet, kandidaten skal: 

a. Kartlegge hvordan usikkerhetsarbeidet har blitt utført over tid, dvs hvilke 
usikkerhetsforhold har blitt identifisert på hvilke tidspunkt, hvem er blitt lukket med 
tiltak, hvem er ikke lukket,  

b. Hvilke aktører som har vært involvert i usikkerhetsstyringen, da med fokus på roller 
og ansvar, inkludert i hvor stor grad, når og hvordan prosjekteier har vært involvert i 
usikkerhetsstyring og på hvilke tidspunkt og områder. 

c. Hva har man benyttet av eksisterende rutiner og systemer og hvor gode oppleves de å 
være- hva savner man? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Oppgavetekst 
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1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Prosjekt  
Denne prosjektoppgaven er utarbeidet som en del av sivilingeniørstudiet ved NTNU på 
fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi. Oppgaven skal gjennomføres ved instituttet for 
bygg, anlegg og transport, som en del av fordypningsemnet Prosjektledelse/Anleggsteknikk 
(TBA-4530) på 15 studiepoeng og skal støttes av to fordypningsemner på totalt 7,5 
studiepoeng.  
 
Oppgaven er knyttet opp mot Norsk senter for prosjektledelse (NSP) i samarbeid med 
SINTEF og NTNU. Prosjektoppgaven skal gjennomføres i samarbeid med prosjektet 
Praktisk styring av usikkerhet i et eierperspektiv (PUS). 

1.1.2 Tema 
I samfunnet i dag benyttes prosjekt som arbeidsform for store deler av det arbeid som utføres 
og spesielt for de mer komplekse og ressurskrevende oppgavene. Det at prosjekter er unike 
av natur betyr at usikkerheten er høyere enn for andre mer tradisjonelle arbeidsformer. 
 
Prosjektstyring generelt og styring av usikkerhet i prosjekter spesielt, er kritiske områder for 
å kunne gjennomføre et vellykket prosjekt. Derfor er det i dag et stort fokus på disse 
områdene i samfunnet, noe som har ført til en økt satsning på forskning og utvikling. NTNU 
og SINTEF har i flere år ledet forskningen med forskningsprosjektet Concept. Concept-
programmet fokuserer hovedsakelig på tidligfasen av prosjekter, det vil si frem til beslutning 
om finansiering er tatt. PUS-prosjektet skal ta for seg usikkerheten knyttet til alle prosjektets 
faser. 
 
Usikkerhet er forskjellen på informasjonen vi har og informasjonen vi trenger, og derfor vil 
usikkerhetsbegrepet dekke både risiko og muligheter. Dette betyr at ved å fjerne all 
usikkerhet vil vi både fjerne både utfallene som ligger over og under forventet måloppnåelse, 
som igjen betyr at vi ønsker en viss grad av usikkerhet. For å kunne i større grad oppnå 
prosjektresultater over forventningene er det viktig at usikkerhetene både oppdages tidlig og 
styres på en god måte. 
 
Ulike organisasjoner vil ha en ulik tilnærming til styring av usikkerheten, avhengig av svært 
mange faktorer. Hvilken organisasjonskultur som er fremtredende, vil også være med å 
påvirke usikkerhetsstyringen. Den delen av organisasjonens kultur som påvirker 
gjennomføringen av prosjekter omtales som prosjektkultur. 
 
Det at temaet er ”i vinden” i samfunnet gjør det enda mer spennende å fordype seg i. I tillegg 
vil prosjektarbeid og organisasjons-/prosjektkultur være noe jeg forventer å jobbe med for 
flere av mine kommende arbeidsgivere. 

1.2 Interessentanalyse 
Det utføres her en analyse av interessentene med to formål. Hovedhensikten er å gi en 
bevisstgjøring mot hvilke interessenter/kunder dette prosjektet har. Det andre formålet er for 
å kunne prioritere i områdene der interessentene har ulike/motstridende ønsker og behov. 

1 Problembeskrivelse 
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1.2.1 Primærinteressenter 

1.2.1.1 Norsk senter for prosjektledelse (NSP) – prioritet 1 

PUS i NSP er den viktigste interessenten for prosjektet. Dette skyldes at PUS ved Agnar 
Johansen er bestiller av prosjektet og således kan kalles prosjekteier. I tillegg er Johansen 
veileder og sensor for prosjektet.  

1.2.1.2 NTNU – prioritet 2 

NTNUs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved institutt for bygg, anlegg og 
transport er ansvarlig for oppgaven. Nils Olsson er skolens veileder og sensor inn i 
prosjektet.  

1.2.1.3 Forsvaret i PUS – prioritet 3 

Forsvaret er organisasjonen som jeg skal utføre undersøkelsene i og kan som deltaker i 
prosjektet PUS ha en stor interesse av resultatene fra prosjektet. Med Forsvaret menes den 
delen av Forsvarets militære organisasjon (FMO) som er aktivt med i PUS, som er 
Forsvarets logistikk organisasjon avdeling investering (FLO /I) ved John Arild Korsnes. 
Jeg har valgt å prioritere FLO/ I som nummer 3, fordi jeg anser NSP/ PUS for å i noen 
grad kunne ivareta Forsvarets interesser i prosjektet. På det samme nivået faller også 
interessene til systemet for prosjektstyring i Forsvaret (PRINSIX) inn. FLO/ I ved Korsnes 
forutsettes å ivareta PRINSIXs interesser i dette prosjektet. 

1.2.1.4 Jeppe Raaholt – prioritet 4 

Jeg har egne interesser i prosjektet og må derfor regnes som en interessent. Jeg har både 
en interesse av å lære mest mulig, utføre en så god prosjektprosess som mulig og skape et 
beslutningsgrunnlag for problemformulering for masteroppgaven neste halvår. Det er 
viktig for mål oppnåelsen at jeg holder egne interesser på det nivået det er planlagt med. 
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1.2.2 Sekundærinteressenter 

1.2.2.1 Forsvarsdepartementet (FD) – prioritet 5 

FD er en av interessentene og kunne gått under kategorien Forsvaret i PUS, men jeg 
velger å ta med FD ved Steffen Evju som en egen interessent. Dette på bakgrunn av at FD 
er prosjekteiere på Forsvarets investeringsprosjekter, som er den typen prosjekter som 
dette prosjektet skal benytte som casemateriale. 

1.2.2.2 Forsvaret skoleavdelinger innenfor prosjektstyring– prioritet 6 

I denne kategorien faller Forsvarets stabsskole (FSS) og Krigsskolen (KS) ved 
henholdsvis Strokkenes og Sørlie Larsen. Jeg har valgt å samle disse avdelingene til en 
felles 6.prioritet, fordi det for dem vil være i større grad nyttig enn nødvendig å tilegne seg 
denne kunnskapen på kort sikt. 

 

1.3 Krav til prosjektet 
Prosjektet skal avsluttes med innlevering senest den 19.desember d.å. Før dette skal det 
innleveres forrapport 19.september, og fremføres en presentasjon av problemstillingen den 
29.september. 
 
Jeg har selv valgt å stille et krav til prosjektet at rapporten er ferdig for korrektur og 
gjennomlesning den 5.desember. 

 

1.4 Mål for prosjektet 
Jeg har valgt å dele målene i prosjektet i; produktmål (hovedmål og delmål) og 
prosjektmål (læringsmål og egne mål). 

1.4.1 Hovedmål 
Avdekke hvordan Forsvaret og hvem i prosjektene som jobber med usikkerhet gjennom de 
ulike fasene i et prosjekt, samt hvilken kompetanse de som bedriver usikkerhetsarbeid 
besitter. I tillegg skal prosjektet identifisere hvilke systemer som ligger til grunn for 
usikkerhetsarbeidet og belyse i hva som ligger i begrepene prosjektkultur, prosjektkontor 
og PMO. 

1.4.2 Delmål 
For å kunne nå hovedmålene må jeg nå følgende delmål; 
 
D1 – Identifisere og analysere teorier som omhandler prosjektkultur, samt etablere et 
grunnleggende begrepsapparat innenfor styring av usikkerhet innen 1.november 08. 
 
D2 – Avdekke prosjektkompetansen knyttet til styring av usikkerhet i organisasjonen for 
Forsvarets Investeringsprosjekter, innen 10. november. 
 
D3 – Analysere og utvikle tiltak for prosjektkompetansen knyttet til styring av usikkerhet i 
organisasjonen for Forsvarets Investeringsprosjekter, innen 20.november. 
 
D4 – Kartlegge hvordan caseprosjektene har arbeidet med usikkerhet over tid, inkludert 
hvilke aktører som har vært med og hva som er benyttet av systemer og rutiner, innen 
1.desember. 
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D5 – Jeg skal være ferdig med et utkast av rapporten og oversende det til veileder for å 
kunne få innspill, innen 7.desember 08. 
 
 
 

1.4.3 Læringsmål 
L1 – Innsikt i prosessen for gjennomføring av Forsvarets investeringsprosjekter. 
L2 – Tilegne meg kompetanse om organisasjons-/prosjektkulturens påvirkning på 
styringen av usikkerhet i prosjekter. 

1.4.4 Egne mål 
E1 – Skape verdi for NSP/ PUS-prosjektet. 
E2 – Gi meg et grunnlag for å velge tema for masteroppgaven. 
E3 – Komme inn i rutinene med å jobbe i prosjekt, samt å sette meg inn i NTNUs modell 
for gjennomføring av prosjekter.  
E4 – Ikke bruke mer tid enn forutsatt i fremdriftsplanen på prosjektet. 
E5 – Jobbe effektivt når jeg jobber med prosjektet. 
E6 – Unngå skippertak, ved å jobbe jevnt også innfor hver uke. 

 

1.4.5 Vurdering av mål 
Målene er utarbeidet med SMART-kriteriene i tankene. Flere av målene er subjektive og 
vil således være lite kvantifiserbare, spesielt læringsmålene. Jeg skal føre arbeidslogg for å 
sikre at jeg klarer delmålene mine, som i stor grad henger sammen med hovedmål 3. 

 

1.5 Forutsetninger / avgrensninger 
Prosjektet skal se på to av de fire caseprosjektene ”Link 16”, ”Nettverksbasert forsvar”, 
”ISTAR” og ”LOS”. Dette skyldes at disse prosjektene er så store og så komplekse at jeg 
vurderer kun to dem til å være et representativt utvalg av Forsvarets Investeringsprosjekter 
i perioden. I tillegg tror jeg det vil kunne gi bedre resultater om jeg fokuserer på å gå litt 
dypere i to prosjekter enn å være helt overfladisk med fire. 

 
Jeg har foreløpig ikke oversikt over hvorledes prosjektene er organisert, men det er noen 
funksjoner i prosjektet jeg har bestemt meg for å intervjue. Funksjonene 
prosjektkoordinator, prosjektleder og prosjekteier, vil være nøkkelpersoner som jeg ønsker 
å intervjue. I tillegg ønsker jeg å intervjue en av personene som sitter med 
fagkompetansen i prosjektorganisasjonen. For å finne de prosjektmedlemmene som kan gi 
et størst utbytte å intervjue har jeg allerede begynt å gå i dialog med Steffen Evju i FD. 
Prosjektet begrenses til å gjennomføre ca 10 intervjuer. Disse intervjuene skal 
gjennomføres med minimum 279 medlemmer som representerer hver kategori; person med 
fagkompetanse, prosjektkoordinator, prosjektleder og prosjekteier. 
 
I de prosjektene det ikke er mulig å finne personer med den rollen jeg ønsker, vil jeg 
forsøke å supplere med andre i Forsvaret som besitter samme kompetanse. Da miljøet for 
styring av usikkerhet i Forsvaret er så vidt lite, vil jeg anta dette ikke vil forringe 
resultatene. 

 

                                                      
79

 Forelesning i kvantitativ forskningsmetodikk av Bjørn Hjelle. (minste utvalg bør være 3 eller mer) 
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Prosjektets litteraturstudium avgrensens til å se på kun begrepene prosjektkultur, 
prosjektkontor og PMOs rolle, samt PMOs rolle som utvikler av ny prosjektkultur. 

1.6 Gradering 
I utarbeidingen av dette prosjektet vil det kunne bli det benyttet skriftlige kilder som er 
gradert opp til ”unntatt fra offentligheten”. Det er vanskelig å avgjøre hva som er sensitivt 
og hva som er ugradert materiale, derfor skal hovedrapporten graderes ”unntatt fra 
offentligheten”.  

 
2 Arbeidsmåte  
2.1 WBS 

Work Breakdown Structure (WBS) viser hvordan prosjektoppgaven er brutt ned i mindre 
aktiviteter.  
 
Jeg har valgt å dele prosjektet opp i åtte arbeidspakker. Syv av arbeidspakkene er 
faseavhengige og vil dermed ikke vare gjennom hele prosjektperioden. Den åttende, 
prosjektledelse (H), er fase uavhengig, i den forstand at den vil være en gjennomgående 
prosess. 
 
De to første fasene, A og B, som var å finne prosjekttema og utarbeidelsen av forrapporten er 
gjennomført og nå ferdigstilt. Som forventet opplevde jeg utfordringer med å finne en passende 
tilnærming til prosjektet, en som kunne gi meg en bredere forståelse og et utgangspunkt for å 
gå dypere i masteroppgaven etter jul. 
 
Presentasjonen av forrapporten skal skje 29.september for fordypningen i prosjektledelse, noe 
som vil kunne gi meg innpill og tips relatert til det videre arbeidet med prosjektet.  
 
Fasene D, E og F, (litteraturstudium, spørreundersøkelsen og kartlegging), er både de mest 
arbeidskrevende arbeidspakkene tidsmessig og de fasene som har størst påvirkning på 
måloppnåelsen for prosjektet. Da jeg er avhengig av andre for å kunne får gjennomført 
spørreundersøkelsen, ser jeg på det som essensielt at jeg setter i gang denne på et så tidlig 
stadium som mulig, dette slik at jeg slipper å vente på tilbakemeldingene etter at jeg har 
gjennomført litteraturstudiet.  
 
Av hensyn til erfaring fra tidligere prosjekter kommer jeg til å gjennomføre fasene D til F 
parallelt slik at jeg på en enklere og mer effektiv måte kan måle fremdriften min ut i fra 
utarbeidelsen av stammen til rapporten. Utarbeidelsen av rapporten vil foregå fra 
ferdigstillelsen av forrapporten og frem til innlevering. Rapporten skal være ferdig utarbeidet til 
den 5.desember, slik at jeg både får lest korrektur og kontrollert måloppnåelsen mens jeg enda 
har tid igjen til å gjøre noe med det. Ved å gjennomføre intervjuene (kartleggingen) før jeg 
analyserer spørreundersøkelsen vil det være enklere å gå inn i intervjuene uten å være farget. 
Det samme gjelder ved å gjennomføre intervjuene før jeg analysere teorien i litteraturstudiet. 
 
En utfordring ved å gjennomføre intervjuene først vil kunne være at jeg ikke har grunnlag for å 
stille de riktige spørsmålene, derfor kommer jeg til å be de intervjuede om å få muligheten til å 
komme tilbake senere for noen oppklarende spørsmål. 
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Prosjektledelsen vil også være særdeles viktig for måloppnåelsen. Dette fordi prosjektledelsen 
skal sikre at prosjektet oppnår målene det skal, også dersom disse justeres gjennom prosjektets 
gang. I tillegg skal prosjektledelsen ivareta at rapporten inneholder det den skal og er ferdig til 
oppsatt tid.  
 

 

2.2 Metode 

 

Figuren over til venstre80 er hentet fra pensumlitteratur forskningsmetodekurset, og over til 
høyre er forskningsprosessen og den arbeidsmetoden jeg benytter for dette prosjektet. 

Forskningsmetoder deles hovedsakelig inn to kategorier; kvalitativ og kvantitativ metode. 

Den kvantitative81 metoden omfatter analyse av tallbasert informasjon, med typisk få 
opplysninger om mange undersøkelsesenheter. Det legges opp til en stor grad av 
etterprøvbarhet og stor vekt av presisjon. Metoden benyttes ofte for å kunne generalisere eller 
for å oppnå samsvar som mål. 

                                                      
80

 Forelesning i kvalitativ forskningsmetodikk av Knut Samset. Side 61. 
81

 Forelesning i kvalitativ forskningsmetodikk av Knut Samset. Side 10. 
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Den kvalitative metoden brukes for å kunne analysere tekstlig informasjon og i motsetning til 
den kvantitative metoden inneholder den mange opplysninger om færre undersøkelsesenheter. 
Den legger større vekt på relevans og har som mål å skape helhetsforståelse.  

Mitt prosjekt inneholder elementer av begge typene forskningsmetodikk. Litteraturstudiet og 
kartleggingen vil inneholde store deler kvalitativ analyse, mens analyse av spørreundersøkelsen 
vil i større grad være kvantitativ metode. Som helhet vil jeg bedømme oppgaven til å være 
basert kvalitativ metode, men noen av funnene og trendene i kartleggingen vil kanskje kunne 
underbygges av den tallfestede informasjonen innsamlet i spørreundersøkelsen. 

2.3 Tilnærming 
Det skilles på to hovedtyper tilnærmig til forskningen, deduktiv og induktiv tilnærming. 

Ved deduktiv82 tilnærming forskes det for å få svar på en forhåndsdefinert spørsmål, mens for 
induktiv blir problemformuleringen til underveis. 

Forsvaret har mange rutiner og systemer for å fange opp håndteringen av usikkerhet. Store 
investeringsprosjekter, som har vært gjennomført for tiår tilbake og lenger, har vist at systemet 
trolig ikke alltid har fungert slik det har vært tiltenkt.  

Dette prosjektet er basert på en deduktiv tilnærming, der funnene i casene vil belyst av 
eksiterende litteratur og teorier på området. 

 

3 Foreløpig disposisjonsplan 
• Forside 
• Tittelside 
• Sammendrag 
• Innhold 

o Innholdsfortegnelse 
o Figurliste 
o Tabelliste 
o Forkortelsesliste (dersom jeg ikke kan unngå det) 

• Innledning 
• Forskningsmetode 
• Teoretisk grunnlag 

o Bakgrunn 
o Hva er prosjektkultur, prosjektkontor, PMO? 
o Hvordan kan PMO påvirke prosjektkulturen? 

• Forsvaret i PUS  
o Innføring i casene 

� Prosjektorganisasjonene 
� Nøkkelpersoner (kompetanse og bakgrunn) 

• Intervjuer 
o Oppsummering av intervjuene 

� Prosjekteier 
� Prosjektleder 

                                                      
82

 Forelesning i kvalitativ forskningsmetodikk av Knut Samset. Side 16. 
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� Prosjektkoordinator 
� Faglig kompetansegruppe 

• Kartlegging av usikkerhetsarbeid 
o Svakheter og styrker ved roller og ansvar 
o Svakheter og styrker ved rutiner og systemer? 

• Spørreundersøkelse 
o Oppsummering av funn 
o Utfordringer 
o Mulige tiltak 

• Drøfting av reliabilitet og validitet i undersøkelsene 
• Konklusjoner 
• Referanser 
• Vedlegg 

o Forrapport 
o Presentasjon for fordypningen 
o Intervjuer 
o Fremdriftsrapporter 

 
Tidsplanen viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og estimert tidsbruk for hver 
aktivitet. 

 
Milepælene er valgt på bakgrunn av de er de viktigste hendelsene i prosjektet, samtidig 
som de forteller mye om fremdriften. Milepælene 2 og 3 er spesielt viktige i det henseende 
at de ved oppnåelse åpner for at mange nye oppgaver kan iverksettes. 
 
Fremdriftsrapportene utarbeides hver tredje uke, og er plassert kort tid etter at milepælene 
skal være oppnådd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Fremdriftsplan 
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4.1 Ganntdiagram / Fremdrift 
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4.2 Mal / Fremdriftsrapport nr 1 
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4.3 POS-skjema  

     POS  Prosjekt  
 

”Kulturanalyse av styring av usikkerhet i Forsvarets 
investeringsprosjekter” 

Dato rev:  
 
18/09-2008  

Problem:  
Forsvaret har mange store, kostbare og komplekse investeringsprosjekter. Historien har vist at 
måloppnåelsen for disse prosjektene ikke alltid har vært like god. I tillegg er det en trend at 
prosjektene går utover estimerte rammer, både hva gjelder tid og kostnad. 

 

Hovedmål:  
Avdekke hvordan Forsvaret og hvem i prosjektene som jobber med usikkerhet gjennom de 
ulike fasene i et prosjekt, samt hvilken kompetanse de som bedriver usikkerhetsarbeid 
besitter. I tillegg skal prosjektet identifisere hvilke systemer som ligger til grunn for 
usikkerhetsarbeidet og belyse i hva som ligger i begrepene prosjektkultur, prosjektkontor og 
PMO. 
 

Delmål:  
D1 – Identifisere og analysere teorier som omhandler prosjektkultur, samt etablere et 

grunnleggende begrepsapparat innenfor styring av usikkerhet innen 1.november 08. 
D2 – Avdekke prosjektkompetansen knyttet til styring av usikkerhet i organisasjonen for 

Forsvarets Investeringsprosjekter, innen 10. november. 
D3 – Analysere og utvikle tiltak for prosjektkompetansen knyttet til styring av usikkerhet i 

organisasjonen for Forsvarets Investeringsprosjekter, innen 20.november. 
D4 – Kartlegge hvordan caseprosjektene har arbeidet med usikkerhet over tid, inkludert 

hvilke aktører som har vært med og hva som er benyttet av systemer og rutiner, innen 
1.desember. 

D5 – Jeg skal være ferdig med et utkast av rapporten og oversende det til veileder for å 
kunne få innspill, innen 7.desember 08. 

 
Suksesskriterier:  

1. At NSP/PUS og Forsvaret kan nyttegjøre seg rapporten 
2. At jeg blir ferdig innen tidsfristen 5.desember. 
3. At jeg svarer på alle problemstillingene 
4. At jeg får karakteren A 
5. At prosjektet gir meg et grunnlag for å velge tema for masteroppgaven. 
6. Komme inn i rutinene med å jobbe i prosjekt, samt å sette meg inn i NTNUs modell for 

gjennomføring av prosjekter.  
7. Jobbe effektivt når jeg jobber med prosjektet. 

 
Forutsetninger (F), risiko (R), hindringer (H):  

1. God kommunikasjon med NSP/PUS (F)  
2. At jeg jobber jevnt (F) 
3. Vanskelig å få tak i riktig informasjon i Forsvaret (R) 
4. Riktig detaljeringsgrad på prosjektet (R) 
5. Tid til disposisjon / arbeidsbelastning utenom studiene (H) 
6. Begrenset litteratur innefor området (H) 

 
 


