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Prosjekter hevdes ofte å ikke gi de effekter eller å levere den funksjonalitet som er 

forventet av dem. Når dette også hevdes fra prosjekteier og andre sentrale 

interessenter, så er det mer nærliggende å betrakte prosjektet som mislykket enn som 

en suksess.  

For store og komplekse prosjekter er usikkerheten angående funksjonaliteten som 

prosjektet skal levere betydelig, og usikkerhetsledelse vil derfor være en vesentlig 

bidragsyter til at prosjektet oppfattes som mislykket eller suksess. Prosjekteieren vil 

ha makt over og ansvar for både ressurser som brukes i prosjektet og effekter av den 

funksjonaliteten som prosjektet skal gi. Derfor bør han også spille en sentral rolle i 

ledelsen av den usikkerhet som kan være avgjørende for prosjektsuksess. 

Denne avhandlingen er en undersøkelse av hvordan usikkerhetsledelse faktisk utføres 

i store og komplekse prosjekter. Siden bidrag fra interessenter til denne usikkerheten 

ofte er viktig, så vil innflytelse fra interessentledelse også være viktig å studere. 

Samspillet mellom prosjektets ledergruppe og prosjekteier er undersøkt, og også deres 

forhold til strategiske og operasjonelle risikoer i prosjektet. Forskningen er utført i 

form av to case-studier - en i jernbaneinfrastruktursektoren (dvs. offentlig sektor) og 

en i energisektoren (dvs. i privat sektor). 

I kapittel én er omfang, mål og motivasjon for studiet gitt – dette er også oppsummert 

ovenfor.  

Kapittel to presenterer den metodiske tilnærmingen til studiet. Sentrale elementer er 

bruk av kombinerte kvalitative / kvantitative studier, to multi-prosjekt casestudier og 

bruk av hovedsakelig eksplorativ og deskriptiv tilnærming.  

State of the art innen relevante områder av forskningen er omtalt i kapittel tre. Av 

særlig betydning her er emnene mål og suksessfaktorer, prosjekt governance, 

prosjekteierskap og risiko- og usikkerhetsstyring. Det er også identifisert noen 

særskilte områder der det er behov for mer forskning. 



I kapittel fire er resultatene fra studiene presentert og diskutert for hvert av 

forskningsspørsmålene. Bidraget fra hver av de seks forskningsartiklene er også vist 

der.  

Konklusjoner og bidrag fra studiene er presentert i kapittel fem.  

 De viktigste bidrag til praksis, eller forslag til endringer i dagens praksis, er som 

følger: Det er behov for en generell endring i hvordan usikkerhetsledelsen blir utført 

for å styrke prosjekteiers rolle. Dette bør sannsynlig innebære en kombinasjon av 

endringer i prosedyrer, organisering, tiltak for motivasjon, opplæring osv. Dette bør 

bidra til å etablere tettere bånd mellom prosjekteier og prosesseier. Det er også 

identifisert behov for endringer i rammeverk for risikostyring (prosedyrer, definerte 

organisatoriske roller etc.), og det er identifisert behov for veldefinerte tiltak for 

motivasjon og opplæring. Målet med dette er å forbedre balansen av interesse og makt 

mellom prosjekteier og prosjektledelsesteamet når det gjelder strategisk og 

operasjonell risiko. Det er behov for opplæring for å utvikle nødvendig 

grunnleggende kunnskap om kategorisering av risiko og endelig er det behov for 

prosedyrer / rammeverk for å tildele ansvar for operasjonell og strategisk risiko til de 

sentrale aktørene. 

De viktigste bidrag fra den forskningen som her er gjort til kunnskapen innen området 

kan oppsummeres som følger: Fortsatt er den teoretiske forståelsen for prosjektledelse 

og usikkerhets- og risikoledelse utilstrekkelig når det gjelder hvordan prosjekteier og 

prosjektledelsesteam influerer på hva som settes i fokus innen usikkerhets- og 

risikoledelse. For øvrig kan studien utvide kunnskapen når det gjelder forholdet 

mellom prosjekteier og prosesseier innen prosjekteierorganisasjonen. Studien kan 

også øke innsikten i eierens rolle når det gjelder spørsmålet om prosjektet klarer å 

leverer den funksjonalitet som forventes. Det er gjennom studien også ervervet ny 

kunnskap om den makt og de interesser som prosjekteieren og prosjektledelsesteamet 

har når det gjelder strategisk og operasjonell risiko. Og til slutt, på grunnlag av 

studien er en kategorisering av risiko (som henholdsvis operativ, kortsiktig og 

langsiktig strategisk) foreslått. 
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