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Hvordan få tak i reell usikkerhet av kostnad og nytte - i en skjev verden? 
 

Magne Jørgensen 
Simula Research Laboratory  

www.tinyurl.com/hitsem5 
(5-10 minutter) 
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Hva er (noen av) problemene med hvordan 
usikkerhetsanalyser gjøres i dag? 

•  Gjøres ofte ikke i det hele tatt ... (vanskeliggjør gode 
planer, budsjetter og nytte-kost analyser) 

•  Antar for ofte en helt urealistisk symmetri (nedside = 
oppside) i utfallsrommet 

•  Resulterer i for smale usikkerhetsintervaller 
(=undervurdering av usikkerheten) 

•  Ignorerer avhengigheter mellom kostnadselementer og 
mellom nytteelementer (bidrar typisk ytterligere til 
undervurdering av usikkerhet) 

•  Bruker ikke historikk, men (dårlig) magefølelse (gir SISU) 

Symmetriproblemet 
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De fleste synes implisitt eller eksplisitt å anta at 
kostnadsusikkerheten (vi vet lite om vurderinger 

av nytteusikkerheten ...) er symmetrisk 

Mest 
sannsynlig

Best
case

Worst 
case

Dette gjelder selv når man gjør omfattende 
kostnadsanalyser av IT-prosjekter i KS2-ordningen 

Beregnet p10 (min) og p90 (maks) ut fra angitte p50 og p85-estimater  
for seks ulike IT-prosjekter som har gjennomgått KS2 (antatt log-normal fordeling) 

 
 
 
 
 

Prosjekt P10 (min) P90 (max) Symmetrisk 
A (stoppet) -52% av p50-

estimat 
+52% av p50-
estimat 

JA 

B -22% +19% JA 
C -13% +15% JA 
D -24% +24% JA 
E -14% +16% JA 
F -12% +15% JA 
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Kostnad og arbeid er nesten alltid høyreskjevt 

•  Minimum er null, mens maksimum arbeid er så å si uendelig 
•  Uflaks øker mulighetsrommet for mer uflaks, men flaks minker 

mulighetsrommet for mer flaks 
•  Når noe ser ut til å gå raskere enn forventet (estimert mest 

sannsynlig), så bruker vi ofte opp tiden/budsjettet vi har 
tilgjengelig. 

Nytte er venstreskjev? 
•  Nedre grense er null og ingen øvre grense burde tilsi 

høyreskjev fordeling. 
•  Men, en sterk overvurdering av nytte, kan likevel føre til 

venstreskjev fordeling 
•  Lite empiri tilgjengelig 

–  Blir spennende å se hvordan dere tror nyttefordelingen 
ser ut 

•  Min gjetning på hvordan utfallsrommet for nytte ser ut: 
–  Venstreskjev fordeling, men likevel en tynn hale mot 

høye verdier (noen prosjekter gir svært mye mer nytte 
enn estimert) 
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Den eneste undersøkelsen jeg fant om 
treffsikkerheten til nytteestimering tyder på 

venstreskjevhet for nytte for IT-utvikling 

© Bent Flyvbjerg and Alexander Budzier 2009-2015 

Olympics Roads Energy IT Dams Links Rail 

Cost overrun 219% 20% 36% 107% 90% 34% 45% 

Benefits  
shortfall 

n/a 10% n/a -29% -11% n/a -51% 

Frequency of  
cost overrun 

10 of 10 9 of 10 6 of 10 5 of 10 7 of 10 9 of 10 9 of 10 

Schedule  
overrun 

0% 38% 38% 37% 44% 23% 45% 

For smale usikkerhets-
intervaller 
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Forskningen viser at ... 
•  Min-max intervaller (eller 90% prediksjonsintervaller 

inkluderer i snitt ca. 60-70% av faktisk kostnad 
•  70% sikker = 80% sikker = 90% sikker = 98% sikker 

(ignoranse, ingen pålitelig magefølelse på hvor ”sikker” 
man er) 

•  Ingen læring, dårlig ”intuisjon” (ekspertvurdering) på 
denne typen usikkerhetsvurderinger 

•  Nytteintervaller er så å si ikke-eksisterende, annet enn 
som scenarier (der tolkning er uklar) 
–  Og aldri med reell ”worst case” – som er 0 (eller 

negativ nytte). 10-15% av alle IT-prosjekter faller i 
denne kategorien. 

Addering av estimater ved 
avhengigheter mellom 

aktiviteter 
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Anta at vi har Prosjekt X 
•  BASISAKTIVITETER: 10 utviklings-aktiviteter der alle har 

samme estimater (høyreskjev fordeling): 
–  Minimum (p10): 5 timer 
–  Mest sannsynlig: 10 timer 
–  Maksimum (p90): 22.5 timer 

•  PÅSLAGSAKTIVITETER: 5 aktiviteter som beregnes 
som prosentvis påslag av summen av basisaktivitetene. 
Alle har samme estimat (høyreskjev fordeling): 
–  Minimum (p10): 15% av basisaktivitetene 
–  Mest sannsynlig: 20% av basisaktivitetene 
–  Maksimum (p90): 35% av basisaktivitetene 

Naiv addering 
(uten forståelse for at vi adderer fordelinger,  

uten avhengigheter) 
•  SUM BASIS 

–  10 x mest sannsynlig (10 tv) = 100 tv 
•  SUM PÅSLAG 

–  5 x 0.2 x SUM BASIS = 100 tv 
•  SUM TOTAL 

–  100 tv + 100 tv = 200 tv 
•  Gir sterk underestimering!  
•  Kun 2.5% sannsynlig å bruke 200 tv eller mindre! 

Summen av mest sannsynlige kostnader 
er oftest en usannsynlig lav sum! 
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Summering av fordelinger, 
med avhengigheter 

Mest sannsynlig sum = 265  
Opp fra 200, dvs 33% økning! 
 
p50 (median) = 284 
 
p85 = 345  

Hva hvis kostnad er høyreskjev 
og nytten er venstreskjev? 

 
Eksempel: 

Mest sannsynlig nytte = 120 
Mest sannsynlig kostnad = 100 

Mest sannsynlig nytte/kostnad = 1.2? 
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Mest sannsynlig nytte er her rundt 1.0 
 

(dvs at et tilsynelatende lønnsomt prosjekt (nytte/
kostnad = 1.2) faktisk er ulønnsomt) 
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Hva er løsningen? 

”Løsningen” er (i alle fall i 
teorien) relativ enkel ... 

•  Se tilbake på tidligere estimeringsfeil på kostnader og tidligere over/
undervurdering av nytte. 
–  Halvparten av dere ble bedt om å gjøre det i undersøkelsen (spent på å 

se hvordan det gikk, om dere klarte å fylle ut) 
•  Eksempel: 

–  Dersom 90% av tidligere kostnadsestimater (for lignende prosjekter) har 
vært innenfor 2.0 x estimatet, hva er da p90 (”maksimum” med 90% 
sikkerhet) for et prosjekt som har estimert kostnader til å være 1000 
timer _____? 

–  Svar: 2000 timer 
•  Krever historiske data (eller god hukommelse/evalueringer), men gir trolig 

mye mer realistiske estimater på usikkerhet enn den tradisjonelle metoden 
med minimum-maksimum, vær 90% sikker. 
–  Vanskelig å bruke dersom vi aldri/sjelden evaluerer faktisk levert nytte i 

etterkant 
•  Mer kunnskap om hvordan estimater og usikkerhet bør adderes 
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Modernisering av Folkeregisteret 

Bilde: Christian Ringer 

Usikkerhetsanalyse og gevinstberegninger – erfaringer 

v/Tore Anders Aamodt, Delprosjektleder Utvikling  
og Therese Fischer, Delprosjektleder Innføring 

7. mars 2019 

Agenda  
1.  Introduksjon til Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret 
2.  Forutsetninger og usikkerhetsberegninger på estimering og hendelser 
3.  Usikkerhets- og gevinstestimering som integrert del av prosjektet  
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Modernisering av 
Folkeregisteret 
- hva skal vi levere? 

Oppslagstjenester 

Hendelseslister (utløser hendelser og evt. 
oppdatering av eget kunderegister) 

Uttrekkstjenester 
•  Stabil og sikker 

fellesløsning 
•  Tilgjengelig 24/7 

Oppetid 99,8 % 

Folkeregisteret vil understøtte muligheten 
for en sanntidsoppdatering og tilgang til 
opplysninger via:  

Hva betyr smidig hos oss? 
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Organisasjon Prosesser 

Systemer 

80% av  
gevinstene 

Veien til økt gevinstuttak 

80% av 
kostnadene 

*) Kilde: Basert på forskningsprosjekt utført av Terramar, Norsk Hydro, Telenor, Statoil, BI og Dovre International i 2003. 

Flytte 
fokus 

Dagens arbeidsprosesser 

Ønsket arbeidsprosesser 

Formålet med prosesskartlegging er å gjennomføre 
endringsanalyse og beregne gevinster 

Endringsanalyse og gevinstberegning 
•  Endringsanalyse avdekker hvilke type endringer 

brukerne må gjennomføre for å kunne tilegne seg 
"det nye" som skal innføres, slik at målrettet 
innføring kan gjennomføres. 

•  Ut i fra prosesskartleggingen kan vi beregne 
gevinster og vite hvor de hører hjemme.  

•  Disse forankres helt til topp og oppdateres 
gjennom hele prosjektperioden. 

Endringsanalyse metodepakke Beregning av 
gevinster 
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•  Foreløpig ikke innarbeidet som 
standard i SKD, men ønskelig 

•  Gjøres trepunktsestimering på 
samme måte som ved estimering av 
kostnader 

•  I mange tilfeller mulig å måle de 
enkelte elementer ved observasjon, i 
workshops, ved uttrekk fra systemer 
o.l. 

Usikkerhet gjelder 
også gevinster  

Eksempel:  
Utsnitt av analyse av området  
" Elektronisk tildeling av d-nummer til asylsøkere" 

ID Kostnadselement Enhe
t 

Lav Sannsynl
ig 

Høy Estimat 

A Tidsbruk hos HELFO Tid 5,0 7,5 15,0 8,3 

B Tidsbruk hos 
asylmottaket Tid 15,0 22,5 45,0 25,0 

C 
Tidsbruk for 
Personregisterets 
verifisering og 
oppretting av 
personnummer. 

Tid 1,0 2,0 4,0 2,2 

D Tidsbruk for telefon fra 
fastlege til HELFO 

Tid 
 

2,0 2,5 8,0 3,3 

Gevinster – prissatte og ikke-prissatte 
Eks: Elektronisk tildeling av d-nummer til asylsøkere 

ID Kostnadselement Enhet Lav Sannsynlig Høy Estimat 

A Tidsbruk hos HELFO Tid 5,0 7,5 15,0 8,3 

B Tidsbruk hos asylmottaket Tid 15,0 22,5 45,0 25,0 

C 
Tidsbruk for 
Personregisterets 
verifisering og oppretting av 
personnummer. 

Tid 1,0 2,0 4,0 2,2 

D Tidsbruk for telefon fra 
fastlege til HELFO 

Tid 
 

2,0 2,5 8,0 3,3 

Usikkerhet gjelder også gevinster 
 

§  Trepunktsestimering på samme måte som 
ved estimering av kostnader 

GEVINSTER 

§  Elektronisk rekvirering for 
Utlendingsforvaltningen 

§  Umiddelbar tildeling av d-nummer fra 
Folkeregisteret 

§  Hurtig tilgjengelig for brukere 

§  UDI melder om endringer av informasjon 
elektronisk 

§  Asylsøkerbeviset påføres d-nummer 
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Utfallsrom for gevinster 
 

114,5 124,5

4,0% 60,5%35,5%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

Values in Millions

Total / Kontantstrøm,årlig

Total	/	Kontantstrøm,årlig

P85 = 119,2 
MNOK 

P50 = 126,6 
MNOK 

P35 = 129,4 
MNOK 

Eksempel fra Modernisering av Folkeregisteret 

Forutsetninger for gevinster og usikkerhet 
•  Regelverksendringer og implementering av disse 
•  Nye effektive arbeidsprosesser implementeres 
•  Reorganisering gjennomføres 
•  Løsningen blir slik som forutsatt 
•  Automatiseringsgrad 
•  Eksternes påkobling og bruk i samfunnet 

•  Realisering 50% første år etter prosjekt og 100% fra år 2  
(realiserer hele veien, men pga sameksistens og tid for å gjennomføre endringer) 
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Suksesskriterier for arbeid med 
usikkerhetsestimering av 
gevinster og nytte  
Erfaringer fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret 

FINANSDEPARTEMENTET 

GEVINSTEIER 

TJENESTEEIER  
 

1. Involver de som blir berørt 

Forankre gevinstene:  
•  Realisme i estimatene 
•  Være tydelig på forutsetningene 

for gevinstene 
•  Tirettelegge for en god plan for 

realisering / reanvendelse  
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Prioritering av  
områder basert  
på nytte 
og endringer  
underveis 

2. Integrert i prosjektstyringen 

Gevinst 

3. Keep track  
     Prosjektets dashboard per feb. 2018 
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Making IT your winning asset 

Kommunikasjon av usikkerhet 
HIT-seminar 7. mars 2018 

André Vogt, Scienta 

Kort oppsummert: 
Kommunikasjon av 

usikkerhet er vanskelig 
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Utfordringen er ikke at prosessen 
for usikkerhetsanalyse og -styring i 

seg selv er kompleks … 

Den kan for 
eksempel 

se slik ut… 

Etablere 
kontekst 

Identifisere 

Kvantifisere 
konsekvens 

Prioritere 
risikoene 

Velge 
strategi og 

tiltak 

Overvåke 
risiko og 

tiltak 

Kilde: Fritt etter ISO/IEC 16085 (med visse forenklinger)  
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Det er heller ikke at 
stegene i seg selv kan 

være komplekse… 

Ei heller at det 
kan være mye 

arbeid 
for noen… 
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Egentlig er det synd at kommunikasjon 
av usikkerhet er så vanskelig… 

Fordi god kommunikasjon av usikkerhet gir 

gevinster 

Kilde:  THE RISK IT FRAMEWORK, ISACA, ISBN 978-1-60420-111-6 

Bedre forståelse av risiko som fører til 
informerte beslutninger 

Økt bevissthet om at risikohåndtering er en 
del av den enkeltes daglige arbeid 

Bedre felles forståelse av risikobildet på 
tvers av interne og eksterne interessenter 
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Samtidig som dårlig kommunikasjon 
av risiko medfører en del ulemper 

Kilde:  THE RISK IT FRAMEWORK, ISACA, ISBN 978-1-60420-111-6 

Falsk trygghet på alle nivåer i 
organisasjonen 

Eksterne danner seg et feilaktig inntrykk av 
den faktiske risiko eller mulighet 

Inntrykk av at viktige forhold blir forsøkt 
holdt skjult 

Problemstilling 1: 
“Risks and issues are 

meaningless  
except with respect to some goal that is desired” 

Source: Ray C. Williams (CMU/SEI) and Jeevan Perera (NASA JSC), 2004 
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Her er to svært 
vanlige fremstilling av 
risikobildet  i form av 
prioriterte risikoer 

9-box model 

Eksempel 

Heatmap 

Spørsmål man 
kan stille seg: 

1.  Kontekst: Hva er det 
som blir påvirket? 

2.  Hva betyr konsekvens 
lav, middels, høy? 

3.  Hva betyr 
sannsynlighet lav, 
middels, høy? 
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Kanskje er det noe 
slikt (eksempel)? 

BRA 

High > 80 %, Medium 50%-79%, low < 50% 

Eller i verste fall 
noe slikt? 

? 

? ? 
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Problemstilling 2: 

Hvilken prosess er 
benyttet? 

Eller 
denne? 

Denne? 
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Problemstilling 3: 
Hvilken 

risikotoleranse  
ligger til grunn? 

Med andre ord 
- hvilke risikoer 
er filtrert bort? 

?

?
?

?

?
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Problemstilling 4: 

Hvilken risikoapetitt har 
organisasjonen? 

BRA
? 

Ille? 
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Problemstilling 5: 
Overvåkning og oppfølging 

- Risiko, eller 

symptomer 
(faresignaler)? 

Eksempel 

Risiko: Prosjektorganisasjonen er ikke 
velegnet for oppgaven, noe som kan 
medføre negative konsekvenser for 
gevinstene. 
Faresignaler: 
1.  Manglende forankring i ledelsen 
2.  Prosjektleder fungere ikke 
3.  Liten eller ingen involvering av 

interessenter 
4.  Prosjektteamet har ikke “gått om bord” 
5.  Manglende kompetanse og ferdigheter 
6.  Nøkkelpersoner er overbelastet 

 

Kilde: EARLY WARNING SIGNS OF IT PROJECT FAILURE: 
THE DOMINANT DOZEN 

Leon A Kappelman; Robert McKeeman; Lixuan Zhang 
Information Systems Management; Fall 2006; 23, 4; ABI/

INFORM Global pg. 31 
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Problemstilling 6: 
Kommuniseres risikoer 

 med …….eller uten effekt 
av tiltak? 

Slik? Eller 
slik? 
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Til slutt:  
Noen muligheter for bedre 

kommunikasjon av 
usikkerhet? 

Etabler et felles målbilde 

Sikre felles forståelse av driverne for initiativet 

Vær tydelig på konsekvens 

Ha stor oppmerksomhet på tidlige faresignaler 

Sørg for at risiko er et gjennomgående tema 

Tilpass kommunikasjon per målgruppe 

Absolutt. Kort oppsummert er god kommunikasjon av 
usikkerhet utfordrende, men vil bli lettere med tiltak som; 
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For vi ønsker vel å sikre Gevinstene av 
god kommunikasjon av usikkerhet? 

Fritt etter med forenkling:  THE RISK IT FRAMEWORK, ISACA, ISBN 978-1-60420-111-6 

Informerte beslutninger 

Muligheter utnyttet og trusler eliminert 

Tillit beholdt og mistillit unngått 

Making IT your winning asset 

Takk for meg 
André Vogt, Scienta 

982 24 633, av@scienta.no  
www.linkedin.com/in/andrevogt  
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Bedre gevinstoppnåelse med nyttedrevet utvikling 
Stein Grimstad (stein@scienta.no), 7th mars, Oslo  

Konsulent i Scienta AS  
 
Prosjekt hos Skatteetaten  
 
Forsker hos Simula (deltid)  
 
stein@scienta.no 
  

Stein Grimstad  
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(1) Mange IT-prosjekter ender med å levere mindre 
forretningsverdi enn det som opprinnelig var forventet  
 
(2) Det er ikke uvanlig at en betydelig del av 
funksjonalitet som utvikles i et prosjekt har lite, eller 
ingen, forretningsverdi  

Problem 

En (av flere) mulige årsaker 

Finne forventet nytte  
(lage hypoteser) 

Måle faktisk nytte  
(verifisere hypotesene) 
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En (av flere) mulige årsaker 

Finne forventet nytte  
(lage hypoteser) 

Måle faktisk nytte  
(verifisere hypotesene) 

•  42% av prosjektene med nyttestyring underveis  
•  Prosjektene med nyttestyring underveis gjorde det 

betydelig bedre (20% vs. 35% med problemer)  
•  Få rapporterte på oppnådd nytte underveis  
•  Lite bruk av verktøy for nyttestyring  

Noen forskningsresultater om nyttefokus i 
gjennomføringsfasen (fra SMIOS-prosjektet) 
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Måling av 
oppnådd nytte 

(teste 
hypoteser)  

 

Korrigere scope og 
løsning basert på 

systematisk innsamlet 
empiri 

Hyppige 
leveranser av 
funksjonalitet   

med antatt høy 
forretningsverdi 

Formålet med Nyttedrevet 
utvikling er å minimere 
“bortkastet” utviklingsarbeid, 
og dermed øke nytteverdien 
av investeringer i IT-uvikling  

•  jobber man hele tiden med å implementere 
funksjonaliteten med antatt høyest forretningsverdi  

•  har man hyppige produksjonssettinger, og samler 
feedback fra faktiske brukere 

•  oppdateres estimater av nytte (og kost) kontinuerlig  
•  justerer scope og løsning etterhvert som man lærer  
 

I nyttedrevet utvikling …. 
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•  Vanskelig å koble (del-)leveranser og nytte/gevinster  
•  Vanskelig med mange små leveranser til sluttbrukere 

(“alt avhenger av alt”)  
•  Vanskelig med hyppig produksjonssetting (mye 

overhead ifbm. test, release, dokumentasjon, osv.)  
•  Vanskelig å måle oppnådd nytte underveis i prosjektet  

Noen vanlige innvendinger 

•  “Minste brukbare produkt” (MVP)  
•  INVEST-prinsipper for brukerhistorier  
•  SMART-prinsipper for akseptansekriterier  
•  Product backlog og korte sprinter  
•  Estimeringsmodell som kobler gevinster og leveranser 
•  Verdimatrisen og MISHRI 
•  GQM (Goal, Question, Metric) 
•  Verktøy for brukertesting / testing av scenarios 
•  Rammeverk for automatisering av test, bygg og 

produksjonssetting 

Noen sentrale verktøy  
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Nyttedrevet utvikling 

Measure 
development 

costs and 
client benefits   

Update costs 
and benefits 

estimates 

Update user 
stories and 

product 
backlog 

Build and 
deploy a 

small peace 
of software 

Create 
user 

stories 

Estimate 
costs and 
benefits 

Create 
product 
backlog 

Before development starts 

Sprint 1…X 

User stories 
and INVEST principles, MVP  Product backlog  

Models for cost and  
benefit estimation  

Continuous  
deployment 

Benefit measurement, 
GQM 

•  Vanskelig å skrive brukerhistorier som tilrettelegger for 
nyttedrevet utvikling  

•  Kan være konflikt med det som oppfattes som “state of the 
art” innen brukerhistorier (f.eks. de går over flere sprinter, 
eller de krever utvikling i flere komponenter)  

•  Positiv erfaring med å skille på forretningsbrukerhistorier og 
tekniske brukerhistorier (utviklingsoppgaver)  

•  Positiv erfaring med å bruke MVP-tankegang og INVEST-
prinsipper 

 

Erfaringer: Brukerhistorier  
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INVEST-prinsipper for brukerhistorier 

Independent As few dependencies to other stories as possible  
Negotiable Possible to add/remove/change at any time 
Valuable Must deliver business value  
Estimable Possible to estimate on a sufficient precision level 

for prioritizing and cost/benefit analysis  
Size The story should be as small as possible, but not so 

small that it doesn’t deliver business value 
Testable It must to be possible to verify that the story is 

completed (i.e. acceptance criteria must be testable)  

1: Finn verdien av effektmålene 
(del opp gevinstene slik at det 1-1 mellom gevinst og effektmål) 
2: Anslå hvor mye hvert epos bidrar til det enkelte effektmål  
(anbefalt: ekspertvurderinger pluss andre analyser)  
3: Fordel epos’et sitt nyttebidraget på brukerhistorier  

 

Erfaringer: Koble gevinster og leveranser  

Epos 

Gevinst Bruker-
historier 

Effektmål 
                           EPOS 
 
                 Effektmål 

Automatic 
Regression 

Tests 

Design  
Split 

Runtime  
Split 

Effekt-
mål-
verdi 

EG01: Leveranser i alle releaser 70 % 30 % 0 % 170 
EG02: Økt utviklingseffektivitet 35 % 65 % 0 % 75 
EG03: Støtte for innovative tjenester 10 % 10 % 80 % 50 
EG04: Økt offshoring 40 % 60 % 0 % 22 
EG05: Økt robusthet 30 % 30 % 40 % 52 
EG06: Bedre støtte for IT-
modernisering 

20 % 50 % 30 % 
45 

Leveranseområdeverdi   184 156 74 414 
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•  Det er lett å innføre testrammeverk for test-
automatisering 

•  Det er derimot vanskelig å spesifisere og 
implementere gode tester som er robuste, 
kostnadseffektive mht. vedlikehold, og som man 
kan stole på 

•  Mulig løsning: Innføre samme kvalitetskrav for 
testkode som for produksjonskode 

Erfaringer: Automatiserte tester 

Beste tilnærming: kontinuerlig måling av nytte basert på faktisk bruk 
av systemet  
•  Autmatiserte målinger og “Gevinst-dashboards“ 
•  Eksempler på metrikker: økt salg, redusert saksbehandlingstid, 

flere saker som håndteres maskinelt, mv. 
 
Når dette ikke er mulig:  
•  Test med faktiske brukere i et produksjonslikt  
•  Være kreativ: Bruk simuleringer, scenarios og eksperimenter 
•  Finn metrikker som kanskje ikke måler nytte direkte, men som er 

egnet til å styrke eller svekke de originale antakelsene om nytte 

Erfaringer: Måling av gevinster underveis 
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Takk for meg!  



USIKKERHETSVURDERING 
FOR NYTTEPOENG OG 

KOSTPOENG 

 
«Nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden» 
HiT-frokostseminar 7. mars 2018 

 
JO HANNAY 

SIMULA RESEARCH LABORATORY 



Nyttestyre 

• Hva da? 
• Hva vil det si? 



Tiltak/Prosjekt 

Produktelementer Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Kravspesifikasjon 
= produktelement 

(Minste) levedyktige produkt 

(Minimal) marketable feature 

(Minste) levedyktige endring 

(Minimal) viable change 
Epos/Epic 
Historier/stories 

Konstruksjon 

Produkt 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  



Tiltak/Prosjekt 

Nytte/kost-indeks Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 12,33 = produktelement 

Nytte/kost-indeks 

Nytte-estimat 
38,71 

Kost-estimat 
3,14 

Nyttestyre: 
Maksimere nytte  
i forhold til kost 

tidlig 



Tiltak/Prosjekt 

Effektmål Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 12,33 = produktelement 

Nytte/kost-indeks 

Effektmål Nytte-estimat 
38,71 

Kost-estimat 
3,14 



Tiltak/Prosjekt 

Ordne produktkø 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 12,33 = produktelement 

Gevinst 

Effektmål 



Tiltak/Prosjekt 

Ordne produktkø 

= produktelement 

12,33 10,53 4,89 4,71 2,93 1,30 

Start her! 



Tiltak/Prosjekt 

Stoppe i tide 

= produktelement 

12,33 10,53 4,89 4,71 2,93 1,30 

Gevinst 
Produkt 

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  

Utsett denne! 

Konstruksjon 

  
  

  

  
  

  



Nytte/kost-indeks for tiltak 

Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt 

Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst Nytte/kost-indeks 

163,4 463,3 303,1 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 



Ordne porteføljen 
Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 



Konstruksjon i porteføljen 
Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 12,33 
0.76 4,21 5,43 

1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 9,40 7,56 9,78 14,59 



Konstruksjon i porteføljen 
Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 

  
  

  

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 12,33 
0.76 4,21 5,43 

1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 9,40 7,56 9,78 14,59 



Konstruksjon i porteføljen 
Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 

  
  

  

1,30 1,21 0.76 4,21 5,43 
1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 9,40 7,56 9,78 14,59 

  
  

  



Konstruksjon i porteføljen 
Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 

  
  

  

1,30 1,21 0.76 4,21 5,43 
1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 9,40 7,56 9,78 14,59 

  
  

    
  

  



Konstruksjon i porteføljen 
Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 

  
  

  

1,30 1,21 0.76 4,21 5,43 
1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 9,40 

  
  

    
  

  

  
  

  

  
  

  



Konstruksjon i porteføljen 
Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 

  
  

  

1,30 1,21 0.76 4,21 5,43 
1,10 1,20 2,10 4,56 

  
  

    
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  



Konstruksjon i porteføljen 
Lønnsomhetsanalyse 

Gevinst 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

 (inkl. «myke») 

  
  

  

1,30 1,21 0.76 4,21 1,10 1,20 2,10 4,56 

  
  

    
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  



Inntjent forretningsverdi 
(Earned Business Value) 

Med nytteestimater og 
kostestimater på 
produktelementene kan 
man planlegge for å 
optimere nytte/kost 
tidlig 

E4 

E8 

E1 
E5 

E7 

E2 

E3 
E6 



Inntjent forretningsverdi 
(Earned Business Value) 

…og man følge med på 
hvordan man faktisk 
ligger an i forhold til 
planen, for både kost 
og nytte.  

E4 

E8 

E1 
E5 

E7 

E2 

E3 
E6 grunnkalkyle 



KS2 usikkerhetsregime for kost 
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Inntjent forretningsverdi 
(Earned Business Value) 

optimistisk 

pessimistisk 

nøytral 

grunnkalkyle 



KS2 usikkerhetsregime for forretningsverdi 

Forretningsverdi 

Grunnkalkyle 

Uspesifisert 

Forventede 
mangler 

Usikkerhets 
Styringsramme for 
utførende etat 

Styringsmål for prosjektleder 

Vedtatt ramme fra fagdepartement 



Inntjent forretningsverdi 
(Earned Business Value) 

optimistisk 

pessimistisk 

nøytral 

grunnkalkyle 

E4 

E8 

E1 
E5 

E7 

E2 

E6 
E3 



 
 
Vi får til dette takket være nytte- og kravpoeng 



Tiltak/Prosjekt 

Nyttepoeng og kravpoeng 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 12,33 = produktelement 

Nytte/kost-indeks 

Effektmål Nytte-estimat 
38,71 

Kost-estimat 
3,14 Kravpoeng 

Nyttepoeng 



Tiltak/Prosjekt 

Nyttepoeng og kravpoeng 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 12,33 = produktelement 

Nytte/kost-indeks 

Effektmål Nytte-estimat 
38,71 

Kost-estimat 
3,14 5 
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Uthenting av ekspertkunnskap 

Planning 
Poker 

Relativ estimering 

Nytte- 
Poker 



Poeng overalt 

Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt 

Lønnsomhetsanalyse 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 
0.76 4,21 5,43 

1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 7,56 9,78 

3 

12,7 5 

18,2 

2 

5,5 

211 

63 3 

27,3 

5 

16,5 



Instansiere den relative  
poengbaserte vurderingen 

Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt 

Lønnsomhetsanalyse 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 
0.76 4,21 5,43 

1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 7,56 9,78 
3,0 

6,6 
76 

37,8 1,8 

9,8 

3,0 

5,9 

1 nyttepoeng = 0,36 mill 
1 kostpoeng = 0,6 mill 

Grunnkalkyle (før usikkerhetsvurdering): 



Instansiere den relative  
poengbaserte vurderingen 

Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt 

Lønnsomhetsanalyse 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 
0.76 4,21 5,43 

1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 7,56 9,78 
3,9 

5,6 
65,4 

49,1 2,34 

8,4 

3,9 

5,1 

nøytral 
P50 nyttepoeng = 0,31 mill 
p50 kostpoeng = 0,78 mill 

Grunnkalkyle (før usikkerhetsvurdering): 



Instansiere den relative  
poengbaserte vurderingen 

Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt 

Lønnsomhetsanalyse 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 
0.76 4,21 5,43 

1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 7,56 9,78 
3,8 

5,8 
67,6 

47,8 2,2 

8,7 

3,8 

5,3 

Optimistisk 
p65 nyttepoeng = 0,32 mill 
p35 kostpoeng = 0,76 mill 

Grunnkalkyle (før usikkerhetsvurdering): 



Instansiere den relative  
poengbaserte vurderingen 

Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt Tiltak/Prosjekt 

Lønnsomhetsanalyse 

Effektmål Effektmål Effektmål 

Virksomhetsmål 
Planlagt Gevinst 

1,30 2,93 4,71 4,89 10,53 
0.76 4,21 5,43 

1,10 1,20 2,10 4,56 8,65 7,56 9,78 
4,1 

4,7 
54,9 

52,3 2,5 

7,1 

4,1 

4,3 

Pessimistisk 
p15 nyttepoeng = 0,26 mill 
p85 kostpoeng = 0,83 mill 

Grunnkalkyle (før usikkerhetsvurdering): 



Inntjent forretningsverdi 
(Earned Business Value) 

optimistisk 

pessimistisk 

nøytral 

grunnkalkyle 

E4 

E8 

E1 
E5 

E7 

E2 

E6 
E3 



Sensitivitetsanalyse 

Tiltak/Prosjekt 

E6 E5 E8 E4 E2 E7 E3 E1 

Uten usikkerhetsvurdering 
1 nyttepoeng = 0,36 mill 
1 kostpoeng = 0,6 mill 

4,69 3,41 3,41 2,09 2,01 1,87 1,40 0,72 

Optimistisk 
p65 nyttepoeng = 0,32 mill 
p35 kostpoeng = 0,76 mill 

Pessimistisk 
p15 nyttepoeng = 0,26 mill 
p85 kostpoeng = 0,83 mill 

Nøytral 
P50 nyttepoeng = 0,31 mill 
p50 kostpoeng = 0,78 mill 



Sensitivitetsanalyse 

Tiltak/Prosjekt 

E6 E5 E8 E4 E2 E7 E3 E1 

Uten usikkerhetsvurdering 
1 nyttepoeng = 0,36 mill 
1 kostpoeng = 0,6 mill 

3,08 2,24 2,24 1,37 1,32 1,23 0,92 0,47 

Optimistisk 
p65 nyttepoeng = 0,32 mill 
p35 kostpoeng = 0,76 mill 

Pessimistisk 
p15 nyttepoeng = 0,26 mill 
p85 kostpoeng = 0,83 mill 

Nøytral 
P50 nyttepoeng = 0,31 mill 
p50 kostpoeng = 0,78 mill 



Sensitivitetsanalyse 

Tiltak/Prosjekt 

E6 E5 E8 E4 E2 E7 E3 E1 

Uten usikkerhetsvurdering 
1 nyttepoeng = 0,36 mill 
1 kostpoeng = 0,6 mill 

2,43 1,77 1,77 1,08 1,04 0.97 0,73 0,37 

Optimistisk 
p65 nyttepoeng = 0,32 mill 
p35 kostpoeng = 0,76 mill 

Pessimistisk 
p15 nyttepoeng = 0,26 mill 
p85 kostpoeng = 0,83 mill 

Nøytral 
P50 nyttepoeng = 0,31 mill 
p50 kostpoeng = 0,78 mill 



Sensitivitetsanalyse 

Tiltak/Prosjekt 

E6 E5 E8 E4 E2 E7 E3 E1 

Uten usikkerhetsvurdering 
1 nyttepoeng = 0,36 mill 
1 kostpoeng = 0,6 mill 

3,27 2,38 2,38 1,46 1,40 1,31 0.97 0,50 

Optimistisk 
p65 nyttepoeng = 0,32 mill 
p35 kostpoeng = 0,76 mill 

Pessimistisk 
p15 nyttepoeng = 0,26 mill 
p85 kostpoeng = 0,83 mill 

Nøytral 
P50 nyttepoeng = 0,31 mill 
p50 kostpoeng = 0,78 mill 



 
 

Hvordan får vi fram de ulike realverdiene? 
(pessimistisk, nøytral, optimistisk) 







KS2 usikkerhetsregime for kost 

 
 

p35 = 48 mill  

p85 = 52,75 mill 

p50 = 49,25 mill 

pX-tallene er generert ved Monte Carlo-simulering der kostestimatene er antatt uavhengige 



KS2 usikkerhetsregime for kost 
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p35 = 48 mill  

p85 = 52,75 mill 

p50 = 49,25 mill 

85% 
sannsynlighet 

for at det koster 
maks 52,75 mill 

50% 
sannsynlighet 

for at det koster 
maks 49,25 mill 

35% 
sannsynlighet 

for at det koster 
maks 48 mill 



KS2 usikkerhetsregime for forretningsverdi 

Forretningsverdi 

Grunnkalkyle 

Uspesifisert 

Forventede 
mangler 

Usikkerhets 
Styringsramme for 
utførende etat 

Styringsmål for prosjektleder 

Vedtatt ramme fra fagdepartement 



KS2 usikkerhetsregime for forretningsverdi 

Forretningsverdi 

Grunnkalkyle 

Uspesifisert 

Forventede 
mangler 

Usikkerhets 
Styringsramme for 
utførende etat 

Styringsmål for prosjektleder 

Vedtatt ramme fra fagdepartement 

P65 = 66,75 mill 

P15 = 61,25 mill 

P50 = 65,50 mill 

pX-tallene er generert ved Monte Carlo-simulering der nyttetimatene er antatt uavhengige 



KS2 usikkerhetsregime for forretningsverdi 

Forretningsverdi 

Grunnkalkyle 

Uspesifisert 

Forventede 
mangler 

Usikkerhets 
Styringsramme for 
utførende etat 

Styringsmål for prosjektleder 

Vedtatt ramme fra fagdepartement 

P65 = 66,75 mill 

P15 = 61,25 mill 

P50 = 65,50 mill 

65% 
sannsynlighet 

for at verdi blir 
maks 66,75 mill 

50% 
sannsynlighet 

for at verdi blir 
maks 65,50 mill 

15% 
sannsynlighet 

for at verdi blir 
maks 61,25 mill 



KS2 usikkerhetsregime for forretningsverdi 

Forretningsverdi 

Grunnkalkyle 

Uspesifisert 

Forventede 
mangler 

Usikkerhets 
Styringsramme for 
utførende etat 

Styringsmål for prosjektleder 

Vedtatt ramme fra fagdepartement 

P65 = 66,75 mill 

P15 = 61,25 mill 

P50 = 65,50 mill 

35% 
sannsynlighet 

for at verdi blir 
minst 66,75 mill 

50% 
sannsynlighet 

for at verdi blir 
minst 65,50 mill 

85% 
sannsynlighet 

for at verdi blir 
minst 61,25 mill 



 
 

Hvordan får vi fram pX-verdier? 





Estimatusikkerhet kost trepunktestimater 



Hendelsesusikkerhet kost trepunktestimater 



Estimatusikkerhet nytte trepunktestimater 



Hendelsesusikkerhet nytte trepunktestimater 



Simulere prosjektløp 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

60 000 prosjektløp 

60 000 prosjektløp 

pX 

pX 



Oppsummering 

• Nyttepoeng i tillegg til kostpoeng! 
 

• Bruk metoder for usikkerhetsvurdering  
også på nytte (forretningsverdi)! 
 

• Fra grunnkalkylen, generer 
alternative verdier som reflekterer 
usikkerhetsvurderingene… 
 
 

• …og plugg dem inn i kost- og nyttepoeng 
for å få usikkerhetsbaserte 
styringsrammer for både  
kost og forretningsverdi! 
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For å lære mer 
- Kontakt oss!  
                 johannay@simula.no 
                 kjetil.strand@verdix.no 
                 benestad@expertware.no 
 
- Ta kurset IT Project Professional ITPP 
(Metier Academy) 
- prosjektmetodikken PRINCE2® 
- sammen med smidige teknikker og 
- beste praksis for kontraktshåndtering. 
46 PDU til PMP-sertifiserte fra Project 
Management Institute 
 
http://www.smidigeprosjekter.no/itpp 
 

http://simula.no    - søk på «Hannay» -> publications 
Http://hitledelse.no – Suksess med IKT i offentlig sektor -> Publikasjoner  



Det var det 



Neste gang: Periodisering 
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Estimering og usikkerhetsanalyse for initiativ 
 1. Bakgrunn 
 2. Grov kostnadsestimering av initiativ 
 3. Usikkerhetsanalyse av kostnadsestimat 
 4. Nytteestimering og usikkerhetsanalyse av nytte 

3/7/18 • © PROMIS AS  2 

Fra prosjekt til initiativ 
•  IT-prosjekter er normalt knyttet til definerte mål og resultater 
•  Initiativ har større fokus på nytteverdi enn å definere konkrete 

leveransemål 
•  Mer fokus på innovasjon 
•  Hyppig produksjonssetting av små inkrementer 
•  Å begrense omfanget for initiativet - hindre sløsing og sikre nytte 

Fra prosjektorganisasjon til autonome team 
•  En prosjektorganisasjon har en tydelig struktur og er dimensjonert ut fra 

en vurdering av omfanget 
•  Autonome team etableres for å utvikle og forvalte systemløsninger over 

tid; initiativ realiseres gjennom elementer i produktkøen til de aktuelle 
teamene 

1. Bakgrunn 
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Inndeling ut fra ulike behov for estimering og planlegging 
•  Initiativ – innovasjonstilnærming 

•  Finansiering av et eller flere team i en definert periode – revurdere perioden inntil 
nytteverdien fra teamet synker – fokus på MVP – produktkøen for teamet inneholder 
normalt ikke elementer fra andre initiativ - ikke kritiske milepæler – høy grad av 
autonomitet ift andre team 

•  Initiativ – mer planlagt tilnærming 
•  Finansieres normalt fra vedtatt ramme/budsjett basert på grovestimater – kan ha kritiske 

milepæler – inngår i produktkøen i flere team, og det er ofte avhengigheter mellom 
produktkøene 

•  Prosjekt 
•  Styringsgruppe beslutter igangsetting basert på budsjett – har normalt kritiske milepæler 

– inngår i produktkøen i flere team, og det er ofte avhengigheter mellom produktkøene 

1. Initiativ og prosjekter for systemutvikling 

3/7/18 • © PROMIS AS  4 

1. Initiativ og prosjekter for systemutvikling i NAV 

Realisering av produktkø i utviklingsteam karakterisert ved 

Autonomitet Har nødvendig kompetanse i teamet 
•  Utvikling, idriftsetting og forvaltning 

Smidig Smidig modell med små inkrementer 
•  Kontinuerlige leveranser 

Kontinuerlig 
forbedring 

Høye krav til modenhet 
•  Løsning, domene, verktøy, prosesser 

Gode 
gruppeprosesser 

Endring er det normale 
•  God kommunikasjon, åpenhet, tillit 
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1. Gjennomføringsmodell for DevOps 

Produktkø-
prosess 

Realiserings-
prosess 

Forvaltnings-
prosess 

•  Etablering av produktkøen på overordnet nivå 
•  Utdyping av innholdet i prioriterte deler av produktkøen 

•  Design, utvikling, test og produksjonssetting av produktkøen 
•  Gjennomføres i iterasjoner eller som kontinuerlig prosess 

•  Serviceperiode defineres for å sikre tilgjengelighet og kvalitet på 
programvaren i produksjon 

•  Tjenestene omfatter: Overvåkning – Feilretting – Brukerstøtte – 
Opplæring – Forebyggende vedlikehold 

Prosessene gjennomføres i stor grad i parallell og må kontinuerlig 
tilpasses av utviklingsteamet 

3/7/18 • © PROMIS AS  6 

Teknikkene er ofte Top-Down-
teknikker som 
•  gir anslag for omfang 
•  har forholdsvis stor usikkerhet 
•  ikke er veldig arbeidskrevende 
•  forutsetter erfarne ressurser med 

relevant domeneerfaring 

Teknikk for grovestimering velges ut fra 
modenhetsnivået for underlaget og i 
hvilken grad det er mulig å definere 
nødvendige forutsetninger for 
estimatene. 

1. Grovestimater av kost og nytte for initiativ 

Formål 

Sprintkø 

Produktkø 

Produktkø på høyt nivå 

Historie Historie Historie Historie 

Epos Epos Epos Epos 

Historie Historie Historie Historie 
Historie Historie Historie Historie 

Historie Historie Historie Historie 

Historie Historie Historie Historie 

Task Task Task Task Tasks Task Task Task Task Tasks Task Task Task Tasks 
Task Task Task Task Tasks 

Effektmål Effektmål Effektmål Effektmål 

Initiativ/prosjekt 
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Etablering av grovestimater samt vurdering av usikkerhet 
for initiativ må gå raskt 
•  Grovestimater av kost basert på T-skjorte størrelser 

•  T-skjorte størrelser basert på Fibonacci-tall 
•  Vurdering av estimatusikkerhet for grovestimatene ut 

fra T-skjorte størrelser 
•  Vurdering av hendelsesusikkerhet ut fra noen få 

definerte områder slik at en kan velge å ta med de 
viktigste hendelsene 

Nivåer og usikkerhetsområder må tilpasses den enkelte 
virksomhet 

2. Grovestimater av timer for initiativ 
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2. Estimeringsmodell for grovestimater basert på tjenestekontrakt 

Teamledelse/daglig møte/retrospektiv 

Dokumentasjon 

Konfigurasjonsstyring/miljø/prod.setting 

Integrasjons-/ regresjons- /system-test 

Løsningsdesign/designavklaringer 

Estimat for realisering av epos 
 

Grovestimat basert på  
T-skjorte størrelser som omfatter: Overordnet beskrivelse av produktkø 

Utdyping av prioriterte epos/brukerhistorier 

Produktkøprosess 

+ 

Påslagsfaktor for forberedelse av produktkø 

Forvaltningsprosess 

Overvåkning 
Feilretting 
Brukerstøtte/opplæring 
Forebyggende vedlikehold 

+ 
Utvikling og enhetstest/feilretting 

Kodegjennomgang og bygging 

Prosesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktkø- 
prosess 

 
 

Realiserings-
prosess 

Forvaltnings-
prosess 

Small:    + 15 % 
Medium: + 25 % 
Large:    + 40 % 

Small:     + 4 % 
Medium: + 7 % 
Large:     + 10 % 

Påslagsfaktor for forvaltning i perioden 

           Usikkerhet 
 – Estimatusikkerhet for kostnader 
 – Hendelsesusikkerhet for initiativ 
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Fibonacci T-skjorte størrelse Timer for realisering av epos 
1 Ekstra liten 200 

2 Liten 400 

3 Liten – medium 600 

5 Medium 1000 

8 Medium – stor 1600 

13 Stor 2600 

20 Ekstra stor 4000 

40 Ekstra ekstra stor 8000 (evt. håndestimeres) 

2. Grovestimater av timer for realisering av initiativ 
Grovestimater for realisering av epos basert på T-skjorte størrelser 
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Usikkerhetsnivå Optimistisk verdi  
(oppnås i et av 10 tilfelle) 

Pessimistisk verdi 
(oppnås i et av 10 tilfelle) 

Liten usikkerhet - 10 % + 15 % 

Middels usikkerhet - 20 % + 30 % 

Stor usikkerhet  - 30 % + 50 % 

Ekstra stor usikkerhet - 50 % + 100 % 

2. Grovestimater av timer for realisering av initiativ 
Hver T-skjorte størrelse kan ha forskjellig estimatusikkerhet 
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Eksempel på grovestimat av initiativ som består av 6 epos (estimater i timer) 
•  Viktige forutsetninger for estimatene må identifiseres 
•  Verdier som legges inn er markert med «fet» skrift – resten beregnes ut fra skjortestørrelsene 

2. Grovestimater av timer for realisering av initiativ 

 Epos for 
initiativ 

Størrelse av 
epos 

Estimat for  
realisering 

Estimat 
Produktkø-

prosess 

Påslag for 
produktkø-

prosess 

Estimat 
Forvaltnings-

prosess 

Påslag for 
forvaltnings-

prosess 

Grunn-
kalkyle 

Usikkerhets-
nivå for 
estimat 

Reduksjon for 
optimistisk 

verdi 

Optimistisk 
verdi 

Påslag for 
pessimistisk 

verdi 

Pessimistisk 
verdi 

A Ekstra stor 4 000 Large 25 % 1000 Medium 7 % 280 5 280 Middels -20 % 4 224 30 % 6 864 
B Middels 1 000 Small 15 % 150 Medium 7 % 70 1 220 Stor -30 % 854 50 % 1 830 

C 
Medium - 

stor 1 600 Medium 25 % 400 Small 4 % 64 2 064 Middels -20 % 1 651 30 % 2 683 
D Liten 400 Medium 25 % 100 Small 4 % 16 516 Liten -10 % 464 20 % 619 

E  
Liten - 

medium 600 Small 15 % 90 Small 4 % 24 714 Liten -10 % 643 20 % 857 
F Liten 400 Small 15 % 60 Small 4 % 16 476 Liten -10 % 428 20 % 571 

Sum 8 000 1 800 470 10 270 

Produktkø- 
prosess 

Forvaltnings-
prosess 

Realiserings
-prosess 
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Hendelsesusikkerhet når  
•  sentrale forutsetninger for estimatene endres eller, 
•  det er andre hendelser som vesentlig påvirker omfanget 

2. Grovestimater av timer for realisering av initiativ 

Alle tall i KNOK 

Usikkerhetsområder for hendelser som ikke er hensyntatt i estimatene 
Optimistisk 
scenario 

Sannsynlig 
scenario 

Pessimistisk 
scenario 

U1 Hendelser der eksterne rammebetingelser endrer seg 
    Hendelse 1 -500 0 1 000 
    Hendelse 2 0 0 500 

U2 Hendelser der tekniske forutsetninger for estimatene endrer seg 
    Hendelse 3 -100 0 200 
    Hendelse 4 -200 0 500 

U3 Hendelser der funksjonelle forutsetninger for estimatene endrer seg 
    Hendelse 5 0 0 100 
    Hendelse 6 -200 0 100 

U4 Andre hendelser som kan endre estimatene vesentlig 
    Hendelse 7 -100 0 0 
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Estimatusikkerhet 
•  Usikkerhet av grovestimater av produktkøen samt andre kostnadsområder innenfor initiativet 
Hendelsesusikkerhet 
•  Hendelser er situasjoner som enten oppstår eller ikke oppstår, f.eks. at forutsetninger for estimater ikke holder. I tillegg kommer 

usikkerhetsdrivere som opptrer med 100 % sikkerhet, men i større eller mindre grad. 
•  Hendelsesusikkerhet = sannsynlighet for at en hendelse inntreffer x konsekvens av hendelsen dersom den inntreffer.  

3. Usikkerhetsanalyse av estimater 

Estimatusikkerhet

Hendelsesusikkerhet

Total-
usikkerhet

Plan med 
risiko-

reduserende
tiltak

S-kurve

Tornado-
diagram

Utgangspunkt: 
Produktnedbrytnings-
Struktur

Identifisering og 
vurdering

Modellering og 
analyse

Simulering og 
resultater

Plan for styring 
og oppfølging

Grovestimater 
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S-kurve for utfallsrommet basert på Monte Carlo simulering i Excel plug-in 

3. Usikkerhetsanalyse av kostnadsestimater (timer)  

Timer
10	270kr														

762kr																			

11	032kr				
Usikkerhetsavsetning 2	330kr																

Kostnadsramme	(P85) 13	363kr				
Standardavvik 18,6	% 2	054kr																
Sannsynlighet	for	basiskostnad 36,5	%

Forventede	tillegg	(opp	til	P50)

Forventet	kostnad	(P50)

Resultater	fra	analyse
Grunnkalkyle
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Bruk av timer 
•  For utviklingsteam er det timer som er viktig – ikke kostnader 
•  For kapasitetsplanlegging (porteføljestyring av produktkøer) på tvers av flere 

utviklingsteam er det timer som er viktig 

Bruk av kostnader 
•  For budsjettering må følgende legges inn i usikkerhetsanalysen 

•  Timesatser for interne og eksterne ressurser 
•  Usikkerhet for endringer av timesatser samt for andel eksterne ressurser 
•  Hendelser som medfører kostnader ut over timekostnader 

3. Usikkerhetsanalyse av estimater 
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•  Initiativet skal lønne seg 
•  Løpende nytte-/estimat-vurderinger styrer valg 

av epos 
•  Må ha kontroll på estimat og nytte på 

produktkøen 
•  Må finne epos og historier som gir størst verdi 

for pengene og realisere dem først 
•  Slutte i tide – når pengene kan brukes bedre 

andre steder 

4. Estimering av nytteverdi for initiativ 

80 %

Nytte

Kostnad

50 %

“80 prosent av nytten 
kommer erfaringsvis fra     

50 prosent av kostnaden” 
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Initiativ	
Epos	C	 Epos	D	 Epos	E	Epos	A	

	
Historier	 Historie	Historie	Historie	Historie	

Nyttematrise 
SUM	(MNOK)

Gevinst	(MNOK) 37
Fordeling Nytteverdi Fordeling Nytteverdi Fordeling Nytteverdi Fordeling Nytteverdi

Epos	A 0 0,0 40 2,0 50 5,0 70 14,0 21,0
Epos	B 55 1,1 0 0,0 0 0,0 15 3,0 4,1
Epos	C 25 0,5 0 0,0 0 0,0 15 3,0 3,5
Epos	D 10 0,2 30 1,5 25 2,5 0 0,0 4,2
Epos	E 0 0,0 10 0,5 25 2,5 0 0,0 3,0
Epos	F 10 0,2 20 1,0 0 0,0 0 0,0 1,2
Sum 100 2 100 5 100 10 100 20 37

Effektmål	1 Effektmål	2 Effektmål	3 Effektmål	4
2 5 10 20

21,0	 536	 3,5	 4,2	

Epos	B	

Estimat	1000-timer	Nytte	

4. Estimering av nytte ved vekting og fordeling fra effektmål 

4	 1	 0,4	 0,6	

Epos	F	17	 3,8	 2,4	3,1	 1,9	

4,1	 3,0	 1,2	

Historie	Historie	Historie	Historie	
Historie	Historie	Historie	Historie	

Historie	Historie	Historie	Historie	
Historie	Historie	Historie	Historie	

1,6	 0,4	

0,8	
Nytte	minus	kost	

Historie	Historie	Historie	Historie	
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Usikkerhetsnivå Optimistisk verdi  
(oppnås i et av 10 tilfelle) 

Pessimistisk verdi 
(oppnås i et av 10 tilfelle) 

Liten + 15 % - 10 % 

Middels + 30 % - 20 % 

Stor  + 50 % - 30 % 

Ekstra stor + 100 % - 50 % 

4. Estimering av nytte – estimatusikkerhet 
Bruker samme usikkerhetsnivåer for nytte som for estimering av kost 
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4. Estimering av nytte – estimatusikkerhet 

Samlet kvantifiserbar nytteverdi for de 4 effektmålene er beregnet til 37 MNOK 

Effektmål Grunnkalkyle Usikkerhets-
nivå 

Påslag for 
optimistisk verdi 

Optimistisk 
verdi 

Reduksjon for 
pessimistisk 

verdi 

Pessimistisk 
verdi 

Mål 1 2,0 Middels 30 % 2,6 -20 % 1,6 

Mål 2 5,0 Middels 30 % 6,5 -20 % 4,0 

Mål 3 10,0 Ekstra stor 100 % 20,0 -50 % 5,0 

Mål 4 20,0 Stor 50 % 30,0 -30 % 14,0 
  37        
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Eksempel på hendelsesområder for nytteestimater i en offentlig virksomhet –  
Utarbeidet for raskt å kunne identifisere de viktigste hendelsene 

4. Estimering av nytte - hendelsesusikkerhet 

Hendelsesområder Nytteverdi 
U1 Engangsinnsparing 

U2 Årlig innsparing (i en periode på 3 år) 

U3 Konsekvenser for omdømme som har 
kvantifiserbar effekt 

U4 Andre nytteeffekter 
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Hendelsesusikkerhet når  
•  sentrale forutsetninger for estimatene endres eller, 
•  det er andre hendelser som vesentlig påvirker omfanget 

4. Estimering av nytte - hendelsesusikkerhet 

Alle tall i MNOK 

Usikkerhetsområder for hendelser som ikke er hensyntatt i estimatene 
Optimistisk 
scenario 

Sannsynlig 
scenario 

Pessimistisk 
scenario 

U1 Hendelser der engangsinnsparing endrer seg 
    Hendelse 1 0 0 -1 
    Hendelse 2 2 0 -1 

U2 Hendelser der årlig innsparing endrer seg (over 3 år) 
    Hendelse 3 2 0 -1 
    Hendelse 4 1 0 -1 

U3 Hendelser med konsekvenser for omdømmet - kvantifiserbar effekt 
    Hendelse 5 1 0 -2 
    Hendelse 6 2 0 0 

U4 Andre hendelser som kan endre nytteestimatene vesentlig 
    Hendelse 7 2 0 -1 
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4. Usikkerhetsanalyse av nytteestimater basert på effektmål 

Nytte	(MNOK)
37,0kr																
37,0kr																
3,3kr																			

40,3kr								
15	% 53,5kr																
27	% 10,9kr																
59,6	%

P15
Standardavvik
Sannsynlighet	for	basisnytte

Forventet	nytte	(P50)

Resultater	fra	analyse
Grunnkalkyle
Basisnytte	(grunnkalkyle	+	uspesifisert)
Forventede	tillegg	(opp	til	P50)
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STYRING AV NYTTE GJENNOM 
FORTLØPENDE LEVERANSER OG 
TILBAKEMELDING FRA BRUKERE 

 HIT – Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse 

07.03.2018 Navn: Kristin Andersen og Rune Danielsen 

Statens pensjonskasse 

SPK skal være ledende på å levere offentlig 
tjenestepensjon i Norge. Det skal vi klare 
ved å levere kostnadseffektive tjenester 
til forventet kvalitet.  
 
Slik skal vi oppfattes av medlemmer, 
kunder, myndigheter og omverdenen for øvrig. 
 

-  Ca 1 070 000 
medlemmer 

-  Ca 509 milliarder i 
utbetalingsforpliktelser 

-  Ca 1430 kunder 
-  Ca 25,8 milliarder i 

årlige utbetalinger 
-  Ca 15,1 milliarder i 

årlige premieinntekter 

Kristin Andersen 
Produkteier og  
forretningsarkitekt i 
SPK 

Rune Danielsen 
Prosjektleder i  
SPK 
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Prosjekt og forvaltning i SPK (1) 
Se
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es

k/
fe

il 
i  

pr
od

uk
sj

on
 

Ap
pl

ik
as

jo
ns

dr
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Domeneteam som 
gjør «alt» 

Organisert etter SPKs 
hovedprosesser 

Tverrfaglige team 

Kontinuerlige leveranser  

Tiden det tar fra en endring besluttes til 
den gir verdi for bruker og erfaring til 
prosjektet, bør være så kort som mulig 

Teamene «smaker 
sin egen medisin» 

Tett kobling 
til behov  

Felles forståelse, kort 
vei til avklaringer 

Prosjekt og forvaltning i SPK (2) 
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Automatisering i SPK (1)   
Et eksempel på nyttestyring med små leveranser 
 

5 

Forstå 
mulighetsrommet 

og fastsette mål ut 
i fra dette 

Fjerne uønsket 
variasjon og 
stabilisere 
prosessen 

Gjennomføre 
automatiserings 

prosjekter 

Transformere verdiskapende manuelt 
arbeid til digitalt arbeid 

•  Analysere 
•  Justere Leveranse 

•  Analysere 
•  Justere Levere 

•  Analysere 
•  Justere Levere 

•  God erfaring med å levere enkle løsninger, foreta analyse, for deretter å 
justere løsningen. 
 

     Eksempel: 
•  Prosjekt Endringsmelding NAV  2,2 mnok 
•  Prosjekt Beregne uførepensjon og uførevedtak 1,45 mnok 
 

Automatisering i SPK (2) 
Metodikk i praksis for små automatiseringsprosjekt  
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Alternativkostnad (1) 
Et annet eksempel på nyttestyring med små leveranser 

•  Nullalternativet inkluderer minimumskostnadene ved en 
forsvarlig videreføring av dagens situasjon 

•  SPK har som andre offentlige aktører ofte prosjekter 
som skal håndtere lovpålagte endringer 

•  For slike prosjekter vurderer SPK alternativkostnad 
og benytter dette aktivt i investeringsanalysen og 
nytteoppfølging.  

•  Ofte benytter vi nullalternativet* – Baseline er enten å 
ikke gjennomføre prosjektet eller det reelle 
alternativet som har minst investeringskostnad 

En spart merkostnad er like bra som en effektivitetsgevinst 

Nullalternativet 

Investeringsalternativet 

Prosjektets planlagte 
oppgaver bringer fremtidige 
merkostnader fra den blå til 
den røde kurven 
 
 

Skal SPK kompensere helt for følgeeffektene 
av det nye regelverket må det investeres i 
andre type oppgaver som er effektiviserende 

8 

Alternativkostnad (2) 
Nyttestyring for lovpålagte prosjekter  

Når vi kan besvare henvendelser om nytt 
regelverk så kan vi måle svartiden og 
vurdere hvilke tiltak som gir best nytte  
(gir størst reduksjon i merkostnader) 
 

Når brukerne kan betjene seg selv så kan vi 
måle selvbetjeningsgrad og vurdere hvilke tiltak 
som gir best nytte 
(gir størst reduksjon i merkostnader) 
 
 

Når vi kan saksbehandle etter nytt regelverk så 
kan vi måle saksbehandlingstid og vurdere 
hvilke tiltak som gir best nytte 
(gir størst reduksjon i merkostnader) 
 
 

Alternativ kost: 
Gevinsten ved å levere 

prosjektet 
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Alternativkostnad (3) 
Eksempel: Innføring av etteroppgjør for personer med uføreytelse 

•  SPK ble pålagt å gjennomføre et årlig etteroppgjør. Dette er 
uførepensjonens «skatteoppgjør» der man sjekker om utbetalt 
pensjon er riktig gitt inntekten. Helt ny oppgave for SPK.  

 
•  Prosjektet var i størrelsesorden 15-20 mnok. Alternativkostnad på 

ca. 30 mnok pr år 

•  Tverrfaglige team som har domeneansvar og gjør oppgaver innen 
både prosjekt og forvaltning. Hyppige leveranser. Justering av nytte 
underveis.  

 
•  Siden vi ikke kunne levere til sluttbrukere før skatteoppgjøret var 

klart, så benyttet vi inntektsopplysninger fra a-ordningen til å «tune» 
løsning slik at merkostnadene ble så lave som mulig 

 

Lever hyppig 

Idè / 
Konsept 

Bygg 

Lær 

Juster 
tiltak 

Oppsummering 


