
Universitetet i Oslo 
Institutt for Informatikk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimering i IT-prosjekter: 
Hvor gode er vi og hvordan kan vi bli bedre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinan S. Tanilkan (sinant@ifi.uio.no) 

Hovedfagsoppgave 
2005 



 2 



 3

Abstract 
 
The IT-industry has a poor reputation when it comes to effort and schedule overruns. 
 
This thesis seeks to propose ways of reducing overruns in the IT-industry, through 
investigating the use of estimation in the Norwegian IT-industry and the role of estimation in 
the Norwegian educational system. 
 
An in-depth study of the use of estimation in the Norwegian IT-industry is conducted. In this 
study 18 companies and 50 projects are studied. In addition, three in-depth studies of teaching 
of estimation in the Norwegian educational system are conducted. A total of 28 schools are 
studied. 
 
Results from these studies suggest that there is plenty of room for improvement both in the 
use of estimation in the Norwegian IT-industry and within teaching of estimation in the 
Norwegian educational system. In some, but far from all, of the software engineering courses 
available, an introduction to estimation is offered. 
 
In order to impose a positive effect on estimation in the Norwegian IT-industry, a greater 
focus on the teaching of estimation is suggested. This applies to the Norwegian educational 
system as well as to the Norwegian IT-industry. 
 
In this thesis several ideas on how to improve the teaching of estimation is proposed. 
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1 Innledning 
 
IT-industrien har et dårlig rykte når det gjelder å holde tidsfrister. The Standish Group [1] 
rapporterer at bare 16.2 % av software prosjektene i deres studie ble fullført i tide og til avtalt 
pris. Innen fagfeltet estimering er man opptatt av hvordan man kan forutsi ressursbehovet ved 
slike prosjekter. 
 
Siden et estimat alltid vil være et forsøk på å forutsi noe som ikke er deterministisk, kan man 
aldri være sikker på estimatets korrekthet. Det man derimot kan gjøre er å øke 
sannsynligheten for at estimatet er korrekt. 
 
Forskning innen estimering har siden slutten av 1960-tallet [2] kommet frem med en rekke 
metoder, teorier og teknikker for å fremskaffe bedre estimater. Disse strekker seg fra 
huskeregler ved skjønnsbaserte vurderinger til rent algoritmiske estimeringsmodeller. 
 

1.1 Tema 
 
En mulig grunn til IT-industriens dårlige estimeringsresultater kan være at man er for dårlig 
til å benytte seg av eksisterende kunnskaper innen estimering. Manglende sammenheng 
mellom det som undervises om estimering i norske undervisningsinstitusjoner og hvordan 
estimering blir brukt i IT-industrien, kan være en av forklaringene på IT-industriens 
manglende bruk av metoder, teknikker og teorier innen estimering. 
 
I denne hovedfagsoppgaven ser jeg på IT-industriens bruk av estimering og på norske 
utdanningsinstitusjoners undervisning av estimering. Graden av samsvar mellom 
undervisningen av estimering og industriens utøvelse av estimering belyses. Videre diskuteres 
hvordan utdanningsinstitusjonene kan utvide sitt undervisningstilbud innen estimering, for på 
sikt å bedre industriens utøvelse av estimering. 
 

1.1.1 Forskningsmål 
I denne hovedfagsoppgaven er følgende forskningsmål definert: 
 
Mål 1: få innsikt i den norske IT-industriens bruk av estimering 
 
Mål 2: få innsikt i undervisningen av estimering ved norske utdanningsinstitusjoner 
  
Mål 3: gi en indikasjon på hvordan IT-industrien og utdanningsinstitusjonene kan påvirkes til 
å bedre estimeringsresultatene til den norske IT-industrien 
 

1.2 Definisjoner 
 
Estimering 
I denne sammenhengen er estimering definert som et forsøk på prediksjon av ressursbehov i 
IT-prosjekter. Ressursbehov kan oppgis som tid, penger eller annen form for ressurs. 
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Estimeringsmetode 
En estimeringsmetode er en metode for å fremskaffe et estimat. En slik metode kan benytte 
seg av flere estimeringsteknikker og/eller estimeringsmodeller. Estimeringsmetoder beskrives 
ytterligere i seksjon 2.2. 
 
Teorier om estimering 
Med teorier om estimering menes alt av kunnskaper innen estimeringsteori. Dette innbefatter 
estimeringsmetoder og annen kunnskap innen estimering som ikke nødvendigvis handler om 
hvordan man produserer estimater, slik som hvordan man unngår beslutningsfeller, håndterer 
ledelsens press på lave estimater etc. 
 
Kunnskaper om estimering 
I tillegg til kunnskaper om metoder og teorier for å produsere estimater, er det viktig med 
kunnskaper om domenet det skal estimeres innenfor. I denne oppgaven innbefatter 
kunnskaper om estimering både teorier om estimering og domenekunnskaper.  
 

1.3 Oversikt over studiene 
 
I tabell 1 gis en oversikt over studiene som er gjennomført som del av arbeidet med denne 
hovedfagsoppgaven. Studiene er beskrevet yterligere i kapittel 3. 
 
Kontekst Studie av Innsamlingsmetode Deltagere Ytterligere 

beskrivelse 
Relaterte 
vedlegg 

Industri It-industrien Personlige intervjuer Prosjektledere og 
estimeringsansvarlige Seksjon 3.1 1, 2, 6, 10, 

11, 12 
Den 
videregående 
skole 

Intervju pr telefon Lærere Seksjon 3.2.2 4, 7 

Høyere 
utdannings-
institusjoner 

E-post Lærere Seksjon 3.2.3 5, 8 
Undervisning 

Kurssentre E-post og telefon Kursholdere Seksjon 3.2.4 5 

Tabell 1 Oversikt over studiene i hovedfagsoppgaven 

 
I arbeidet med denne hovedfagsoppgaven er det gjennomført en studie av estimering i den 
norske IT-industrien og tre studier av undervisning av estimering i Norge. 
 
Studien av IT-industrien er en dybdestudie av 18 bedrifter og 50 prosjekter i fra disse 
bedriftene. Denne studien ble gjennomført i samarbeid med fem andre forskere, som forsket 
på estimerings- og prosessmetodikker. Mitt fokus i denne studien var på bedriftenes utøvelse 
av estimering, og deres arbeid for å øke sin kompetanse innen estimering. 
 
Studiene av undervisning av estimering i Norge har fokus på henholdsvis den videregående 
skole, høyere utdanningsinstitusjoner og kurstilbydere til næringslivet. Ved de videregående 
skolene ble faglærere intervjuet, med den hensikt å få en oversikt over hva som finnes av 
estimeringsopplæring i den videregående skole. Av totalt 39 videregående skoler i Oslo var 
det 15 som underviste i fag der estimering av IT-prosjekter var relevant. Det er disse 15 
skolene studien dreier seg om. 
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Ved de høyere utdanningsinstitusjonene ble det i likhet med de videregående skolene gjort 
intervjuer av lærere og forelesere i fagene hvor det ble undervist i estimering. Det ble funnet 
totalt 13 høyere utdanningsinstitusjoner hvor estimering ble undervist. 
 
I studien av kurssentrene ble det ikke gjennomført noen intervjuer som ved de andre 
utdanningsinstitusjonene. Dette fordi det bare var to av kurssentrene var villige til å delta i 
intervjuene og ingen av disse hadde holdt kurs innen estimering. 
 

1.4 Kapitteloversikt 
 
Kapittel 1 Gir en kort innføring i temaet og arbeidet i hovedfagsoppgaven. 

 
Kapittel 2 Gir en innføring i relevant bakgrunnsstoff. 

 
Kapittel 3 Beskriver forskningsmetodene brukt i studiene som er gjennomført i  

hovedfagsoppgaven. 
 

Kapittel 4 Beskriver resultater og analyse av resultatene fra studiene. Her gis også en 
diskusjon av resultatene. Blant annet gis det forslag til utvidelser i 
undervisningstilbudet. 
 

Kapittel 5 Presenterer konklusjonen av hovedfagsoppgaven. 
 

Vedlegg Vedleggene inneholder materiale fra de forskjellige studiene. 
 
Vedlegg 1 Spørsmål til BEST-Pro-studien på bedriftsnivå 
Vedlegg 2 Spørsmål til BEST-Pro-studien på prosjektnivå 
Vedlegg 3 Bakgrunnsskriv til BEST-Pro-studien 
Vedlegg 5 Spørsmål til undervisningspersonalet ved høyere 

utdanningsinstitusjoner og kurssentre 
Vedlegg 6 Resultater fra BEST-Pro-studien 
Vedlegg 7 Resultater fra studien av den videregående skole 
Vedlegg 8 Resultater fra studien av høyere utdanningsinstitusjoner 
Vedlegg 9 Oppsummering av innholdet i bøkene som ble brukt i 

undervisningen ved den videregående skole og ved de høyere 
utdanningsinstitusjonene 

Vedlegg 10 Artikkel. A Survey on Software Estimation in the Norwegian 
Industry. [3]. METRICS 2004 

Vedlegg 11 Artikkel. Does Use of Development Model Affect Estimation 
Accuracy and Bias? [4]. PROFES 2004 

Vedlegg 12 Rapport. Project Estimation in the Norwegian Software Industry 
– A Summary. [5]. Simula research laboratory  
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2 Bakgrunn og motivasjon 
 
Med bakgrunn i IT-industriens dårlige rykte når det prosjektoverskridelser, er det naturlig å 
vurdere hvorvidt kunnskapene om estimering er gode nok, og om de brukes på en 
hensiktsmessig måte. 
 
I dette kapittelet gis en innføring i eksisterende metoder og teorier rundt utøvelse og læring av 
estimering. Hensikten er å gi en forståelse for teorier rundt estimering og de utfordringer 
estimering innebærer. 
 

2.1 Hvorfor er estimering så vanskelig? 
 
Siden et estimat er et forsøk på å forutsi hvordan en del av verden kommer til å bli, kan man 
aldri være helt sikker på at det er riktig. Dette problemet går igjen i alle bransjer som forsøker 
å forutsi fremtiden. 
 
Innen beslutnings- og vurderingspsykologien har det blitt forsket en del på oppgaver hvor 
eksperter klarer og ikke klarer å gi gode prediksjoner. Stort sett er oppgaver hvor eksperter gir 
dårlige prediksjoner relatert til prediksjoner om mennesker [6]. Schanteau [6] forteller at 
oppgavens karakteristikker ofte er avgjørende for hvorvidt eksperter klarer å gi gode 
prediksjoner. Felles for oppgaver hvor eksperter gir dårlige prediksjoner er ofte at oppgaven 
endrer seg fra gang til gang. Denne endringen gjør at mulighetene for læring fra tidligere 
erfaringer blir mindre. 
 
Produktene man utvikler i IT-prosjekter er ofte nye, og må spesifiseres for hver gang. 
Erfaringene man kan ta med seg fra det ene prosjektet til neste er mindre enn om man utviklet 
det samme produktet flere ganger. I tillegg blir utviklingen av IT-prosjektene utført av 
mennesker, noe som gjør at ressursbehovet blir enda mindre forutsigbart [6]. 
 
Oppgaver hvor eksperter i dag klarer å gi gode prediksjoner begynte gjerne som oppgaver 
hvor prediksjonene var dårlige. Værmelding er en bransje hvor man begynte med dårlige 
prediksjoner, basert på gjetning og intuisjon. Etter hvert som man lærte å nyttegjøre seg 
klimatiske data på en strukturert måte, ble ekspertenes prediksjoner bedre, og i dag kan man 
forutsi været med rimelig god sikkerhet [6]. Det er denne bedringsprosessen man bør tilstrebe 
å oppnå også i IT-industrien. 
 
I tillegg til de uunngåelige vanskelighetene med estimering – slik som verdens 
indeterministiske natur – vil estimeringen i en del bedrifter være påvirket av politiske faktorer 
i bedriften. Disse politiske faktorene er med på å skape mål med estimeringen, som er 
motstridende til det å gi gode estimater. Eksempler på dette kan være ledelsens press på lav 
ressursbruk i prosjektene, eller at man i en anbudskonkurranse må gi et lavt bud. Å gi et lavt 
bud i en anbudskonkurranse, og dermed gjennomføre et prosjekt med minimal inntjening, 
eller kanskje også tap, kan i et bedriftspolitisk spill være fornuftig. Dersom man er en 
nystartet bedrift, og ønsker å skaffe seg en referansekunde, kan man på denne måten prise seg 
inn. For å gi gode estimater, bør man unngå påvirkninger fra dette politiske spillet. 
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2.2 Metoder og teorier innen estimering 
 
Selv om IT-prosjekter er vanskelige å estimere, kan man ved å ta i bruk eksisterende teorier 
og erfaringer innen estimering, øke sannsynligheten for at estimatene man gir er realistiske. 
 
I dette delkapittelet gis en overordnet beskrivelse av forskjellige teorier innen estimering. Det 
legges i hovedsak vekt på estimeringsmetoder som vil dukke opp senere i denne 
hovedfagsoppgaven. For en ytterligere oversikt og beskrivelse av teoriene anbefales Røise [2] 
sin hovedfagsoppgave. 
 
Der ikke annet er nevnt er beskrivelsene hentet fra [2]. 
 

2.2.1 Skjønnsbasert estimering 
Skjønnsbasert estimering utføres ved at en person, på bakgrunn av sine kunnskaper og 
eventuelle erfaringer, gir et estimat. Denne form for estimering kalles gjerne estimering ”ut av 
luften”-estimering, erfaringsbasert estimering eller ekspertestimering. 
 
Mens de algoritmiske estimeringsmodellene (beskrevet under) er nokså vel definerte, er det 
mer flytende overganger mellom de forskjellige skjønnsbaserte estimeringsmetodene. Felles 
for estimering ”ut av luften” eller estimering på ”magefølelse” er at man gir et estimat uten 
noen form for støtte eller bruk av teorier for å unngå å påvirkes av beslutningsfeller.  
 
Ekspertestimering utføres som estimering ”ut av luften” basert på en skjønnsmessig 
vurdering, men den utøvende tar i tillegg i bruk en viss grad av ekspertise i estimeringen, for 
på denne måten å produsere estimater som i mindre grad er påvirket av ankerverdier, 
uteglemte aktiviteter, motstridende mål, manglende forståelse for oppgaven som skal 
estimeres eller andre beslutningsfeller. Som støtte til estimeringsprosessen kan man med hell 
ta i bruk sjekklister, som for eksempel [7] og [8]. 
 
Erfaringsbasert estimering er estimering på grunnlag av den estimerendes tidligere erfaringer. 
Et interessant funn gjort av Jørgensen [9] er at lengden på en persons erfaring – hvor mange år 
vedkommende har vært i bransjen – er en dårlig indikator på personens erfaring innen 
estimering. Jørgensens funn tyder på at erfaringer fra prosjekter med stor likhet til prosjektet 
som skal estimeres er viktigere for å gi gode estimater. 
 

2.2.2 Analogibasert estimering 
Analogibasert estimering brukes gjerne som støtte til skjønnsbaserte estimeringsmetoder. I 
tillegg til den utøvendes kunnskaper og erfaringer, benyttes erfaringsdata fra en 
prosjektdatabase. I denne oppgaven omtales analogibasert estimering som estimering gjort på 
bakgrunn av analogi funnet i erfaringer lagret i en erfaringsdatabase. Andre steder brukes en 
mindre formell forståelse av analogibasert estimering. 
 

2.2.3 (Algoritmiske) estimeringsmodeller 
Modellbasert estimering er basert på matematiske funksjoner, som på bakgrunn av 
prosjektinformasjon produserer deterministiske estimater. Denne prosessen gjøres gjerne av 
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programvare. Som inndata til disse modellene er det vanlig at man angir blant annet estimert 
størrelse på programmet som skal utvikles. 
 
Størrelsesmål 
Størrelsen på programvare beregnes som antall linjer kildekode, funksjonspoeng eller Use 
Case poeng. 
 
Kodelinjer – Estimert antall linjer kode for programvaren som skal utvikles 
 
Funksjonspoeng – Størrelsen på systemet estimeres ved å telle de funksjoner i et system som 
er synlige for brukeren og tilordne hver av disse en vekting. 
 
Use Case poeng – [10] beskriver beregning av Use Case poeng ved å kategorisere Use Casene 
som enkle, middels og komplekse avhengig av antall transaksjoner. På bakgrunn av dette 
størrelsesmålet (ujusterte Use Case poeng), en teknisk faktor og en omgivelsesfaktor, 
kalkuleres justerte Use Case poeng, som vil være modellens forslag til estimat. 
 
Forskjellige estimeringsmodeller 
Walston & Felix, Halstead, Putnam, Softcost-R og COCOMO er alle estimeringsmodeller 
som baserer seg på å kalkulere ressursbehov, på bakgrunn av størrelse, vanligvis angitt i antall 
kodelinjer. Den primære forskjellen på disse modellene er formelen som brukes for å beregne 
estimatene. 
 

2.2.4 Andre teorier om estimering 
Det finnes en rekke teorier til støtte estimeringsprosessen. Disse kan nyttegjøres ved flere av 
estimeringsmetodene nevnt over. 
 
Bottom-up 
Bottom-up estimering gjøres ved at man bryter ned prosjektet i aktiviteter, estimerer 
ressursbehov for hver aktivitet og legger sammen for å få et estimat for hele prosjektet. 
 
Top-down 
Top-down estimering er basert på at man har eller produserer et totalestimat for prosjektet, for 
så å fordele tilgjengelige ressurser på aktivitetene som skal gjennomføres. 
 
Work Breakdown Structure (WBS) 
En WBS er en struktur for nedbryting av et prosjekt i aktiviteter. Boehm [11] foreslår at en 
WBS består av to hierarkier. Et hierarki som representerer produktet, og et som representerer 
aktivitetene for å utvikle prosjektet. 
 
Rapportering av estimatene på intervallform 
Grunnet estimatenes iboende usikkerhet velger en del å oppgi estimatene som 
prediksjonsintervaller og prediksjonsnivåer. Prediksjonsintervaller oppgis gjerne som en 
minsteverdi, en mest sannsynlig verdi og en maksimumverdi. Prediksjonsnivået er da 
sannsynligheten for at ressursbruken etter utført aktivitet er mellom minsteverdien og 
maksimumverdien. 
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2.3 Hvem bør inneha kunnskaper om estimering og hva bør disse 
kunne? 

 
I denne oppgaven har jeg funnet det hensiktsmessig å dele personer som trenger kunnskaper 
om estimering i tre grupper, delt opp etter hvilket kunnskapsbehov de har. Disse gruppene er: 
personer som skal benytte seg av allerede produserte estimater, personer som skal produsere 
estimater og spesialister innen estimering. 
 
I tabell 2 er gruppene som har behov for kunnskaper om estimering og en antydning av hvor 
gode kunnskaper de har behov for listet. Skalaen for kunnskapsbehov går fra 0 til 3, hvor 0 er 
ingen forståelse, 1 er et minimum av forståelse, 2 er brukbare til gode kunnskaper om deler av 
temaet og 3 er gode kunnskaper om hele temaet (her inngår også detaljkunnskaper om de 
aktivitetene som skal estimeres). Merk at dette bare er ment som en indikasjon og ikke et 
fullgodt karaktersystem. 
 
 Domenekunnskap Estimeringsteorier 
Personer som skal bruke eksisterende estimater 1-3 1 
Estimeringspersonell 3 2-3 
Estimeringseksperter 1-3 3 
Tabell 2 Oversikt over kunnskapsbehov i de forskjellige gruppene som har behov for kunnskaper om estimering 

 
Personer som skal bruke eksisterende estimater 
Personer som skal benytte seg av allerede produserte estimater vil gjerne gjøre dette i en 
beslutnings- eller planleggingsprosess. For best mulig å nyttegjøre seg estimatene, er det 
viktig med forståelse for usikkerheten som til enhver tid vil være tilstede i et estimat. En 
basisforståelse av denne usikkerheten kan man få med et minimum av innsikt i teorier om 
estimering. 
 
Det er naturlig at beslutnings- og planleggingspersonell også har kunnskaper om domenet det 
estimeres om. Domenekunnskapene varierer fra en overordnet kjennskap til hva bedriften 
driver med (1), via god kjennskap til arbeidsmåter (2) til dyptgående kjennskap til alle deler 
av prosjektet eller aktivitetene som estimeres (3). Disse domenekunnskapene er viktige for å 
forutsi hvilken tillitt man bør ha til et estimat. 
 
Schanteau [6] har funnet at det ofte ikke er noen sammenheng mellom hvor gode prediksjoner 
eksperter i forskjellige bransjer kan gi, og hvor gode prediksjoner folk forventer at de kan gi. 
Prediksjonene til kliniske psykologer er ofte forventet å være pålitelige, mens man forventer 
at værmeldingen ofte kan være feil. Virkeligheten er stikk motsatt. McConnell [12] forteller at 
en av de største grunnene til underestimering og generelt dårlig kvalitet i IT-prosjekter, er 
ledelsens press på å gi lave estimater. Ved å sørge for at ledelsen har tilstrekkelig forståelse 
for usikkerheten i estimater, kan dette problemet reduseres. 
 
Desto større kunnskaper om estimering beslutnings- og planleggingspersonell har, desto bedre 
rustet er de til å vurdere godheten av estimatene de skal benytte. Dermed får de bedre 
forutsetninger for å foreta gode beslutninger. 
 
Estimeringspersonell 
Det er i hovedsak to grupper personer som skal produsere estimater (det kan også tenkes at de 
kan deles inn i andre hensiktsmessige grupper). Personer som er ansvarlige for estimeringen i 
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et prosjekt eller en bedrift, og personer som skal produsere estimatene. En person kan godt 
inneha begge disse rollene. 
 
Estimeringsansvarlige bør ha en god oversikt over og kjennskap til det som finnes av metoder, 
teorier og programvare innen estimering. Denne oversikten er viktig for å gjøre gode valg av 
estimeringstilnærming for prosjektet eller bedriften. Samtidig er det viktig at disse personene 
er i stand til å håndtere det politiske ”spillet” i bedriften (se seksjon 2.1). 
 
Personer som skal produsere estimater, har ikke nødvendigvis behov for omfattende 
kunnskaper om alt som finnes av teorier innen estimering. Det viktigste er kanskje at man har 
inngående kunnskap i de metodene man velger å bruke. En viss oversikt over hva som finnes 
av teorier om estimering vil dog også være nyttig, for å foreta fornuftige valg av 
estimeringsprosess. 
 
I tillegg til kunnskaper om teorier innen estimering, er det viktig med kunnskaper om domenet 
det skal estimeres i. Dette gjelder både estimeringsansvarlige og personer som skal fremskaffe 
estimater. 
  
Estimeringseksperter 
Spesialister innen estimering vil gjerne være opplæringspersonale eller forskere. Begge disse 
oppgavene er viktige for å øke næringslivets kompetanse innen estimering. Det er naturlig at 
personer i denne gruppen har spesialkompetanse innen estimering, og en god oversikt over 
den forskningen som er gjort innen dette fagområdet. 
 
Domenekunnskapene til personer i denne gruppen er det naturlig at varierer. Dersom man 
underviser om estimering av for eksempel webutviklingsprosjekter, bør man ha gode 
domenekunnskaper om web-prosjekter, mens om man ikke kobler estimeringen til et spesifikt 
domene er det bare mulig å koble estimeringen til overordnede domenekunnskaper om IT-
industrien. 
 

2.4 Læring av estimering 
 
De mest naturlige fellesarenaene for læring av estimering er ved opplæringsinstitusjoner og i 
IT-industrien. Miljøer hvor det forskes innen fagfeltet estimering er også viktige kilder til 
kunnskaper om estimering. Hvordan denne forskningen utøves og forskernes læringsprosesser 
tas ikke med i denne oppgaven. 
 
Ut over disse fellesarenaene er det rimelig å anta at en del læring også foregår i andre 
kontekster. Tilfeldige samtaler med bekjente hvor man lærer noe nytt, kan være et eksempel 
på en slik kontekst. For å begrense omfanget av denne oppgaven er det ikke gjort noen forsøk 
på å dekke sistnevnte kontekster. 
 

2.4.1 Læring av estimering i skolevesenet 
Estimeringsopplæring ved den videregående skole 
Undervisningen i den videregående skole er styrt fra sentralt hold, og dokumentert i 
læreplanen for videregående opplæring [13]. Læreplandokumentene definerer 
studieretningene i den videregående skole, og målene for hvert enkelt fag. På denne måten 
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søker man å gi en enhetlig opplæring, ved at et fag ved en skole skal nå samme mål som 
samme fag ved en annen skole. 
 
It-undervisningen i den videregående skole består av brukeropplæring, driftsfag og et fag i 
systemutvikling. Det er i sistnevnte fag at undervisning av estimering er relevant. Faget 
Systemutvikling (2A) er et studieretningsfag ved studieretningen for allmenne, økonomiske 
og administrative fag. Det at det er et studieretningsfag betyr at faget er valgfritt, og at det kan 
gi ekstra poeng ved søking til senere utdanning. 
 
Hovedmålene for faget Systemutvikling (2A) er ”Mål 1  Metoder for problemløsing og 
analyse av endringsprosesser og informasjonssystemer”, ”Mål 2  Metoder og teknikker for 
systemutvikling” og ”Mål 3 Systemimplementering” [13]. Det er altså et stort fokus på 
domenekunnskaper, som er relevante for estimering. Som et delmål under mål 2 presiseres det 
at elevene skal kunne planlegge, gjennomføre, følge opp og evaluere et 
systemutviklingsprosjekt. For å oppfylle dette målet bør elevene tilegnes noe kunnskaper 
innen estimering. 
 
Estimeringsopplæring ved høyere utdanningsinstitusjoner 
Med høyere utdanningsinstitusjoner innbefattes her universiteter, høyskoler og andre skoler 
og akademier. Undervisningen i det enkelte fag ved de høyere utdanningsinstitusjonene er 
ikke styrt fra sentralt hold slik fagene i den videregående skole er. I stedet for enhetlige 
målsetninger på fagnivå, slik det er ved den videregående skole, har fagene ved høyere 
utdanningsinstitusjoner større grad av spesialisering innen et fagområde. Dette er 
hensiktsmessig fordi forskjellige personer/roller har forskjellig behov for kunnskaper, også 
innen estimering. 
 
Til sammen bør de høyere utdanningsinstitusjonene tilby all undervisning som behøves innen 
estimering. De må kunne gi estimeringspersonell, beslutnings- og planleggingspersonell og 
eksperter innen estimering de kunnskapene de behøver. 
 
Estimeringsopplæring ved kurssentre 
Kurssentrene er kommersielle aktører som bedrifter kan velge å kjøpe tjenester fra og det er 
ikke naturlig å tillegge kurssentrene noe opplæringsansvar. Det er isteden opp til kurssentrene 
å komme med tilbud om kurs som næringslivet har behov for og er villige til å kjøpe. 
 

2.4.2 Læring av estimering i næringslivet 
I motsetning til læring av estimering ved en utdanningsinstitusjon, hvor det er 
undervisningspersonalet som i stor grad bestemmer hvilket behov som skal dekkes, er det i 
næringslivet de lærende som må ta initiativet til læreprosessen. 
 
Kilder til kompetanse innen estimering 
Det finnes mange mulige kilder til læring av estimering i næringslivet. Læringen kan for 
eksempel foregå ved kompetanseutveksling mellom kollegaer. Denne formen for læring kan 
være mer eller mindre formell, fra at man diskuterer meninger og erfaringer over en kopp 
kaffe til at man arrangerer mer strukturerte diskusjonsgrupper. Andre muligheter for å lære 
om estimering er ved deltagelse på kurs eller ”workshops”, e-læring eller på bakgrunn av 
”coaching” gjort av konsulent/ekspert. Dette diskuteres ytterligere i seksjon 4.1.3. 
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3 Beskrivelse av studiene 
 
I denne hovedfagsoppgaven er det gjennomført fem studier. Målet med disse studiene er i 
hovedsak å få dypere innsikt i hvordan industrien benytter seg av etablerte teorier og metoder 
innen estimering, samt hvilket fokus norske utdanningsinstitusjoner har i undervisning av 
estimering. 
 
Når det gjelder den norske IT-industrien er det blitt gjennomført en studie (BEST-Pro-
studien), for å kartlegge bedriftenes tilnærming til estimering. Her fokuseres det på utøvelse 
av, holdninger til og kompetanseøkning innen estimering. 
 
Det har blitt gjennomført tre studier av undervisningstilbudet innen estimering i Norge; en 
studie av den videregående skole i Oslo, en studie av høyere utdanningsinstitusjoner i Norge 
og en studie av kurssentre i Norge. Målet med disse studiene har vært å kartlegge hvor utbredt 
undervisning av estimering er, og få en innsikt i innholdet i undervisningen. 
 

3.1 Estimering i den norske IT-industrien 
 
Man kan få en indikasjon på det generelle behovet for bedring av kunnskaper om estimering i 
et land, ved å sammenligne studier av landets estimeringspresisjon med tilsvarende studier av 
andre land. 
 

3.1.1 BEST-Pro-studien 
Høsten 2002 ble BEST-Pro-prosjektet (Better Estimation of Software Tasks and Process 
Improvement) etablert. Målet med prosjektet var å studere estimerings- og prosessmetodikker 
i den norske IT-industrien. I dette prosjektet ble det gjennomført en studie med fokus på 
prosessmetodikker og bruk og forbedring av estimering og estimeringskompetanse. Dette 
gjenspeiler forskningsområdene til deltakerne i prosjektet. I denne hovedfagsoppgaven 
beskrives i hovedsak de delene av studien som relaterer seg til kunnskaper og kompetanse 
innen estimering. Ytterligere informasjon om studien finnes i [3], [4] og [5]. 
 
Mål 
Målet med denne studien er å belyse hovedfagsoppgavens mål 1 og 3. Det vil si å få innsikt i 
den norske IT-industriens bruk av estimering og å bidra til å gi en indikasjon på hvordan IT-
industrien og utdanningsinstitusjonene kan påvirkes til å bedre estimeringsresultatene til den 
norske IT-industrien.  
 
I denne studien søkes det å få en indikasjon på hvorvidt den norske IT-industrien kan 
forventes å bli bedre til å estimere, samt å få en indikasjon på hvilke kilder til kunnskap om 
estimering, som industrien er mest mottakelig for. 
 
Beskrivelse av studien 
I denne studien ble det gjort et stratifisert utplukk [14] av 18 bedrifter, kategorisert etter 
oppdragsgivertype. Oppdragsgivertypene var massemarked, intern (for bruk i egen bedrift) og 
for spesifikke kunder som kunne være offentlige eller private. Hver bedrift bidro med ett til 
fire prosjekter, avhengig av deres ledige ressurser. Prosjektene ble plukket ut av bedriften 
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selv, uten andre føringer enn at prosjektet skulle være avsluttet i 2002. Totalt ble 50 prosjekter 
studert. 
 
For hver bedrift ble det holdt et intervju på bedriftsnivå (vedlegg 1) og et intervju for hvert av 
prosjektene (vedlegg 2). Alle intervjuene ble tatt opp på Mini-Disc, for senere å bli lagret i en 
database av en uavhengig person. Før intervjuene ble de deltagende bedriftene tilsendt et 
bakgrunnsskriv (vedlegg 3) for bruk ved forberedelse til intervjuene. 
 
Trusler mot forskningens gyldighet 
Som nevnt over ble det gitt svært få føringer på hvordan prosjektene som skulle representere 
bedriften skulle velges ut. Det kan tenkes at noen bedrifter da har presentert de prosjektene de 
er mest ”stolte av”. Eller at de har valgt prosjekter som på andre måter ikke representerer 
bedriften. 
 

3.2 Estimeringsopplæringen ved norske utdanningsinstitusjoner 
 
Det er naturlig at våre arbeidsmåter i næringslivet påvirkes av kunnskaper vi har tilegnet oss 
under utdanning. På samme måte kan man anta at utøvelse av estimering i IT-industrien, 
påvirkes av skolevesenets undervisning av estimering. 
 

3.2.1 Målet med studiene 
Målet med disse studiene er å belyse hovedfagsoppgavens mål 2 og 3. Det vil si å få innsikt i 
undervisningen av estimering ved norske utdanningsinstitusjoner og å bidra til å gi en 
indikasjon på hvordan IT-industrien og utdanningsinstitusjonene kan påvirkes til å bedre 
estimeringsresultatene til den norske IT-industrien. 
 
I disse studiene søkes det å få en oversikt over hvilket opplæringstilbud som finnes innen 
estimering og innholdet i estimeringsundervisningen ved norske utdanningsinstitusjoner. 
 

3.2.2 Estimeringsopplæringen ved den videregående skole 
I denne studien fokuseres det på undervisning, eksamensoppgaver og lærebøker ved den 
videregående skole. 
 
Beskrivelse av studien 
Alle videregående skoler i Oslo ble kontaktet med den hensikt å finne ut om de hadde noe fag 
hvor det ble undervist i estimering. Ved de skolene som hadde fag med estimering ble læreren 
i det aktuelle faget kontaktet og bedt om å besvare spørsmålene i vedlegg 4. Svarene på 
spørsmålene ble notert mens intervjuet foregikk. Alle deler av datainnsamlingen foregikk per 
telefon. 
 
Dataene som ble samlet i denne studien har god dekning over de videregående skolene i Oslo. 
De videregående skolene i resten av landet dekkes ikke, annet enn at man kan spekulere i 
hvorvidt undervisningen i Oslo-skolene er representabel for undervisningen i resten av landet. 
Blant skolene i Oslo var svarraten 100 prosent. 
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Erfaringer 
Administrasjonspersonalet ved skolene ga inntrykk av å ha god oversikt over fagene til de 
forskjellige lærerne og lærerne var stort sett lett tilgjengelige. Intervjuene av lærerne hadde en 
varighet på omkring fem minutter, og spørsmålene var av en slik art at en lærer i faget skulle 
kunne besvare de uten forberedelser. Disse faktorene gjorde at bruk av telefon for å samle 
data fungerte svært bra. 
 
Uklarheter i dataene, som kom frem etter at datainnsamlingen var avsluttet, var til tider 
vanskelige å få klarhet i, da det eneste som var lagret fra telefonintervjuene var mine notater. 
Ved telefonintervjuer kan det være hensiktsmessig å gjøre opptak av samtalene. 
 

3.2.3 Estimeringsopplæring ved høyere utdanningsinstitusjoner 
I denne studien er alle utdanningsinstitusjoner høyere enn den videregående skole tatt med. 
Dette innbefatter høyskoler, universiteter og andre skoler og akademier. 
 
Ved de høyere utdanningsinstitusjonene ble det i studien fokusert på undervisningen,  
lærebøker og annet relevant undervisningsmateriale. 
 
Beskrivelse av studien 
I denne studien ble 4 universiteter, 37 høyskoler og 6 skoler og akademier kontaktet for å 
kartlegge i hvilken grad de underviser i estimering. Utplukket av disse ble foretatt på 
bakgrunn av at det sto i Søkerhåndboka [15] at de tilbyr IT-undervisning. Søkerhåndboka er et 
hefte som gis til avgangselever ved den videregående skole, for bruk ved valg av videre 
utdanning. 
 
Alle utdanningsinstitusjonene ble kontaktet per e-post og spurt om de hadde kurs hvor det 
undervises i estimering. Ved de lærestedene som hadde dette, ble den som var ansvarlig for 
estimeringsundervisningen tilsendt spørsmålene i vedlegg 5 per e-post, og bedt om å besvare 
disse. Bland de høyere utdanningsinstitusjonene var svarraten 81 prosent. 
 

3.2.4 Kurs om estimering for IT-industrien 
I denne studien var hensikten å få et innblikk i hvilket kurstilbudtilbud som finnes i Norge 
innen estimering. 
 
Kurstilbudet ble kartlagt ved søk på www.itkurs.no og www.gulesider.no, med søkeordene 
”IT kurs”, ”prosjektledelse” og ”estimering”. Irrelevant informasjon ble sortert vekk. 
 
Dette ga en liste på 57 kurssentre, som ble kontaktet pr e-post. Av disse svarte 33 stk, hvorav 
3 bedrifter hadde kurs med hovedfokus på estimering, 8 hadde kurs hvor estimering inngikk 
som et av flere temaer i kurset og 22 hadde ingen kurs hvor estimering inngikk. Dessverre var 
det bare 2 bedrifter som var villige til å gi ytterligere informasjon om innholdet i kursene, men 
ingen av deres kurs har noen gang blitt holdt. 
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4 Resultater, analyse og diskusjon 
 
I dette kapittelet presenteres resultatene fra studiene beskrevet i kapittel 3. I seksjon 4.1 
presenteres resultatene fra studien av den norske IT-industrien. I seksjon 4.2 presenteres 
resultatene fra studiene av undervisningen av estimering i Norge. Til slutt sammenlignes 
resultatene fra undervisningen av estimering og IT-industriens bruk og læring av estimering i 
seksjon 4.3. 
 

4.1 Estimering i IT-industrien 
 
Blant prosjektene som ble studert i undersøkelsen ble 34,4 prosent fullført til avtalt tid og i 
henhold til avtalt spesifikasjon. 62,5 prosent ble avsluttet senere enn avtalt, eller oppfylte ikke 
avtalt spesifikasjon, mens 3,1 prosent ble avbrutt. Dette er noe bedre enn resultatene 
rapportert av The Standish Group [1], men ganske likt resultatene til [16], i deres studie av 
studier innen estimering. Resultatene fra denne studien er ytterligere sammenlignet med 
resultater fra andre studier av estimeringsresultater i [5]. 
 
For bedrifter som ikke har behov for pålitelige estimater, har det ingen hensikt å bruke tid 
eller penger på å bedre estimeringsprosessene. I de fleste bedrifter derimot, er estimering en 
basis for viktige beslutninger og planer, og bør dermed anses som viktig og verdt å bruke 
ressurser på. 
 
Ut ifra de nokså dårlige estimeringsresultatene i IT-industrien skulle man kanskje tro at 
bedriftene ikke legger særlig vekt på estimering, men ut ifra bedriftenes besvarelser ser det ut 
til å være bred enighet om at estimering er viktig. 
 

Ledere i IT-industriens meninger om 
viktigheten av estimering

(Veldig) 
viktig
94 %

Vet ikke
0 %

Middels 
viktig
6 %

Lite/ikke 
viktig
0 %

 
Figur 1 Ledere i IT-industriens meninger om viktigheten av estimering 

 
Siden estimering i mange tilfeller vil være grunnlaget for ressursplanleggingen i en bedrift, vil 
viktigheten av estimering være nokså innlysende. Dette kan være noe av grunnen til den store 
enigheten om at estimering er viktig, selv om estimeringsresultatene i bedriftene ikke 
gjenspeiler viktigheten av estimering. Kanskje angir de estimering som viktig bare fordi de 
mente det var det rett å si når de ble spurt. 
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4.1.1 Bedriftenes oppfattelse av egne estimeringsresultater 
Med bakgrunn i den lave prosentandelen av norske IT-prosjekter som blir fullført i tide, og 
samtidig industriens oppfattning av at estimering faktisk er viktig, er det interessant å få et 
innblikk i hvor bevisst industrien er på sine resultater innen estimering. 
 
Bedriftene som deltok i studien sin oppfattelse av egne estimeringsresultater er i gjennomsnitt 
at prosjektene deres er 16 prosent underestimert. Gjennomsnittlig underestimering for 
prosjektene til de deltagende bedriftene er i realiteten 28 prosent. 
 
Figuren under viser for hver bedrift, hvordan bedriften opplever den generelle korrektheten i 
estimatene av prosjektene sine, estimatenes gjennomsnittlige avvik fra virkelig tidsbruk for 
prosjektene bedriftene bidro med, og prosjektestimatenes avvik fra virkelig gjennomføringstid 
for hvert av prosjektene. 
 

-100 %

-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

Bedrift nr

Estimatets avvik
fra faktisk

gjennomføringstid

Bedriftenes oppfattelse av egene estimater -20,00 -27,50 -5,00 -10,00 -10,00 -10,00 -6,00 -18,50 -30,00 -50,00 -10,00 10,00 0,00 -10,00 -30,00 -12,50 -30,00

Gjennomsnitt for prosjektene 3,45 -48,00 -9,24 0,00 -6,76 -4,64 -32,86 -40,31 -29,77 -83,33 -8,36 -76,92

Prosjekt A 3,45 -44,00 -24,47 0,00 -26,47 10,71 -9,97 -49,29 -17,09 -83,33 0,00 -76,92

Prosjekt B -50,00 18,96 12,94 -20,00 -47,08 -42,13 -42,45 0,00

Prosjekt C -50,00 -22,22 -41,52 -29,50 -25,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 
Figur 2 Bedriftenes oppfatning av estimeringspresisjon, gjennomsnittlig estimeringspresisjon for prosjektene og 
estimeringspresisjon i de enkelte prosjektene 

 
Søylen lengst til venstre for hver bedrift, viser bedriftens opplevelse av den generelle 
korrektheten i bedriftens estimater. Neste søyle viser gjennomsnittlig prosjektutfall for 
prosjektene bedriften har bidratt med. De neste tre søylene viser prosjektutfall for hvert av 
prosjektene. Negative tall representerer en oppfattelse av at prosjektene er underestimert, og 
for prosjektutfallene at estimatet er mindre enn virkelig tidsbruk. 
 
Dersom prosjektene som bedriftene har bidratt med er representable for resten av bedriftens 
prosjekter, ser det ut til å være varierende hvor godt bedriftens opplevelse av korrekthet i 
estimatene står i forhold til bedriftens virkelige prosjektutfall. 
 
De to plottene under viser forholdet mellom bedriftenes virkelige prosjektresultater (i 
gjennomsnitt) og bedriftenes opplevelse av korrektheten i deres estimater. Negative tall i 
boxplotet tilsier at virkelige prosjektoverskridelser er større enn antatt av bedriften. 
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Figur 3 Forholdet mellom virkelige prosjektresultater og bedriftenes oppfattelse av prosjektenes 
estimeringsresultater1. 45-graders linjen i plottet til høyre angir perfekt samsvar mellom bedriftenes oppfattelse 
av egen estimeringspresisjon og faktisk estimeringspresisjon i bedriftens prosjekter. 

 
Av begge plottene i figur 3 ser vi at det er omtrent like mange bedrifter som har en for 
optimistisk og for pessimistisk oppfattning av korrektheten i estimatene sett i forhold til 
virkelige prosjektutfall. Forskjellen mellom de som er for positive og de som er for negative 
ligger i spredningen. De bedriftene som tror egne estimeringsresultater er bedre enn hva de 
virkelig er, har til tider større avvik enn de bedriftene som har en for pessimistisk oppfattning 
av egne estimeringsresultater. 
 
Av plottet til høyre i figur 3, kan det se ut som om de to nederste forekomstene kan være 
uteliggere. Dersom man fjerner disse, vil spredningen bli mer lik på hver side. Siden disse 
forekomstene utgjør 18 % av datagrunnlaget, er det kanskje større sannsynlighet for at de 
representerer virkeligheten enn at de er spesialtilfeller. 
 

4.1.2 Utøvelse av estimering 
Før man setter i gang et IT-prosjekt er det fornuftig å skaffe seg et innblikk i kostnadene ved å 
gjennomføre prosjektet, for å finne ut om prosjektet fortjener livets rett. Derfor kan man bli 
nødt til å gi et tidlig estimat, kanskje uten særlig kjennskap til prosjektet. Etter hvert som 
prosjekt blir satt i livet og planleggingen begynner, får man økt innsikt i og forståelse for 
prosjektet, og har dermed forutsetninger for å gi bedre estimater. Det kan derfor være 
fornuftig å utsette estimeringen til denne fasen, eller å utforme nye estimater i denne fasen. 
Etter hvert som prosjektet skrider frem, kan det være hensiktsmessig å estimere de 
gjenstående delene av prosjektet på nytt. Slike estimater vil gjerne være mer pålitelige enn 
tidligere estimater, da man gjerne har bedre kjennskap til prosjektet desto nærmere slutten av 
prosjektet man er. Slike re-estimeringer kan gjøres flere ganger gjennom prosjektets levetid. 
Disse gir en pekepinn på hvordan prosjektet ligger an i forhold til planene. 
 
I prosjektene som ble studert var det 63 % som estimerte prosjektet i en anbudsfase, 90 % 
som estimerte i en planleggingsfase og 20 % som hadde en eller flere re-estimeringsfaser. 
 
En bekjent av meg fortalte en gang at de aldri utførte re-estimering i bedriften hvor han 
jobbet, fordi ledelsen ikke hadde forståelse for endringer i tidsestimatene. Videre fortalte han 
at i de tilfellene de hadde oppgitt prosjektestimatene som et slags budsjett, med fokus på 
kostnader i form av penger i stedet for tid, oppnådde de mer forståelse hos ledelsen for å 
endre estimatene. Dette mente han skyldtes at ledelsen var vant til at budsjetter regelmessig 
                                                 
1 Estimeringsresultater er målt som overskridelse i prosent. 
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endres, mens om man har en avtale om å gjøre noe innen en viss tid, forventes denne avtalen 
oppfylt. 
 
Brukte estimeringsmetoder 
Valget av estimeringsmetode blant bedriftene i denne studien falt utelukkende på 
ekspertestimering, eller en kombinasjon av ekspertestimering og modellbasert estimering. Ren 
modellbasert estimering forekom ikke. For de prosjektene hvor det ble estimert i hver av 
fasene, viser tabellen under fordelingen av estimeringsmetode i de forskjellige fasene. 
 
 Anbudsfase Planleggingsfase Re estimering 
Ekspertestimering 94 % 84 % 90% 
Modellbasert estimering 0 % 0 % 0 % 
Kombinasjon 6 % 16 % 10 % 
Tabell 3 Fordeling av estimeringsmetode brukt i de forskjellige prosjektfasene, for de prosjektene som estimerte 
i hver fase. 

 
Blant de prosjektene hvor det ble brukt en kombinasjon av estimeringsmetoder, var det 88 % 
som estimerte i kun en fase, mot de prosjektene hvor det ble brukt ekspertestimering, hvor det 
var 37 % som estimerte i kun en fase. Dette kan tyde på at i tilfeller hvor det brukes en 
kombinasjon av estimeringsmetoder, får man større tillitt til estimatene enn i tilfellene hvor 
man baserer seg på ekspertestimering, og dermed ikke føler et like sterkt behov for re-
estimering. 
 
En annen mulighet kan være at om man har brukt mye tid og ressurser på estimeringen, vil 
man heller bruke tiden på å jobbe mot å ferdigstille prosjektet, enn å bruke mer tid på 
estimering. 
 
Alle bedriftene som tok i bruk modellbasert estimering har enten benyttet en egenutviklet 
estimeringsmodell, eller en tilpasset variant av en kjent estimeringsmodell. Ved fem 
prosjekter ble det benyttet Use Case basert estimering, ved ett av prosjektene ble det benyttet 
en variant av funksjonspoeng og ved tre prosjekter ble det benyttet egenutviklede 
estimeringsmodeller. I henhold til funn gjort av Jørgensen [17] virker dette fornuftig. Han har 
funnet at for at en modell skal være et godt alternativ til skjønnsbasert estimering, må 
modellen tilpasses organisasjonen den skal brukes i, og ta i bruk nødvendige 
domenekunnskaper. Uten relevante domenekunnskaper har verken ekspert eller modell 
forutsetninger for å gi gode estimater. 
 
Bruk av andre estimeringsteorier 
Tabellen under viser en oversikt over bruk av bottom-up estimering, WBS (Work Breakdown 
Structure), prosjektdatabaser med tidligere prosjekterfaringer, sjekklister ved estimeringen og 
om estimatene ble oppgitt som usikkerhetsintervaller (prediksjonsintervall og/eller 
prediksjonsnivå), i prosjektene som ble studert. 
 
Bottom-up WBS (Work 

Breakdown Structure) 
Oppga estimatene som 
prediksjonsintervall og/eller 
prediksjonsnivå 

Erfaringsdatabase 

92 % 35 % 31 % 27 % 
Tabell 4 Prosentandel av prosjektene som brukte bottom-up, WBS, prosjektdatabase til hjelp i estimeringen og 
som oppga estimatene som usikkerhetsintervaller. 
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I ett av prosjektene hvor estimatene opprinnelig ble oppgitt som prediksjonsintervaller, kom 
det frem at denne måten å oppgi estimatene på ikke ble akseptert av bedriftsledelsen. Dette 
kan være noe av grunnen til den lave utbredelsen av denne måten å oppgi estimater. 
 
Valg av estimeringsmetode 
Ved valg av estimeringsmetode oppgir bedriftene at det viktigste kriteriet er om prosjektleder 
eller estimeringsansvarlige har hatt suksess med metoden tidligere. Under vises en oversikt 
over hvor viktig bedriftene i studien mener de forskjellige kriteriene er ved valg av 
estimeringsmetode. Kriterienes viktighet angis på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er viktigst. 
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Figur 4 Bedriftenes kriterier ved valg av estimeringsmetode og hvor viktig hvert kriterie er (i gjennomsnitt) for 
bedriftene. Viktigheten er angitt i en skala fra 1 til 5 der 5 er viktigst. 

 
Ut over disse kriteriene hadde noen av bedriftene ytterligere kriterier de mente var viktige ved 
valg av estimeringsmetode. Disse var: 
 
Kriterie Kriteriets viktighet 
At metoden gir best mulig bilde av virkeligheten 5 
Funksjonspoeng ble for tungvint 5 
Kost/nytte vurdering av metoden 4 
Om metoden er egnet til å overbevise styringsgrupper 5 
Tabell 5 Ytterligere kriterier (oppgitt av bedriftene) ved valg av estimeringsmetode. Kriteriets viktighet er angitt 
i en skala fra 1 til 5 der 5 er viktigst. 

 
At prosjektleder/ansvarlige har hatt suksess med en estimeringsmetode tidligere er nok det 
kriteriet som krever minst i form av arbeid og pris ved valg av estimeringsmetode. Ettersom 
bedriftene stort sett er enige om at estimering er viktig, kunne man tenke seg at det var en 
større villighet til å bruke ressurser på å gjøre gode valg av estimeringsmetode. 
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Grunner til prosjektoverskridelser 
De mest frekvente grunnene til underestimering som blir rapportert av prosjektledere i denne 
studien er dårlig kravspesifikasjon og uforutsette hendelser (som forsinket leverandør, 
flytting, ”nedetid” på system etc). Begge disse grunnene gikk igjen i 18 prosent av 
prosjektene. Undervurdering av kompleksiteten til systemet ble rapportert i 16 prosent av 
prosjektene, mens manglende kjennskap til teknologi ble rapportert i 12 prosent av 
prosjektene. Andre rapporterte grunner var; endringer i krav (10 %), påvirkning av ”price-to-
win” (4 %), manglende avtale med underleverandør (2 %), interaksjonsproblemer (2 %), og 
påvirkning av ankerverdier (2 %). 
 
For å redusere feilestimeringen har det i noen av prosjektene vært fokus på forståelse av 
kravene, som en del av estimeringsprosessen. For å systematisere feilreduksjonen i 
estimeringen er sjekklister et nyttig hjelpemiddel. Sjekklistene kan man bygge opp selv, ut fra 
egne erfaringer, eller man kan ta i bruk sjekklister laget av andre, som foreslått i seksjon 2.2.1. 
Ved utvikling av egne sjekklister er det nyttig å ha et bevisst forhold til hvordan man finner 
virkelige grunner til estimeringsavvik. Mer om dette i [18]. Det viser seg at sjekklister bare 
ble benyttet i 22 prosent av prosjektene i denne studien. 
 
Politiske problemer med estimering 
To av prosjektlederne forteller at de i estimeringen var påvirket av å gi et estimat for å vinne 
anbudet, såkalt ”price-to-win”. I disse tilfellene oppstod det altså en konflikt mellom det å gi 
realistiske estimater og det å vinne anbudet. Dette løste de to prosjektlederne på forskjellige 
måter. Den ene prosjektlederen forsøkte å gi estimater som oppfylte begge mål, mens den 
andre valgte å skille mellom estimat og tilbud til kunden, noe som anbefales av Grimstad [19]. 
Selv om begge disse prosjektene ble forsinket, bør man for sin egen del skille mellom estimat 
og tilbud, ellers kan det være vanskelig å få et realistisk innblikk i prosjektets progresjon. 
 
Blant prosjektene i denne studien er det 5 prosjekter som opererer med forskjellige verdier på 
interne (estimater for intern bruk) og eksterne (estimater gitt til oppdragsgiver) estimater. I en 
tid med stramme IT-busjetter, kan ”price-to-win” være mer utbredt enn ellers, og at dermed 
flere av prosjektene i studien kan være påvirket av ”price-to-win”-effekten. En større 
bevisstgjøring på bruk av terminologi relatert til estimering, som beskrevet i [19] vil i den 
forbindelse være heldig. 
 
Estimeringspersonell 
En del av studien gikk ut på å finne hvilke personer, eller roller, som tar seg av estimeringen i 
de forskjellige bedriftene. 
 
Benevnelsen på forskjellige roller som brukes i de forskjellige bedriftene, og hvilke 
arbeidsoppgaver som tilhører hver rolle varierer fra bedrift til bedrift. Uten hensyn til dette 
viser figur 5 hvilke roller som var hovedansvarlig for estimeringen i prosjektene. I de 
tilfellene hvor to eller flere roller er hovedansvarlige for estimatene, regnes en forekomst for 
hver av rollene. 
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Figur 5 Hvilke roller som var hovedansvarlig for estimeringen i de forskjellige prosjektene 

 
Figur 6 viser hvilke roller som var deltagende i estimeringsprosessen i de forskjellige 
prosjektene, og hvilken andel av prosjektene hver rolle var deltagende i. 
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Figur 6 Hvilke roller som deltok i en eller flere estimeringsfaser i de forskjellige prosjektene 

 
Prosjektledere skiller seg ut som den rollen som oftest er hovedansvarlig for estimeringen og 
oftest er deltagende i estimeringen i prosjektene. I lys av resultater rapportert av Jørgensen 
[18], hvor det kommer frem at prosjektledere ofte innehar ferdigheter som er viktige for å gi 
gode estimater, kan den store utbredelsen i bruk av prosjektledere som estimeringsansvarlige 
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være gunstig. Kanskje kunne flere prosjekter med hell latt prosjektleder være hovedansvarlig 
for estimeringen. 
 
Det ser ut til å være et bredt spekter av roller som er involvert i estimeringsprosessen, enten 
som hovedansvarlig for estimeringen, som deltager i estimeringsprosessen eller begge deler. 
Rollene som deltar i estimeringsprosessen er i stor grad roller som er involvert i utviklingen 
av prosjektet, men det forekommer også roller fra andre nivåer i bedriftene, som selgere og 
personer på sjefs- og ledelsesnivå. Denne involveringen av personer fra andre deler av 
bedriften kan være nyttig for å få en økt forståelse for estimering på flere nivåer i bedriften. 
 
Jørgensen [18] har gjort funn som tyder på at prosjektledere ofte ikke har tilstrekkelig 
forståelse for arbeidet til grafiske designere og personell som jobber med interaksjonen 
mellom menneske og maskin. På bakgrunn av dette kan det være fornuftig å inkludere 
personell med spisskompetanse som prosjektlederen ikke besitter i estimeringesprosessen. 
 
Blant de ansvarlige for estimeringen var det 88 prosent som også deltok i utviklingen av 
prosjektet. I henhold til funn gjort av Jørgensen [20] gir personer som estimerer oppgaver de 
ikke skal utføre selv, i større grad gir for lave estimater. Selv om estimering gjort av de som 
skal utføre oppgaven kan resultere i mindre grad av underestimering, er det også fordeler med 
å ha egne personer spesialisert på å estimere. 
 
Som nevnt tidligere er det mange roller som kan inngå i estimeringsprosessen. Personer som 
innehar forskjellige roller vil ofte ha forskjellige mål med estimeringen. Det kan for eksempel 
tenkes at en utvikler ønsker å fremstå som dyktig, og dermed mer eller mindre bevisst, gir for 
lave estimater. Tilsvarende kan en prosjektleder være opptatt av å vise at han eller hun er en 
dyktig prosjektleder, ved å ferdigstille prosjektet på kortest mulig tid. Dette kan igjen føre til 
underestimering av prosjektet. 
 
En person som har som hovedoppgave å estimere, vil måles etter hvorvidt vedkommende gir 
realistiske estimater. Denne personens mål med estimeringen vil derfor i mindre grad være 
påvirket av andre mål, og heller fokusere seg rundt å gi gode estimater. 
 
En annen fordel med å ha personer dedikert til en slik rolle, er at de får mye trening innen 
estimering, noe som gir de et stort utvalg av erfaringer når de skal estimere. 
  
Estimering i grupper 
Blant prosjektene i studien ble 82 prosent estimert i par eller grupper. I henhold til Moløkken-
Østvold og Jørgensen [21] kan estimering i grupper redusere overoptimisme og resultere i mer 
realistiske estimater. 
 

4.1.3 Forbedring og forvaltning av kunnskaper om estimering i IT-
industrien 

Av de 18 bedriftene som deltok i studien, hadde 13 gjennomført ett eller flere tiltak for å 
bedre sin kompetanse innen estimering. Det er mange måter å sørge for læring og forvaltning 
av kunnskaper om estimering, fra uformell kompetansedeling mellom kollegaer, til mer 
formelle læringsformer. Under følger en oppsummering av de ulike tiltakene som ble 
gjennomført ved de forskjellige bedriftene. 
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Kompetansedeling og erfaringslæring 
Tre av bedriftene i studien forteller om uformell kompetansedeling mellom kollegaer, hvor en 
mer erfaren lærer opp en mindre erfaren innen estimering. 
 
Fem av bedriftene forteller om en eller annen form for erfaringslæring. En av disse bedriftene 
oppgir ikke hvordan erfaringslæringen blir gjort, mens en annen sørger for erfaringslæring 
ved hjelp av diskusjonsgrupper, hvor man kan ta opp temaer av interesse. I disse 
diskusjonsgruppene har estimering vært diskutert. Tre av bedriftene forteller om at 
erfaringslæringen har blitt styrket ved å formalisere lagringen av prosjektresultater. 
 
En skulle kanskje tro at kompetansedeling mellom kollegaer og bevissthet på læring av 
erfaringer skulle være mer utbredt. I tillegg til kompetansedelingen og erfaringslæringen som 
kommer frem i denne studien er det naturlig at det foregår en viss kommunikasjon mellom 
kollegaer, som bidrar til kompetansedeling og erfaringslæring. Denne implisitte 
kompetansedelingen og erfaringslæringen kommer ikke nødvendigvis til uttrykk i denne 
studien, men bør antas å være reell. 
 
Kurs 
Kursing av ansatte er også til en viss grad representert. Fire av bedriftene forteller at det har 
vært gjennomført kurs internt i bedriften hvor estimering har inngått. Hovedvekten av disse 
kursene ser ut til å være på prosjektledelse, med innslag av estimering. En av bedriftene 
forteller at de ansatte har tilbud om å ta eksterne kurs, men det opplyses ikke om noen har 
benyttet dette tilbudet for å øke sin kompetanse innen estimering. Den minimale utnyttelsen 
av eksterne kurs ser ut til å stemme over ens med funnene i studien av kurssentrene, hvor det 
ser ut til at få av de som tilbyr kurs om estimering noen gang har holdt disse. 
 
Ut fra disse funnene kan det se ut til at industrien ikke er særlig villige til å benytte seg av 
eksterne kurs innen estimering. Før vi svelger denne antagelsen bør vi huske at IT-industrien 
har vært inne i en periode med nedgang og besparelser. Min erfaring som kursinstruktør i 
perioden fra 2001 til i dag, er at det var en sterk nedgang i omsetningen av kurs fra 2002 til 
2003. Dette kan være noe av grunnen til den lave bruken av eksterne kurs i 2003. 
Etterspørselen etter kurs hos meg har så langt i år (2005) vært markant høyere enn i fjor. Det 
kan se ut til at vi er i starten på en periode hvor industriens villighet til å betale for ekstern 
kompetanse innen estimering er økende.  
 
Utviklingsprosess og metodikk 
I denne studien har vi funnet at prosjekter som bruker inkrementelle utviklingsmodeller er 
mindre utsatt for prosjektoverskridelser [4]. To av bedriftene forteller om fokus på 
formalisering av utviklingsprosesser og metodikker, som de oppfattet som nyttige i forhold til 
estimeringen. I [4] argumenterer vi for at inkrementelle modeller kan gjøre det lettere å 
overholde estimater, og kan derfor bidra til å redusere bedriftens prosjektoverskridelser. 
 
Andre tiltak 
I en av bedriftene hadde de et opplæringsprogram som blant annet gikk ut på å rotere personer 
i anbudsprosjekter, for å bygge opp kompetansen. Hva dette innebar, og i hvilken grad dette 
bidro til den enkeltes kunnskaper om estimering ble ikke diskutert. 
 
Ut over dette ble disse tiltakene gjennomført: 

• Tilbud til de ansatte om å kjøpe bøker 
• Noe coaching utført av ekstern konsulent 
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• Inkludering av mange personer i nedbrytingsprosessen 
• Deltagelse i forskningsprosjekt 
• PMP sertifisering (www.pmi.org) av ansatt 

 
Ytterligere informasjon om gjennomføringen og utbredelsen av disse tiltakene er ikke gitt. 
 
Det kan tenkes at en del opplæring innen estimering ikke har kommet frem i denne studien. 
Dette fordi store deler av læringen kan antas å foregå ”skjult”. Som uformell 
kompetansedeling og erfaringslæring. 
 

4.2 Undervisning av estimering 
 

4.2.1 Undervisningen ved den videregående skoler 
Ved de videregående skolene i Oslo viste det seg at det kun i faget Systemutvikling ble 
undervist i estimering i 2003. Det var ikke alle lærerne valgte å ta med estimering i 
undervisningen. Av totalt 15 skoler i Oslo som hadde dette faget på timeplanen, var det 13 
hvor estimering ble undervist. 
 
Antall elever pr klasse 
I 2003 var det totalt 186 elever ved den videregående skole i Oslo som gikk gjennom et fag 
hvor estimering ble undervist. Ved de 13 skolene varierte klassenes størrelser fra 2 til 24 
elever, med et gjennomsnitt på 13,7 elever (en av skolene hadde to klasser) 
 

 
Figur 7 Oversikt over antall elever i hver klasse (skalaen til venstre indikerer antall elever pr klasse) 

 
Estimerings plass i pensum 
Under datainnsamlingen viste det seg at flere av lærerne ikke var kjent med ordet estimering, 
før dette ble forklart. Ordet estimering er heller ikke brukt i læreplanen for faget. 
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Selv om ordet estimering var ukjent for flere av lærerne og det ikke nevnes i læreplanen for 
faget, undervises det under andre, kanskje mer dagligdagse navn. Da estimering ble forklart 
som ”et forsøk på å forutsi nødvendig tids-, kostnads- og/eller ressursbehov i et IT-prosjekt” 
ga alle inntrykk av å forstå hva som var ment. 
 
 I læreplanen for faget Systemutvikling står det ikke eksplisitt at estimering skal være en del 
av faget. Det er heller ikke læreplanens hensikt å detaljstyre innholdet i undervisningen ved de 
enkelte skolene. Læreplanen søker isteden å definere felles mål og retningslinjer for 
opplæringen ved den videregående skole. I den delen av læreplandokumentene som 
omhandler faget Systemutvikling står det at ”Elevene skal kjenne de viktigste metodene og 
teknikkene ved systemutvikling…” og at elevene skal ”kunne planlegge, gjennomføre og følge 
opp et systemutviklingsprosjekt” [13]. Min oppfatning er at disse målene er vanskelige å nå 
uten en viss forståelse for estimering. 
 
Lærernes syn på viktigheten av estimering 
Under vises en oversikt over hvor viktig lærere i faget Systemutvikling ved de videregående 
skolene i Oslo mener estimering er i systemutvikling generelt og under eksamen i faget. 
 

 
Figur 8 Oversikt over lærere ved videregående skolers meninger om viktigheten av estimering i systemutvikling 
generelt og under eksamen i faget Systemutvikling. 

 
Selv om 73 % av lærerne mente estimering ikke var relevant på eksamen, var det bare 13 % 
som valgte ikke å inkludere estimering i undervisningen. Alle som mente estimering var 
middels eller veldig viktig i systemutvikling generelt, har tatt dette med i undervisningen, 
uavhengig av om de mente det var relevant for eksamen eller ikke. 
 
Tid brukt på estimering i undervisningen 
De forskjellige skolene brukte i 2003 fra 1 til 10 undervisningstimer2 på estimering. I 
gjennomsnitt ble det brukt 4,77 undervisningstimer. Gjennomsnittet tilsvarer nesten alle 
fagets timer på en uke3. 
 
Undervisningsmetode 
Estimeringsundervisningen ser ut til å være veldig praktisk rettet. Bare 3 av lærerne forteller 
om  tavleundervisning. 11 av de 13 lærerne fortalte at elevene hadde gjennomført praktiske 
estimeringsoppgaver hvor de skulle angi tidsbehov for et prosjekt. I 10 av disse skulle elevene 
gjennomføre prosjektet selv, og i 7 av disse blir de bedt om å evaluere estimatene sine opp 
                                                 
2 En undervisningstime ved den videregående skole er vanligvis 45 minutter 
3 Studieretningsfag ved den videregående skole har 5 undervisningstimer pr uke 
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mot sluttresultatet. Ved en av skolene hadde elevene også midtveis evalueringer i tillegg til 
sluttevaluering av prosjektene de gjennomførte. 
 
Isteden for å la elevene estimere og sette opp tidsplaner valgte en av lærerne å gjøre dette 
selv, for så å diskutere estimatene og planene med elevene.  
 
Innholdet i estimeringsundervisningen 
Ved alle skolene som underviste i estimering, var det kun estimering av tidsforbruk som ble 
undervist. 
 
Som støtte til tidsplanleggingen brukte to av skolene MS Excel. Ved en av disse skolene fikk 
elevene en mal for en aktivitetsplan. Denne brukte de for å bryte ned prosjektet i aktiviteter og 
angi estimatet for hver aktivitet som et konfidensintervall. 
 
Det mest brukte støtteverktøyet relatert til estimering og tidsplanlegging var MS Project. 
Dette ble brukt ved syv av skolene. I verktøyboken for MS Project legges det særlig vekt på 
oppdeling av prosjekter i aktiviteter, milepælplanlegging, slakk, kritisk sti, og PERT- og 
GANTT-diagrammer. Denne boken beskrives ytterligere i vedlegg 9, hvor det gis en 
oppsummering av innholdet i boken, relatert til estimering. 
 
Estimeringsmetoder 
Alle lærerne fortalte om skjønnsbaserte estimeringsmetoder. Det mest vanlige var at elevene 
brøt ned prosjektet i aktiviteter og så ga et vurderings- og/eller erfaringsbasert estimat for hver 
av aktivitetene. 
 
Top-down 
Ved en av skolene ble det lagt opp til estimering basert på top-down-nedbryting av 
prosjektene. Elevene fikk en dato for ferdigstillelse og ble bedt om å planlegge prosjektet ut 
fra den. 
 
Bottom-up 
Ved åtte av skolene ble elevene bedt om å sette opp en fremdriftsplan basert på å sette 
sammen nødvendig tidsbehov for enkeltaktivitetene. Elevene ble bedt om å sette opp PERT- 
og/eller GANTT-diagrammer i MS-Project eller MS-Excel. 
 
Estimering ”ut av luften” 
En av lærerne, som hadde lært elevene sine å utføre bottom-up-estimering, forteller at elevene 
ble bedt om å sette inn tall på ”gefyl”. En annen forteller om ”usystematisk inntasting av 
tall”. 
 
Erfaringsbasert estimering 
Ved tre av skolene ble elevene bedt om å gi estimater basert på deres tidligere erfaringer. 
 
Usikkerheter og slakk 
En av lærerne forteller at elevene blir bedt om å oppgi estimatene som usikkerhetsintervaller. 
En annen lærerne forteller at elevene lærer om slakk. 
 
Det ser ikke ut til å bli lagt vekt på å veilede elevene i hvordan de skal fremskaffe 
skjønnsbaserte estimater. Som nevnt over foregår store deler av estimeringen basert på ren 
”magefølelse”. Noen av lærerne ber også elevene sine om å gjøre estimater basert på deres 
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tidligere erfaringer, men det kommer ikke frem av studien om det sies noe om hvordan 
elevene skal bruke sine erfaringer til å estimere, eller hvordan man bør velge hvilke erfaringer 
man bør legge vekt på. 
 
Testing av elevenes kunnskaper innen estimering 
I undervisningen fungerte prosjektene som den primære testen av elevenes evne til å gi gode 
estimater. På tre av skolene fikk elevene også testet seg på prøver hvor estimering var 
relevant. 
 
Sentralt gitt eksamen i faget avholdes to ganger i året. De siste fem årene, er det gitt tre 
oppgavesett hvor estimering var relevant. Disse oppgavesettene ble gitt i mai 2000, mai 2001 
og juni 2004. 
 
I oppgavesettet fra mai 2000 sto det: ”Lag et forslag til organisering, framdrift og oppgaver i 
et prosjekt som skal ta for seg hele prosessen med å utvikle og innføre et informasjonssystem 
for utleievirksomheten til Vik bilutleie.” 
 
I oppgavesettet fra mai 2001 ble kandidatene bedt om å lage ”et forslag til milepælplan, for 
eksempel i form av et Gantt-diagram, for utviklingen og innføringen av informasjonssystemet. 
Planen skal vise aktiviteter, milepæler og ressursbruk og bør være så realistisk som mulig. 
Når det gjelder ressurser, behøver du ikke vurdere behov for og bruk av penger.” Lenger ned 
på samme side gis det en beskrivelse av hva som vil bli lagt vekt på ved vurdering. Ett av 
punktene er: ”at milepælplanen er realistisk og konkret når det gjelder aktiviteter, milepæler, 
ressursbruk og ansvar, og er forståelig for alle som skal delta i utviklingsarbeidet”. 
 
I oppgavesettet fra juni 2004 ble kandidatene bedt om å ”lage en prosjektplan for å få 
Messesystemet til å fungere tilfredsstillende i rett tid”. 
 
I disse eksamensoppgavene, som i læreplanen, spørres det altså ikke eksplisitt om estimering. 
Estimering er isteden en implisitt del av oppgaven, som kandidaten selv må finne ut at de må 
gjøre for å løse oppgavene de blir gitt. 
 
Hvor gode elevene er til å estimere 
Diagrammet under viser hvor godt de forskjellige lærerne mente at elevene deres kommer til å 
være skikket til å gi estimater etter at faget er fullført. 
 

 
Figur 9 Oversikt over hvor godt skikket lærerne mener elevene deres er til å gi estimater etter at faget er 
gjennomført. 
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Dette er et spørsmål hvor det er rimelig å anta at svarene blir gitt på bakgrunn av subjektive 
vurderinger fra den enkelte lærer. Hva som menes med å være godt skikket vil også være av 
subjektiv oppfatning. Betyr det å være godt skikket til å estimere å være like god som utøvere 
i industrien er, eller betyr det at man gir pålitelige estimater, noe det ser ut til å bli gitt i liten 
grad i industrien? 
 

4.2.2 Læreverkene ved den videregående skole 
Alle skolene hadde en teoribok i systemutvikling, hvor estimering var representert. Det er to 
lærebøker lærerne har valgt mellom, som er ganske like når det gjelder innhold om 
estimering. Forlaget som har utgitt den ene læreboken, har også et nettbasert lærested som et 
tillegg til boken (www.it-fag.no). En del av skolene brukte en verktøybok i MS-Project i 
tillegg til teoriboken. Ytterligere beskrivelser av bøkene finnes i vedlegg 9. 
 
Utbredelsen av de forskjellige bøkene 
Under vises en oversikt over hvilke bøker som ble brukt og hvor mange skoler som brukte de 
forskjellige bøkene. 
 

 
Figur 10 Hvilke bøker som ble brukt og antall skoler som brukte bøkene i Oslo i 2003 

 
Ytterligere beskrivelse av innholdet i hver enkelt bok relatert til estimering finnes i vedlegg 9. 
 

4.2.3 Undervisningen ved høyere utdanningsinstitusjoner 
Av de 47 høyere utdanningsinstitusjonene som ble kontaktet i denne studien var det 38 som 
svarte. 13 av disse hadde undervisning innen estimering, i til sammen 18 kurs. 
 
Tid brukt på estimering i undervisningen 
Det ble brukt fra 20 min til 4 undervisningstimer4 på estimering i undervisningen per 
semester. I gjennomsnitt ble det brukt 1,7 undervisningstimer. 
 
                                                 
4 En undervisningstime ved høyere utdanningsinstitusjoner er vanligvis 45 minutter 



 35

Antall studenter per kurs 
Antall studenter i hvert av de 18 kursene varierte fra 12 til 253, med et gjennomsnitt på 73 
studenter. Under vises en oversikt over fordelingen: 
 

 
Figur 11 Oversikt over fordelingen av studenter på kurs (skalaen til venstre indikerer antall studenter pr kurs)  

 
Undervisningsmetode 
Ut ifra forelesernes beskrivelser av estimeringsundervisningen (se vedlegg 8), ser det ut til at 
den vanligste måten å presentere estimering for studentene er gjennom forelesninger. I tillegg 
var det en del studiesteder hvor studentene fikk erfare estimering under gjennomføring av 
prosjektoppgaver. 
 
Ved ett av studiestedene gjennomførte foreleseren estimeringseksperimenter med studentene. 
I eksperimentet i det ene av to kurs fikk studentene oppgaver med fokus på usikkerhetene ved 
estimater. Resultatene fra eksperimentet viste studentene at de hadde en sterk undervurdering 
av usikkerhetene ved estimatene sine. I det andre kurset fikk studentene erfare hvordan de ble 
påvirket av lave og høye ankerverdier, og hvilken innvirkning insitamenter hadde på 
estimeringen (noen grupper ble lovet en belønning om de fikk gode resultater). Etter 
eksperimentet ble resultatene presentert for studentene. 
 
Denne måten å undervise på kan være positiv, både fordi den viser engasjement fra 
underviseren, men også fordi den viser studentene aktuell forskning innen estimering. Ved på 
denne måten å synliggjøre forskningen innen estimering, kan man kanskje motivere for økt 
bevissthet på faget, og kanskje til og med motivere fremtidige forskere innen estimering. 
 
Estimeringsmetoder 
Under vises en oversikt over hvilke estimeringsmetoder som ble undervist i de forskjellige 
kursene. 
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Figur 12 Oversikt over hvilke estimeringsmetoder som ble undervist og hvor mange kurs de ble undervist i. 

 
Det viser seg at det ble undervist i flere skjønnsbaserte estimeringsmetoder, i tillegg til en 
rekke algoritmiske modeller. Det kan være et godt tegn at det er et bredt spekter av 
estimeringsmetoder som blir tatt frem i undervisningen. Ideelt sett skulle studentene ved hver 
av undervisningsinstitusjonene fått en innføring i hva som finnes av estimeringsmetoder og 
være i stand til å gjøre fornuftige valg mellom disse. 
 
Det er viktig at studentene får erfaring i bruk av estimeringsmetoder. Det er også viktig at 
studentene får tilbakemelding på sine estimeringsresultater, og ikke minst 
estimeringsprosessen deres. På denne måten får de mulighet til å forbedre og øke bevisstheten 
rundt estimeringsprosessen. Ved en del av undervisningsinstitusjonene ser det ut til at 
erfaringer og tilbakemeldinger til en viss grad blir gitt gjennom prosjektarbeid. I ett av 
kursene fortelles det om at studentene skal reflektere over årsaker til gode eller dårlige 
estimater, som en obligatorisk oppgave etter gjennomført prosjekt.  På denne måten vil 
studentene kunne få et høyere fokus på bedre estimeringsprosesser og ytterligere bevissthet på 
sine egne estimater. 
 
Annet innhold i estimeringsundervisningen 
I seks av kursene ble estimering undervist i konteksten av prosjektplanlegging eller 
prosjektstyring. Ved ett av kursene ble det lagt spesiell vekt på risikostyring, og ved tre kurs 
ble det lagt vekt på utviklingsprosesser. 
 
Ved ett av fagene ble estimering undervist sammen med fossefallsmodellen, inkrementell 
utviklingsmodell, evolusjonær utviklingsmodell, spiralmodellen, Rational Unified Process og 
eXtreme Programming. Under gjennomgangen ble utfordringer med estimering i de 
forskjellige modellene og metodikkene diskutert. 
 
I arbeidet med BEST-Pro-prosjektet fant vi at prosjekter som bruker inkrementelle og 
evolusjonære utviklingsmodeller har mindre prosjektoverskridelser enn andre prosjekter. 
Dette er ytterligere beskrevet i [4]. Kanskje burde estimering ha vært en del av 
undervisningen innen utviklingsmodeller i flere kurs. 
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Testing av studentenes kunnskaper om estimering 
Ved fem av de totalt 18 kursene fortalte foreleseren at estimering var relevant ved eksamen. 
Ved ett av kursene var det ikke relevant. For de 12 resterende kursene er dette ikke oppgitt. 
 
Hvor gode studentene er til å estimere 
Foreleseren for tre av kursene mente at studentene etter gjennomført kurs var dårlig skikket til 
å estimere, en mente at de var middels godt skikket, mens en mente de var godt skikket. Med 
bakgrunn i det lave antallet besvarelser på dette spørsmålet, bør disse resultatene bare sees på 
som en svak indikasjon på forelesernes oppfatning av studentenes skikkethet til å estimere 
etter gjennomført kurs. 
 
Undervisningspersonalets meninger om viktigheten av estimering 
Diagrammet under viser undervisningspersonalet ved de forskjellige fagenes oppfatning av 
viktigheten av estimering i IT-industrien. 
 

 
Figur 13 Utdanningspersonalet ved de forsjellige fagenes oppfatning av viktigheten av estimering 

 

4.2.4 Læreverkene ved høyere utdanningsinstitusjoner 
Ved de høyere utdanningsinstitusjonene var det 8 forskjellige bøker som ble brukt i 
undervisningen, som omtalte estimering. En beskrivelse av de forskjellige bøkene finnes i 
vedlegg 9. 
 

4.2.5 Forskjeller og likheter mellom estimeringsundervisningen i den 
videregående skole og ved høyere utdanningsinstitusjoner 

Mens innholdet i fagene i den videregående skole er bestemt fra sentralt hold og dermed har 
stor likhet i hva som undervises, har høyere utdanningsinstitusjoner ingen felles føringer for 
hva et fag i systemutvikling, prosjektarbeid eller lignende skal inneholde. 
 
Ved den videregående skole i Oslo fantes det i 2003 ett fag hvor estimering ble undervist ved 
13 forskjellige skoler. Ved de høyere utdanningsinstitusjonene ble det funnet 18 forskjellige 
kurs fordelt på 13 forskjellige studiesteder. Dette passer godt over ens med rollene til den 
videregående skole og de høyere utdanningsinstitusjonene – å gi en lik, sentralt styrt 
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opplæring for alle ved den videregående skole, og å tilby et variert opplæringstilbud og 
muligheter for spesialisering ved de forskjellige høyere utdanningsinstitusjonene. 
 
Antall elever og studenter 
Ved skolene hvor det ble undervist estimering ved den videregående skole var det i 
gjennomsnitt 13,7 elever per klasse, med en variasjon fra 2 til 24. Ved de høyere 
utdanningsinstitusjonene var det i gjennomsnitt 73 studenter per kurs, med en variasjon fra 12 
til 253. 
 

 
Figur 14 Boxplot med antall elever per klasse og antall studenter per kurs 

 
Mens elever ved den videregående skole er organisert i mindre klasser, ser vi av figuren over 
at det både er flere studenter i kursene ved høyere utdanningsinstitusjoner og at antallet har 
større variasjon. Ved flere av utdanningsinstitusjonene deles studentene inn i øvingsgrupper, 
bestående av fra omkring 5 til 30 studenter. For de utdanningsinstitusjonene hvor dette er 
tilfelle, får man dermed muligheten til å gi den enkelte student bedre oppfølgning, og 
tilbakemelding i læringsprosessen. 
 
Tid brukt på estimering 
Ved fagene i den videregående skole ble det i gjennomsnitt brukt 4,77 skoletimer på 
undervisning av estimering per år, mens det ved høyere utdanningsinstitusjoner i gjennomsnitt 
ble brukt 1,7 timer per semester. Dette er klasseroms- og forelesningstid, og det er naturlig at 
elevene og studentene bruker noe tid utenom på temaet. For eksempel i prosjektarbeid, eller i 
egenstudier. Dette gjelder i særlig grad ved de høyere utdanningsinstitusjonene hvor det er 
lagt opp til en større grad av egenstudie. 
 
Undervisningspersonalets syn på viktigheten av estimering 
Ved de høyere utdanningsinstitusjonene ser det ut til at undervisningspersonalet anser 
estimering som noe mer viktig enn hva undervisningspersonalet ved de videregående skolene 
gjør, men stort sett ser det ut til at det er en viss enighet om at estimering er viktig. En svakhet 
ved denne studien er at det i hovedsak er de som underviser i estimering (bortsett fra lærere 
ved  to videregående skoler) som har blitt spurt hvor viktig de mener estimering er. I tillegg 
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burde spørsmålet rettes til undervisningspersonale som ikke underviser i estimering, men som 
kanskje burde ha gjort det. Dessverre er det ikke trivielt å angi hvilket undervisningspersonale 
som burde ha undervist i estimering. Senere i denne seksjonen vil jeg diskutere litt rundt 
hvilke fag man kan tenke seg at estimering kan inkluderes i. 
  
Undervisningsmetode 
Mens undervisningen av estimering i den videregående skolen foregår nesten utelukket som 
prosjektarbeid, består undervisningen ved høyere utdanningsinstitusjoner av en blanding av 
forelesninger og prosjektarbeid. 
 
Disse prosjektarbeidene kan gi nyttige erfaringer i å jobbe i grupper. Det er ingen av 
undervisningspersonalet som forteller om undervisning av fordeler og ulemper med å estimere 
i grupper, eller hvordan estimeringen i grupper kan foregå. Som nevnt i seksjon 4.1.2, har 
Moløkken-Østvold og Jørgensen [21], funnet at graden av overoptimisme kan reduseres ved å 
estimere i grupper. Det kan derfor være ønskelig at dette inkluderes i større grad i 
undervisningen. 
 
Estimeringsmetoder 
Estimeringsmetodene som er inkludert i undervisningen, har jeg funnet det hensiktsmessig å 
dele i tre kategorier; rent skjønnsbaserte, strukturert skjønnsbaserte og algoritmiske 
estimeringsmetoder. Kategorien for rent skjønnsbaserte estimeringsmetoder inneholder 
metoder basert på menneskelig vurdering, uten noen bevisst strukturering av fremgangsmåten. 
De strukturert skjønnsbaserte estimeringsmetodene er også basert på menneskelig vurdering, 
men med bevissthet på strukturering av fremgangsmåten. Blant de algoritmiske 
estimeringsmodellene inngår estimeringsmodeller basert på deterministiske funksjoner. 
 
Av figuren under ser vi at det ved den videregående skole kun undervises i skjønnsbaserte 
estimeringsmetoder, med en hovedvekt på strukturerte estimeringsprosesser. Ved høyere 
utdanningsinstitusjoner er det en jevnere fordeling mellom de forskjellige strategiene. 
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Figur 15 Prosentvis fordeling av videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner hvor det undervises i 
hhv rent skjønnsbaserte, strukturert skjønnsbaserte og algoritmiske estimeringsmetoder. 

 
Blant rent skjønnsbaserte metoder for estimering er ”ut av luften”, ekspertestimering og 
erfaringsbasert estimering representert. Blant strukturert skjønnsbaserte er top-down, bottom-
up og analogibasert estimering representert. Blant de algoritmiske estimeringsmetodene er 
Funksjonspoeng, COCOMO, Walston & Felix, Halstead, Putnam og Softcost-R representert. 
 
Hvor godt skikket elevene og studentene er til å estimere 
Av resultatene presentert i seksjon 4.2.1 og 4.2.3 ser det ut til at lærerne ved den videregående 
har høyere forventninger til elevene sine elevers skikkethet til å estimere enn hva lærere ved 
høyere utdanningsinstitusjoner har. I og med at dette spørsmålet er nokså vagt, uten 
spesifikasjon av domenet hvor det eventuelt skulle estimeres, vil svarene her være nokså 
subjektive. Min oppfattning er at elever fra den videregående skole kanskje mangler en del av 
de domenekunnskapene som behøves for å gi gode estimater, og at denne domenekunnskapen 
til en viss grad vil være bedre representert hos studenter med høyere utdanning, fordi det ved 
de høyere utdanningsinstitusjonene er et høyere fokus på spesialisering innen IT. Derfor bør 
kanskje studenter fra høyere utdanningsinstitusjoner være bedre skikket til å estimere enn hva 
elever fra den videregående skole er. 
 
Fag med estimering og forslag til utvidelser 
Ved den videregående skole var det som nevnt tidligere ett fag hvor estimering ble undervist. 
Dette var et fag med fokus på læring av systemutvikling og prosjektarbeid i IT. Ved de høyere 
utdanningsinstitusjonene var det flere fag hvor estimering ble undervist. Med bakgrunn i 
navnene på kursene, ser det ut til å være en spesiell type fag hvor estimering går igjen. 
Kursene hvor estimering undervises er i all hovedsak kurs i prosjektarbeid eller 
systemutvikling. Dette er kanskje den mest naturlige konteksten å undervise estimering i. 
 
Dersom man skal inkludere personer som besitter kunnskaper som estimeringsansvarlige i et 
prosjekt ikke har, som foreslått i seksjon 4.1.2, bør disse ha erfaring innen estimering fra dette 
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området. Jørgensen [8] forteller at ekspertise innen et domene ikke nødvendigvis er det 
samme som ekspertise innen estimering i dette domenet. Derfor kan det være nyttig om 
skolevesenet i tillegg til spesialkompetanse innen et fagfelt, gir spesialkompetanse innen 
estimering av dette fagfeltet. En måte å oppnå dette kan være å inkludere estimering og 
trening på estimering i den tekniske undervisningen, som for eksempel i programmeringskurs. 
 
Humphrey [22] forteller om hvordan han mener man kan bli gode til å estimere, ved å 
loggføre og analysere alt arbeid man gjør på en svært strukturert og bevisst måte. Denne 
måten å arbeide på kan virke veldig ressurskrevende, og kan være vanskelig å oppnå i en 
undervisningssituasjon uten at det går ut over læringen av faget. En mindre krevende variant 
av dette kan være at man for eksempel i et programmeringskurs forsøker å estimere alle 
oppgaver man gjør, registrerer tiden man bruker og så evaluerer estimeringsresultatene sine. 
På denne måten ville man fått mengder med estimeringserfaring gjennom studietiden. 
 
Det kan være hensiktsmessig med et kurs tidlig i studietiden hvor studenten gis en innføring i 
estimering. I senere kurs kan man dermed koble inn estimering som en del av de oppgavene 
studenten gjør, uten å bruke store deler av undervisningstiden, men samtidig gi verdifull 
estimeringserfaring. Innføringsundervisningen i estimering bør være såpass grundig at 
studenten er i stand til selvstendig å evaluere og lære av sine estimeringsresultater. Den 
opplæringen som gis i estimering ved den videregående skole kan gi et forsprang til elever 
som velger dette faget. 
 
Denne formen for estimeringslæring krever at studenten i stor grad tar ansvar for sin egen 
læring. Det er vanskelig for undervisningspersonalet å teste i hvilken grad studentene 
anstrenger seg for å gi gode estimater og i hvilken grad studenten reflekterer over sine 
estimater, uten at dette skal kreve store ressurser. Fokus bør heller være på å få frem 
viktigheten av å gi gode estimater og dermed motivere elevene til å jobbe aktivt med 
estimering. 
 
Ved å trene på å estimere aktiviteter som man skal utføre i en læringsprosess, vil man for det 
meste estimere oppgaver man har lite kjennskap til. Dette kan både være en fordel og en 
ulempe. En fordel – fordi det er en viss realisme i forhold til de oppgavene man skal estimere 
senere i arbeidslivet, som til en viss grad kan ventes å være ukjente fra gang til gang, og at 
man dermed har bedre forutsetninger for å forstå vanskelighetene ved å estimere ukjente 
oppgaver, og dermed ta høyde for disse vanskelighetene. Samtidig vil det kunne være en 
ulempe bare å ha estimert ukjente aktiviteter, da man kanskje i mindre grad får til rutine å 
benytte seg av erfaringer fra tidligere gjennomførte aktiviteter med store likheter. 
 
I skoleoppgaver utelater man til tider en del aktiviteter som er viktige i et prosjekt, men 
kanskje ikke er viktige i undervisningssammenhengen. Leder og Presad [23] og Jørgensen og 
Moløkken-Østvold [18] har gjort funn som tyder på at en viktig grunn for underestimering er 
at man har oversett eller glemt å ta med aktiviteter i planleggingen. For å unngå dette bør det 
legges fokus på dette i undervisningen, og kanskje gjennomføre fullstendige prosjekter, hvor 
studentene anbefales å bruke sjekklister som de nevnt i seksjon 2.2.1. Uteglemte aktiviteter er 
bare en av flere beslutningsfeller som kan påvirke estimeringsresultatene. Ankerverdier og 
motstridende mål (som for eksempel ledelsens press på lave estimater) kan også gi vesentlige 
skjevheter i estimatene. Estimeringsundervisningen bør sette studentene i stand til å reduseres 
og helst fjerne påvirkningen fra disse beslutningsfellene i estimeringsprosessen. Enda bedre er 
det om man kan gi trening i estimering hvor man legger fokus på å unngå slike 
beslutningsfeller. 
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4.3 Forskjeller og likheter mellom skolevesenet og industrien 
 
Det er interessant å se på samsvaret mellom det som undervises av estimering og hvordan 
estimering praktiseres i IT-industrien. Målet med estimeringsundervisningen bør være å sørge 
for gode estimeringsrutiner i industrien og dermed legge grunnlaget for gode 
estimeringsresultater. Dersom det ikke er samsvar mellom skole og industri, tyder dette på at 
undervisningsinstitusjonene ikke har nådd sitt mål. 
 

4.3.1 Teorier om estimering 
Både ved utdanningsinstitusjonene og i industrien er den dominerende tilnærmingen til 
estimering skjønnsbasert. Ved de høyere utdanningsinstitusjonene og i industrien er også 
algoritmiske estimeringsmodeller representert. 
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Figur 16 Fordeling av bruk og undervisning av estimeringsmetoder 

 
Siden det ikke finnes noen entydige bevis for at modellbaserte estimeringsmetoder gir bedre 
estimeringsresultater enn skjønnsbaserte eller motsatt [17], kan det være fornuftig at mange 
velger skjønnsbaserte estimeringsmetoder, som krever mindre ressurser.  
 
Dette betyr ikke nødvendigvis at man kan velge å gjøre skjønnsbasert estimering og dermed 
være sikret optimale estimater. Skjønnsbasert estimering kan gjøres på flere måter – fra 
estimering basert på ren ”magefølelse” til mer strukturerte metoder, som bruk av sjekklister, 
oppdeling av prosjektet i aktiviteter etc. Både i industrien og ved utdanningsinstitusjonene ser 
det ut til å legges vekt på å strukturere estimeringsprosessen. 
 
Bottom-up nedbryting av prosjekter og estimering på bakgrunn av denne oppbrytingen, ser ut 
til å være den mest brukte metoden for å strukturere estimeringsprosessen. Jørgensen [9] 
forteller at det ikke er noen konkluderende resultater på hvorvidt top-down estimering gir 
bedre resultater enn bottom-up eller motsatt. Han forteller at dersom den estimerende har 
gode analogier (les: erfaringer med stor likhet) å bruke i estimeringen, vil top-down 
estimering kunne gi resultater med mindre grad av overoptimisme enn bottom-up. Jørgensen 
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forteller videre at bottom-up estimering kan føre til at man glemmer aktiviteter som bør med i 
estimeringen. 
 
I undervisningsinstitusjonene og i industrien fortelles det til tider om estimering på 
”magefølelse”, basert på erfaring eller lignende. Hvordan man så tar i bruk disse erfaringene, 
og hvordan man velger hvilke erfaringer som skal benyttes, vil være en viktig del av 
opplæringen og ikke minst utøvelsen av estimering. Verken i undervisningsinstitusjonene 
eller i industrien fortelles det noe om hvordan denne prosessen går for seg. Ut ifra den lille 
mengden tid som brukes på estimering, ser det ikke ut til at dette undervises i særlig grad. 
 
Analogibasert estimering benyttes til en viss grad i industrien. Gjerne ved at man har en 
database med tidligere prosjekterfaringer som man benytter seg av i estimeringen. Dette blir 
ikke undervist i særlig grad i undervisningsinstitusjonene. 
 
Hvorvidt og hvordan man bør undervise i analogibasert estimering kan diskuteres. På den ene 
siden er det viktig å ha innsikt i og forståelse for de metodene som benyttes i industrien. 
Samtidig er det utfordrende å gi god undervisning i analogibasert estimering. Siden en 
erfaringsdatabase er noe som bygges opp over tid, vil trening i bruk av erfaringsdatabaser 
kunne bli noe amputert dersom man skal undervise det innen rammene for ett kurs. For å 
bygge opp en erfaringsdatabase trenger man en portefølje av prosjekter hvor 
estimeringsresultater og erfaringer er rapportert på en systematisk måte. Kanskje er det mulig 
å organisere to skoleprosjekter gjennomført etter hverandre, hvor man i det andre prosjektet 
skal fokusere på bruk av analogier fra det forrige prosjektet i estimeringen. Dette vil kreve en 
del ressurser. En mindre ressurskrevende undervisningsform vil være å diskutere 
analogibasert estimering i forelesninger. 
 
Algoritmiske estimeringsmodeller 
Selv om det ikke er funnet noen entydige bevis for at modellbaserte estimeringsmetoder er 
bedre enn skjønnsbaserte, betyr det ikke at man bør gi de modellbaserte estimeringsmetodene 
helt opp. I en del studier [24], [25], [26] og [27] er det rapportert like bra og til tider bedre 
estimeringsresultater med modellbaserte metoder. Et vesentlig kriterie for at en modellbasert 
estimeringsmetode skal gi fornuftige estimater, er at den er tilpasset bedriften den skal 
estimere i [17]. Min oppfattning er at dette kriteriet ikke er tilstrekkelig. I en beskrivelse av 
hvordan man bør velge estimeringspersonell, forteller Jørgensen [8] at relevante erfaringer er 
mer spesifikke en tidligere antatt. Han forteller at det må være stor likhet mellom erfaringene 
den estimerende tar i bruk og oppgaven som skal estimeres. Det samme mener jeg gjelder for 
en estimeringsmodell. De erfaringer man bruker til å kalibrere en estimeringsmodell bør ikke 
bare være fra samme bedrift, men også være fra aktiviteter med store likhetstrekk til de 
aktivitetene som skal estimeres. Dette gjør det igjen vanskelig å få utnyttet 
estimeringsmodeller, særlig i bedrifter hvor det er store forskjeller i prosjektene fra gang til 
gang. 
 
Mens de modellbaserte estimeringsmetodene som undervises består av modeller som bruker 
kodelinjer eller funksjonspoeng som input, med større vekt på kodelinjer, har næringslivet i 
større grad valgt estimeringsmodeller som baserer seg på en variant av funksjonspoeng. 
Ettersom Use Cases er en utbredt teknikk innen systemutvikling, vil mange bedrifter kunne ta 
i bruk Use Case basert estimering, som var den mest utbredte estimeringsmodellen, uten å 
endre etablerte prosjektarbeidsrutiner. Dette er med på å gjøre at Use Case basert estimering 
kan være noe mer attraktiv å ta i bruk enn for eksempel estimeringsmodeller som er basert på 
estimert antall kodelinjer. 
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Samtlige bedrifter som brukte algoritmiske estimeringsmodeller brukte dette i kombinasjon 
med skjønnsbasert estimering. I disse studiene er det ikke studert hvordan denne 
kombinasjonen utøves, eller i hvilken grad kombinasjon av estimeringsmodeller og 
ekspertvurderinger undervises. Jeg ser for meg at denne kombinasjonen kan utøves på minst 
to måter. Den ene måten ved at man først produserer et estimat ved hjelp av en 
estimeringsmodell, for så å gjøre en skjønnsbasert justering av dette estimatet. Den andre 
måten ved at modell og ekspert begge forsøker å estimere de aktuelle aktivitetene, uavhengig 
av hverandre, for så å gjøre en vekting mellom ekspertvurderingen og modellens estimater.  
 

4.3.2 Opplæringen ved utdanningsinstitusjonene og i industrien 
Mens estimering ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene i stor grad ser ut til å læres ved 
utøvelse av estimering i skoleprosjekter og forelesninger, er det en del forskjellige 
læringstiltak i industrien (beskrevet i seksjon 4.1.3). Ulempen med samtlige av 
undervisningsmetodene og tiltakene rapportert i disse studiene, både i industrien og ved 
utdanningsinstitusjonene, er at de i liten grad gir utøveren trening i å produsere estimater. 
Etter å ha deltatt i et prosjektarbeidskurs, har man kanskje estimert ett skoleprosjekt som man 
så har gjennomført. Er man blant de studentene som har størsteparten av fagene sine blant 
prosjektarbeidskursene, har man kanskje estimert noen få prosjekter i løpet av en utdannelse 
på fem år. I industrien får man i tillegg til opplæringstiltakene, estimeringserfaring ved den 
praktiske utførelsen av estimering, men også her er det begrenset hvor mange prosjekter man 
får estimert. 
 
Jørgensen [8] foreslår at opplæring kan gjøres ved å sette den lærende til å estimere allerede 
gjennomførte prosjekter. Mens estimeringen utføres, dokumenteres skrittene og antagelsene 
som estimatene baserer seg på. På denne måten kan den lærende få umiddelbar og realistisk 
tilbakemelding på svakheter i måten man estimerer (som uteglemte aktiviteter, uriktige 
antagelser etc), sammenligning av estimater med virkelige prosjektutfall og realistiske forslag 
til hvordan man kan forbedre estimeringsprosessen. Samtidig gir denne opplæringsformen 
adgang til mye trening i estimering på en effektiv måte. 
 
Et problem ved valg av estimeringspersonell er at det er svært vanskelig å teste en persons 
evne til å estimere og ikke minst en persons evne til å lære seg å estimere. En person kan 
estimere et prosjekt, og være heldig eller uheldig med prosjektutfallet, uten at det 
nødvendigvis gir en indikasjon på hvor god denne personen er til å estimere. Jørgensens 
opplæringsmetode kan også brukes som en slags test av en persons evner til å estimere, og 
evner til å lære seg å estimere. Man kan sette personer til å estimere mange prosjekter på kort 
tid og dermed få et godt grunnlag for å vurdere denne personens kompetanse innen estimering 
og evne til å lære seg å estimere. De virkelige prosjektresultatene vil ikke nødvendigvis være 
et godt sammenligningsgrunnlag, da de kan være påvirket av faktorer man ikke har klart å 
inkludere i oppgaven. Man bør isteden holde et fokus på estimeringsprosessen når man skal 
vurdere en persons evne til å estimere, så kan sammenligningen av estimat og virkelig 
ressursbruk brukes som en svak indikasjon. 
 
Dette er et nyttig opplæringsalternativ da det gir trening i estimering, uten ulempene som 
oppstår ved å trene på estimering i virkelige prosjekter. 
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4.3.3 Opplæringsinstitusjoners mulighet til å påvirke industriens 
utøvelse av estimering 

Både i skolevesenet og i industrien har vi sett bred enighet om viktigheten av estimering. 
Dersom dette gjenspeiler deres oppriktige meninger, bør både opplæringsinstitusjonene og 
industrien være mottakelige for å bedre sine estimeringsrutiner. 
 
Erfaringer 
Ved valg av estimeringsmetode i industrien kom det frem at det viktigste kriteriet var at 
prosjektleder eller den ansvarlige har hatt suksess med metoden tidligere (se seksjon 4.1.2). 
At en metode er lært på skole eller kurs, ser ikke ut til å vektlegges i særlig grad. En metode 
man har hatt suksess med tidligere, vil være lettere å ta i bruk, da man allerede har erfaringer 
med den fra før. Dersom man skal ta i bruk en metode man har lært om i skolevesenet, vil 
man kanskje ikke huske tilstrekkelig og derfor måtte lese seg opp på denne. Det kan også 
tenkes at man ikke har lært noe som helst om estimering. 
 
For å øke utdanningsinstitusjonenes påvirkning i valget av estimeringsmetoder i industrien, 
må derfor utdanningsinstitusjonene gi gode erfaringer med de forskjellige 
estimeringsmetodene. Både i den videregående skole og ved de høyere 
utdanningsinstitusjonene ser prosjektarbeid ut til å være den mest brukte metoden for å 
undervise estimering. Min oppfattning er at trening i å estimere slike skoleprosjekter vil være 
svært nyttig for å få erfaring innen estimering.  
 
Enkelhet 
De tiltakene industrien har tatt i bruk, har stort sett vært tiltak som i stor grad passer over ens 
med etablerte rutiner i bedriften, eller gir minimalt med ekstraarbeide. For å ta i bruk det man 
har lært i skolevesenet i industrien, er det lettere dersom man unngår å iverksette store 
omveltninger i bedriften. 
 
Det er vanskelig å få en tilstrekkelig oversikt over innholdet i et prosjekt, uten å bryte det opp 
i aktiviteter. Bottom-up-estimering på bakgrunn av denne nedbrytingen krever da lite 
ekstraarbeid sammenlignet med estimeringsmetoder som ikke baserer seg på allerede etablerte 
rutiner, som å formalisere prosjektresultatene i en erfaringsdatabase og benytte disse i 
estimeringen. Det kan se ut til at både industrien og utdanningsinstitusjonene i dette tilfellet 
velger estimeringsmetoder som genererer minimalt med ekstraarbeid. 
 
Å innføre nye estimeringsprosesser i en bedrift er noe som kan kreve en del ressurser. Den 
som setter i gang et tiltak vil også være den som er ansvarlig for at det fungerer og ikke 
oppfattes som sløseri med bedriftens ressurser. Dette kan innebære en viss risiko. Å sette i 
gang et forbedringstiltak vil derfor forutsette at man har stor tro på tiltakene man foreslår. 
 
Estimeringseksperter 
I tillegg til erfaringer med en estimeringsmetode, rangerer bedriftene konsulenter eller 
eksperters råd ved valg av estimeringsmetode høyt. Ettersom det faget blant de høyere 
utdanningsinstitusjonene hvor det er rapportert flest timer brukt på estimering, bare har 
benyttet 4 undervisningstimer, er det rimelig små muligheter for at det finnes fag som gjør 
personer til eksperter innen estimering. Min oppfatning er at det bør finnes fag som utdanner 
personer med spesialkompetanse innen estimering. I stedet for å trene disse i å estimere er 
min oppfattning at disse personene bør settes i stand til å vurdere og foreslå 
estimeringsprosesser i industrien, samtidig som de bør være i stand til å støtte 
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estimeringspersonell i estimeringsprosessen og hjelpe estimeringspersonellet til å gi bedre 
estimater. 
 
For å gjøre dette bør det gis en grundigere undervisning innen estimering enn hva som finnes i 
dag, ikke nødvendigvis ved alle høyere utdanningsinstitusjoner i landet, men et fåtal av 
undervisningsinstitusjoner bør ha ressurser til å utdanne spesialister innen estimering. 
 
Ut over undervisning av estimering, kan en del av estimeringsutdanningen gjøres i samarbeid 
med eller i forskningsmiljøer som forsker på estimering. For å lette adgangen til 
forskningsmiljøene, bør det være god kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og disse 
miljøene. 
 
Personer som skal benytte seg av andres estimater 
Personer som skal benytte seg av andres estimater, ser jeg for meg i stor grad vil være ledelses 
og planleggingspersonell i bedriften (som beskrevet i seksjon 2.3). Det kan også tenkes å være 
andre personer. Hvorvidt disse personene berøres av de utdanningsinstitusjonene som er sett 
på i denne hovedfagsoppgaven er uvisst. Det hadde vært gunstig å gi disse personene adgang 
til opplæring i hvordan deres kommunikasjon med og oppførsel overfor personer som skal 
estimere, påvirker estimatene. 
 
En alternativ tilnærming til dette kan være at estimeringsansvarlige innehar ferdigheter og 
kunnskaper som skal til for å håndtere ledelsen, og kanskje oppnå en kompetanseoverføring 
til disse. Dette kan inngå som en del av estimeringsansvarliges opplæring i å håndtere det 
politiske spillet i bedriften. 
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5 Konklusjon 
 
I studiene utført i forbindelse med denne hovedfagsoppgaven er det funnet at den norske IT-
industrien har like dårlige resultater som rapportert i studier av estimeringspresisjon andre 
steder. 
 
De dårlige estimeringsresultatene ser ut til å skyldes blant annet manglende bruk av etablerte 
teorier om estimering. En del metoder, som bottom-up estimering, ser ut til å benyttes i 
utstrakt grad, mens en del andre nyttige teorier, som sjekklister, benyttes i mye mindre grad. 
Samtidig ser det ut til at ledelsens innsikt i bedriftens estimeringspresisjon er noe varierende. I 
en del bedrifter ser det også ut til at estimeringsresultatene påvirkes av politiske mål, som går 
på bekostning av gode estimater. 
 
Selv om det er stor enighet blant de som underviser i estimering i Norge om at estimering er 
viktig, har ikke estimering fått særlig stor plass i pensum. Det er ikke alle 
undervisningsinstitusjoner hvor estimering undervises, og der det undervises inngår det kun 
som en del av andre fag. 
 
Et gjennomsnittlig kurs med estimering ser ut til å gi et innblikk i ulike estimeringsmetoder og 
teorier, med hovedvekt på skjønnsbasert estimering. 
 
Den undervisningen som gis egner seg best for estimeringspersonell. Dvs personer som skal 
produsere estimater, eller være hovedansvarlig for en estimeringsprosess. Min oppfattning er 
at denne undervisningen burde vært noe mer utfyllende, og samtidig gi mer trening til 
personer som skal produsere estimater. 
 
For personer som ønsker å spesialisere seg innen estimering finnes det ingen ytterligere 
kurstilbud. 
 
Ut over estimeringsopplæringen som kan gis ved en utdanningsinstitusjon, bør også IT-
industrien ha et fokus på opplæring innen estimering. Dette fordi det er viktig å kalibrere 
personer som skal gi estimater, for å få gode estimeringsresultater. Det er ikke funnet noen 
opplæringstiltak i IT-industrien som besørger denne kalibreringen. 
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Vedlegg 1 
Spørsmål til BEST-Pro-studien på bedriftsnivå 

Spørsmål i Simula-undersøkelsen: Dybdedelen 
Her er spørsmålene i undersøkelsen, gruppert etter nivåer (bedrift og prosjekt), samt relevans i 
forhold til hverandre. 

For alle spørsmålene gjelder følgende: 
• Der ikke noe annet er angitt, måler vi størrelse i antall timeverk. 
• For alle svar som gis, vil vi ha greie på hvor godt dokumentert dataene er. Angi derfor på 

hvert spørsmål, en av tre kategorier: 
o A – Basert på godt dokumentert/lagret data. 
o B – Basert på generell kunnskap, middels bra dokumentert. 
o C – Basert på ren gjetning. 

• De prosjektene vi er interessert i, er de som er avsluttet i løpet av de 12 siste 
kalendermånedene. 

 

Kategorisering av bedriften: 
Før undersøkelsen starter, har vi kategorisert alle bedrifter etter faktorene kundekategori, 
størrelse og utviklingstype. Kryss av følgende opplysninger: 
 

i. Primær oppdragsgiverkategori: 
a. Egen bedrift (intern utvikling):_____ 
b. Egen bedrift (massemarked): _____ 
c. Spesifikke kunder (offentlig og privat): ____ 
 

ii. Størrelse (Antall ansatte (bruk Abelia definisjonen)): 
a. Stor:_____ 
b. Medium:_____ 
c. Liten:_____ 
 

iii. Utviklingstype: 
a. Tradisjonell:_____ 
b. Web-basert:_____ 

 

Fargekoder 
Rødt er særdeles viktig informasjon, som må leses. 
 
Gult er retningslinjer for hvert spørsmål, samt svarformat. 
 
Grått markerer svarkvaliteten på hvert spørsmål. 
 
Hvitt er spørsmål og svar. 
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Spørsmål på bedriftsnivå 
Spørsmålene i del 1 rettes mot bedriften vi er inne i. For større bedrifter, så er vi ute etter data 
fra den avdelingen vi er inne i. Vi er kun ute etter informasjon som gjelder for prosjekter som 
er avsluttet de siste 12 månedene. 
 
Bedriftsinformasjon 
 
1. Hvor mange personer er ansatt i deres bedrift? 
 

Her er vi ute etter alle personer, for å kunne sammenligne enhetene størrelsesmessig. Husk 
at når vi sier bedrift, så mener vi for større bedrifter den avdelingen vi er inne i nå. 

 
Svar:______ 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
2. Hva slags systemer utvikler bedriften?  
 

Åpent svar, hvor bedriften selv beskriver sin aktivitet. 
 

Svar: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
3. Hvordan fordeler oppdragsgivermassen seg? 
 

Her er vi ute etter hvem som er oppdragsgiver, egen bedrift (internt (DNBs IT-avdeling 
lager kundesystem)), egen bedrift (massemarkedet (FunCom, Mamut etc.)), privat (lager 
løsninger for bestemte private kunder), offentlig (lager løsninger for bestemte offentlige 
kunder) eller andre. 
 
Svar: 
Kunde Prosentandel 
Internt  
Massemarkedet  
Privat  
Offentlig   
Andre  
Vet ikke  
Totalt 100 % 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
4. Hvordan er fordelingen mellom utvikling av nye systemer, og vedlikehold av 

eksisterende?  
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Her er vi interessert i hvordan oppdragsmengden fordeler seg mellom nyutvikling og 
vedlikehold av eksisterende systemer. Her er det selvsagt et definisjonsspørsmål, men jeg 
vil anse f.eks. produksjon av en ny modul til et eksisterende program som nyutvikling, 
såfremt denne modulen ikke har eksistert fra før. 
 
Svar: 
Utviklingstype Prosentandel 
Nyutvikling  
Vedlikehold  
Kombinasjon  
Vet ikke  
Totalt 100 % 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
5. Hvor stor andel av de ansatte eier aksjer/opsjoner i egen bedrift? 
 

Her er vi ute etter hvor mange av de ansatte som eier i egen bedrift, og ikke hvor stor 
andel de eier. 

 
Svar: _____ % 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Prosjektinformasjon 
 
6. Hvordan fordeler prosjektene seg størrelsesmessig? 
 

Her er vi ute etter antall prosjekter i de forskjellige kategoriene. 
 
Svar: 
Timeantall Antall prosjekter 
<=100  
101-500  
501-1000  
1001-2000  
2001-5000  
5001-10000  
>10000  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

 
7. Hvordan er betalingsmodellen for prosjektene? 
 

Her vil vi vite hvordan betalingsmodellen for prosjektene er i kontraktene. Vi er ute etter i 
hvilken grad de forskjellige modellene blir benyttet. 

 
Svar: 
Modell Prosentandel 
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Fastpris  
Timepris  
Kombinasjon  
Vet ikke  
Totalt 100% 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
8. Hva er fordelingen av prosjektutfall? 
 

Dette er ”tatt” fra Standish. De opererer med følgende tre kategorier: full suksess (levert i 
tide, til avtalt timebruk og i henhold til spesifikasjonene), delvis suksess (overskridelse i 
tid eller timebruk, eller ikke levert i henhold til spesifikasjoner) og avbrutt (prosjekter som 
aldri ble fullført). 
 
Svar: 
Resolusjon Andel av prosjekter 
Full suksess  
Delvis suksess  
Avbrutt  
Vet ikke  
Totalt 100% 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Utviklingsmetoder 
 
9. Har dere en eksplisitt uttrykt utviklingsmetode? 
 

Har man bevisste valg, eller er det mer ad-hoc. 
 

Svar: (Ja/nei). 
 

Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 
10. Angi fordeling i bruk av hovedutviklingsmetode for prosjektene. 
 

Her er vi ute etter hvilken hovedutviklingsmetode de forskjellige prosjektene benytter seg 
av. For de prosjektene der flere metoder benyttes i like stor grad, velges kombinasjon.  

 
Svar: 
Metode Andel (%) 
Evolusjonær   
Inkrementell   
Komponentbasert  
Vannfall   
Prototyping   
Agile/lettvekts (XP)   
Kombinasjon   
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Egendefinert, 
bygger på: 
 

 

Andre, 
bygger på: 
 

 

Vet ikke  
Totalt 100 % 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Estimering 
 
11. Hvor mange prosent av anbudene dere er med på får dere? 
 

Her vil vite hvor stor andel av kontraktene man vinner.  
 
Svar:_________% 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

12. Hvor ofte forekommer de forskjellige estimeringsfasene i prosjektene? 
 

Her vil vi vite i hvilken grad de forskjellige prosjektene estimeres på forskjellige stadier. 
Vi har en grov inndeling med tidlig (dersom tilbud skal gis, eller grovestimat gjøres), for 
planleggingsformål (detaljert) og re-estimering (når prosjektet er i gang). Vi vil vite hvor 
ofte de forskjellige estimeringsfasene benyttes. 
 
Svar: 
Fase Forekommer i %.
Tidlig  
Planlegging  
Re-estimering  
  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
For spørsmål 13-18 og 21 ønsker vi at man skal angi karakteristikkene for hver 
estimeringsfasefase som bedriftene benytter seg av. 

 
13. Hvor stor andel av prosjektene estimeres med modellbaserte metoder, og hvor mange 

estimeres med ekspertbaserte metoder. 
 

Her foretar vi en grovinndeling. Alle estimater som er gjort med modeller (COCOMO, 
WebMO etc.) skilles fra de som er ekspertbaserte. Vi vil frem til andelen av prosjekter 
som estimeres med modell- eller ekspertestimering, eller en kombinasjon av disse, og 
hvordan dette eventuelt varierer i fasene. 

 
Svar: 
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Metode Fase I (%) Fase II (%) Fase III (%) 
Modellbasert    
Ekspertbasert    
Kombinasjon    
Totalt 100% 100% 100% 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 
For estimater basert på ekspert estimering skal spørsmålene fra og med 14 til og med 17 
besvares. 
 

Ekspertestimering 
 

14. Hvor stor andel estimeres ved å bryte ned i aktiviteter (”bottom-up”)? 
 

Når et prosjekt estimeres, hvor stor andel (typisk) av et prosjekt brytes da ned i aktiviteter, 
i de forskjellige fasene? 
 
Svar fase I:_____ 
Svar fase II:_____ 
Svar fase III:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

15. Finnes en fast mal for nedbryting (WBS)? 
 

Har bedriften en fast mal for nedbryting av prosjekter, en ”Work Breakdown Structure”. 
Ja/nei. 
 
Svar fase I:_____ 
Svar fase II:_____ 
Svar fase III:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

16. Finnes det en database med tidligere prosjekter som brukes i estimeringen? 
 

Har man en erfaringsdatabase over tidligere prosjekter som systematisk benyttes ved 
estimering av nye prosjekter. Ja/nei. 
 
Svar fase I:_____ 
Svar fase II:_____ 
Svar fase III:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

17. Brukes sjekklister? 
 

Benyttes sjekklister i estimeringen, enten egenutviklede eller andres. Ja/nei. 
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Svar fase I:_____ 
Svar fase II:_____ 
Svar fase III:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Spørsmålene 18 og 19 gjelder de tilfellene det benyttes modeller i estimeringen. 
 

Modellbasert estimering 
 

18. Hvilke modeller brukes i de forskjellige fasene? 
 

Her vil vi at bedriftene selv skal angi modellnavn, samt i hvor stor prosentandel de 
benyttes i de forskjellige fasene. 
 
Svar: 
Modellnavn Fase I Fase II Fase III 
    
    
    

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 
 

19. Er modellen utviklet/tilpasset gjennom bruk av bedriftens egne erfaringsdata? 
 
Har bedriften selv gjort tilpasninger på modellen, eller er den et ”ferdig produkt”? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

Estimeringspersonell 
 

20. Er det faste personer og/eller team som har ansvar for kravspesifisering og estimering i 
deres bedrift? 

 
Her er vi ute etter kun et svaralternativ. 

 
Alternativ Kryss av 
Alltid  
Som oftest  
Både og  
Sjeldent  
Aldri  
Vet ikke  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
21. Hvilke personer/roller deltar i estimeringen? 
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Her kan man oppgi forskjellige personer/roller, og så krysse av i de fasene disse deltar. 

 
Svar: 
Rolle Fase I Fase II Fase III 
    
    
    
    
    
    

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Estimeringsbevissthet 
 
22. Når estimeringsmetode(r) velges, hvilke kriterier ligger til grunn? (Ranger følgende 

kategorier etter prioritet) 
 

Her angir bedriftene verdi (1-5). 5 er viktigst.  
 

Argument Viktighet (1-5) 
Markedspopularitet  
Konsulent/ekspertråd  
Strukturert analyse av metoden  
Grundig testing av metoden  
Gjennomgang av andre bedrifters erfaringer  
Metoden er lært på universiteter/høyskoler/kurs etc.  
Prosjektleder/ansvarlig har hatt suksess med metoden et annet sted  
Annet (angi):  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

23. Hvordan opplever bedriften den generelle estimeringspresisjonen på prosjektene?  
 

Her vil vi at bedriftene skal angi over- eller underestimering i prosent. F.eks. vil en 
tendens til at prosjektene koster 10 % mer enn planlagt, noteres som +10 %. 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

24. Hvordan bruker bedriften estimatene?  
 

Hva brukes estimatene til, og hvorfor? 
  
Svar: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

25. Hvor viktig anses estimeringen i forhold til andre systemutviklingsaspekter?  
 

Her kan man angi enten gradering eller et fritekstsvar.? 
  
Svar: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Læring 
 
26. Hvilke tiltak ble gjort i 2002 for å øke organisasjonens kompetansen innen estimering? 

 
Fritekstsvar. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

27. Hvor omfattende var tiltakene (Stikkord: antall tiltak, antall deltakere)? 
 

Fritekstsvar. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
28. Dersom tiltaket var et kurs: 
 Hvor mange timer ble brukt på estimering i kurset? 
 Hvilke estimeringspraksiser ble gjennomgått? 
 Hvilket læremateriale ble benyttet til kurset? 
 Dersom kurset var eksternt: Hvem var kursarrangør? 
 

Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
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29. Hvilken effekt tror dere tiltakene har hatt? 
 
Fritekstsvar. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____



Vedlegg 2 
Spørsmål til BEST-Pro-studien på prosjektnivå 
 
Spørsmål på prosjektnivå 
Her er vi ute etter informasjon fra de tre siste avsluttede prosjektene som var over 100 
timeverk i størrelse. 
 
Prosjektkategorisering 
 
1. Hvordan kategoriseres prosjektet? 
 
Her plasseres prosjektet ut ifra to dimensjoner. 
 

 Web /tradisjonell 
 

Nyutvikling   
Vedlikehold   
Reengineering 
 

  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Oppdragsgiverinformasjon 
 
2. Hvem var oppdragsgiver? 
 

Her er vi ute etter hvem som er oppdragsgiver, egen bedrift (internt (DNBs IT-avdeling 
lager kundesystem)), egen bedrift (massemarkedet (FunCom, Mamut etc.)), privat (lager 
løsninger for bestemte private kunder), offentlig (lager løsninger for bestemte offentlige 
kunder) eller andre. 
 
Svar: 
Kunde Kryss av 
Internt  
Massemarkedet  
Privat  
Offentlig   
Andre  
Vet ikke  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Estimeringsinformasjon, tidlig fase 

 
Spørsmålene i dette avsnittet stilles derson prosjektet ble estimert i en tidlig fase, som del 
av en anbudsrunde etc. 
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3. Hva var estimert tidsforbruk? 
 

Her vil vi helst ha svaret i både antall timer og kroner, men kun timer er nødvendig. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
4. Hvis oppdragsgiver fikk et tilbud, hva ble tilbudet til denne? 

 
Her vil vi helst ha svaret i både antall timer og kroner, men kun timer er nødvendig. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

5. Ble prosjektet estimert med en modell- eller ekspertbasert metode, eller med en 
kombinasjon? 

 
Her foretar vi en grovinndeling. Alle estimater som er gjort med modeller (COCOMO, 
WebMO etc.) skilles fra de som er ekspertbaserte. Vi vil frem til andelen av prosjekter 
som estimeres med modell- eller ekspertestimering, eller en kombinasjon av disse. 

 
Svar: 
Metode Kryss av 
Modellbasert  
Ekspertbasert  
Kombinasjon  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

6. Hvor lang tid ble brukt på estimeringen? 
 
Tid for denne fasen. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 
For estimater basert på ekspert estimering eller en kombinasjon, skal spørsmålene fra og 
med 7 til og med 10 besvares. 
 

7. Ble prosjektet brutt ned i aktiviteter (”bottom-up”)? 
 

Her vil vi kartlegge estimeringsstrategi. 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 



 62 

 
Hvis svaret på spørsmål 7 var ja, stilles neste sørsmål. 
 

8. Ble det brukt en mal for nedbryting (WBS)? 
 

Spørsmålet stilles kun dersom svaret på forrige spørsmål var ja? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

9. Ble en database med tidligere prosjekter benyttet i estimeringen? 
 

Ja/nei. 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

10. Ble sjekklister benyttet? 
 

Benyttes sjekklister i estimeringen, enten egenutviklede eller andres? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Spørsmålene 11 og 12 gjelder de tilfellene det benyttes modeller eller kombinasjoner i 
estimeringen. 
 

11. Hvilke modell(er) ble benyttet? 
 

Her vil vi at bedriftene selv skal angi modellnavn. 
 
Svar: 
Modellnavn 
 
 
 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

12. Er modellen(e) utviklet/tilpasset gjennom bruk av bedriftens egne erfaringsdata? 
 
Har bedriften selv gjort tilpasninger på modellen(e), eller er den et ”ferdig produkt”? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
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13. Hvilke personer/roller deltok i estimeringen? 
 
Her kan man oppgi forskjellige personer/roller, kryss også av for de(n) som hadde 
hovedansvar. 

 
Svar: 
Rolle Hovedansvar 
  
  
  
  
  
  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
14. Beskriv stegene i estimeringsprosessen. 

 
Fritekstbeskrivelse. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Estimeringsinformasjon, planleggingsfasen 

 
Spørsmålene i dette avsnittet stilles derson prosjektet ble estimert i en planleggingsfase, 
rett før oppstart. 
 

15. Hva var estimert tidsforbruk? 
 

Her vil vi helst ha svaret i både antall timer og kroner, men kun timer er nødvendig. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

16. Ble prosjektet estimert med en modell- eller ekspertbasert metode, eller med en 
kombinasjon? 

 
Her foretar vi en grovinndeling. Alle estimater som er gjort med modeller (COCOMO, 
WebMO etc.) skilles fra de som er ekspertbaserte. Vi vil frem til andelen av prosjekter 
som estimeres med modell- eller ekspertestimering, eller en kombinasjon av disse. 
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Svar: 
Metode Kryss av 
Modellbasert  
Ekspertbasert  
Kombinasjon  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

17. Hvor lang tid ble brukt på estimeringen? 
 
Tid for denne fasen. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 
For estimater basert på ekspert estimering eller en kombinasjon, skal spørsmålene fra og 
med 18 til og med 21 besvares. 
 

18. Ble prosjektet brutt ned i aktiviteter (”bottom-up”)? 
 

Her vil vi kartlegge estimeringsstrategi. 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

19. Ble det brukt en mal for nedbryting (WBS)? 
 

Spørsmålet stilles kun dersom svaret på forrige spørsmål var ja? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

20. Ble en database med tidligere prosjekter benyttet i estimeringen? 
 

Ja/nei. 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

21. Ble sjekklister benyttet? 
 

Benyttes sjekklister i estimeringen, enten egenutviklede eller andres? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
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Spørsmålene 22 og 23 gjelder de tilfellene det benyttes modeller eller kombinasjoner i 
estimeringen. 
 

22. Hvilke modell(er) ble benyttet? 
 

Her vil vi at bedriftene selv skal angi modellnavn. 
 
Svar: 
Modellnavn 
 
 
 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

23. Er modellen(e) utviklet/tilpasset gjennom bruk av bedriftens egne erfaringsdata? 
 
Har bedriften selv gjort tilpasninger på modellen(e), eller er den et ”ferdig produkt”? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
24. Hvilke personer/roller deltok i estimeringen? 

 
Her kan man oppgi forskjellige personer/roller, kryss også av for de(n) som hadde 
hovedansvar. 

 
Svar: 
Rolle Hovedansvar 
  
  
  
  
  
  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
25. Beskriv stegene i estimeringsprosessen. 

 
Fritekstbeskrivelse. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

Estimeringsinformasjon, re-estimering 
 
Spørsmålene i dette avsnittet stilles kun dersom prosjektet ble re-estimert etter oppstart. 
 

26. Hva var estimert tidsforbruk? 
 

Her vil vi helst ha svaret i både antall timer og kroner, men kun timer er nødvendig. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

27. Ble prosjektet estimert med en modell- eller ekspertbasert metode, eller med en 
kombinasjon? 

 
Her foretar vi en grovinndeling. Alle estimater som er gjort med modeller (COCOMO, 
WebMO etc.) skilles fra de som er ekspertbaserte. Vi vil frem til andelen av prosjekter 
som estimeres med modell- eller ekspertestimering, eller en kombinasjon av disse. 

 
Svar: 
Metode Kryss av 
Modellbasert  
Ekspertbasert  
Kombinasjon  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

28. Hvor lang tid ble brukt på estimeringen? 
 
Tid for denne fasen. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 
For estimater basert på ekspert estimering eller en kombinasjon, skal spørsmålene fra og 
med 29 til og med 32 besvares. 
 

29. Ble prosjektet brutt ned i aktiviteter (”bottom-up”)? 
 

Her vil vi kartlegge estimeringsstrategi. 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
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30. Ble det brukt en mal for nedbryting (WBS)? 
 

Spørsmålet stilles kun dersom svaret på forrige spørsmål var ja? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

31. Ble en database med tidligere prosjekter benyttet i estimeringen? 
 

Ja/nei. 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

32. Ble sjekklister benyttet? 
 

Benyttes sjekklister i estimeringen, enten egenutviklede eller andres? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Spørsmålene 33 og 34 gjelder de tilfellene det benyttes modeller eller kombinasjoner i 
estimeringen. 
 

33. Hvilke modell(er) ble benyttet? 
 

Her vil vi at bedriftene selv skal angi modellnavn. 
 
Svar: 
Modellnavn 
 
 
 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

34. Er modellen(e) utviklet/tilpasset gjennom bruk av bedriftens egne erfaringsdata? 
 
Har bedriften selv gjort tilpasninger på modellen(e), eller er den et ”ferdig produkt”? 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
35. Hvilke personer/roller deltok i estimeringen? 
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Her kan man oppgi forskjellige personer/roller, kryss også av for de(n) som hadde 
hovedansvar. 

 
Svar: 
Rolle Hovedansvar 
  
  
  
  
  
  

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
36. Beskriv stegene i estimeringsprosessen. 

 
Fritekstbeskrivelse. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
37. Deltok de(n) som var ansvarlig for estimatene i noen av fasene selv i utviklingen av 

prosjektet på noe nivå? 
 

Ser etter om de som estimerte prosjektet selv deltar i utviklingen. 
 
Svar:_____ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

38. Ble det på noe tidspunkt angitt et usikkerhetsintervall? Hvis ja, spesifiser. 
 

Opererte prosjektet f.eks. med 90 % sannsynlighet for å komme mellom 1500 og 2000 
timer. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 
Utviklingsprosess og metoder 
 
39. Angi hvilken hovedutviklingsmetode som ble brukt på prosjektet. 
 

Her er vi ute etter hvilken hovedutviklingsmetode prosjektet benyttet seg av. For de 
prosjektene som der flere metoder benyttes i like stor grad, velges kombinasjon.  

 
Svar: 
Metode Andel (%) 
Evolusjonær   
Inkrementell   
Komponentbasert  
Vannfall   
Prototyping   
Agile/lettvekts (XP)   
Kombinasjon   
Egendefinert, 
bygger på: 
 

 

Andre, 
bygger på: 
 

 

Vet ikke  
Totalt 100 % 

 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 
Hvis man bruker XP, må man svare på 40, og kun da!  
 

40. Hvilke XP-praksiser benyttes? 
 

Svar: 
Praksis Kryss av 
Alle  
User stories  
Test first  
Parprogrammering  
Andre (fylles inn): 
 
 
 
 

 

 
 

41. Hvilke aktiviteter inngår i metoden/prosessen? 
 

Svar: 
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Aktivitet Kryss av 
Kravspesifisering  
Analyse  
Design  
Arkitektur  
Programmering  
Testing  
Integrering  
Konfigurasjonsstyring (CM)  

42. Hva ble produsert av dokumentasjon? 
 
Fritekstbeskrivelse. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
43. Hvilke modeller ble utviklet? 

 
Fritekstbeskrivelse. 
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
 

44. Hvilke personer/roller deltok i utviklingsarbeidet? 
 

Her skal alle deltagende roller i alle faser nevnes. 
 
Svar: 
Rolle 
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Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Interaksjonsformer 
 
45. Hvilken interaksjonsform ble benyttet på prosjektet? 
 

Svar: 
Type Kryss av 
Individuelle kontorer  
To eller flere per kontor   
Åpent kontorlandskap  
Båser (Cubicles)  
Kombinasjon  
 

 
46. Hvilke oppgaver ble løst i par/grupper? 
 

Svar: 
Oppgave Kryss av 
Ingen  
Kravspesifisering  
Estimering  
Analyse  
Design  
Arkitektur  
Programmering  
Testing  
Integrering  
   

Fakta 
 
47. Hva ble endelig ressursbruk for prosjektet? 

 
Her vil vi helst ha svaret i både antall timer og kroner, men kun timer er nødvendig. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
48. Hvilken varighet hadde prosjektet? 
 

Her vil vi ha antall kalenderuker fra start til slutt, ikke ressursbruk. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
49. Ble prosjektet ferdig før/etter planlagt sluttdato? 
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Hvis man ikke kan svare ja, angis antall dager avvik. To uker forsinkelse noteres som +14 
dager. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
50. Hvor mye av spesifisert funksjonalitet ble levert? 
 

Dette blir selvsagt mye synsing. Vi vil også at ikke-spesifisert funksjonalitet som evt. Ble 
levert teas med. Hvis f.eks. tre fjerdedeler av funksjonaliteten ble med, noteres det med 
75 %. 
 
Svar:________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
Prosjektleders tilbakemelding 
 
51. Hvis leveransen ble vesentlig forskjellig fra det planlagte mhp tid, ressursforbruk eller 

funksjonalitet, pek på de viktigste årsakene til dette. 
 

Fritekstsvar.  
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 

 
52. Hvis leveransen ikke ble vesentlig forskjellig fra det planlagte med hensyn på 

leveringsdato, ressursforbruk og funksjonalitet (dvs. full suksess), pek på de viktigste 
årsakene dette. 

 
Fritekstsvar.  
 
Svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Svaret er basert på informasjonskvalitet (A/B/C):_____ 
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Vedlegg 3 
Bakgrunnsskriv til BEST-Pro-studien 
 

SIMULA-Prosjekt: 

Estimerings- og utviklingsmetoder i norsk IT-industri 
  
Simula Research Laboratory (SRL) (www.simula.no) har som mål å gjennomføre en 
undersøkelse av estimerings- og utviklingsmetoder i norsk IT-industri. Din bedrift er 
utvalgt til å delta i denne undersøkelsen. Dette dokumentet beskriver undersøkelsens 
bakgrunn, formål og innhold. 
 

Bakgrunn 
SRL er en forskningsinstitusjon som eies av de norske universitetene, Norsk 
Regnesentral og SINTEF. Formålet er å bedrive grunnforskning innenfor utvalgte 
områder av IT-industrien. 
 
Better Estimation of Software Tasks (BEST, www.ifi.uio.no/~best) er et prosjekt som 
har pågått siden våren 2000. Formålet er å kartlegge, analysere og forbedre metoder 
innenfor kostnadsestimering av IT-prosjekter. For å få til dette er et tett samarbeid 
med industrien avgjørende. 
 

Formål 
Undersøkelsen vi nå gjennomfører har som mål å kartlegge estimerings- og 
utviklingssituasjonen i norske IT-bedrifter. På bakgrunn av dette ønsker vi blant annet 
å se hvordan bruk av estimerings- og utviklingsmetoder henger sammen med 
estimeringspresisjon på tid og kostnader. En viktig analyse er for eksempel å se 
hvordan forskjellige estimeringsmetoder passer for forskjellige bedrifter og 
prosjekttyper. I neste omgang vil dette kunne bedre estimeringspresisjonen i norsk 
IT-industri.  
 
Internasjonalt er det foretatt en tilsvarende undersøkelse 
(www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php). Gjennom vår 
undersøkelse kan vi derfor også finne ut hvor god norsk IT-industri er, målt mot andre 
(benchmarking). 
 

Hva bedriftene får igjen for deltakelsen 
Deltakerbedriftene vil få dekket sine utgifter forbundet med deltakelse i 
undersøkelsen. SRL honorerer for den tidsbruken som går med til å besvare 
spørsmål, forarbeid og lignende. Betalingen kan skje i form av økonomisk 
kompensasjon eller gjennomføring av kurs i estimering. I tillegg vil alle 
deltakerbedriftene kostnadsfritt få en rapport som oppsummerer resultatene.  

Simula Research Laboratory 
Martin Linges vei 15-25, Fornebu
P.O. Box 134 
NO-1325, Lysaker, Norway 
Telephone: +47 67 88 82 00 
Telefax:      +47 37 82 82 01
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Bruk av informasjon og anonymitet 
SRL vil kun bruke resultatene til forskning. Informasjonen vil ikke gis videre til 
tredjepart eller brukes til kommersielle formål. Alle bedrifter er garantert 100 % 
anonymitet. Alle forskerne i undersøkelsen har skrevet under på en 
taushetserklæring for dette formål (Vedlegg1). Alle som deltar i undersøkelsen er 
også garantert at deres svar ikke vil bli offentliggjort overfor egen arbeidsgiver.  
 

Fremgangsmåte 
Undersøkelsens suksess avhenger av høy responsrate og god datakvalitet. For å 
sikre dette, baserer prosjektet seg på personlige intervjuer med sentrale personer i 
bedriftene. Prosjektet gjennomføres i følgende fire faser: 
 

1. Initiering av kontakt. SRL har på forhånd plukket ut bedrifter/avdelinger vi 
mener representerer norsk IT-industri. Dere er en av disse. Informasjon om 
undersøkelsen sendes ut (dette dokumentet). Her redegjør vi for hvilke data vi 
er ute etter og hva bedriften bør innhente av opplysninger for å være med i 
neste fase. 

2. Gjennomføring av undersøkelsen. Representanter fra Simula-prosjektet 
besøker de forskjellige bedriftene. Gjennom intervjuer innhenter vi 
informasjonen fra bedriftene basert på en sjekkliste (Vedlegg 2 og 3). Når 
bedriftene har innhentet den nødvendige informasjonen, vil våre forskere 
besøke bedriften, og gjennomføre dybdeintervjuer. Total intervjutid er anslått 
til å ta 90 til 120 minutter. 

3. Informasjonen bearbeides og analyseres. En rapport som oppsummerer 
resultatene skrives, og distribueres kostnadsfritt til bedriftene. 

4. Bedriftene som har deltatt får tilgang til alle rapporter og artikler om 
undersøkelsen. Hvis det er ønskelig, kan SRL også holde presentasjon av 
resultatene for bedriftene.  

 

Hva trenger vi av dere? 
Vi trenger tilgang på en eller flere personer med tilgang til informasjon angitt i 
sjekklisten. Primært en sjefsprosjektleder, estimeringsansvarlig eller en som innehar 
en lignende oversikt. I tillegg ønsker vi å intervjue prosjektledere for de tre sist 
gjennomførte prosjektene. Informasjonen vi trenger er oppsummert i vedlegg 2 og 3. 
 

Informasjonskvalitet 
Vi forventer ikke at alle bedrifter i undersøkelsen vil ha nøyaktige tall, basert på god 
dokumentasjon på alle spørsmålene vi stiller. La ikke dette hindre deltakelse i 
undersøkelsen. Vi vil gradere kvaliteten på svarene i tre kategorier: 

o A – Basert på gode data. 
o B – Delvis basert på gode data. 
o C – Kvalifisert gjetning. 
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Hvem er vi? 
Følgende personer representerer SRL i dette Simula-prosjektet: 
 
Navn Stilling Beskrivelse 
Magne 
Jørgensen 

Professor Ledende forsker på området estimering av IT-
prosjekter. Lang erfaring fra forskning og 
næringsliv. 

Kjetil 
Moløkken 

Stipendiat Prosjektleder for Simula-prosjektet. Forsker på 
estimeringsmetoder. 

Hans Gallis Stipendiat Forsker på utviklingsmetoder. Spesielt opptatt 
av lettvektsmetodikker og parprogrammering. 

Sinan Sigurd 
Tanilkan 

Hovedfagsstudent Forsker på estimeringsmetoder. Undersøker 
sammenheng mellom opplæring i estimering på 
høyskoler og praksis i bedrifter.  

 
 
Vi håper deres bedrift vil delta i dette prosjektet. Henvendelser kan rettes til: 
 
Simula-prosjektet 
v/Sinan Tanilkan 
 
Mob.: +47 97 53 40 43  
Fax: +47 67 82 82 01  
E-mail: sinant@ifi.uio.no  
 
 
Mvh 
Magne Jørgensen, Hans Gallis, Sinan S. Tanilkan og Kjetil Moløkken. 
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Taushetserklæring (Vedlegg 1)   - i bakgrunnsskrivet 
Software Engineering (SE) gruppen i Simula Research Laboratory gjennomfører 
vitenskapelige undersøkelser i form av eksperimenter og case studier hvor sentrale 
aktører innen IT-industrien og studenter deltar. Slik forskning resulterer i potensielt 
sensitiv informasjon som må håndteres konfidensielt av hensyn til våre 
samarbeidsbedrifter og deres ansatte, og studenter. Av denne grunn må 
enkeltpersoner som har tilgang til data fra slike studier underskrive denne 
taushetserklæringen.  
 
I utgangspunktet er all upublisert informasjon om SE-gruppens eksperimenter og 
case studier ”sensitive data” som må behandles konfidensielt. Det inkluderer for 
eksempel navn eller annen informasjon om deltakerbedrifter og enkeltpersoner, samt 
mer detaljert informasjon om design av studiene eller resultater fra studiene.  
 
Med denne erklæringen bekrefter jeg at data fra studier gjennomført av SE-gruppen i 
Simula Research Laboratory vil behandles konfidensielt.  
 
 
 
 
Navn:………………………………… Sted:…………………… Dato:………….. 
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Datagrunnlag (Vedlegg 2)   - i bakgrunnsskrivet 
Vi ønsker tilgang til følgende informasjon fra deres bedrift/avdeling. Vi er kun 
interessert i systemutviklingsprosjekter som er avsluttet de siste 12 månedene og har 
en størrelse over 100 timeverk. Primært ønsker vi å intervjue en sjefsprosjektleder 
eller ressursperson med god oversikt over gjennomførte prosjekter. 
 
NB: Spørsmålene nedenfor er kun ment å indikere områdene vi vil forsøke å dekke i 
intervjuene. Vi vil i intervjuene presisere hva som menes og komme med utfyllende 
informasjon. 
 
Bedriftsnivå: 

• Hvor mange personer er ansatt i estimerings og utviklingsrelatert arbeid? 
(Inkluder alt av personer utenom administrasjon, support etc.) 

• Hva slags systemer/programvare utvikler bedriften? 
• I hvor stor grad er oppdragsgiver innen egen bedrift, privat, og offentlig sektor? 
• Hvordan er fordelingen i ressursbruk mellom utvikling av nye systemer, og 

vedlikehold av eksisterende?  
• Hvordan fordeler prosjektene seg størrelsesmessig? 
• Angi antall/andel prosjekter som (siste 12 måneder) var: 

o Full suksess – Levert i tide, til avtalt timebruk og i henhold til 
spesifikasjonene. 

o Delvis suksess – Overskridelse i tid eller timebruk, eller ikke levert i 
henhold til spesifikasjoner. 

o Avbrutt – Prosjekter som startet, men aldri ble fullført. 
• Angi fordeling i bruk av hovedutviklingsmetode for prosjektene (evolusjonær, 

inkrementell, vannfall, prototyping, agile/lettvekts (XP), ad-hoc, kombinasjon, 
andre). 

• Hvilke estimeringsmetoder benyttes når estimat (anbud) må utarbeides i tidlig 
fase (f eks før en detaljert analyse av kravene er gjennomført)? 
(ekspertestimering, modellbasert, erfaringsdatabaser, kombinasjon, andre). 

• Hvilke estimeringsmetoder benyttes når estimat utarbeides i sammenheng 
med planlegging av prosjektet? (ekspertestimering, modellbasert, 
erfaringsdatabaser, kombinasjon, andre). 

• Hvem (personer/faggrupper) deltar i estimeringen? 
• Hvordan ble nåværende estimeringsmetoder valgt? (Ranger viktighet av: 

markedspopularitet, Konsulent/ekspertråd, strukturert analyse av metoden, 
grundig testing av metoden, gjennomgang av andre bedrifters erfaringer, 
metoden er lært på universiteter/høyskoler/kurs etc., prosjektleder/ansvarlig 
har hatt suksess med metoden et annet sted). 

• Re-estimeres prosjektene underveis? Hvis ja: 
o Hvilke metoder brukes nå? 
o Hvem deltar? 

• Er det faste personer/team som tar seg av kravspesifisering og estimering? 
• Hva gjør bedriften for at de ansatte skal lære av estimeringserfaringer? 
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Datagrunnlag (Vedlegg 3)   - i bakgrunnsskrivet 
På prosjektnivå ønsker vi informasjon om tre av de fem siste avsluttede prosjektene 
som har en størrelse over 100 timeverk. Denne informasjonen vil vi innhente og 
systematisere gjennom personlig dybdeintervju av en med tilstrekkelig oversikt over 
prosjektet. Dette vil som oftest være prosjektleder eller lignende, avhengig av 
bedriften og prosjektet.  
 
Ønsket informasjon på prosjektnivå: 

• Hvem var oppdragsgiver: Egen bedrift (internt bruk eller massemarkedet), 
privat sektor, offentlig sektor, andre? 

• Hva var estimert ressursforbruk i tidlig fase? Her vil vi helst ha i både timer og 
kroner, men kun timeantall er nødvendig. 

• Hvilken estimeringsmetode ble benyttet i denne fasen? (ekspertestimering, 
modellbasert, erfaringsdatabaser, kombinasjon, andre). Beskriv stegene i 
estimeringsprosessen. 

• Hvem hadde hovedansvar for estimatet i denne fasen? Hvem deltok ellers? 
• Hva var estimert ressursforbruk for estimat utarbeidet i sammenheng med 

planlegging av prosjektet? 
• Hvilken estimeringsmetode ble benyttet i denne fasen? (ekspertestimering, 

modellbasert, erfaringsdatabaser, kombinasjon, andre). Beskriv stegene i 
estimeringsprosessen. 

• Hvem hadde hovedansvar for estimatet i denne fasen? Hvem deltok ellers? 
• Hva var tilbudet til oppdragsgiver?  
• Re-estimerte dere prosjektet underveis? Hvis ja: Angi metode og deltakere. 
• Ble det på noe tidspunkt angitt et usikkerhetsintervall? 
• Hvilke roller (prosjektleder, utvikler, designer, …) deltok i utviklingsarbeidet? 
• Angi hovedutviklingsmetode brukt i prosjektet (evolusjonær, inkrementell, 

vannfall, prototyping, agile/lettvekts (XP), ad-hoc, kombinasjon, andre). 
• Hva ble endelig ressursforbruk? 
• Hvor mange personer deltok fra deres side? 
• Deltok estimatoren(e) selv i utviklingen? 
• Hvilken varighet hadde prosjektet? Antall kalenderuker fra start til slutt. 
• Ble prosjektet ferdig før/etter planlagt sluttdato? Angi eventuelt avvik i antall 

dager. 
• Hvor mye av spesifisert funksjonalitet ble levert? Angi også i hvilken grad ikke-

spesifisert funksjonalitet ble levert. 
• Hvis leveransen ble vesentlig forskjellig fra det planlagte med hensyn på tid, 

ressursforbruk eller funksjonalitet, pek på de viktigste årsakene til dette. 
• Hvis leveransen ikke ble vesentlig forskjellig fra det planlagte med hensyn på 

tid, ressursforbruk og funksjonalitet (dvs. full suksess), pek på de viktigste 
årsakene dette. 
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Vedlegg 4 
Spørsmål til undervisningspersonalet ved den videregående skole 
 
Har skolen it-/ikt-fag? 
 
Hvilke it-fag? 
 
Hvor mange elever tar kurset i år? 
 
Undervises det i estimering i kurset? 
 
Hvis ja: 

Kan du beskrive hvordan estimering undervises? (I hvilken kontekst undervises 
estimering?) 
 
Hvor  mye tid brukes på estimering? 
 
Hva er hovedpunktene i estimeringsundervisningen? 
 
Testes elevenes estimeringskunnskaper i prøver i faget? 
 
Hvor godt skikket er elevene til å foreta estimater etter at de har tatt dette faget? 
 1 – godt skikket 
 2 – middels 
 3 – dårlig skikket 

 
Hvor viktig anser du estimering sett i forhold til de andre aktivitetene i systemutvikling? 

Sett i forhold til systemutvikling generelt (uavhengig av undervisningen): 
Sett i forhold til eksamen i faget: 

 
Lærebøker (evt annet læremateriale som kan si noe om estimering?) 
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Vedlegg 5 
Spørsmål til undervisningspersonalet ved høyere 
utdanningsinstitusjoner og kurssentre 
 
Har dere noen fag hvor estimering undervises? 
 
Hva er navn, web-adresse og evt fagkode på kurset/kursene hvor estimering undervises? 
 
For hvert av kursene: 

Hvor mange elever/deltagere var det på kurset i 2003 (antall påmeldt)? 
 
Hvor mange ganger gikk kurset i 2003? 
 
Kan du beskrive hvordan estimering undervises? (I hvilken kontekst undervises 
estimering?) 
 
Hvor  mye tid brukes på estimering? 
 
Hva er hovedpunktene i estimeringsundervisningen? 
 
Testes elevenes estimeringskunnskaper i prøver/eksamener i faget? 
 
Hvor godt skikket er elevene til å foreta estimater etter at de har tatt dette faget? 
 1 – godt skikket 
 2 – middels 
 3 – dårlig skikket 
 
Hvor viktig anser du estimering sett i forhold til andre systemutviklingsaktiviteter? 
 
Dersom det brukes en lærebok i kurset og den sier noe om estimering. Hvilken bok er 
det (ISBN eller navn, forfatter og utg. år)?  
 
Brukes det annet læremateriale (f eks lysark/forelesningsfoiler)? Kan jeg få en kopi 
(av det som er relatert til estimering)? 
 
Er det noe som undervises i kurset (relatert til estimering) som ikke kommer frem av 
spørsmålene du har besvart?  
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Vedlegg 6 
Resultater fra BEST-Pro-studien 
 
I dette vedlegget gis et utdrag av resultatene fra studien. Kun de resultatene som er presentert i 
hovedfagsoppgaven er med her. En komplett samling av resultatene fra studien finnes arkivert 
i en database, på lydbånd og i intervjunotatene. 
 
Grunnet datamengdens størrelse er dataene delt inn i flere tabeller: 
Tabell 6 Resultater fra BEST-Pro-studien – prosjektnivå  – del 1 
Tabell 7 Resultater fra BEST-Pro-studien – prosjektnivå  – del 2 
Tabell 8 Resultater fra BEST-Pro-studien – prosjektnivå  – del 3 
Tabell 9 Resultater fra BEST-Pro-studien – prosjektnivå  – del 4 
Tabell 10 Resultater fra BEST-Pro-studien – bedriftsnivå – del 1 
Tabell 11 Resultater fra BEST-Pro-studien – bedriftsnivå – del 2 



Bedrift Prosjekt 27 Ble prosjektet ferdig 
før/etter planlagt sluttdato 

3 - a1 Estimert 
tidsforbruk anbud 

3 - a2 Tilbud 
kunde anbud 

3 - b1 Estimert 
tidsforbruk 
planlegging 

3 - b2 Tilbud 
kunde 
planlegging 

3 - c1 Estimert 
tidsforbruk re-
estimering 

3 - c2 Tilbud 
kunde re-
estimering 

25 Endelig ressursbruk for 
prosjektet 

1 a 0 330 224 * * * * 319 
1 c 11 mnd etter 

anbudsestimat, 1 mnd etter 
siste estimat 

8000-13500t 8-14000 mill 9000-11000t 12,5-15,5 mill 12900-17800t 15,2-17 mill 4300 t, 23 mill. 

1 b +150 dager * * * * * * * 
2 a Kundeforsinklese -> 8 

uker forsinket 
560 * * * * * 1000 

2 b 0 300 300   * * 600 
2 c 6 uker 700 timer 700  *  * 1400 
3 a On time 3905 2340 4227 2340 * * 5170 
3 b +7 1368 1368 1077 1077 * * 1150 
3 c 1.feb - midten av mars (6 

uker) 
7000 7000 4000 * 4000 * Ca. 9000 

4 a Akkurat på dato * * 1500t * * * 1.512 t (50.000,- over bussjettet, 
som var 1,3 mill) 

4 b +8 uker 12 uker (x5dx37,5t) * 10,5 uker * 13,125 uke * 4861 timer for eksterne 
konsulenter. 

5 a * ca. 150 dager -> 3 
mnn'er med 3 
personer 

  * * * 1000 timer (Opprinnelig estimat) 
(Kalkulert med 6 timer per dag) 
3mnd.+2 uker.  Holdt på 1 mnd. 
Lenger enn planlagt ->360 timer 
overskridelser. 

5 c Før. Leverense ca. 10 
dager før sluttdato 
(18.12.2001) 

960 timer 960 TIMER  25.09-
18.12.2001, 
960 timer, kun 
utviklere 

 * a: Utviklere: 100-150 timer 
mindre enn estimer, 800-850 
timer. B: eksperter: < 10 timer. 
C: prosjektleder: <10 timer. D: 
designer:<10 timer. E: test: ca. 
100 timer. 

5 b Skulle være ferdig 2.april, 
ble 6.juni -> 2 måneder 

Det var det, men 
husker ikke 

* Nei, 1.nov-
20.april-> 

*  * Nei 

6 a +3 uker (1500 timer over) * 12000 timer * 12000t * * 14.000t 
6 b Cirka +14 dager * * 1249 * kontinuerlig * 1242 (7 mindre) 
6 c par/tre dager Fastpris: 60 dagsverk 60 dagsverk 65 * * * 75 dager 
7 a + 1 mnd. * * 640 640 * * 1085 
8 a 2 uker over tiden * * 25 man-months * * * 2 man-weeks overskridelser 
8 b +11-12 mnd * * 5 man-mnd. *  * (all 3 i iterasjoner) ca. 8 

manmonths  
8 c -2 dager (før plan) * * * 120 * * 20 timer 
9 a 7 dager 420 t 420 t 533,5 t * * * 466,5 t 
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Bedrift Prosjekt 27 Ble prosjektet ferdig 
før/etter planlagt sluttdato 

3 - a1 Estimert 
tidsforbruk anbud 

3 - a2 Tilbud 
kunde anbud 

3 - b1 Estimert 
tidsforbruk 
planlegging 

3 - b2 Tilbud 
kunde 
planlegging 

3 - c1 Estimert 
tidsforbruk re-
estimering 

3 - c2 Tilbud 
kunde re-
estimering 

25 Endelig ressursbruk for 
prosjektet 

9 b +7d 480 t 480 t (x 170$) 570 t * * * 907 t 
9 c 0 200 t 200t (35.000$) 292 t * * * 342 t 
10 a 16 arbeidsdager (3 uker) 980t 980 914 914 (pris 

914.000,-) 
* * 1932.5 t (914.000 kr) 

10 b 2 uker etter 250 t 180.000,- 400 t * 450 t * 432 t 
10 c + 10 dager 705 t 705t x 1.050,- * * * * 1000t 
11 a 5 uker 2115 + 150 2115 + 150 2265 2265 * * 2732 
11 b Flyttet (5.juni - påske) = 2 

mnd. 
* * Planlegging + 

anbud: 179 * 7,5 
Planlegging + 
anbud: 179 * 
7,5 

260*7,5 260*7,5  

11 c + 15 uker 265 dager 265 dager 312 dager 312 dager 382,5 dager 382,5 d 460, 5 dager 
12 a 0 * * 650 * * * 696 
12 b 40 * * 27241 * * * 28645 
12 c 0 (?) * * ukjent * * * 189 dager 
12 d På dato * * 7520 * * * * 
13 a På dato * * * * 6728 * Arket 
13 b Skulle vært ferdig 1.7, ble 

ferdig 1.10 
(5450 totalt) Interne 
timer: 4332, eksterne 
timer: 1118 

Interne timer: 
4332, eksterne 
timer: 1118 

        9,2 mill  Endelig 
timeressursforbruk : (8910) 
Interne timer 7 014 
Eksterne timer 1 896 

13 c                 
14 a +35 30 30 90 90     180 
14 c N/A 37.559 (totalt)   2.720   10.000 (?)   1500 (avbrudd) 
15 a +5 dager. 147+18   127+18       195.5 
15 b + 25 dager 175 + 15 175 + 15         101 
15 c 0     <200.000 (mindre 

versjon) 
593.5     593.5 

16 a 0     506 506     506 (fikk også timebaserte 
utvidelser til 1000 timer) 

16 b 0     3784 3784     3746 
16 c 0 ca. 1000   1030 1030     1335 
17 a 0     133.5 133.5     261 
17 b 0     2170 Lavere     3831 
17 c N/A     3086 Lavere     7844 
17 d +2 mnd.     1982 1982     3140 
18 b +19 200 (mindre spek) 200 340 340     866.5 

Tabell 6 Resultater fra BEST-Pro-studien – prosjektnivå  – del 1 
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Bedrift Prosjekt 4 - a 
Estimeringsm
etode anbud 

4 - b 
Estimeringsm
etode 
planlegging 

4 - c 
Estimeringsme
tode re-
estimering 

6 - a 
Bottom-up 
anbudsfase 

6 - b 
Bottom-up 
planleggin
gsfase 

6 - c 
Bottom-up 
re-
estimering
sfase 

7 - a WBS 
(mal for 
nedbryting
) i 
anbudsfase

7 - b WBS 
i 
planleggin
gsfase 

7 - c WBS 
i re-
estimering
sfase 

8 - a Prosjekt-
database brukt 
i anbudsfasen 
av 
estimeringen 

8 - b 
Prosjekt-
database 
brukt i plan-
leggings-
fasen av 
estimeringe
n 

8 - c 
Prosjektdata
base brukt i 
re-
estimerings-
fasen av 
estimeringen 

1 a Ekspertbasert * * Ja * * Nei * * Nei * * 
1 c Ekspertbasert Ekspertbasert Ekspertbasert Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
1 b * Ekspertbasert * * Ja * * Nei * * Nei * 
2 a Ekspertbasert * * Ja, til en viss 

grad, men 
avhengig av 
tidspress 

Ja * Nei Nei * Uformell Nei * 

2 b Ekspertbasert Ekspertbasert * Ja Ja * Nei Nei * Uformell * * 
2 c Ekspertbasert Ekspertbasert Ekspertbasert Ja, delvis ja ja nei nei nei Uformell Uformell 

(delvis) 
* 

3 a Ekspertbasert Ekspertbasert * Ja JA * Ja (spesiell 
mal) 

Ja (spesiell 
mal) 

* Nei Nei * 

3 b Ekspertbasert Ekspertbasert * ja ja * ja* Ja* * Nei Nei * 
3 c Ekspertbasert Ekspertbasert Ekspertbasert Ja * Ja ja * ja Nei Nei Nei 
4 a Ekspertbasert Ekspertbasert * Ja Ja * nei Nei * Nei Nei * 
4 b Ekspertbasert Ekspertbasert Ekspertbasert Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
5 a Ekspertbasert Ekspertbasert * Ja, i 4 

moduler, 
som ble 
ytterligere 
oppsplittet. 

* * Nei * * Nei * * 

5 c ingen metode ingen metode Ekspertbasert Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
5 b * Ekspertbasert * * Ja * * Nja -> 

egendefine
rt 

* * Nei * 

6 a * Kombinasjon 
(prosjektet 
bygger på en 
erfaringsdatab
ase) 

* * Ja * * Ja * * Nei * 

6 b * Ekspertbasert * * Ja * * Ja * * Ja * 
6 c Ekspertbasert * * Ja, men ikke 

så nøye 
Ja, grundig * Ja (MS 

prosjekt) 
Ja * Nei Uformell * 

7 a Ekspertbasert Ekspertbasert * Nei Ja * Nei Ja * Nei Nei * 
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Bedrift Prosjekt 4 - a 
Estimeringsm
etode anbud 

4 - b 
Estimeringsm
etode 
planlegging 

4 - c 
Estimeringsme
tode re-
estimering 

6 - a 
Bottom-up 
anbudsfase 

6 - b 
Bottom-up 
planleggin
gsfase 

6 - c 
Bottom-up 
re-
estimering
sfase 

7 - a WBS 
(mal for 
nedbryting
) i 
anbudsfase

7 - b WBS 
i 
planleggin
gsfase 

7 - c WBS 
i re-
estimering
sfase 

8 - a Prosjekt-
database brukt 
i anbudsfasen 
av 
estimeringen 

8 - b 
Prosjekt-
database 
brukt i plan-
leggings-
fasen av 
estimeringe
n 

8 - c 
Prosjektdata
base brukt i 
re-
estimerings-
fasen av 
estimeringen 

8 a * Ekspertbasert * * Ja * * Nei * * Nei * 
8 b * Ekspertbasert * * Ja * * Nei * * Nei * 
8 c * Ekspertbasert * * Ja * * Nei * * Nei * 
9 a Ekspertbasert Ekspertbasert * ja Ja * nei Ja * Nei Nei * 
9 b Ekspertbasert Ekspertbasert * ja ja * ja ja * ja ja * 
9 c Ekspertbasert Ekspertbasert * ja ja * ja ja * ja ja * 
10 a Ekspertbasert Ekspertbasert Ekspertbasert Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
10 b Ekspertbasert Ekspertbasert Ekspertbasert Overordnet ja ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
10 c Ekspertbasert * * ja * * nei * * Uformell * * 
11 a Ekspertbasert Ekspertbasert * Ja Ja * Nei Nei * Nei Nei * 
11 b * Ekspertbasert Kombinasjon * Ja Ja * Nei Nei * Nei Nei 
11 c Ekspertbasert Ekspertbasert Ekspertbasert Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
12 a * Ekspertbasert * * Nei * * Nei * * Nei * 
12 b Ekspertbasert Ekspertbasert * * Ja * * Nei * * Nei * 
12 c * Kombinasjon * * Ja * * Ja * * Nei * 
12 d Ekspertbasert Ekspertbasert * * Ja * * Nei * Nei Nei * 
13 a * * Ekspertbasert * * Ja * * Ja * * Ja 
13 b Ekspertbasert Ekspertbasert   Ja Ja   Ja Ja   Nei Nei   
13 c   Ekspertbasert     Ja     Ja     Nei   
14 a Ekspertbasert Ekspertbasert     ja   nei nei   Nei Nei   
14 c Ekspertbasert Ekspertbasert Ekspertbasert   Ja     Nei     Nei   
15 a Kombinasjon Kombinasjon   Ja Ja   Ja Ja   Formell Formell   
15 b Kombinasjon     Ja     Ja     Formell     
15 c   Ekspertbasert     Nei     Nei     Nei   
16 a   Kombinasjon     Ja     Nei     Uformell   
16 b   Kombinasjon     Ja     Nei     Uformell   
16 c Ekspertbasert     Ja     Nei     Uformell     
17 a   Ekspertbasert     Ja     Nei     Nei   
17 b   Kombinasjon     Ja     Nei     Nei   
17 c   Kombinasjon     Ja     Nei     Nei   
17 d   Ekspertbasert     Ja     Nei     Nei   
18 b Ekspertbasert Ekspertbasert   Ja Ja   Ja Ja   Nei Nei   

Tabell 7 Resultater fra BEST-Pro-studien – prosjektnivå  – del 2  
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Bedrift Prosjekt 29 Prosjektleders tilbakemelding på prosjektresultatet Hovedansvarlig Estimeringspersonell i 
anbudsfasen 

Estimeringspersonell i 
planleggingsfasen 

Estimeringspersonell i 
re-estimeringsfasen 

1 a Price-to-win. Siste utviklingsbit overkred (ingen hadde vært borte i 
det før) 

Utvikler Utvikler, prosjektleder   

1 c For lite tid brukt på verifikasjon av arkitektur, Undervurdering av 
kompleksitet, for lite tid til testing, svakheter i testmiljø (forskjeller 
mellom testmiljø og virkelighet) 

Prosjektleder  Prosjektleder, teknisk 
prosjektleder 

 

1 b Gruppen arbeidet i forskjellige kontorer, endringer i 
utviklingsmiljø, endringer i krav, problemer med baksystemet 
(dårlig dokumentert interface), vanskelig å overføre kompetanse fra 
de som hadde laget det opprinnelige systemet til de som lagde det 
nye 

Prosjektleder Prosjektleder, Teknisk 
prosjektleder 

  

2 a Måtte vente på at kunden skulle utvikle ferdig funksjonalitet som 
Genuity's system var avhengig av. Ny teknologi -> Kan ikke prise 
det slik at en kunde betaler alt -> Kompetansehevingen ble tatt på 
egen kappe -> ville ikke la kunden betale. 

Selger Teknisk leder, teknisk 
sjef, prosjektleder, 
salgssupport, selger, 
daglig leder 

  

2 b Ny teknologi->utviklet in-house, men flyttingen til … tok lengre tid 
enn antatt -> Måtte hele tiden ha nedetid, noe som gjorde 
overgangen til ny plattform vanskelig. 

Selger Teknisk leder, teknisk 
sjef, prosjektleder, 
salgssupport, selger, 
daglig leder 

  

2 c Hadde/overtok driftsplattformen mens de holdt på ->stod i 
Nederland. Hadde ikke nok slakk->ikke tatt høyde for risiko eller 
uforutsette ting. Skjedde en del tekniske problemer i …. Måtte gå 
opp en del nye stier med partnerne->tok tid 

Selger Teknisk leder, teknisk 
sjef, prosjektleder, 
salgssupport, selger, 
daglig leder 

  

3 a Prestisje, nytt marked (offentlig). Kostand ikke viktig. Levere bra 
viktigst. Leverandøren lovet litt mye. Et av produktene og 
kombinasjonen var ny (superprising). 

Prosjektleder Selger   

3 b Forsinkelse sykldes tillegg. Suksess grunnet riktig ressurs og 
kompetanse. Produkter fungerte fra dag en. Proff.kunde. 

Prosjektleder Prosjektleder, arkitekt, 
gui designer 

  

3 c tid: kompleks prosjektorganisasjon (2 partnere og 2 kunde). 
Godkjent en del endringer. For dårlig/lite detaljer kravspek. 
Ressurs: for dårlig/lite detaljer kravspek. Funksj.: 1 til 1.1 konverter 
ville ha litt til. 

Prosjektleder Arkitekt, prosjektleder Arkitekt, prosjektleder Arkitekt, prosjektleder 

4 a * Prosjektleder Prosjektleder, utvikler   
4 b Undervurdering av kompleksitet. Mistet ressurser. Eksterne 

forsinkelser 
Arkitekt Utvikler, arkitekt 

prosjektleder 
Utvikler, arkitekt, 
prosjektleder 

Utvikler, arkitekt, 
prosjektleder 

5 a C++ API for Notes->teknisk problem. Ble ikke oppdaget før QA. Prosjektleder    
5 c XP som metode - > unit tester, god kvalitet på en av utviklerne. 

Baserte seg på "simplicity" 
Prosjektleder  Utvikler Utvikler 

5 b Browserproblemer, estimeringsproblemer pga ny arbeidsform + 
noen nybegynnere, Nyutdannet: redd for å gjøre feil -> 
dobbeltsjekker og trippelsjekker 

Prosjektleder Prosjektleder   
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Bedrift Prosjekt 29 Prosjektleders tilbakemelding på prosjektresultatet Hovedansvarlig Estimeringspersonell i 
anbudsfasen 

Estimeringspersonell i 
planleggingsfasen 

Estimeringspersonell i 
re-estimeringsfasen 

6 a Stort prosjekt -> viktig kunde. Høy timepris i utgangspunktet 
gjorde at fall ikke gjorde noe. Levere kvalitet - yrkesstolthet 

Fagekspert    

6 b Store avvik på enkeltaktiviteter. Sprekk på enkeltaktiviteter med 
100%. Tunge, lange ledetider hos kunde. Intra/internett. 
Underestimerte tid. 

Prosjektleder    

6 c Mye politikk. Kundens ansvar, ingen problem for kunden. Prosjektleder    
7 a Estimert under to aktiviteter. Har litt dårlig grunnlag. Ufullstendige 

speker. Undervurder. 2 oppgaver utsatt, tillegg kom inn underveis. 
Prosjektleder    

8 a * Gruppeleder    
8 b Personalårsak: ressurs skulle gjøre annet arbeid->gikk ned i 

deltidsrolle på dette prosjektet. Kompleksitet undervurdert("feil 
estimering"->for dårlig designarbeid 

Utvikler    

8 c Person SVÆRT dyktig til å løse oppgaven ->undervurderte 
dyktighet ->tilbud gitt før man visste at denne personen skulle gjøre 
jobben 

    

9 a * Kvalitetsansvarlig/ 
Prosessansvarlig 

Kvalitetsansvarlig, 
Prosessansvarlig, 
utviklingssjef, utvikler 

  

9 b * Utviklingssjef Utviklingssjef, 
kvalitetsansvarlig, 
utvikler 

  

9 c * Kvalitetsansvarlig Utviklingssjef, 
kvalitetsansvarlig, 
utvikler 

  

10 a Hadde en underleverandør uten formell avtale med, som de måtte 
forholde seg til. Undervurderte kompleksiteten 

 Selger, arkitekt, 
utvikler 

Prosjektleder, utvikler Prosjektleder, utvikler 

10 b Kunden trengte mer tid på å beslutte interaksjons og grafisk design Prosjektleder Teknolog Teknolog, 
prosjektleder, 
interaksjonsdesigner, 
grafisk designer 

Teknolog, prosjektleder, 
interaksjonsdesigner, 
grafisk designer 

10 c Undervurdert oppgaven. Et "ullent" punkt i kravspec'en Systemarkitekt/ 
teknisk 
prosjektleder 

Arkitekt, teknisk 
prosjektleder, utvikler 

  

11 a Kompetanseheving, ufullstendig spesifikasjon kunde. Prosjektleder Prosjektleder, utviker, 
arkitekt 

  

11 b Komplisert/kaotisk. For mange folk inne. Prestisje fra ledelse. 
Uklare krav. Kunde langt unna. Problemer med kontrakt. 

Prosjektleder  Utvikler, prosjektleder Utvikler, prosjektleder 

11 c Stor interaksjon, mye møter, ikke høyde i møtene. Mer ønsket 
funksjonalitet. 

Løsningsansvarlig Utvikler, 
løsningsansvarlig 

Utvikler, arkitekt Utvikler, arkitekt 

12 a Treffer bra på estimater. Totalen er bra. Tar hensyn til utviklere. Seniorutvikler    
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Bedrift Prosjekt 29 Prosjektleders tilbakemelding på prosjektresultatet Hovedansvarlig Estimeringspersonell i 
anbudsfasen 

Estimeringspersonell i 
planleggingsfasen 

Estimeringspersonell i 
re-estimeringsfasen 

12 b For dårlig estimering i beg., så det ganske tidlig Prosjektleder    
12 c Underestimerer 30% jevnt over Kravansvarlig    
12 d Estimatene var på trynet, jobba som helvete :) Prosjektleder    
13 a Komplekst system, ordreflytt, samspill. Dårlig dokumentasjon. 

Fastprismekanisme mot hovedleverandør. Sprakk på 
underleverandør. Gode på interne timeverk. God tone. 

Prosjektleder  Prosjektleder Prosjektleder 

13 b Pilotprosjektenes tidskrav var veldig førende. Mye ad-hoc kjøring. 
Skyve planlagte ting til side for tidskritiske aktiviteter. 
Undervurdert kompleksitet. Krevde mye konsulenthjelp. 

Prosjektleder Prosjektleder, 
Styringsgruppeleder, 
linjeleder 

  

13 c   Prosjektleder    
14 a For lang avstand i prosjektet.Mye dødtid. Blokkeringer. Tiden 

burde være nok. 
Arkitekt Arkitekt   

14 c En del forutsetninger og avhengigheter ble brutt fra andre. Klarte 
ikke å velge platform sentralt. Arkitekturproblemer. 

Prosjektleder    

15 a Liten makt i forhandlinger. Påvirket av "price-to-win". 
Undervurderte prosjektledelsesbiten. 

Prosjektleder Prosjektleder, utvikler, 
megler 

  

15 b Vanskelig å si. Utvikler Prosjektleder, utvikler, 
kunde 

  

15 c Veldig bra prosjekt. Tillegg ble håndtert etter hvert. Kunden gikk 
under sitt "budsjett". Kunden stoler på leverandør. Detaljer. 

Prosjektleder    

16 a Dyktige medarbeidere. Masse analyse før estimeringen. God 
oversikt. 

Prosjektleder    

16 b Fordi de er flinke. Godt samarbeid med kunde. Fastpris. Prosjektleder og 
selger 

   

16 c Svak kravspek. Vanskelig tilbudsprosess fra det offentlige. 
Tidssprekk skyldtes flytting hos kunden, at værktøyleverandøren 
gikk konkurs samt at kunden hadde lite ressurser for avgjørelser. 

Prosjektleder Prosjektleder   

17 a * Utvikler    
17 b Ekstremt umoden kunde. Forvaltningen bidro ikke. 

Kravspek mangelfull. Veldig umoden teknologi. 
Prosjektleder    

17 c Ekstremt umoden kunde. Forvaltningen bidro ikke. 
Kravspek mangelfull. Veldig umoden teknologi. 

Prosjektleder    

17 d Umoden kunde. Kunne ikke følge fastlagt prosess. 
Klarte ikke tilpasning. Dårlige vurderinger. 

Prosjektleder    

18 b Underestimering på noen områder. Avklaringer fra kundentok 
lengre tid. For lite kommunikasjon mellom programmerere. 
For lang avstand til kunden. Uklarheter i kravspek. 

Prosjektleder Prosjektleder, utvikler, 
arkitekt 

  

Tabell 8 Resultater fra BEST-Pro-studien – prosjektnivå  – del 3 

 



Bedrift Prosjekt 14 Deltok de ansvarlige for 
estimatene selv i utviklingen 

24 - c Estimering løst i par/grupper 

1 a Ja Ja 
1 c Nei Ja 
1 b Ja Ja 
2 a Ja, til en viss grad. Teknisk 

personale. 
Ja 

2 b Ja Ja 
2 c Ja, teknikere Ja 
3 a Ja Ja 
3 b Ja, delvis Nei 
3 c Ja * 
4 a Ja Nei 
4 b Ja Ja 
5 a Ja Nei 
5 c Ja Ja 
5 b Ja Nei 
6 a Ja Ja 
6 b * Ja 
6 c Ja Ja 
7 a Ja Ja 
8 a Ja Ja 
8 b Ja. Nei 
8 c Ja Nei 
9 a Ja Ja 
9 b Ja Ja 
9 c Ja Ja 
10 a Nei Ja 
10 b Ja Ja 
10 c Ja Ja 
11 a Ja Ja 
11 b Ja Ja 
11 c Ja Ja 
12 a Ja * 
12 b Ja * 
12 c Ja Ja 
12 d Ja Ja 
13 a Ja Ja 
13 b Ja Ja 
13 c Ja (med småting) Ja 
14 a Nei X 
14 c Ja X 
15 a Ja X 
15 b Ja X 
15 c Ja.   
16 a Ja. X 
16 b Nei X 
16 c Ja X 
17 a Ja X 
17 b Nei X 
17 c Nei X 
17 d Ja   
18 b Ja X 

Tabell 9 Resultater fra BEST-Pro-studien – prosjektnivå  – del 4 



Bedrift 25 Hvor viktig er estimeringen i 
forhold til andre utv aspekter 

23 Opplevelse av den 
generelle 
estimeringspresisjonen 
(i %) 

22 - a 
Markeds-
popularitet 

22 - b 
Konsulent
/ ekspert 
råd 

22 - c 
Strukturert 
analyse av 
metoden 

22 - d 
Grundig 
testing 
av 
metoden

22 - e 
Gjennomgang 
av andre 
bedrifters 
erfaringer 

22 - f 
Metoden er 
lært på 
universiteter/ 
høyskoler/ 
kurs etc 

22 - g 
Prosjektleder/ 
ansvarlig har 
hatt suksess med 
metoden tidl 

22 - g1 Annet 
(angitt i tekst) 

22 - g2 
Annet 
(verdi 1-5) 

1 Kjempeviktig suksessfaktor + 20 % 1 3 2 5 2 3 5 * 0 
2 Veldig viktige ->benytter 

etterkalkyle. Vil alltid sette 
kvalitet øverst og gjennomføre 
det de har kontraktsfestet 

Anbudsfase +30%, 
planleggingsfase + 
25% (bommer som 
regel på anbudsfase 

1 1 3 3 2 1 5 Interne 
eksperter 

5 

3 aller viktigst. Markedshensyn. 
Kan sette selskapets egenkapital 
i fare. 

+5% 4 1 2 3 1 2 5 * 0 

4 Viktig +10% 1 1 1 1 1 1 5 Ikke bevisst i 
forhold til det 

0 

5 Svært viktig. Estimeringen er 
veldig viktig. Den skaffer 
Superoffice 
grunnlag/rammebetingelser for 
utviklingen -> se spm 24 og 
svaret der. 

+10% Aldri under! 1 1 5 3 2 2 2 Metoden gir 
best bilde av 
virkelighet 

5 

6 Svært viktig +10% 1 2 3 5 4 4 5 * 0 
7 Ikke det viktigste 2-10% 1 5 1 1 1 1 5 FP ble for 

tungvint 
5 

8 "Klager mye over dårlig 
estimering". Estimering 
viktigere enn metoder?!mindre 
viktig enn QA. 

15-20% (kvalifisert 
gjetning) ->primært 
kalendertid-
overskridelser 

1 1 1 1 1 1 5 * 0 

9 Leveransetid for private kunder 
er viktig 

+30% 1 5 2 1 2 1 2 Kost/ nytte-
vurdering av 
metoden 

4 

10 En av flere viktige ting +50% 1 5 1 3 1 1 1 * 0 
11 Essensielt. +10% 1 5 3 5 1 1 5 Taktisk 

prising 
5 

12 Meget viktig -10% 1 5 1 1 1 2 5 * * 
13 Veldig viktig, siden tjenester 

kjøpes. Lite utvikling selv. 
+/- 10% 1 4 2 2 3 1 5 Tillitt til 

leverandør 
4 

14 Ganske viktig, får ikke gå frem 
uten. 

+10% 2 1 1 2 2 1 5 Egnet til å 
overbevise 
styrings-
grupper 

5 
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Bedrift 25 Hvor viktig er estimeringen i 
forhold til andre utv aspekter 

23 Opplevelse av den 
generelle 
estimeringspresisjonen 
(i %) 

22 - a 
Markeds-
popularitet 

22 - b 
Konsulent
/ ekspert 
råd 

22 - c 
Strukturert 
analyse av 
metoden 

22 - d 
Grundig 
testing 
av 
metoden

22 - e 
Gjennomgang 
av andre 
bedrifters 
erfaringer 

22 - f 
Metoden er 
lært på 
universiteter/ 
høyskoler/ 
kurs etc 

22 - g 
Prosjektleder/ 
ansvarlig har 
hatt suksess med 
metoden tidl 

22 - g1 Annet 
(angitt i tekst) 

22 - g2 
Annet 
(verdi 1-5) 

15 Viktigst! +30% 1 1 1 3 1 5 4     
16 Ekstremt viktig for økonimien, 

men overstyres ofte. 
N/A 1 1 3 4 1 1 5     

17 Veldig viktig. 12.5% 1 4 4 4 1 1 5     
18 Svært viktig. Maks. +30% 1 3 1 1 4 3 2     

Tabell 10 Resultater fra BEST-Pro-studien – bedriftsnivå – del 1 

 
Bedrift 26 Tiltak i 2002 for å øke 

estimeringskompetanse 
27 Hvor omfattende 
var tiltakene 

28 Antall timer brukt 
på estimering 

29 
Estimeringspraksiser 
gjennomgått 

30 Læremateriale 
benyttet 

31 Kursarrangør 
hvis eksternt kurs 

32 Hvilken effekt tror dere 
tiltakene har hatt 

1 Uformell deling av 
estimeringskompetanse. 

* * * * * Ble mye bedre på å estimere. 
Mindre bom. 

2 De tre fasene presentert tidligere 
ble fokusert . BAT oppstad. 
Uformell erfaringslæring for å 
forbedre estimeringen. Lagt vekt 
på iterasjoner + etterkalkyle 

Omfattende, må 
forandre måten å jobbe 
på. Egenutvikling. 

* * * * Positiv effekt. Fått gode 
tilbakemeldinger fra kunde. 

3 Standardiserte metoder og verktøy. 
Rotere folk i anbudsprosjekter for 
å bygge opp kompetanse. 2 pm på 
1/2 år i markedsavdelingen. 2 int: 
opplæringsprogrammer (RFP 
håndtering) for merk. folk. 

2 pm (15 personer 
innom program) 
30 personer innom 
anbudsprosjekt. 4 pm 
rokkert innom salg. 

* * * * Veldig bra effekt. 
Bevisstgjøring 
(bedriftshensyn). Fått opp 
lønnsomheten. 

4 Ingenting * * * * * * 
5 Tilby eksterne  kurs, Formell 

erfaringslæring, delvis 
faggruppe/"Bibelgrupper"->Alle 
kan ta opp et tema->der har 
estimering blitt tatt opp, tilbud om 
bøker, uformell 
erfaringslæring/Junior får hjelp av 
senior 

For å øke kvaliteten på 
estimatene. 

* * * * * 
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Bedrift 26 Tiltak i 2002 for å øke 
estimeringskompetanse 

27 Hvor omfattende 
var tiltakene 

28 Antall timer brukt 
på estimering 

29 
Estimeringspraksiser 
gjennomgått 

30 Læremateriale 
benyttet 

31 Kursarrangør 
hvis eksternt kurs 

32 Hvilken effekt tror dere 
tiltakene har hatt 

6 Intern opplæring, minikurs 10-15 stk totalt 0,5 dag Deres egen metode * * Bedre bevissthet på 
estimering. Bedre bevissthet 
på viktigheten av estimering 

7 Ikke annet enn i prosjektene. Hvis 
noen, så få. 

Individuelt i 
prosjektene 

* * * * Ingen 

8 En workshop + "Lørlian-seminar" 
som kom inn på estimering + noe 
"coaching" på estimering ->økt 
bevissthet på seminaret. Krav om 
mer bruk av formell 
utviklingsprosess + bedre trade av 
kostnader. 

Workshop: alle deltok. 
Utviklingsprosess (med 
estimering) innført 

Workshop: 2 timer Workshop: Generell 
diskusjon 

Artikkel om 
estimering 

  Økt bevissthet. Fokus på 
estimering, krav, "buffere" har 
ført til bedre estimat. 
(informasjonskvalitet C) 

9 2 kurs, utviklet enkel 
estimeringsdatabase 

Hele avdelingen var på 
kursene (ca 12 
personer) 

* * * * Bedre bevissthet, treffer bedre, 
godt rykte 

10 Sjekk tape * * * * * Bevissthet i forhold til 
økonomiske rammer har blitt 
tydeligere 

11 Prøve å dra inn mange i nedbryting * * * * * Bevisstgjøring på estimering 
omhandlende tid og penger. 
God oversikt. Lærer om faser 
etc. Konsulenter lærer hva 
arbeidet innebærer. 

12 Ingen * * * * * * 
13 PM-kurs jevnt og trutt. Evaluering 

av prosjekter. Metodikker for 
strukturert gjennomgang. 

Lavt estimeringsfokus. * * * * * 

14 Metodikk ble viktig område * * * * * * 
15 Innførte nytt system for logging.           God effekt 
16 Skulle være med på 

forskningsprosjekt. Direkte 
overføring senior-junior. 

            

17 Ingen spesiell             
18 PMP sertifisering av ansatt.           Bygynte å bruke PERT. 

Positivt. 

Tabell 11 Resultater fra BEST-Pro-studien – bedriftsnivå – del 2 



Vedlegg 7 
Resultater fra studien av den videregående skole 
 
Tabell 12 Resultater fra studien av den videregående skole – del 1 
og 
Tabell 13 Resultater fra studien av den videregående skole – del 2 
 



Er estimering viktig? Skole Undervises 
estimering? Eksamen Systemutvikling generelt 

Lærebok Prøver elevene å 
estimere prosjekt(er)? 

Blir elevene satt 
til å evaluerer sine 
estimater 

Tid brukt på 
estimering5 

Antall 
elever 

1 Nei Vet ikke Vet ikke 1 - - - 3 
2 Ja Lite relevant Viktig 1 Ja Nei 5 st 2 
3 Ja Lite relevant Veldig viktig 1, 3 Ja Nei 5 st 10 
4 Ja Ikke relevant Middels viktig 1, 4 Ja Ja 7 st 20 
5 Ja Middels relevant Viktig 1 Ja Ja 5-10 st 18 
6 Ja Ikke relevant Lite viktig 1, 3 Ja Ja 5 st 20 
7 Ja Lite relevant Veldig viktig 1n Ja Ja 3,5 st 2 
8 Ja Lite relevant Veldig viktig 1, 3 Nei Nei 6 st 24 
9 Nei Vet ikke Vet ikke 1 - - - 19 
10 Ja Lite relevant Veldig viktig 1, 3 Ja Ja 1 st 14 
11 Ja Lite relevant Veldig viktig 2 Ja Ja 5 st 5 
12 Ja Lite relevant Veldig viktig 1n, 3n Ja Ja 4 st 6 
13 Ja Svært relevant Vet ikke 1 Ja Nei 1 st 2 
14 Ja Lite relevant Middels viktig 1 Ja Nei 10 st 20+20 
15 Ja Ikke relevant Veldig viktig 1 Ja Nei 2 st 23 

Tabell 12 Resultater fra studien av den videregående skole – del 1 

 
Forklaringer 
Lærebøkene (se vedlegg 9 for mer om disse bøkene): 
1 – Systemutvikling av Gyldendal 
2 – Systemutvikling av Økonomiforlaget 
3 – Verktøybok i MS-project av Gyldendal 
4 – Eget notat (laget av faglærer) 
(n betyr samme bok men bruk av nettbasert tillegg) 
 
Merk: Bare de bøkene hvor det sies noe om estimering er tatt med. Ut over disse er andre bøker også brukt i undervisningen 

                                                 
5 Tiden brukt på estimering er målt i skoletimer. Dvs 45 minutter. 



 96 

 
Skole Undervisningsmetode Hovedpunktene i estimeringsundervisningen Testing av elevenes kunnskaper 

innen estimering 
Hvor godt 
skikket elevene 
er til å estimere 
etter fullført kurs 

1 - - - - 
2 Praktisk oppgave i estimering 

av ”case”-oppgave 
Elevene får datoer hvor prosjektet skal være ferdig, så 
må de selv finne ut hvor mye tid de trenger for å gjøre 
ting innen fristen. Setter opp milepeler. (Styrt av ms-
project) 

Nei Middels 

3 - Bruk av ms-project Nei Middels 
4 I prosjekt Bruker ms-project, prosjektevalueringer (med lite fokus 

på estimering) 
Nei Middels 

5 I prosjekt God kravspesifikasjon i forkant av estimering. 
Milepelsplaner, gant og perth planer i større prosjekt 
(Erfaringsbasert estimering) 
Erfaring fra prosjekt (uformelt). Bruk av ms-project 

På prøve: Lage kravspesifikasjon 
med estimat ut fra ”løselig 
problem”, og så gjennomføre 
oppgaven på prøven. 

Middels 

6 I prosjekt Erfaringsbasert estimering, deler opp prosjektene. 
Bruker ms-project. 

Elevene skal evaluere sine egne 
prosjekter. 

Dårlig 

7 I prosjekt Erfaringsbasert Elevene erfarer egen 
estimeringspresisjon, som de skal 
diskutere i refleksjonsnotat. 

Middels 

8 Tavleundervisning. Lærer lager 
planer som elevene godkjenner 
og diskuterer 

Det sies litt om usikkerhetene i estimater. Elevene lærer 
om slakk 

Nei Godt 

9 - - - - 
10 I prosjekt. Elevene gir estimater 

(i ms-project) på prosjekter de 
skal gjennomføre 

- Elevene evaluerer egne 
prosjektresultater 

Dårlig 

11 I prosjekt. Oppbryting i aktiviteter og rapportering av estimater 
som usikkerhetsintervaller. Elevene skal bruke en excel 
mal, der de bryter ned prosjektet i aktiviteter. Deretter 
skal de angi estimater i form av usikkerhetsintervaller 
for hver aktivitet. 

Midt i prosjektet og etter at 
prosjektet er ferdig skal de i en 
erfaringsrapport evaluere sine 
estimater. 

Dårlig 

12 Elevene gir estimat i et prosjekt - Etter prosjektets gjennomføring Middels 
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Skole Undervisningsmetode Hovedpunktene i estimeringsundervisningen Testing av elevenes kunnskaper 
innen estimering 

Hvor godt 
skikket elevene 
er til å estimere 
etter fullført kurs 

de skal gjennomføre 
(estimatene lages vha ms-
project). 

lager elevene en prosjektrapport 
(hvor de blant annet evaluerer 
sine estimater). 

13 Tavleundervisning og i prosjekt Beregne forbruk av ressurser (inkl. tid) er veldig 
vanskelig. Erfaring må til. 

I forbindelse med å sette opp en 
prosjektplan på en prøve 

Dårlig 

14 Tavleundervisning og i prosjekt Ta for seg delemner og estimere ekspertbasert tid. I prøve Dårlig 
15 I prosjekt Lærer om tidsplaner (gantdiagramer). Elevene setter opp 

et diagram i excel eller word estimerer ukesverk for 
prosjekt de skal gjennomføre. 

Nei Dårlig 

Tabell 13 Resultater fra studien av den videregående skole – del 2



Vedlegg 8 
Resultater fra studien av høyere utdanningsinstitusjoner 
 
Tabell 14 Resultater fra studien av de høyere utdanningsinstitusjonene – del 1 
og 
Tabell 15 Resultater fra studien av de høyere utdanningsinstitusjonene – del 2 
 
 



Studiested Fagets navn Antall 
studenter 

Tid brukt på 
estimering 

Kontekst Lærers mening 
om viktigheten 
av estimering 

Bok 

1 Systemutvikling 253 2 t Utviklingsmetoder Viktig [28] 
1 Utvikling av store 

programsystemer 
118 3-4 t I forbindelse med undervisning i prosjektstyring og til støtte i 

gjennomføring av obligatorisk prosjektoppgave 
Viktig [29] 

2 System- og program-
utviklingsmetoder 

- - - - - 

3 Systemutvikling 30 1 t - Viktig - 
4 Utvikling av 

datasystemer 
12 4 t Som del av systemutviklingsprosessen Middels [28] 

5 Systemutvikling - - I forbindelse med systemutviklingsmodeller og 
prosessrammeverk. Gjennomgår fossefall, inkrementell, 
evolusjonær, spiral, rup og xp og i den forbindelse trekkes 
utfordringer med hver av modellene frem. 

- [29] 

5 Kvalitetssikring og 
programvare 

- - Estimering og måling - [29] 
og 
[30] 

6 - 32 2-3 t Planlegging, budsjettering, risikostyring og prosjektevaluering - [31] 
7 Systemering II - - Prosjektplaner og fremdriftsplaner - [29] 
7 Prosjektarbeid - - - - [32] 
8 Prosjektrettet 

systemarbeid 
90 20 min forelesning + 

prosjektarbeid 
Prosjektstyring - [33] 

8 Programvarekvalitet - - - - - 
9 Prosjektstyring - - Prosjektplanlegging - [33] 
9 Strategisk bruk av IT - - Det flettes inn i deler, særlig i tema strategiske valg mhp. 

systemanskaffelse (egenutvikling/ standardsystem) og 
gevinst/effetktivitet/lønnsomhetsbetraktninger, 

- - 

10 - 50 1-3 t  Isolert, og ifbm risikohåndtering (forelesning og praktiske 
oppgaver + diplomprosjekt) 

Svært viktig [12] 

11 Tverrgående 
prosjekter 

  Prosjektstyring  [33] 

12 Systemkonstruksjon 22 1 undervisningstime 
+ prosjektarbeid 

Systemkonstruksjon i større prosjektgrupper (5-25 personer) Viktig [29] 

13 - - 3 t - - - 

Tabell 14 Resultater fra studien av de høyere utdanningsinstitusjonene – del 1 
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Studiested Fagets navn Hovedpunkter Testing av studentenes 

kunnskaper innen 
estimering 

Hvor godt skikket er 
elevene til å estimere 
etter kurset 

1 Systemutvikling Årsaker til estimeringsavvik, usikkerhet til estimater og gode 
estimeringsprosesser. 
 
Eksperiment som viste studentene at de hadde sterk undervurdering av 
usikkerhetene ved estimering 

Ja Dårlig 

1 Utvikling av store 
programsystemer 

Årsaker til estimeringsavvik, usikkerhet til estimater og gode 
estimeringsprosesser. 
 
Det gjennomført eksperiment som demonstrerer hvordan man blir påvirket 
av ankerverdier og hvilken innvirkning insitament hadde på estimeringen + 
som del av obligatorisk oppgave skal studentene reflektere over årsaker til 
gode/dårlige estimater. 

Ja Middels 

2 System- og program-
utviklingsmetoder 

Bryte systemet ned i passende biter, og estimere for hver del. Legger vekt 
på viktigheten av erfaringer. Underviser Lichtenberg-metoden. Metoden 
brukes i flere øvingsoppgaver inklusive semesteroppgaven. 

- - 

3 Systemutvikling - Nei Dårlig 
4 Utvikling av 

datasystemer 
Ririkoanalyse, enkle estimeringsmetoder og at estimering oppstår i møtet 
mellom kunde, leverandør, person og historiske data. 

Obligatoriske oppgaver 
og eksamen 

Godt 

5 Systemutvikling Ekspertestimering, analogibasert estimering og algoritmiske 
estimeringsmetoder. 

- - 

5 Kvalitetssikring og 
programvare 

Temaer: 
-Hva skal man estimere? 
-Utgangspunkt for målinger 
-Estimering ved nedbryting på funksjoner 
-COCOMO i detalj 
-Putnam i grove trekk 

- - 

6 - Forteller om funksjonsanalyse som en dekomposisjonsteknikk for 
estimering og senere om algoritmiske estimeringsmodeller (Walston & 
Felix, Halstead og COCOMO). Disse tilnærmingene til estimering fremstår 
som foreldede og upresise. Forteller om Donald Reifners utvikling av en 
estimeringsmodell for utvikling av web-baserte systemer, som blir 
beskrevet som en bedre modell for nåtidens systemutvikling. Til slutt sies 
litt om forholdet mellom antall arbeidende på et prosjekt og et prosjekts 
varighet. 

- - 
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Studiested Fagets navn Hovedpunkter Testing av studentenes 
kunnskaper innen 
estimering 

Hvor godt skikket er 
elevene til å estimere 
etter kurset 

7 Systemering II Undervises ingen metoder. Det “tas ut av luften” eller baseres på erfaring. - - 
7 Prosjektarbeid  - - 
8 Prosjektrettet 

systemarbeid 
Elevene gjennomfører prosjektarbeid, hvor de får veiledning og 
kommentarer til estimatene, men estimering er ikke primært fokus 
 
Relatert til estimering står det at prosjekter bør deles opp og estimeres bit 
for bit. Forteller at usikkerheten i estimater er større i tidligere faser i 
prosjekter. Foreslår at estimering foregår basert på erfaringer. Foreslår noen 
vanlige feil ved estimering (glemmer aktiviteter, har for dårlig kunnskap 
om oppgaven, mangler erfaringstall, for grov definisjon av aktiviteter, 
estimerer for å selge, glemmer å justere for spesielle forhold i prosjektet, 
glemmer å spørre den som skal utføre oppgavene, erfaringer oppbevares 
ikke til senere bruk). 

- - 

8 Programvarekvalitet - - - 
9 Prosjektstyring - - - 
9 Strategisk bruk av IT - - - 
10 - Utregning av funksjonspoeng basert på modeller (ujusterte og justerte). 

 
Hvordan estimering inngår i ”risikoformelen”, dvs behovet for minst en 
kvantitativ variabel for å kunne bruke risikohåndtering på en fornuftig 
måte. 
Estimering synes å ha en ganske høy inngangsterskel. Det er lett å forstå, 
men vanskelig å gjøre. Krever mye praksis for å bli meningsfull. 

Ja - 

11 Tverrgående 
prosjekter 

Gis en innføring i prosjektstyring, men dette faget gir ingen innføring i 
ulike estimeringsmetoder. 

- - 
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Studiested Fagets navn Hovedpunkter Testing av studentenes 
kunnskaper innen 
estimering 

Hvor godt skikket er 
elevene til å estimere 
etter kurset 

12 Systemkonstruksjon Jeg nevnte vel algoritmisk kostnadsestimering (COCOMO 1 eller 2) og 
hvilken erfaring som lå i dette mht. utforming av kode. Litt om 
erfaringsbaserte estimeringer, men ikke slike ting som  funksjonspoeng o.a. 
Min følelse er at disse egner seg bare for enkelte typer program, program 
der skjermbilder og databaseaksesser er det vesentligste. 
 
Hvordan teori om estimering kan brukes til å motivere struktur på 
programvare. Eksempel i enkel algoritmisk kostnadsmodell med kost k gitt 
som en faktor f basert på linjer kildekode l, med en eksponent e>1:  
k = f * (l**e) 
Gitt f=1 og e=1,1. Et problem som løses  
a) av et program på 10000 linjer versus 
b) av 100 prosedyrer (hver på 100 linjer) og et hovedprogram på 100 
linjer som kaller hver av prosedyrene 
 
ka = 10000**1,1      = 25118 
kb = 101 * 100**1.1 = 16007 
 
Dvs. at oppsplitting i prosedyrer lønner seg. 

Ja, Eksamen Dårlig 

13 - - - - 

Tabell 15 Resultater fra studien av de høyere utdanningsinstitusjonene – del 2 



Vedlegg 9 
Oppsummering av innholdet i bøkene som ble brukt i undervisningen 
ved den videregående skole og ved de høyere utdanningsinstitusjonene 
 
Bøker brukt ved høyere utdanningsinstitusjoner 
Navn: Software Engineering (6th edition) 
Forfatter: Ian Sommerville [29] 
Utgivelses år: 2001 
ISBN: 0-201-39815-X 
Forlag: Addison-Wesley 
Brukt ved: 5 kurs 
Boken gir en innledning til estimering og usikkerhetene ved et estimat. Beskriver måter å 
måle produktivitet/størrelsen på software, ved å telle kodelinjer, funksjonspoeng og 
objektpoeng, og diskuterer styrker og svakheter ved hver av metodene. Videre nevnes litt om 
analogibasert estimering, før fokuset legges på algoritmiske estimeringsmetoder. 10 sider 
brukes på beskrivelse og diskusjon av COCOMO. 
 
Navn: Rapid development 
Forfatter: Steve McConnell [12] 
Utgivelses år: 1996 
ISBN: 1-55615-900-5 
Forlag: Microsoft Press 
Brukt ved: 1 kurs 
Legger vekt på årsaker til tidsoverskridelser og hvordan disse kan unngås. Foreslått 
estimeringsprosess: Estimer størrelse (LOC eller FP), estimer ”man months” og estimer 
tidsplaner. Oppgi gjerne disse estimatene i tidsintervaller. (Gir en kjapp forklaring av FP). 
Ledelsens eller kundens press på korte leveringstider presenteres som en av de vesentligste 
grunnene til dårlig kvalitet, tidsoverskridelser og forlenget utviklingstid i forhold til ideell 
utviklingstid. Gir en del ideer til hvordan man bør håndtere ledelsen og kunder i slike 
situasjoner. Essensen ligger i å få godkjennelse for estimater oppgitt i intervallform (fremfor 
presise datoer), som gjøres mer presist gjennom hele prosjektet. Da får man en positiv 
utvikling gjennom prosjektet ettersom estimatene blir mer og mer presise. I stedet for at 
overskridelsene blir større og større. Et helt (30 sider) kapittel er dedikert til å diskutere 
ulempene med overoptimisme og hvordan man bør håndtere tidspress. 
 
Navn: Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse 
Forfatter: Harald Westhagen [33] 
Utgivelses år: 2002 
ISBN: 82-05-30539-0 
Forlag: Gyldendal 
Brukt ved: 3 kurs 
Estimering diskuteres i et kapittel om planlegging av prosjekter. Estimering presenteres som 
den viktigste og vanskeligste delen av planleggingen. Det blir beskrevet litt om nedbryting av 
prosjekter (ad hoc og hierarkisk - wbs) og hvor viktig dette er, sammen med god forståelse for 
aktivitetene man kommer frem til, for å få best mulige estimater. Deretter kommer et 
underkapittel (på en side) om estimering, hvor analogibasert estimering beskrives som en god 
tilnærming. Viktigheten av å dokumentere erfaringsdata presiseres. I påfølgende underkapittel 
beskrives hvordan aktivitetene kan settes sammen som Gantt-diagram, milepelsplan eller 
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nettverksplan for å vise fremdriften i prosjektet. Senere i boka brukes 4,5 sider på beskrive 
Lichtenberg (1990) sin metode for å gjøre skjønnsmessige vurderinger. 
 
Navn: Systemutvikling – fra kjernen og ut, fra skallet og inn 
Forfatter: Gerhard Skagestein [28] 
Utgivelses år: 2002 
ISBN: 82-76-34503-4 
Forlag: Høyskoleforlaget 
Brukt ved: 2 kurs 
Forteller om systemutvikleres dårlige resultater fra estimering og om gir en god innføring i 
mange problemer med estimering. Kategoriserer estimeringstilnærminger som hhv eksplisitt 
analogi (direkte sammenligning med tidligere aktiviteter som grunnlag for estimering), 
fremskriving (gjør litt av prosjektet og estimer resten på grunnlag erfaringer fra det du nylig 
har gjort), kalkylemodeller (estimater gis av formler) og ekspertvurderinger (estimering 
foretas av menneskelig ekspert). Beskriver funksjonspoeng som en av kalkylemodellene, men 
forteller at denne ikke nødvendigvis gir bedre resultater enn ekspertestimering. Forteller om 
noen prinsipper for bedre estimering og hvordan risikostyring hører sammen med estimering. 
 
Navn: Software Quality 
Forfatter: Joc Sanders og Eugene Curran [30] 
Utgivelses år: 1994 
ISBN: 0-201-63198-9 
Forlag: Addison-Wesley 
Brukt ved: 1 kurs 
Presisjon i estimater nevnes kort som et mulig kvalitetsmål. Senere i boken beskrives 
estimering som en nøkkel aktivitet i prosjektstyring. Estimering foreslås det at gjøres ved å 
bryte ned prosjektet i aktiviteter, som det skal bli lettere å estimere. Det foreslås å bruke 
WBS. 
 
Navn: Project Management in Practice 
Forfatter: Samuel J. Mantel, Jack R. Meredith, Scott M. Shafer og Margaret M. Sutton [31] 
Utgivelses år: 2001 
ISBN: 0-471-37162-9 
Forlag: John Wiley & Sons, USA 
Brukt ved: 1 kurs 
Boken handler om prosjektledelse uavhengig av prosjekttype (altså ikke spesifikt om it-
prosjekter). I forbindelse med oppstart av prosjekter presiseres det at estimater ikke må gis for 
tidlig og uten tilstrekkelig kjennskap til prosjektet som skal gjennomføres. I boken foreslås 
det å ordne alle aktiviteter i en ”action plan”, som er en mal for å beskrive viktige tidspunkter 
i et prosjekt og aktivitetenes estimerte varighet og rekkefølge aktivitetene må gjennomføres i. 
I et kapittel om budsjettering i prosjekter beskrives top-down og bottom-up 
estimering/budsjettering. Videre beskrives hvordan kostnader kan beregnes/regnes ut på 
bakgrunn av tidsestimater og timepris. Det beskrives litt om menneskers læringskurver og 
hvordan man kan beregne hvor mye raskere prosjektdeltagere kan forventes å arbeide 
ettersom oppgavene blir mer ”mekaniske” for de. Det fortelles om hvordan man etter et 
prosjekt kan finne om man har biaser (skjevheter) i estimatene sine. Videre beskrives det 
hvordan uforutsette hendelser kan påvirke tid og kostnader i prosjekter. Under en del om 
risikostyring foreslås det at man for alle identifiserte risikoer estimerer tidspåvirkningen 
denne kan ha. I et kapittel om å sette opp tidsplaner i prosjekter beskrives PERT og CPM 
nettverk og Gantt-diagrammer og hvordan man ut fra disse finner kritiske stier og slakk. 
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Deretter beskrives hvordan dette støttets i MS Project. Det gis en beskrivelse av 
konfidensintervaller, konfidensnivåer og varians, og hvordan dette støttes i MS-Excel. Videre 
vises det hvordan man kan gjøre simuleringer av prosjektgjennomføringer (i forhold til 
tidsbruk) i MS-Excel. 
 
Navn: Prosjektstyring 
Forfatter: Peter Hobbs [32] 
Utgivelses år: 2000 
ISBN: 82-7772-163-3 
Forlag: IDG Norge Books 
Brukt ved: 1 kurs 
Foreslår å begynne med DBS og WBS som brainstorming på posti-its lapper, for så å sortere 
og ordne disse. Estimer tidsbehov for hver av aktivitetene og finn ut hvilke aktiviteter som 
avhenger av hverandre. Presiserer et skille mellom jobbtid – tiden som trengs for å utføre en 
oppgave – og medgått tid – tiden som brukes, medberegnet forstyrrelser. Foreslår å oppgi 
estimater som optimistisk, sannsynlig og pessimistisk tid. Forteller litt om beregning av slakk. 
Foreslår under risikostyring at man skal vurdere om risikoene kan påvirke tidsbruken i 
prosjektet. Det sies litt om hvordan planene kan presenteres. Her gis en kort gjennomgang av 
Gantt-kart og histogrammer. Til slutt i boken er det et kapittel om prosjektevaluering, hvor det 
foreslås at man skal evaluere hvordan tidsplanen holdt og hva ”vi har lært om det å sette 
tidsskjema”. 
 
Bøker brukt ved den videregående skole 
Navn: Systemutvikling 
Forfatter: Tove Elisabeth Holmstedt, Viggo Weiseth og Per Einar Bjune [34] 
Utgivelses år: 1996 
ISBN: 82-7802-036-1 
Forlag: Økonomiforlaget 
Brukt ved: 1 skole 
Boken innleder temaet med eksempler på kostnadsoverskridelser i offentlige it-prosjekter. Det 
gis en beskrivelse og forklaring av Gantt-diagrammer, før det vises et eksempel på et laget i 
MS-Project. Videre beskrives det hvordan Gantt-diagrammer kan brukes til å følge med på 
progresjonen i prosjektet. I forbindelse med konstruksjon av Gantt-diagrammer foreslåes det å 
finne hvilke aktiviteter prosjektet skal bestå av og stipulere varigheten til disse. Videre i 
utviklingen av Gantt-diagrammer foreslås det at man finner ut hvilken rekkefølge aktivitetene 
skal utføres i. 
 
Navn: Systemutvikling, Informasjonsteknologi Modul 2A 
Forfatter: Erik Kolderup og Edgar Bostrøm [35] 
Utgivelses år: 1998 
ISBN: 82-05-26042-7 
Forlag: Gyldendal 
Brukt ved: 14 skoler 
I boken beskrives avhengigheter mellom aktiviteter og det vises hvordan disse i mindre 
prosjekter kan presenteres i en tabell. I større prosjekter foreslås det å bruke 
prosjektstyringsverktøy, hvorpå det vises et eksempel på et Gantt-diagram i MS Project. 
Videre forklares begrepet kritisk vei og det vises hvordan PERT-diagrammer kan brukes for å 
finne kritisk vei. Deretter beskrives slakk og utregning av slakk. Til slutt forklares milepæler 
og hvorfor og hvordan prosjekter deles opp i milepæler. 
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Boken har også et nettbasert tillegg. Gyldendal presenterer dette nettstedet som kjernen i 
læreverket. Her gis det forslag til hvordan elevene kan tilnærme seg innholdet i de enkelte 
kapitlene og innholdet i teoriboken utdypes og eksemplifiseres. Videre inneholder nettstedet 
det de kaller for kontrolloppgaver, arbeidsoppgaver og temaoppgaver. Kontrolloppgavene er 
oppgaver som tar kort tid å gjennomføre, og besvares ved avkrysning på rett svaralternativ. 
Arbeidsoppgavene krever en større arbeidsmengde enn kontrolloppgavene, men bør kunne 
løses på få timer. Eksempel på arbeidsoppgave kan være å lage en aktivitetsplan for et 
prosjekt, hvor alle aktivitetene er definert. Temaoppgavene er større oppgaver som egner seg 
godt som prosjektarbeider. 
 
Navn: Project 98 
Forfatter: Rune Kjelvik, Erik Kolderup og Jon Gunnar Pettersen [36] 
Utgivelses år: 2000 
ISBN: 82-05-26369-8 
Forlag: Gyldendal 
Brukt ved: 5 skoler 
Boken gir en innføring i prosjektarbeid, hvor avhengigheter mellom aktiviteter, kritisk vei, 
slakk, utnyttelse av ressurser, oppfølging og rapportering av tidsforbruk, milepælplanlegging 
og Gantt- og PERT-diagrammer diskuteres og forklares. Videre beskrives hvordan dette 
brukes, utvikles og støttes i MS-Project. Boken beskriver også noe som blir kalt for ”hva-
skjer-hvis-analyse”. ”Hva-skjer-hvis-analyse” er en enkel form for risikosimulering, som i 
hovedsak består av å se hva som skjer hvis sluttdatoene for forskjellige aktiviteter blir endret. 
Senere beskrives ressursplanlegging av arbeidskraft og tilordning av timepris for ressursene. 
Dette gir en basis for hvordan MS-Project regner ut kostnadene for et prosjekt. 
 
Boken legger opp til prosjektplanlegging basert på bryte prosjektet opp i aktiviteter, for så å 
anslå nødvendig tidsforbruk for hver av aktivitetene og finne en fordelaktig rekkefølge å 
utføre aktivitetene i. Ut fra dette kan MS-Project gi estimert varighet for prosjektet. MS-
Project legger altså opp til en bottom-up tilnærming til estimeringen. 
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Vedlegg 10 
Artikkel 
 
Tittel: A Survey on Software Estimation in the Norwegian Industry 
 
Forfattere: Moløkken-Østvold, Jørgensen, Tanilkan, Gallis, Lien og Hove [3] 
 
Journal: METRICS 2004 
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Vedlegg 11 
Artikkel 
 
Tittel: Does Use of Development Model Affect Estimation Accuracy and Bias? 
 
Forfattere: Moløkken-Østvold, Lien, Jørgensen, Tanilkan, Gallis og Hove [4] 
 
Journal: PROFES 2004 
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Vedlegg 12 
Rapport 
 
Tittel: Project Estimation in the Norwegian Software Industry – A Summary 
 
Forfattere: Moløkken-Østvold, Jørgensen, Tanilkan, Gallis, Lien og Hove [5] 
 
Presentert: Simula Research Laboatory, den 3 mars 2004 
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