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Hvorfor er tidsbruk høyreskjevt? 
•  Minimum tid er null, mens maksimum tid er så å si uendelig 
•  Uflaks øker mulighetsrommet for mer uflaks, men flaks minker 

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

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

Avhengigheter ved tidsbruk 
•  “Påslags-aktiviteter” 

– Administrasjon som 20% av 
utviklingskostnad er en multiplikativ 
avhengighet 

– Varighetsstyrte påslag 
•  “En ulykke kommer sjelden alene” 

– Problemer relatert til underestimering (og 
urealistiske planer) korrelerer med 
problemer relatert til lav kompetanse hos 
leverandør 
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Anta at vi har Prosjekt X 
•  BASISAKTIVITETER: 10 utviklings-aktiviteter der alle har 

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

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

Fordelingene  
(lognormale, høyreskjeve) 

Basisaktivitet Påslag
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Naïv estimering:  
Summer mest sannsynlig tidsforbruk 

Naïv addering 
•  SUM BASIS 

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

–  5 x 0.2 x SUM BASIS = 100 tv 
•  SUM TOTAL (kalles “deterministisk” basisestimat i KS-

ordningen) 
–  100 tv + 100 tv = 200 tv 

•  Gir sterk underestimering!  
•  Kun 2.5% sannsynlig å bruke 200 tv eller mindre! 

Summen av mest sannsynlig er langt fra 
den mest sannsynlige summen 
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“Korrekt” addering av fordelinger 
(uten avhengigheter) 

Sum fordelinger: 
uten avhengigheter 

Urealistisk. Relativt symmetrisk, lite høyreskjevt. 
Årsak: Sentralgrenseteoremet, + uten avhengigheter

P10 = 215 (-13% av mest sanns.) 
Mest sannsynlig = 246 
P50 (median) = 250 
Forventingsverdi (mean) = 251 
P85 = 282 
P90 = 290 (18% av mest sanns.) 
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Summering uten avhengigheter er det som typisk skjer 
når IT-prosjekter blir analysert i KS-ordningen! 

Beregnet p10 og p90 ut fra angitte p50 og p85-estimater for seks 
ulike IT-prosjekter som har gjennomgått KS2.  

(antatt log-normal fordeling) 
 
 
 
 
 

Prosjekt p10 p90 Høyre-
skjev? 

A 
(stoppet) 

-52%  
(av p50) 

+52%  
(av p50) 

NEI 

B -22% +19% NEI 
C -13% +15% NEI 
D -24% +24% NEI 
E -14% +16% NEI 
F -12% +15% NEI Eksempel:

Fordeling for Prosjekt F 

“Korrekt” addering av fordelinger 
(med påslagsavhengigheter, 

uten korrelasjoner) 
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Sum fordelinger: 
med påslagsavhengigheter 

P10 = 220 (opp fra 215) (-17% av mest sanns.) 
Mest sannsynlig = 265 (opp fra 246) 
P50 (median) = 284 (opp fra 250) 
Forventingsverdi (mean) = 288 (opp fra 251) 
P85 = 345 (opp fra 282) 
P90 = 361 (opp fra 290) (36% av mest sanns.) 

Stor økning! Og nå blir fordelingen høyreskjev!
14% økning på p50 og 22% økning på p85

Hva hvis vi i tillegg legger til 
korrelasjoner? 

Antar: 50% korrelasjon mellom:
•  A1 og A2, 
•  A1 og A3
•  A2 og A3.
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Sum fordelinger: 
med påslagsavhengigheter og korrelasjoner 

P10 = 213 (ned fra 220) (-20% av mest sanns.) 
Mest sannsynlig = 265 (samme) 
P50 (median) = 284 (samme) 
Forventingsverdi (mean) = 288 (samme) 
P85 = 351 (opp fra 345) 
P90 = 371 (opp fra 361) (40% av mest sanns.) 

Øker kun “variansen” – men dermed blir p85 høyere
0% økning på p50 og 3% økning på p85

Diskusjonstema 
•  Mange store problemer med usikkerhetsanalysene 

–  Input som min-maks intervaller basert på 
”ekspertvurderinger” er trøblete … (ref. Steins 
presentasjon) 

–  Svært få (om noen) klarere å addere slik at 
sumfordelingen blir realistisk (selv ikke i KS2-
analysene) 

•  Er dette for vanskelig? 
•  Hvorfor modelleres ikke avhengigheter som er helt 

opplagte? (f eks påslagsfaktorer) 


