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Organisering av systemutvikling i 

offentlig forvaltning

Forelesning, DRI3010, 27. oktober 2010 (første time)

Agenda

• Systemet og omgivelsene

• Hovedtrekkene i en systemutviklingsprosess

• Utviklingsprosessens plass i organisasjonen

• Viktig litteratur 

– Jansen og Schartum (2008), eForvaltning på norsk, kap. 5 

– Kjos, Bård (red.): Innføring i Informasjonsteknologi, om 

systemutvikling (kap. 7 i 5. utg, eller kap. 12 i 6. utg.) 

– DIFI om IKT-arkitektur: http://www.difi.no/ikt/it-arkitektur

– http://prosjektveiviseren.no

http://www.difi.no/ikt/it-arkitektur
http://www.difi.no/ikt/it-arkitektur
http://www.difi.no/ikt/it-arkitektur
http://prosjektveiviseren.no/
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kunnskaper om IKT-systemer og omgivelsene

Menneske/ 

maskin

Organisasjon,

Sosio-teknikk

Institusjoner, 

samfunn

Normer og 

regler

IT+Psykologi IT+Sosiologi IT+Statsvitenskap IT+Juss

Brukergrense-

snitt, hvordan

den enkelte 

forstår systemet

Bruken av 

systemet innen 

organisasjonen, 

gjensidig tilpasning

IT-bruk mellom 

virksomheter, 

verktøy for politikk, 

demokrati

Rettssikkerhet, 

personvern, 

krav til kvalitet,  

infosikkerhet… 

Design
Styring av 

systemutvikling
IT-politikk

Rettslige 

rammer 

Enkel ”livssyklus”: Fossefallsmodellen 
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Agil utvikling – ”timeboxing”
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Faser i Systemutviklingsarbeidet (SU) 

– den organisatoriske siden (OU)

• Problemidentifisering og problemanalyse (diagnose): 
– Fastsette mål for endringsarbeidet

• Klarlegge endringsbehov

• Beskrive (utforme) organisatoriske endringer
– Nye rutiner, prosedyrer, ansvars- og beslutningsstrukturer etc.

– Beskrive opplæringsbehov

• Realisere og gjennomføre endringene
– Opplæring, motivasjon ,..

• Igangsette ny organisasjonsform

Tradisjonelt organisasjonshierarki

Ledelse
(mål, strategi)

Mellomnivå 
(ressurstildeling, 

organisering, 
styring)

Operativt nivå, utøvende
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Linjeansvar

Et utviklingsprosjektets plass i 

organisasjonen

Ledelse
(mål, strategi)

Matrise:

”Oppgaver X personer”

Både folk fra ”linja”,

fra andre steder

i organisasjonen,

og eksterne
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Hvor hører utvikling og endring 

hjemme?

• Som oftest: Et eget prosjekt med ”noe frikobling” fra 

linjeorganisasjonen
– Like fullt ledelsens ansvar

• Prosjektorganisering:
– Tidsavgrenset

– Eget, spesifisert resultat

– Tildelte ressurser

• Problematiske sider ved prosjekter:
– Forholdet mellom interne og eksterne deltakere 

– Å avstå nøkkelpersoner i tilstrekkelig omfang (uten at ”daglig drift” 

blir skadelidende)

– Overføring av ansvar fra prosjekt til lineorganisasjonen etterpå

Utviklingsperspektiv vs. bruk

• Ofte pekt på som et ”suksesskriterium” at 

organisasjonen utvikles i tråd med systemutviklingen
– Jf. Skatteetatens FLID-prosjekt (og Statskonsults FASIT-prosjekt)

– Dette kan også ses på som en side ved sammenhengen mellom 

systemutviklingsperspektivet og bruksperspektivet

• Mister bruksorganisasjonen (”linja”) kontroll/makt ved at 

utviklingen foregår i et prosjekt?

• Kompetansestrid: Hvem (interne eller eksterne) er det egentlig 

som kjenner behovene best?

• Er utviklingsarbeidet primært faglig (innen forvaltningsorganets 

felt, eks. skatt, pensjon, studielån)?

• Eller må man se på systemutvikling og organisasjonsutvikling 

som egne spesialiseringer, som er ”minst like viktige”?


