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Systemutvikling og prosjektstyring i staten 
Realisering av gevinster 

Temaer:
 IS og systemutvikling –ulike perspektiver og tenkemåter 
 Systemutvikling og  organisasjonsutvikling 
 Prosjekt-styring og gevinstrealisering

Litteratur
 Difi: Prosjektveiviseren.
 Skagestein, G., Systemutvikling – fra kjernen og ut, fra skallet og inn, 

Høyskoleforlaget 2002, Kap. 1 - 4 (105 s).
 Flak (2012) Gevinst-realisering og offentlige investeringar. Kap 1, 7 

Anbefalt lesning 
 Avison & Fitzgerald, kap. Kap. 1-3, 20-24
 Dahlbom & Mathiassen, kap.1-3, 
 Jansen og Schartum (2008), kap. 5-7.

Kort om pensumstoffet, 
viktige elementer 

 Skagestein , kap. 1- 4 – noen stikkord 
 Informasjonssystemer (IS),modell av virkeligheten, deres livssyklus,  forhold 

mellom IS og arbeidets organisering (teknisk og sosialt system), 
systemutvikling (SU) - nødvendig med ulike perspektiver 

 Fasene i SU-prosjektet, (Analyse, utforming, realisering, drift/vedlikehold, 
videreutvikling, avvikling ), forhold mellom utvikling av produktet (et IS) og 
styring av utviklingsprosjektet (planlegging, ledelse regulering)

 Systemutviklingsstrategier: analytisk , (topp-styrt utvikling) versus 
eksperimentell (nedenfra, prøving og feiling etc.) 

 Systemutviklingsmetoder (fossefallsmetoder: analytisk,.. versus inkrementelle 
metoder: eksperimentell, prototyping..

 Plattformer, programmeringsspråk (lavnivå, høynivå, og arkitektur: moduler 
og lagdeling) 
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https://www.prosjektveiviseren.no/
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Store IKT-prosjekter i staten: Samspill mellom 
teknologi, organisasjon og regelverksutvikling

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er ansvars- og arbeidsdelingen klar nok ?
 Er kunnskap og kompetanse på ulike nivåer tilstrekkelig?
 Og hva slags kompetanse er det behov for 

Politiske og rettslige endringer 

Teknologi/
IKT-utvikling

Organisatoriske og 
administrative 

endringer 
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Tradisjonell systemutviklingslivssyklus –

Faser i systemutviklingsarbeidet: et teknologisk perspektiv

 Forstudie - Foranalyse : 
 Problem – og mulighetsanalyse - avdekke problemer mm

 Systemavgrensning og behovsanalyse
 Se systemet utenfra og klarlegge behov og rammer : tekniske, 

organisatoriske, økonomiske, juridiske, sikkerhet

 Systemanalyse -> kravspesifikasjon 

 Systemutforming : (design/konstruere) 

 Realisering og implementasjon

 Bruk og drift , 

 Videlikehold og videreutvikling 

 Avvikling
I hvilken grad er denne tenkemåten relevant for utvikling av  ulike 
typer IS ?
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Spiral-»modellen»- skjematisk skisse 

Fastlegge mål 
og rammer

Vurdere alternativer, 
risikovurderinger

Planlegge neste fase Utvikle neste produkt 

Analyse
Risikoanalyser

Krav 
utforming

Vurdering 

Prototyping

Agile systemutvikling (SCRUM etc. ) kan betraktes som varianter 
innenfor dette rammeverket, se 

http://www.prosjektveiviseren.no/planleggingsfasen/smidig-i-planleggingsfasen
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Prosjektveiviseren :

DIFI’s anbefalte rammeverk for IKT-prosjekter 

Prosjektveiviseren (PV)  tilbyr et nettbasert 
veiledningsopplegg for gjennomføring av IKT-prosjekter i 
offentlig sektor. Prosjektveiviseren skal bidra til bedre 
planlegging, gjennomføring og samordning av offentlige 
IKT-prosjekter. http://www.prosjektveiviseren.no/

Konsept Gjennom-
føre

Planlegge Avslutte 
Overleverer, 
evaluerer 

Realisere 
gevinster 

NB: PV er et ikke en modell for systemutvikling, men et rammeverk for 
prosjekt-styring . Den kan også brukes ved f. eks. smidig SU (SCRUM etc.)

http://www.prosjektveiviseren.no/planleggingsfasen/smidig-i-planleggingsfasen
https://www.prosjektveiviseren.no/
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Viktige roller knyttet til store (IKT-) prosjekter er knyttet til 
styring, ledelse og oppgavefordeling

Prosjekteier Prosjekteieren er  «personen» (P-styret) som blir utpekt som 
overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål og leverer de forventede 
gevinster. Hvem som skal være prosjekteier, avhenger av prosjektet mål 
&fokus

Prosjektleder Prosjektlederen har myndighet og ansvar til å lede prosjektet 
og levere de produktene innenfor rammer som er definert av prosjektstyret.

Scrumleder [simidige utviklingsprosjekter]: . Scrumleder er ansvarlig for tilrettelegging av 
teamets arbeid for å levere produkter i henhold til sprintplan

Virksomhetsledelsen Virksomhetsledelsen er den overordnede ledelsen som 
finansierer og tildeler prosjektoppdraget. [...]

Gevinstansvarlig :Er den rollen i linjeorganisasjonen som har ansvaret for at 
prosjektets gevinster blir realisert. [...]

Linjeorganisasjonen : Linjeorganisasjonen er basisorganisasjon  hvor 
prosjektet har sitt mandat.  Overtar prosjektets leveranser ved prosjektslutt. 
[...] 7

8

SU-arbeidet-
faser i endringer i organisasjonen (OU)

(Prosjektveiviseren dekker ikke dette i særlig grad) 

Mens Prosjektveieviseren fokuserer på arbeidet i prosjekt-
organisasjonen, gjelder organisasjonsutviklingen dvs. endringer i 
linjeorganisasjonen, som må skje parallelt med prosjektarbeidet 

 Problemidentifisering &problemanalyse av nåværende organisering

 Fastsette mål og behov for endringsarbeid(styrt av politiske eller økonomiske 
hensyn)

 Beskrive (utforme) nødvendige organisatoriske endringer 

 Nye rutiner, prosedyrer, ansvars- og beslutningsstrukturer etc.

 Beskrive opplæringsbehov

 Realisere og gjennomføre endringene

 Iverksette endringer I arbeidsformer, roller og ansvars mm 

 Opplæring, motivasjon ,..

http://tmp.difi.no/prosjektveiviseren/bibliotek/rolle/prosjekteier
http://tmp.difi.no/prosjektveiviseren/bibliotek/rolle/prosjektleder
http://tmp.difi.no/prosjektveiviseren/bibliotek/rolle/scrumleder
http://tmp.difi.no/prosjektveiviseren/bibliotek/rolle/virksomhetsledelsen
http://tmp.difi.no/prosjektveiviseren/bibliotek/rolle/gevinstansvarlig
http://tmp.difi.no/prosjektveiviseren/bibliotek/rolle/linjeorganisasjonen
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Overordnet modell for planlegging og gjennomføring av IKT-prosjekter. 

Modellen viser samspillet mellom linjeorganisasjon og prosjekt.

Fra filosofi til praksis

Noen refleksjoner om perspektiver og 

arbeidsformer i et systemutviklingsprosjekt
(Dette er ikke direkte pensumstoff)   

10
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Informasjonssystemet som skal tas i bruk:  
“Kalkulator” eller  informasjonsbehandler og sosiale samhandling?

To grunnleggende ulike perspektiver: 

Utgangspunktet er Descartes mekanistisk 
systemforståelse

 Klar, eksakt og sann representasjon av 
verden 

 Verden er stabil 

 Reduksjonisme, gjentagbarhet/ 
forkastbarhet

 Verden oppfattes som en maskin - f eks. 
som byråkratier med formell 
arbeidsdeling og styring

Den logiske, analytisk “regne”- maskin
(arven fra Turing, von Newman)

Utgangspunkt i organisk,  dialektisk 

forståelse av virkeligheten’

 ’Verden’ må forstås som helheter  

kan bare beskrives ved fortolkning

 Virkeligheten er i stadig forandring -

uforutsigbar-

 Organisasjoner koordineres ved 

uformell, direkte interaksjon mellom 

medlemmene. 

Datamaskinen som medium for 

menneskelig samhandling

Datamaskiner, informasjon og virkeligheten

Datamaskinen : 
 Bygget på analytisk, mate-

matisk/logisk tenkemåte 
 Forutsetter at både data 

(informasjon) og 
prosedyre (algoritme) kan 
beskrives på  formalisert, 
entydig og presis form 

 Forandring er forutsigbare 
(følger «naturlover») 

Basert på arven fra 
rasjonalismen og tidlig 
naturvitenskap

Informasjon 
 Virkeligheten er 

opplevd, subjektiv og 
flertydig

 Hverken informasjon 
eller handlinger kan 
beskrives entydig og 
presist, men må for-
tolkes og beskrives på 
flere måter

 Forandringer er 
uforutsigbare  

Basert arven fra 
romantikken 

12

Den virkelige verden   

Verdens (utvikling) er 
resultat motsetninger 
(konflikter) : Life is a struggle

Hverken problemer eller 
løsninger kan identifiseres på 
forhånd, og endrer seg 
kontinuerlig

Motsetninger/konflikter 
kan ikke løses, men må 
håndteres gjennom 
forhandlinger  

Inspirert av tenkningen hos 
Hegel, Marx, Freud,.. 

Software engineering Sosioteknisk systemutvikling 



Systemutvikling og prosjektveiviseren
Arild Jansen , FINF 4011     06092018

7

13

Ulike tilnærminger i utviklingsarbeidet
Dahlbom og &Mathiassen  noe forenklet 

To ulike tilnærmingsmåter for systemutvikling:

 Konstruksjon = Software engineering
 Antar verden er stabil og problemområdet veldefinert

 En rasjonell, analytisk topp-down framgangs-måte, 

Eks: Basis programvare, (del av) rettslig informasjonssystem, 
særlig rettslige beslutningssystemer

 Evolusjon = Sosio-teknisk systemutvikling
 Realistisk, helhetlig virkelighetsforståelse, usikkerhet , problemene er 

uklare 

 Anvender eksperimentell strategi for systemløsning

 Bruker-orientering, prosessorientering og læring

Eks: Vanlige sluttbrukersystemer, sosiale medier…..

14

Systemutvikling som ’evolusjon’

Tar utgangspunkt i :

 Realistisk og helhetlig problemforståelse

 Omgivelsene er dynamiske og uforutsigbare  

 Flere mulige framgangsmåter

 Prototyping fram for fullstendige krav-spesifikasjoner:  
Prøving og feiling - usikkerhet

 Bottom-up-tilnærming

 Brukerorientering - brukerdeltagelse

 Vekt på prosessorientering og læring

Men også

 Mindre vekt på planlegging og utforming

 Mer vekt på prosjektledelse - samarbeid og koordinering

 Skrittvis utprøving og tilpasning av løsningen 
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E-Forvaltningsreformer i praksis. 
Hvilke gevinster får vi?

Pensumstoff: Flak  med flere, kap. 1, 7

Tema : 
 Fra visjoner til mål, resultater og effekter – hva snakker vi om 
 Hvilke mål skal vi oppnå og hvordan 
 Hvordan skal vi kontrollere at målene er nådd 

17

Fra visjon til mål til resultater til effekter.

Hvordan kommer vi dit? 

Hvordan unngå at utilsiktede negative effekter og uønskede effekter 
reduserer/forhindrer ønskede gevinster?

Visjoner Mål Resultater 

Tilsiktete 

Effekter = 

gevinster 

Utilsiktede 

effekter, både 

positive og 

negative 

Uønskede 

effekter 

(negative) 
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Prinsipper for gevinstrealisering

Prinsipp 1: IT har ingen verdi i seg selv; men gevinster kan realiseres 
når IT brukes effektivt og lar virksomheter gjøre ting på nye måter. 

Prinsipp 2: Gevinster av IT-investeringer er mer enn rasjonalisering

Prinsipp 3: Aktiv ledelse er nødvendig for å oppnå gevinster. 

Prinsipp 4: Det er den politiske og administrativ ledelses ansvar å 
realisere gevinster fra IT-investeringer.

Prinsipp 5: IT-prosjekter er også organisasjonsutvikling. 

Prinsipp 6: Alle prosjekter gir resultater, men ikke alle resultater er 
gevinster 

.    Arild Jansen. AFIN 
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Samordnet opptak som en langvarig reformprosess

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Politiske og rettslige endringer 

Teknologi/
IKT-utvikling

Organisatoriske og 
administrative endringer 

 Prosjektene innebar betydelig organisatoriske endringer i 
arbeidsdeling mellom læresteder og SO-sentralorg.

 Prosjektet var både styrt av og forutsatte endringer i lov og 
forskrift
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Samordna opptak - fra kaos til automatisert opptak

 Bakgrunn og hovedidéer for Samordna opptak
 Ett søknadsskjema – en saksbehandling og ett tilbud
 Felles- samordnet sentral og  desentralisert opptaksmodell 
 Tilrettelegge for (nær) automatisert opptak  
 Fleksibel modell som takler politiske reformer i utdanningssektoren 

 Rettslige utfordringer 
 Samordning av regelverket 
 Tilrettelegge for automatiserte fortolkninger og beslutninger 

 Tekniske hovedutfordringer
 Bygge ut en teknisk infrastruktur som understøtter samarbeid og 

fleksibilitet i saksbehandlertildeling
 Koding av opptaksregelverk - delautomatisering av saksbehandling
 Koding og automatisert kontroll av elektroniske vitnemål fra 

videregående skole
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Utviklingen av SO gjennom samspill mellom rettslige, tekniske 

og organisatoriske faktorer

Politiske og 
rettslige 
reformer

Teknologi

Organisatoriske og 
administrative 

endringer

 Tilrettelegging av regelverk 
for automatisering, 

 Felles U&H-lov 
 Harmonering av regelverket 
 Legitimering av elektronisk 

vitemål og opptak 
 Vedtak om nye 

skolereformer  
 Elektronisk vitnemål 
 Automatisert opptak

 Reorganisering av U&H sektor 
 Etablering av SO-prosjektet 
 Enhetlig opptakssystem.
 Økt politisk styring og 

myndighet

 Innføring av NOM-struktur og 
samarbeidsmodell

 Etablering av felles opptakskontor 
 Utvikling av felles teknisk og 

organisatorisk plattform


