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Istedet for den skisserte individuelle innleveringen (oblig 3) med sammenligning av prosjekter kan dere 
velge følgende opplegg med fokus på pensum-litteraturen. Enten: 

a) Dersom du er forhindret fra å delta på seminartimene den 17 og 24. november: Individuell skriftlig 
innlevering med svar på de nedenstående spørsmålene 

eller: 

b) Ingen individuell innlevering, men frammøte i seminartimen både 17. og 24.november hvor man 
har lest de artiklene som skal diskuteres på forhånd, bidrar aktivt i gruppediskusjonen, og hvor 
gruppen som helhet leverer utfylt skjema (besvarte spørsmål i stikkords-form) 

 

17. november 2011: gjennomgang av case-artikler: 

Les følgende fem artikler: 

Rolland og Monteiro (2002): “Balancing the Local and the Global in Infrastructural Information Systems”.  

Hanseth, Jacucci, Grisot og Aanestad (2007): “Reflexive integration in the development and implementation of an 
electronic patient record system”.  

Hepsø, Monteiro og Rolland (2009): “Ecologies of eInfrastructures  

Hanseth og Braa (2000): “Who’s in Control? Designers, Managers –or Technology? Infrastructures at Hydro”.  

Hanseth og Lundberg (2001): “Designing Work Oriented Infrastructures”.  

 

SPØRSMÅL : 

Hva slags ”historie” har forfatterne presentert? (hva er plottet? Er det snakk om for eksempel nyutvikling, 
endring, ’opprydning’ eller lignende? Hva skjedde, hvordan gikk det?) 

Mange slike fortellinger er innom mange temaer og problemstillinger, og det kan være vanskelig å forstå 
hvilke som er mest sentrale. Prøv å formulere kjerne-problematikken som forfatterne løfter fram. (Hint: se 
på tittel, abstract, og oppsummering for å finne hva de selv ser på som viktigste poeng) 

Hva slags type kompleksitet ser dere i historien? Hvor stammer den fra? (for eksempel fra heterogenitet i 
brukere/bruksbehov, fra installert base, fra ytre, ’politiske’ prosesser, fra prosjekthåndteringen i seg selv, 
fra tekniske avhengigheter/koblinger man ikke var klar over, fra konsekvenser man ikke overskuet på 
forhånd, el. …. ? 

Hvordan vil dere karakterisere strategien(e) som er brukt? Hva førte de til? Hvordan stemmer de overens 
med hva informasjons-infrastruktur-teori anbefaler (’kultivering av installert base’)? 

 

 



24. november 2011 - KONSEPTUELLE ARTIKLER: 

Svar på spørsmålene knyttet til disse artiklene: 

Hanseth og Aanestad (2003): “Design as Bootstrapping. On the evolution of ICT networks in health care”.  

Hva slags problematikk er “bootstrapping” et svar (løsning) på? De tre casene i artikkelen illustrerer ulike 
vekst-strategier for IKT-løsninger i helsesektoren, trekk fram de viktigste forskjellene mellom disse 

eksemplene.  

 

Braa, Hanseth, Heywood, Mohammed og Shaw (2007): “Developing health information systems in developing 
countries: the flexible standards strategy”  

Forfatterne lanserer begrepet “fleksible standarder”. Er ikke det en selvmotsigelse - hvordan kan en 
standard både være fleksibel og samtidig strukturere? Finn eksempler på fleksible standarder. Hva er en 

’gateway’? Hva mener de med vertikal og horisontal modularisering (s.17).  

 

Hanseth og Lyyttinen (2010) “Theorizing about the design of Information Infrastructures: design kernel theories 
and principles” 

Forfatterne analyserer hvordan Internett vokste fram uten at man på forhånd visste eller hadde bestemt 
hvor stort og mangfoldig det skulle bli. De trekker fram eksempler på strategier som ble brukt i denne 

prosessen og som var vel-egnet til å håndtere dynamisk kompleksitet. De trekker et skille mellom ”the 

bootsstrap challenge” og ”adaptability challenge” – hva forstår dere med disse? Beskrive kort de fem 
prinsippene for å møte disse to utfordringene. 

 

Ciborra (2000): “A critical review of the Literature on the Management of Corporate Information Infrastructures”.  

Ciborra polemiserer mot klassiske ledelses-tilnærminger til IKT, som har fokusert på ’strategic 

alignment’, (dvs. å skape samsvar  mellom forretnings-strategi og IT-strategi). Spesielt retter han kritikk 

mot Weill og Broadbent, som snakker om ’IT portfolio management’ og mener at IT bør styres strategisk, 
akkurat som en investerings-/aksje-portefølje. Hva er hovedpoenget i kritikken til Ciborra? Hvordan 

skiller informasjons-infrastruktur-teori seg fra disse klassiske ledelses-tilnærmingene? 

 

Star og Ruhleder (1996): “Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information 
Spaces”  

Star og Ruhleder diskuterer informasjons-infrastrukturer på en annen måte enn Hanseth og Lyytinen. Gå 
gjennom og forklar begrepene som brukes på s. 113. 


