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Jeg hadde bedre grep på tingene den 
gangen ”IS” var et engelsk ord som betød 
”er”. 
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Lars Groth 

Professor II/forsker ved Institutt for 
informatikk, UiO 2011- 

Professor II ved Ifi UiO 2007-2010 

Professor II i organisasjon og IT ved NTNU 
2000-2006 

Partner i Pharos AS 1992-2010 

ISI, Enator, Media Vision og Avenir 1980-1992 

Dr. oecon. 1997 ved Norges Handelshøyskole  

Magister i sosiologi 1977 ved UiO 

Arbeidsområder som konsulent: 
Kvalitetssikring og evaluering av prosjekter og 
systembruk 
Anskaffelser og kontraktsforhandlinger 
Systeminnføring 
Virksomhetsorientert IT-strategi  
Forretningsorientering av IT-funksjonen 
 
Særlig styrke: 
Kombinasjonen av teknologi- og 
organisasjonskompetanse  
 
Noen oppdragsgivere: 
Samferdselsdepartementet 
Bademiljøkjeden 
Agra-gruppen (Mills, Delikat, Foodmark, Stryhn) 
Kommunerevisjonen i Oslo 
Riksrevisjonen 
UDI 
Norges Bank 
Post- og teletilsynet 
Sykehusene i Buskerud 
SAS 

Etter endt utdannelse arbeidet Groth en kort periode ved Nylands Verksted og Prosjektstyring AS, før han 
begynte i konsulentbransjen. Han tok dr. graden på avhandlingen Building Organizations with Information 
Technology. I 1999 ga han ut ut boken Future Organizational Design (John Wiley & Sons) og i 2005 
“Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien” (Fagbokforlaget).  
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Moderne banker: 
Høyt automatisert, 

høy selvbetjeningsgrad 

http://www.komplett.no/img/p/400/332366.jpg�
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Moderne bilproduksjon 
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Nissan 
Tyneside fabrikkområde 
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Amadeus 

Ca. 350.000+ terminaler 
95 430 reisebyråer 
32 830 salgskontor for 
flyselskaper 
36 000 bilutleiekontorer 
 
250 websteder for 80 flysel- 
skaper i 110 land med over 
100 mill. unike besøk/mnd. 
 
473 mill. bestillinger in 2005 
Mer enn 7000 t.p.s. 

Ruteplaner for 756 flyselskaper  
Booking for 500 flyselskaper 
Booking for 78 200 hoteller 
Booking for 22 bilutleiefirma 
Booking for 17 cruise-rederier 

Én fysisk database i 
Erding ved München  
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Forenklet modell av en del av  
Skatteetatens IT-systemer… 

Unix/Sybase

Internett/Web

Unix/Oracle

Unix/Pro-IVOS390/Cobol/DB2

DSF
Det Sentrale 
Folkeregister

Sentrale
registre

LEP
Likning, 

EtterskuddsPliktige

LFP
Likning, 

ForkuddsPliktige

FOS
FOrskudd. Sentralt

MVA
MerVerdiAvgift

SLN
System for Likning 

av 
Næringsdrivende

AR
Aksjonær- 
Registeret

DSB
Datastøttet 

Selvangivelses-
Behandling

FOI
Forskudd, Internett

WEB
PSA

FOL
FOrskudd, Lokalt

FL
ForhåndsLikning

LNA
Lokalt Navn og 
Adresseregister

Enhets-
registeret

Kommune
registeret

Adresse-
registeret

Arveavgift
(gamle)

Manntall

PSA
Preutfylt 

SelvAngivelse

OS390/
Cobol/DB2

IBM AS/400

Unix/Sybase

Unix/Pro-IV

Unix/Oracle

Eiendoms
registeret

SOFIE
Skatte-

regnskapet

Altinn

Datavarehus

IBM AS/400

SFU
Sentral-

skattekontoret 
For 

Utenlandssaker

MVA-
Mainframe

sentral MVA

Transparent Gateway (TG)

Ftp-overføring

Databaselink

MQseries

Ekstern
Intern

Fonsa

GLD
GrunnLagsData

Arveavgift
(nye)

Er en del av 
MVA-løsningen

Internett/
Web

Både TG og MQseries

View-oppslag mot tabeller

InterConnect

Oppslag på fil

Intern

Ekstern

Kommunikasjons
-grensesnitt

Plattform

Systemkart

Tinglyste 
hjemmels-
overganger

Ftp-overføring og TG

* samme grensesnitt

*

Ftp-overføring og DVD
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http://www.ifsworld.com/nb-NO/Product?cceid=dBFeCDadaDHeEbAcbdBfcHGFJIGAfBGf&cciid=bdf37d38-fabb-46ed-bdb5-da79ff639ec3�
http://www.ifsworld.com/nb-NO/Product?cceid=dBFeCDadaDHeEbAcbdBfcHGFJIGAfBGf&cciid=bdf37d38-fabb-46ed-bdb5-da79ff639ec3�
http://www.ifsworld.com/nb-NO/Product?cceid=dBFeCDadaDHeEbAcbdBfcHGFJIGAfBGf&cciid=bdf37d38-fabb-46ed-bdb5-da79ff639ec3�
http://www.ifsworld.com/nb-NO/�
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Forretningsmessige 
krav og behov berørt 
av et nytt ERP-
system 
Innvirkning 

Kundeoppfølging 
(CRM) 

Internett 
Produksjons- 
planlegging  Reklamasjons

- system 

Forsyning 

Salg 

Merke- 
vare 

                    

                    

EDI 
Automatisk 

varepåfylling 

Kundeordre 

Prognoser 
PriCat 

Avtaler og 
rabattstrukturer 

Konsern- 
logistikk 

Datostyring 
på FVL 

Sporing 
Varemottak, 
automatisk 
datafangst  

Bedre 
rapportering  

Differensiert 
servicegrad  

Lønnsomhets- 
oppfølging 

Samme for alle 
Foodmark 

Delikat 
Mills 

Prognoser 

Prognoser 

Internett 
Internett 

Sporing Sporing 

Bedre 
rapportering  

Bedre 
rapportering  



03.09.2012 Forretningsprosessenes krav og behov 13 

3.2 Forretningsmessige krav og behov:  
Kundeordre 

Krav: Større fleksibilitet i ordre tidspunkt og mengde, muligheter for håndtering av 
 ordre direkte til butikk, prioritering mellom kunde, reservering av varer 
 
Nytte: Tilfredsstille kundekrav på høyere fleksibilitet og effektivitet i forsyningskjeden 
 
Initiert: Salg 
 
Innvirkning i verdikjeden: 
 
 Forsyning 
 Prioritering mellom kunder, reservering av varer er Fase 1 
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Organisasjon og systemer 
er sammenvevd 
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Organisasjoner veves sammen 
ved hjelp av systemer 
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Systemendring 

= 
organisasjonsendring  

 = 
tungt og farlig 
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-og la deg ikke  
overvelde av teknologien 

eller overkjøre av teknologene!  

Husk alt  
du har lært -  
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Teknologien  
forbedres, 

mennesket           
forblir det 
samme 
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Flaskehalsene våre: 
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Flaskehalser 
av 2. og 3. grad: 

Programvareutvikling 

Samvirkende systemer 

Anvendelse 

Vår grunnleggende begrensning: 
 Evnen til å håndtere kompleksitet 
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Kompetanse, javel: Men hvilken, og hvor? 
1.  Strategisk forståelse 

a)  Hva gjør vi, og hvorfor: Overordnet forståelse av hva slags muligheter IT gir både 
for nye forretningsmuligheter, for kvalitetsforbedringer og for effektivisering 

b) IT-governance: Forretningsorientert styring av IT 

2.  Operasjonell kunnskap 
a) Kunnskap om hvordan man i praksis går frem for å få til endringer, gjennomføre 

prosjekter og skape det forretningsmessig samvirket mellom teknologi og 
organisasjon  

b) Kunnskap om hvordan man faktisk utnytter teknologien i det daglige arbeidet og 
løpende forbedrer bruken av de systemene man har 

3.  Teknologikunnskap (Grunnlagsteknologi og infrastruktur) 
a) Kunnskap om systemarkitektur og håndtering av heterogene systemporteføljer 
b) Kunnskap om maskiner, basisprogramvare, systemutvikling, drift og de rent 

tekniske aspektene ved applikasjonene 

Oversettere 
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Brukertrøbbel 
må ikke undervurderes 
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IT-prosjektveien 
i henhold til folketroen 
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Project Wars 
why IT projects fail, and how you can 

improve their delivery 
Nuno Leitao, June 2002 (Last revised on 

January 2003) 

mailto:nuno@scaletrix.com�
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Risikofaktorer og problemområder 
for store statlige IT-prosjekter 

1.  Prosjektet er ikke forankret i en 
oppdatert virksomhetsplan eller IT-
strategi.  

2.  Urealistiske mål og for høyt 
ambisjonsnivå - for lite fokus på 
gjennomføringsevne.  

3.  Uklare organiserings- og 
ansvarsforhold.  

4.  For store og omfattende systemer - 
leveransene ikke nok splittet opp 
mht. oppgaveløsning og 
ferdigstillelsestidspunkt.   

5.  Mangelfull prosjektstyring og 
oppfølging, og mangelfull beredskap 
på avvikshåndtering.   

6.  Kontrakter benyttes ikke som 
styrings- redskap i den løpende 
prosjektgjennom- føringen, og 
gjemmes bort i skuffen.  

7.  Planer og estimater baseres på 
mangelfullt grunnlag.   

8.  For ensidig teknologifokus, 
undervurdering av organisasjons- og 
kompetanseutvikling.   

9.  Feil ved teknologivalg gjøres ofte til 
et spørsmål om å ligge i forkant av 
utviklingen eller å benytte velprøvd 
teknologi.   

10.Mangelfull kompetanse spesielt på 
ledelsesnivå.   

11.Neglisjering av endringer i krav og 
nye forutsetninger for prosjektet 
underveis.   

12.Feil valg og lav oppmerksomhet 
omkring hva som kan gjøres av 
virksomheten og hva markedet bør 
levere (outsourcing). Ikke nok 
varsomhet ved kommersialisering.   
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13 kritiske spørsmål 

8.   Er planer og estimater 
realistiske og på riktig nivå? 

9.   Brukes det anerkjente 
metoder og verktøy?  

10. Har leverandøren(e)s arbeid 
tilstrekkelig kvalitet? 

11. Er rapportering og oppfølging 
tilstrekkelig og tilpasset 
formålet? 

12. Går det faktisk fremover med 
arbeidet!!? 

13. Er prosjektmoralen god og er 
arbeidsmiljøet en støtte for 
arbeidet? 

1.   Er den berørte linjeledelsen 
involvert og forpliktet? 

2.   Er mål og forventninger klare 
for alle?  

3.  Har prosjektet riktig 
bemanning med tilstrekkelig 
kompetanse? 

4.   Er prosjektorganisasjonen 
tilpasset oppgavene? 

5.  Er kravspesifikasjonen 
gjennomarbeidet og på riktig 
nivå?  

6.   Er brukerne trukket med? 

7.   Er teknologien ny og uprøvd? 
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Lederstøtten 

Aktivt engasjement og støtte fra linjeledelsen i de 
berørte organisasjonsenhetene er helt avgjørende for 
prosjektets suksess 

Tilstrekkelig viktige prosjekter må også ha full støtte 
og engasjement fra toppledelsen  

Dette er nødvendig for å: 
– Få frigjort de nødvendige ressurser (inkl. personell) til 

prosjektet 
– Få tatt de nødvendige beslutningene som kreves underveis  
– Løse de problemene som alltid oppstår i løpet av prosjektet 
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Avklaring av mål og forventninger 

Prosjektet må ha klare og avklarte mål 

Målene skal være forretningsmål 

Linjeledelsen må delta i utformingen av målene og stille 
seg bak dem 

Forventningene til hva prosjektet skal oppnå totalt sett 
og hva som skal oppnås i de ulike fasene må være 
avklart og avstemt mellom prosjektet og linjeledelsen. 

Målene for prosjektet må være kjent og akseptert i 
organisasjonen 

Målene for prosjektet og de forventninger som stilles 
må kunnes i søvne av prosjektdeltagerne! 
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Bemanning og kompetanse 

Kvaliteten på prosjektarbeidet avhenger direkte av 
kvaliteten på prosjektdeltagerne 

Prosjektet må få plukke de mest erfarne og dyktige 
folkene i virksomheten på de kritiske områdene og få 
dem fristilt til prosjektarbeid 

Reserver og vikarer skal settes inn for å dekke hull i 
linjeorganisasjonen - de kan ikke brukes i prosjektet 

Prosjektet vil i lange perioder kreve mer enn normal 
arbeidsinnsats - nøkkelroller i prosjektet kan 
vanskelig kombineres med løpende oppgaver i 
linjeorganisasjonen 
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Prosjektorganisasjonen 

Prosjektorganisasjonen må inneholde de nødvendige 
roller  

Ofte bør prosjektlederrollen deles i to: 
– Prosjektsjefen (prosjekdirektøren) bør ha bakgrunn i linjen. 

Hun/han har ansvaret for rapporteringen til styringsgruppen og 
for forankringen i linjeorganisasjonen (brukerne) 

– Prosjektlederen bør ha IT-faglig bakgrunn og leder det daglige 
arbeidet i prosjektet 

Den må ha tilstrekkelig forankring i linjeorganisasjonen 

Den må legge opp til riktig kommunikasjon og styring for 
formålet 

Leveranse og mottak bør skilles, spesielt der et 
system skal installeres flere steder – ellers får ikke 
arbeidet med innføringen nok fokus og ressurser 
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Om disse fire omstendigheter 
er på plass, kan  
nesten alle problemer overvinnes! 

Dyp forankring hos en ledelse som aktivt støtter 
prosjektet 

Avklarte, omforente, godt kjente mål og forventninger 

Tilstrekkelig bemanning med topp kompetanse 

Høy arbeidsmoral 
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Hva vil det egentlig si 
at et IT-prosjekt er vellykket? 

At systemet virker som 
forutsatt og er i drift? 

At prosjektet kom i måI til 
planlagt tid og innenfor 
budsjett? 

At virksomheten får 
hentet ut den 
nytteeffekten systemet 
var ment å skulle gi? 

Q: “How can you tell if 
a play is good?” 

A: “Box office!” 
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