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• Store og komplekse informasjonssystemer består av 
mange forskjellige komponenter som henger 
sammen  
 
 

Teknisk: mange, ulike og 
sammenkoblede 
informasjonssystemer 
 

Sosio: avhengigheter og 
sammenhenger mellom ulike 
personer og arbeids-oppgaver/ 
prosesser i organisasjonen 
 

Hva kompleksitet er 

Sosio-teknisk: forskjellige sosiale og tekniske aspekter henger 
sammen og former og påvirker hverandre gjensidig 
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Hva kompleksitet er 
Definisjon 

“Kompleksitet er et resultat av et stort antall 
sosio-tekniske komponenter, disse 
komponentenes heterogenitet, relasjonene 
mellom dem og deres dynamiske og 
uforutsigbare interaksjon”* 

* Fritt oversatt etter: Hanseth, O and Lyytinen, K. (2010). Design theory for dynamic complexity in information infrastructures: The case of building Internet.  
Journal of Information Technology, 25, 1-19 



Hva kompleksitet er 
Definisjon forts. 

“Kompleksitet er et resultat av et stort antall sosio-
tekniske komponenter, disse komponentenes 
heterogenitet, relasjonene mellom dem og deres 
dynamiske og uforutsigbare interaksjon” 
 
• Mange komponenter 
• Heterogene komponenter – forskjellige 

teknologier spiller sammen med forskjellige 
sosiale og organisatoriske forhold 

• Dynamiske og uforutsigbare relasjoner 



Hvorfor kompleksitet som perspektiv? 

• Dagens IT systemer er typisk bygd opp over 
tid, og stadig nye brukerbehov utvikles 

• Gamle systemer, såkalte legacy systemer, 
lever ofte veldig lenge 

• Økt bruk av IT har muliggjort økt integrasjon 
internt i og mellom bedrifter  

• Internett muliggjør og gjør det enkelt å koble 
alle systemer sammen 
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Hvorfor kompleksitet som perspektiv? 
Fra system til store og komplekse informasjonssystemer 

Time 



Hvorfor kompleksitet som perspektiv? 
Fra et software engineering perspektiv 

 

Ian Sommerville et al (2012). Large-Scale Complex IT Systems. Communications of the ACM, 55:7, 71-77  



Implikasjoner 

• Kompleksitet vs. Komplisert 
– Komplisert = vanskelig 

• Ressurskrevende å håndtere 

– Komplekst = umulig 
• Kan ikke håndteres med tradisjonelle metoder 

 

 
-> Kompleksitet krever andre perspektiver, 
tilnærminger og andre ambisjoner 



Implikasjoner 
Fra et Cynefin perspektiv 



Oppsummering 
Hvorfor fokusere på kompleksitet? 
 
- Dagens IT porteføljer er konglomerater 
av nye og gamle systemer 
- De støtter sammensatte 
arbeidsprosesser 

 

Utfordringer med kompleksitet 
 
- Mangler grenser for systemer og prosjekter 
- Mangler kontroll 
- Mangler oversikt 
- Mangler forutsigbarhet 

Hva kompleksitet er 
 
- Store og komplekse 
informasjonssystemer består av 
    - mange 
    - forskjellige (sosio-tekniske) 
    - og uavhengige komponenter 
    - som er knyttet sammen 
- Vi kan ikke fullt ut forstå og forutsi 
hvordan komponentene henger sammen 
og interagerer 

 

Implikasjoner av kompleksitet 
 
-> Påtvinger andre ambisjoner og 
fremgangsmåter 
-> Krever andre perspektiver, verktøy og 
metoder 
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