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Hvem er vi? Hvem er dere?

• Kursansvarlige

– Margunn Aanestad (margunn@ifi.uio.no) 

– Espen Skorve (espesko@ifi.uio.no)

– Gruppelærer: Fredrik Glendrange (fredrgle@ifi.uio.no) 

• Dere

– Fra hvilket program, hvor i studiene?

– Har dere tidligere arbeidserfaring som brukere/utviklere av 

IT i organisasjoner?

– Fremtidige planer? (Master, jobb, ..)
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Digitalisation and Entrepreneurship

https://digent.blog/
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We teach in multiple study programs: 

(Together with

Design and IS/HISP)

Design, 

Bruk og

Interaksjon

EVU (90 stp)
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HISP – Health Information

Systems Program



Kursets grunnleggende motivasjon

• Systemutvikling for og i organisasjoner er 

utfordrende

– Mange sammensatte arbeidsprosesser

– Mange sammensatte informasjonssystemer

– Mange sammensatte systemutviklingsprosesser

• Vi ønsker at dere skal bli utstyrt med en 

forståelse av kompleksitet
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«Systemutvikling» i dagens organisasjoner

Sannsynlig at dere vil måtte håndtere:

 20-30-40 år gamle legacy-systemer

 Å bygge inn nye elementer/komponenter i en 

eksisterende systemportefølje (integrasjon)

 Å tilpasse (customisere) standardpakker/COTS 

(Commercial Off-The-Shelf Software)

 Å gjennomføre endringer ut fra nye krav, for eksempel 

krav til sikkerhet, ytelse, lovregulering eller i forbindelse 

med organisatoriske omstillinger og sammenslåinger
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Fra ”greenfield” til ”brownfield” systemutvikling



Læringsmål

Kunnskap:

• Praktiske utfordringer 
knyttet til IKT-løsninger i 
organisasjoner og til 
felles informasjons-
infrastrukturer for flere 
organisasjoner/sektorer

• Hvordan organisasjoner 
håndterer legacy-
systemer, integrasjon, 
standardisering, 
arkitektur-basert styring, 
samt nye teknologi-
trender

• Teoretiske perspektiver 
for å analysere og forstå 
kompleksitet knyttet til 
IKT

Ferdigheter:

• Du vil kunne planlegge 
og gjennomføre en 
analyse av en 
organisasjons 
systemportefølje 
gjennom en case-
studie hvor du benytter 
kvalitative metoder 
(intervju, observasjon 
og dokumentanalyse).

• Du vil kunne 
identifisere årsaker til 
kompleksitet og 
skissere alternative 
handlingsstrategier

Kompetanse:

• Du vil kunne 
identifisere, beskrive 
og diskutere årsaker 
til kompleksitet

• Du vil kunne knytte 
egne observasjoner 
til teori og litteratur 
og trekke ut 
praktiske 
implikasjoner

• Du vil oppøve evnen 
til kritisk refleksjon 
omkring håndtering 
og styring av IKT
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Innhold

• ”Store og komplekse informasjonssystemer”

• IKT i organisasjoner

– Sammenheng IKT/arbeid/organisasjon

– Organisasjoners samlinger av IT-systemer

– Koblinger til inter-organisatoriske systemer og til 

større informasjons-infrastrukturer (sektor, bransje, 

globale)

– Bruks-/livsløpsperspektiv, inkl. endringsprosesser 

underveis i ‘livsløpet’ 
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Kurslitteratur og case
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Størrelse

Tidslinje

Person

Gruppe

Organisasjon

Sektor

Nasjonalt

Globalt

Ide og design

Utvikling

Innføring

Drift, videreutvikling,

oppgradering

Avvikling



Informasjons-infrastruktur-teori

• En teori for det som er ”større” enn enkelt-

systemer.
• OBS: Vi mener ikke (bare) den rent teknisk infrastrukturen, men 

den ”sosio-tekniske” informasjons-infrastrukturen

• Teorien fokuserer på kompleksitet: 

– Hvor kompleksitet «kommer fra» 

– Hvordan håndtere/leve med den 

– Sosioteknisk og nettverksrelatert kompleksitet
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Hvordan forbereder kurset INF3290 

deg for arbeidslivet?

• Det handler om reelle utfordringer i organisasjoners 

faktiske systemlandskap

• Det gir deg et underlag for å ta en analytiker-rolle

• Det gir et grunnlag for å forstå og forholde seg til 

komplekse prosjekter

– Eksempler: 

• NAVs moderniseringsprosjekt

• Politiets merverdiprogram
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Eksempel: NAV 

• Administrerer 1/3 av statsbudsjettet (<320 

mrd/år), ca 19000 ansatte, 30 mill. 

transaksjoner/år

• Sentrale tjenester knyttet til uføretrygd, 

pensjoner, permisjonsutbetalinger og 

dagpenger

• NAV IKT: 
– Mer enn 300 samfunns- og virksomhetskritiske systemer

– Tolv såkalte «kjernesystemer»

– 2014: Ca 500 ansatte + 450 innleide
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InfoTrygd

(utviklet på 1970-tallet, forsøkt erstattet i Tress90-prosjektet)
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• ”Alle parter er enige om at arbeidsgiverne 

skal betale mer av det langvarige 

sykefraværet. Men datasystemene i Nav 

er gamle, så det går ikke” (Aftenposten, feb. 

2011) 

• ”Nav har ikke datasystemer som klarer å 

takle innføring av ny uførestønad” (NRK, 

april 2011) 

• «Et lappeteppe av fagsystemer som i liten 

grad snakker med hverandre, og som gjør 

at saksbehandlerne må bruke særdeles 

mye tid på å legge inn informasjon i flere 

systemer. Situasjonen er den at IT-

systemene faktisk gjør at Nav ikke har 

vært i stand til å igangsette vedtatte og 

viktige sosialpolitiske reformer. 

Informasjon går tapt og dobbeltarbeidet er 

formidabelt» (DIGI, feb. 2014)
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• «i ettertid ser vi at vi 

var for ambisiøse, 

og at vi ikke så 

kompleksiteten i å 

samordne den nye 

plattformen med de 

eksisterende 

løsningene og 

ordningene»
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GAMMELT: Infrastrukturarkitekt Tore Aasgaard i PDMT 

(Politiets Data- og materielltjeneste) inspiserer det gamle 

datautstyret. I forslaget til statsbudsjett for 2013 fastslår 

Justis- og beredskapsdepartementet: «Systemene som 

benyttes i straffesakskjeden i dag er så utdaterte at det i

kke er tilrådelig å implementere ny straffelov og 

politiregisterlov på disse.» Foto: Roger Neumann
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• Mars 2013 (VG): ”Vi 

kan ikke leve med at 

Stortinget vedtar lover 

som ikke blir satt ut i 

livet, sier Høyre”

• Merverdiprogrammet 

(2011-2021), ramme 

2,4 mrd, oppstart 

2015 (?)

• Juli 2015: stoppet

• (skal bygge på 

gammel infrastruktur)
23
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Hvordan forbereder kurset INF3290 

deg for arbeidslivet?

• Det handler om reelle utfordringer i organisasjoners 

faktiske systemlandskap

• Det gir deg et underlag for å ta en analytiker-rolle

• Det gir et grunnlag for å forstå og forholde seg til 

komplekse prosjekter

– NAVs moderniseringprogram

– Politiets Merverdiprogram

• Det gir et grunnlag for å forstå hva digitalisering, 

automatisering, og omstilling betyr i praksis
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LITT PRAKTISK OM KURSOPPLEGGET

.
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Kursopplegget
Forskningsbasert tilnærming

• Pensum er basert på forskning (vit.artikler)

• Dere vil lære å gjøre forskning lik den gjøres i 

dette feltet (informasjonssystemer)

– Inkl. metoder for datainnsamling og data-analyse

• Du vil ha kompetanse til å bygge forståelse 

og kunne argumentere innenfor denne 

tradisjonen 
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Kursopplegget
Forelesninger og gruppeundervisning

• Forelesninger

– Onsdager 14:15 - 16:00 (Simula)

– «Miniforelesninger» 

• Gruppeundervisning

– Tirsdag 10:15 - 12:00 (Caml)

– Tirsdag 14:15 - 16:00 (Caml)

– Forventet at dere kommer forberedt!
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Kursopplegget
Pensum

• Uavhengige vitenskapelige artikler – ikke lærebok

– Ca. 300 sider

– Pensum + støtte-litteratur

– Ligger tilgjengelig på kurswebben

• Dere skal lære dere å lese slike artikler

– Alt er ikke relevant

– Fokus på å forstå artiklene i gruppeundervisningen

– Lag en artikkeldatabase i prosjektgruppa?

• For spesielt interesserte, se også pensum i IN5210
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Kursinnhold og undervisning

Innhold Undervisning

Begreper for å forstå utfordringer med IT 

løsninger i og mellom organisasjoner og mulige 

måter å tilnærme seg dem

Teori /

begreper
- Miniforelesninger

- Litteratur

- Gruppeundervisning

Praktiske IT-

utfordringer og kriser

Hvordan håndtere IT-

løsninger i og mellom 

organisasjoner Empiri

og

Refleksjon

- Forelesninger

- Prosjektoppgave

- Litteratur

- Gruppeundervisning

IT-løsninger i og mellom organisasjoner

«realiteten»

«utfordringer» «strategier»

«begreper»
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Kursopplegget
Eksamen

• Hjemmeeksamen 

– Skriftlig oppgave

– 2 uker (første halvdel av desember). 

• OBS: Ingen forventning om at dere skal jobbe 14 dager 

med eksamen – heller 3-4 effektive arbeidsdager

– FAQ underveis (alle får det samme svaret)

– Lov å diskutere oppgaven, men individuell 

innlevering
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Kursopplegget
Prosjekt

• Stort prosjekt som krever mye

– Gruppearbeid (3-5 medlemmer)

– Ut å studere IT i en organisasjon/bedrift

• Vurdering

– 40% basert på prosjektgruppenes rapporter og 

presentasjoner

– 60% basert på individuell hjemmeeksamen
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• Skriftlig rapport (fire kapitler) + to presentasjoner 

• Del 0: Prosjektetablering  (4/9)

• Del 1: Bruk av informasjonssystemer (4/10)

• Del 2: Beskrivelse av informasjonsinfrastrukturen (18/10)
– Presentasjon av del 1 + 2 i uke 43 (23. okt)

• Del 3: Endringsstrategi for informasjons-infrastruktur (1/11)

• Del 4: Anvende teoretiske begreper på caset (15/11)
– Presentasjon av del 3 + 4 i uke 47 (20. nov)

Kursopplegget
Prosjekt fortsatt
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Tips for prosjektgruppe:

• Deres ansvar å sette sammen

• Ikke bare lek med vennene 

dine

• Finn noen med omtrent 

samme ambisjonsnivå

• Dere må ha minst ett tidspunkt 

hver uke der hele gruppen har 

tid til å møtes - dag, kveld eller 

helg

Tips for case:

• Deres ansvar å finne og få 

tilgang

• Ikke for stort og ikke for lite case

• Ikke konsulentfirma som lager 

programvare, men 

organisasjoner/bedrifter som er 

brukere av programvare

• Bruk eget nettverk (der dere 

jobber, venner, familie etc.)

• Identifiser 2 alternativer og ta 

kontakt

Start så fort som mulig!

Kursopplegget
Prosjekt fortsatt
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NOEN EKSEMPLER … 

. 

35



Kurslitteratur og case
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Størrelse

Tidslinje

Person

Gruppe

Organisasjon

Sektor

Nasjonalt

Globalt

Ide og design

Utvikling

Innføring

Drift, videreutvikling,

oppgradering

Avvikling

Prosjekt-

oppgaven



Forventninger

• Fra oss:

– At dere er her for å lære

– At dere deltar aktivt i prosjektarbeidet

– At dere bidrar i diskusjonene (gjerne med egne erfaringer)

– At dere leser – kommer forberedt til gruppeundervisningen

– At dere spør når dere lurer på noe

– At dere kommer til undervisningen (gruppetimer/forelesinger)

• Fra dere?

– I grupper 4-5 personer

– 3 minutter –

– Hva vil være viktig for dere?
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SOSIOTEKNISK KOMPLEKSITET OG 

INFORMASJONS-INFRASTRUKTURER
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Viktige temaer:

• Sammenheng mellom informasjonssystemer og 

arbeid/organisasjon

• Kompleksiteten ved organisasjoners IT 

portefølje…

• … som er koblet til inter-organisatoriske systemer 

og større informasjonsinfrastrukturer
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Viktige temaer ‘mappet’ til kurset:

• Sammenheng mellom 

informasjonssystemer og 

arbeid/organisasjon

• Kompleksiteten ved 

organisasjoners IT 

portefølje…

• koblet til inter-

organisatoriske systemer og 

informasjonsinfrastrukturer

• Endringsprosesser
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Forelesing 29.8:

«IKT, arbeid og organisasjon»
- Primærarbeid og sammenføyningsarbeid

- Oppgave, oppgavekjeder og 

produksjonsnettverk

- Arbeidsdeling, koordinering, avhengigheter

Innlevering 1 i prosjektet:

- brukerperspektiv 



Viktige temaer ‘mappet’ til kurset:

• Sammenheng mellom 

informasjonssystemer og 

arbeid/organisasjon

• Kompleksiteten ved 

organisasjoners IT 

portefølje…

• koblet til inter-

organisatoriske systemer og 

informasjonsinfrastrukturer

• Endringsprosesser
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Forelesing 12.9:

«IT-systemer i organisasjoner»

- Legacysystemer

- Integrasjon

- Standardisering

- Arkitekturstyring

Innlevering 2 i prosjektet:

- Beskrivelse av organisasjonens

informasjonsinfrastruktur



Viktige temaer ‘mappet’ til kurset:

• Sammenheng mellom 

informasjonssystemer og 

arbeid/organisasjon

• Kompleksiteten ved 

organisasjoners IT 

portefølje…

• koblet til inter-

organisatoriske systemer og 

informasjonsinfrastrukturer

• Endringsprosesser
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Videoforelesinger (5.9)

Forelesinger 19.9 og 26.9 

(informasjons-infrastrukturer)
- Karakteristika ved II

- Hvilke utfordringer ser vi? 

- Hvordan håndtere disse? (strategier,

inkl. kultivering, bootstrapping osv.)

Innlevering 3 i prosjektet:

- Endringsstrategier 



«Sosioteknisk»

• Vi inkludere bruker og brukssituasjon

• «Det sosiale» og «det tekniske» -

• Hva påvirker hva?

• Gir det mening i å skille det ad?

– Sosioteknisk system-teori (Tavistock Institute)

– «Nei» sier for eksempel aktør-nettverk teori, 

sosio-materialitet
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Eksempel  

(sosioteknisk perspektiv)

AIS = Automatic

Identification System

Posisjonsdata for skip/sjøfart

Globalt system
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Sosioteknisk kompleksitet

Internasjonalt

Nasjonalt

Sektor

Organisasjon

Gruppe/team

Person

46

Kompleksiteten øker:

- Antall deltagere

- Ulikhet i behov og interesser

Kontroll/beslutningsmakt minker



Informasjonsinfrastruktur (II)

Hva teorien sier om IT i organisasjoner
– Ikke ett enkelt, men mange IS

– Ikke frittstående, men sammenkoblede IS

– Ikke ett IS dedikert til ett enkelt (eller noen få) 
bruksområder, men med mange ulike 
brukere/bruksmåter

– Brukes ikke bare ett sted, men flere steder

– Lengre tidsperspektiv (utover ett systems livsløp)

– Inkluderer sosio-teknisk kontekst (for eksempel 
brukere, arbeidspraksis, kunnskap, organisasjon, 
juridiske/økonomiske realiteter …)
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Fra IS- til II-perspektiv

• Fra

– Verktøy (individuellt)

– System (avgrenset)

– Konstruksjon/design 

fra scratch

• Til

– Infrastruktur (delt/felles)

– Nettverk (åpent)

– “Kultivering av installert

base”
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Kompleksitet
En slags oppsummering

• II: heterogenitet, avhengigheter og dynamikk

– II utfordrer tradisjonelle tilnærminger/metoder 

• Kompleksitet 

– En forståelse for hvordan teknologiske aspekter 

er sammenvevd med sosiale, organisatoriske, 

administrative, og juridiske aspekter 

– Dynamikken og mekanismene som former 

storskala, fellesløsninger
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Informasjonsinfrastruktur-perspektivet

• Informasjonsinfrastruktur-teori er et 

perspektiv som fremhever kompleksitet som 

kjerne-utfordringen

• Karakteristika ved II:

50

“..enabling, shared, open, heterogeneous, 

socio-technical, and built on an installed base”

(Hanseth, 2000).

Hanseth, O. (2000). “The Economics of Standards”, In Ciborra et al. (eds.), From Control to Drift. The 

Dynamics of Corporate Information Infrastructures, Oxford University Press, pp. 56–70.



• Enabling

– ‘Muliggjørende’, åpner opp for (nye typer) bruk, i 

motsetning til å begrense/lukke for muligheter

• Shared

• Open

• Heterogeneous

• Socio-technical

• Installed base
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• Enabling

• Shared

– Felles, delt av flere brukergrupper, ikke et spesifikt 

system for bare en gruppe

• Open

• Heterogeneous

• Socio-technical

• Installed base
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• Enabling

• Shared

• Open

– 1: Åpent i betydningen ‘kan utvides’, flere kan ta det i 

bruk, koble seg til osv.

– 2: Bruk av åpne standarder i motsetning til 

proprietære standarder 

• Heterogeneous

• Socio-technical

• Installed base
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• Enabling

• Shared

• Open

• Heterogeneous

– 1: Sammensatt av ulike elementer, ulike typer 

teknologier, ulike bruksmåter og brukergrupper, ikke 

enhetlig/homogent.

– 2: Lagdelt, sub-infrastrukturer (transport-infrastruktur, 

service.infrastruktur og applikasjonsinfrastruktur)

• Socio-technical

• Installed base
54



• Enabling

• Shared

• Open

• Heterogeneous

• Socio-technical

– Ikke bare en teknisk infrastruktur, men en heterogen 

samling elementer, sosiale, organisatoriske, 

teknologiske, juridiske osv.  som er så tett 

sammenvevd at det ikke gir (analytisk) mening å 

prøve å skille dem ad.

• Installed base
55



• Enabling

• Shared

• Open

• Heterogeneous

• Socio-technical

• Installed base

– Installert base, det som allerede finnes (f.eks. 

eksisterende IT-systemer, organisatoriske rutiner, 

praksiser og verktøy)
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Kompleksitet
Vårt begrepsapparat (hentet fra II teorien)

• Komplekst vs. komplisert

• Delt vs. udelt

• Åpen vs. lukket

• Heterogen vs. homogen

• Evolverende vs. statisk

• Installert base vs. greenfield
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