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IKT Bent Hamer: “Salmer fra kjøkkenet”, 2003. 
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Fokusgrupper 
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 Løsningsbeskrivelse 

 Teamkoordinering og kunnskapsdeling 

 Arkitektur 

 Prosjektledelse 

 

 Alle fokusgrupper gjennomført hos hver leverandør 

 Hvert møte: 2 timer 

 1-6 deltakere, 33 totalt 

 Transkribert for analyse 
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Koding og analyse 
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Utfordringer ved utvikling av store IT-

systemer 

 Hvordan skalerer smidige metoder i 
 store, langvarige prosjekter med 

 mange utviklingsteam som kanskje 

 jobber distribuert, med ulike kulturer og tidssoner 

 med hvert sitt del-system som må kommunisere? 

 Krav til kommunikasjon mellom delsystemer 

vanskeliggjør fleksibilitet og inkrementell 

utvikling.  

 Store systemer tar lang tid å utvikle. 

Vanskelig å ha fokuserte team hele tiden som 

kjenner prosessen og produktet godt.  

 Store systemer har mange interessenter som 

kan være vanskelige å involvere i 

utviklingsprosessen. 

 Design og systemdokumentasjon viktig i store 

systemer, ikke bare kode. 

http://www.themarysue.com/russian-skydiving-record/ 
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Perform: Basert på den norske 

samarbeidsmodellen 

 Fokus på demokrati, medvirkning og 

(delvis) selvstyrte grupper.  

 Ledelse forstås som ulike funksjoner i 

organisasjonen og trenger ikke å være 

knyttet til en bestemt person.  

 Lederrollen er rettet mot å legge til rette 

for at alle skal få best mulig anledning til 

å gjøre en god jobb.  

 Dialog mellom ledere og medarbeidere 

for å vurdere utformingen av arbeidet 

som skal gjøres. 
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Einar Thorsrud 1923 – 1985  
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Koordinering og kontrollmekanismer 
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Kompleksitet og usikkerhet 

Gjensidig 

tilpasning 

Direkte ledelse 

Standardisering 
Av arbeidsprosesser 

Av kunnskap og ferdigheter 

Av leveranse/resultat 
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Fra prosjekt til forvaltning: 
Ønsketenkning å basere seg på samme prinsipper? 
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“Ønsketenkning uten forventet resultat”  

Terje Ythjall, 1973. 
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http://blog.octo.com/scrum-sans-iterations/ 

Fra prosjekt til forvaltning: 
Fra Scrum til Kanban? Eller kanskje en kombinasjon? 
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Big bang innføring vs. trinnvis leveranse 

http://hdwallpaper.ws 
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Perform – leveransemodell  
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Det er ingen fasit. Alt er avveiinger! 
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Prosjektteam Ressurspool 

Scrum Kanban 

Big bang innføring Trinnvis leveranse 

Forretningskrav Systemkrav 

Interne ressurser Eksterne ressurser 

Tradisjonell prosjektledelse Smidig prosjektledelse 

??? ??? 


