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IS-305	generell	informasjon

Emnekode:	IS-305
Emnenavn:	Forvaltning	av	IT-ressurser
Dato:	16.	mars	2018
Varighet:	4	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:	Tospråklig	ordbok	(ikke	synonymordbok).
	
Merknader:	
Eksamen	består	av	fem	deler	som	vektes	likt.	Les	spørsmålene	nøye,	og	sørg	for	å	tilpasse	din	tidsbruk	i
henhold	til	det	som	det	spørres	om	i	hvert	spørsmål.
	
Strukturér	dine	svar	og	bruk	punktlister	der	det	er	passende.	Gjør	uttrykkelig	rede	for	ev.	forutsetninger	som	tas
i	eksamensbesvarelsen.	Der	det	er	relevant;	bruk	gjerne	figurer	eller	eksempler	for	å	illustrere	svarene	dine.
	
Lykke	til!
	
-------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være
anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 IS-305	|	del	1

ANSKAFFELSER	AV	INFORMASJONSSYSTEMER	(IS)
1a.	Oppgi	tre	årsaker	til	at	anskaffelser	av	IS	er	komplekst.
	
1b.	Anskaffelser	i	offentlig	sektor	er	kategorisert	etter	tre	terskelverdier	(1,	2	og	3).	Beskriv	hva	hver	enkelt	av
disse	tre	terskelverdiene	innebærer	for	en	offentlig	etat	som	skal	gå	til	anskaffelse	av	et	IS.	Forklar	deretter
hvordan	en	offentlig	etat	forholder	seg	til	en	anskaffelse	av	et	IS	dersom	anskaffelsen	har	en	beregnet
kostnadsramme	under	terskelverdi	1.
	
1c.	Forklar	to	hovedforskjeller	mellom	offentlig	og	privat	sektor	hva	angår	anskaffelser	av	IS.
	
1d.	Forklar	hva	en	åpen	anbudsprosess	(eng.	open	tendering)	innebærer.
	
Skriv	ditt	svar	her...

1.

	

a)

tre	årsaker	til	at	anskaffelser	av	IS	er	komplekst:

1.	Det	er	vanskelig	å	på	forhånd	vite	akkurat	hva	man	trenger
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2.	teknologien	er	i	stadig	forandring	og	utvikling,	dette	kan	gjøre	det

vanskelig	å	velge	riktig,	og	selv	etter	man	har	valgt	kan	det	vise	seg	å	ha

kommet	bedre	alternativer

3.	det	krever	god	oppfølging,	det	er	ikke	bare	å	skaffe	et	IS,	man	må	følge

opp	og	sørge	for	implementasjon	går	bra,	at	det	brukes	riktig	osv...

anskaffelsesprosessen	er	ikke	bare	selve	det	å	skaffe	systemet,	det	varer

helt	til	systemet	byttes	ut	eller	forkastes.

	

b)

tre	terkselverdier	for	anskaffelser	i	offentlig	sektor:

1.	anskaffalser	med	terskelverdi	100	000.

her	står	det	offentlige	mer	fritt	til	å	velge	leverandør	av

tjenesten/produktet,	det	er	ikke	mange	steg	som	er	obligatoriske.	Man

kan	stort	sett	velge	den	man	vil,	men	transparens	oppfordres.

2.	anskaffelser	med	terskelverdi	1	100	000

Her	er	det	flere	regler	om	hvilke	prosesser	det	offentlige	må	gjennom	for

anskaffelsen.	blant	annet	må	det	lyses	ut	på	DOFFIN	slik	at	de	kan	få

tilbud	fra	flere	leverandører.	Det	må	være	konkurranse	blant	tilbyderne,

man	kan	ikke	bare	velge	en.

valget	skal	falle	på	den	som	tilbyr	det	beste	og	billigste

produktet/tjenesten

3.	anskaffelser	med	terskelverdi	207	000	euro

når	terskelverdien	er	på	over	207	000	euro	kreves	det	at	det	lyses	ut	på

portalen	for	Europa,	ikke	bare	i	Norge.	deretter	er	det	5	forskjellige

fremgangsmåter	man	kan	velge	for	hvordan	man	vil	gå	frem	med

anskaffelsen.	Det	er	også	svært	viktig	her	at	det	er	konkurranse	og	at	man

følger	reglene	for	utvelging.

valget	skal	falle	på	den	som	tilbyr	det	beste	og	billigste

produtket/tjensten.

	

Dersom	en	offentlig	etat	skal	gå	til	anskaffelse	av	et	IS	som	har	beregnet

kostnadsramme	under	terskelverdi	1	står	de	ganske	fritt	til	hvordan	de	vil

gå	frem	for	å	gjøre	dette.	det	trenger	ikke	å	være	lagt	ut	noe	anbud,	og
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transparens	er	heller	ikke	et	krav	(men	det	er	oppfordret).

	

c)

to	hovedforskjeller	hva	gjelder	anskaffelser	i	offentlig	og	privat	sektor:

1.	det	offentlige	har	krav	til	hvordan	det	skal	gå	frem	for	å	anskaffe	noe

fordi	det	er	snakk	om	skattebetalernes	penger,	og	disse	skal	bli	brukt	på

best	mulig	og	rettferdig	måte.	Det	Private	har	ingen	krav	eller	regler	for

hvordan	de	skal	gå	frem	(bortsett	fra	at	de	må	følge	loven).	Men	store

bedrifter	har	ofte	interne	prosedyrer	i	bedriften	som	beskriver

fremgangsmåter.

2.	lengde	på	avtale.	det	offentlige	har	krav	til	en	tidsramme	der	de	må

vurdere	om	partnerskapet	har	fungert	som	planlagt,	og	dersom	det	ikke

har	det	kan	de	se	etter	andre	som	kan	gi	tilbudet.	Det	private	har	ingen

begrensninger	til	hvor	lenge	avtalen/kontrakten	for	anskaffelsen	kan

vare.

	

d)

en	åpen	anbudsprosess	er	en	av	de	5	forskjellige	fremgangsmåtene	man

kan	velge	med	terskeverdi	over	207	000	euro,	og	innebærer	at	det	blir

lagt	ut	anbud	som	det	er	åpent	for	alle	leverandører	å	svare	på.	det	velges

deretter	ut	et	utvalg	av	disse,	og	til	slutt	blir	det	gjort	en	vurdering	ut	ifra

hvem	som	leverer	det	beste	og	billigste	produktet/tjenesten.

	
	

Besvart.

2 IS-305	|	del	2

ENDRINGSLEDELSE
2a.	Forklar	hva	endringsledelse	er	og	hvorfor	det	er	nødvendig.
	
2b.	Beskriv	Lewins	endringsmodell.
	
2c.	Beskriv	tre	potensielle	kriser	som	kan	initiere	endring	i	en	organisasjon.	Illustrér	kort	svaret	ditt	med
to	konkrete	eksempler.
	
2d.	Beskriv	fem	årsaker	til	at	mennesker	kan	motsette	seg	teknologidrevne	endringer.
	
Skriv	ditt	svar	her...
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2.

a)

Endringsledelse	er	ledelse	av	endring	i	en	bedrift	eller	organisasjon,	som

foreksempel	under	innføringen	av	nye	systemer	som	krever	en	endring

fra	bedriften	sin	side.

Endringsledelse	er	nødvendig	for	å	sørge	for	at	ting	går	som	planlagt	og

minimere	uforutsette	problemer	med	endringen.

	

b)

Lewins	endringsmodell	handler	om	at	det	er	tre	faser	i	en	endring:	1:

"defreeze"-	når	man	blir	åpen	for	endring/det	skjer	noe	eller	noen	setter

i	gang	initiativ	for	endring.	2:	selve	endringsprosessen	-	hele	omleggelsen

og	alt	som	skal	gjøres	for	å	implementere	et	nytt	system	eller	hva	det

måtte	være	endringen	innebærer.	3:	"refreeze"	-	dette	er	når	den	nye

endringen	har	satt	seg	og	er	en	naturlig	del	av	bedriften.

	

c)

tre	potensielle	kriser	som	kan	initiere	endring	i	en	organisasjon:

1.	ansatte	slutter	fordi	de	er	misfornøyd	med	ledelsen

2.	dårlig	rykte	utad.

konkret	eksempel:	en	bedrift	som	driver	med	oljeproduksjon	har	et

dårlig	rykte	fordi	det	driver	å	forurenser	nærtliggene	vann	og	blir	saksøkt

av	lokale	beboere	i	området.	Her	må	bedriften	legge	om	måter	de	gjør

ting	på	for	å	minimere	forurensning

3.	Ny	teknologi/forretningsmodell	som	er	bedre	enn	det	bedriften	lager

kommer	inn	i	markedet.

konkret	eksempel:	en	annen	bedrift	har	kommet	med	ny	teknologi	og

forretningsmodell	som	tar	markedet	med	storm.	For	at	bedriften	skal

overleve	må	de	raskt	endre	forretningsmodell	og	skifte	over	til	den	nye

teknologien.

	

d)

fem	årsaker	til	at	mennesker	kan	motsette	seg	teknologiske	endringer:
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1.	de	vil	opprettholde	"status	quo"

2.	de	er	redd	for	å	miste	jobben	sin	på	grunn	av	innførelsen	av	teknologi

som	gjør	mye	av	jobben	automatisk

3.	de	er	redd	for	å	miste	makt	ved	at	de	hadde	spesiell	kunnskap	om	det

forrige	systemet	som	gjorde	at	de	fikk	en	god	stilling	og	mye	innflytelse

4.	Det	kan	være	mye	ekstraarbeid	å	bytte	teknologi

5.	De	får	ikke	noe	igjen	for	det	selv,	mangel	på	insentiv	for	forandring
	

Besvart.

3 IS-305	|	del	3

REKRUTTERING	AV	IT-PERSONELL
Figuren	nedenfor	illustrerer	fire	strategier	for	rekruttering	av	IT-personell	(fra	Weitzel	et	al.,	2009).

	
Forklar	hva	som	menes	med	hver	enkelt	strategi.	For	hver	strategi;	(1)	beskriv	to	metoder	som	en	bedrift	kan
benytte	av	for	å	tiltrekke	seg	IT-personell	og	(2)	forklar	hvorfor	disse	metodene	passer	til	strategien.
	
Skriv	ditt	svar	her...

1:	"Use	a	net	and	wait	for	the	fish":		Med	denne	strategien	menes	at	man

gjør	det	klart	at	man	ansetter	og	deretter	venter	man	på	søkere	til

stillingen.	her	er	det	snakk	om	et	behov	for	rekruttering	av	personer	med

vanlige	ferdigheter	innen	kort	tid.

To	metoder	som	passer	for	denne	strategien:

1.	lyse	ut	stillingen	på	diverse	plattformer	-	dette	passer	til	strategien	så

vell	som	analogien,	man	gjør	det	klart	at	man	ansetter	til	en	stilling,	og

håper	at	"noen	fisk	svømmer	inn	i	nettet"	(at	noen	søker	på	jobben).
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2.	bruke	diverse	medier	for	å	komme	i	kontakt	med	potensielle	ansatte

f.eks	linkedln.	-	dette	passer	til	strategien	fordi	det	er	mange	jobbsøkere

som	bruker	disse	typer	applikasjoner	for	å	lete	etter	jobb	og	det	er	stor

sannsynlighet	for	at	man	finner	noen	som	kan	ansettes	innen	kort	tid.

	

2.	"go	to	where	the	fish	are	and	use	the	right	bait":	Denne	strategien

innebærer	at	man	leter	etter	kvalifiserte	personer	der	disse	personene

befinner	seg,	og	at	man	går	frem	på	riktig	måte	for	å	få	ansatt	de	til	sin

bedrift.

her	er	det	snakk	om	et	behov	for	rekruttering	av	personer	med	sjeldne

ferdigheter	innen	kort	tid.

To	metoder	som	passer	for	denne	strategien:

1.	bruke	headhunter	-		dette	passer	godt	til	strategien	fordi	her	bruker

man	noen	som	går	i	direkte	kontakt	med	potensielle	ansatte.	Man	gir

også	den	potensielle	ansatte	et	tilbud	vi	på	forhånd	tror	vil	friste

personen	til	å	begynne	å	jobbe	for	bedriften.

2.	bruke	forskjellige	sosiale	medier	og	"jobbsøkermedier"	for	å	komme	i

kontakt	med	potensielle	ansatte.	Denne	metoden	kan	fungere	bra	i

forhold	til	strategien	fordi	man	kan	komme	i	direkte	kontakt	med

potensielle	ansatte	og	gi	de	et	tilbud	innen	kort	tid.	man	har	også

muligheten	til	å	lete	gjennom	en	stor	mengde	jobbsøkere	for	å	finnen

noen	med	de	ferdigehtene	man	trenger	innen	kort	tid.

	

3.	"feed	the	fish"	denne	strategien	innebærer	at	man	holder	personer

interessert	i	firmaet	med	å	"mate	fisken"	til	man	ser	behovet	for	å	ansette

de.	Her	er	det	snakk	om	et	behov	for	personer	med	vanlige	ferdigheter

på	langsikt.

To	metoder	som	passer	denne	strategien:

1.	internships	-	denne	passer	bra	til	strategien	fordi	man	tar	inn	noen	som

får	opplæring	i	bedriften	og	hvordan	den	oppererer	for	så	å	ansette	de

når	opplæringen	er	ferdig	eller	behovet	for	nye	ansatte	viser	seg.

2.	få	kontakt	med	studenter	-	denne	passer	bra	til	strategien	fordi	det

handler	om	å	gjøre	studenter	tidlig	interessert	i	din	bedrift	for	å	så
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ansette	de	når	studieløpet	deres	er	ferdig	eller	når	behovet	for	å	ansette

noen	viser	seg.

	

4."Think	like	the	fish"	denne	strategien	innebærer	å	få	tak	i	personer

med	sjeldne	ferdigheter	på	langsikt.	for	å	få	dette	til	må	man	"tenke	som

fisken"	man	må	vite	hva	disse	personene	ønsker,	hvor	de	befinner	seg,	og

hva	man	må	gjøre	for	å	holde	dem	interessert	i	firmaet	som	ønsker	å

ansette.

To	metoder	som	passer	for	denne	strategien:

1.	virtuelle	jobbmesser	og	vanlige	jobbmesser	-	dette	passer	bra	til

strategien	fordi	man	her	får	man	muligheten	til	å	møte	mange	personer

som	potensielt	har	ferdigheten	bedriften	trenger.	Man	får	også

muligheten	til	å	danne	et	bånd	med	disse	personene	og	holde	dem

interessert	i	firmaet	til	behovet	for	de	spesifikke	ferdighetene	viser	seg.

2.	ta	kontakt	med	studenter	og	forme	de	etter	behovet	for	en	spesifikk

ferdighet	-		dette	passer	bra	til	stratgien	fordi	man	på	et	tidlig	tidspunkt

tar	kontakt	med	studenter	og	sørger	for	at	de	tar	utdanning	som	gir

ferdighetene	som	kreves	av	bedriften.	dette	kan	gjøres	mot	lovnad	om

jobb	i	fremtiden	foreksempel.
	

Besvart.

4 IS-305	|	del	4

ETISKE	UTFORDRINGER	VED	BRUK	AV	IKT
4a.	Beskriv	kort	hva	etikk	er.	Forklar	kort	hva	å	opptre	etisk	betyr	for	en	som	har	IT-utdannelse	og	arbeider	i	IT-
bransjen.
	
4b.	Beskriv	hva	et	ikke-konsekvensialistisk	syn	(eng.	non-consequentialist	view)	på	etikk	er.
	
4c.	Innføring	av	IKT	kan	skape	ulike	ringvirkninger	i	samfunnet.	Forklar	hva	som	menes	med	dette	uttrykket.	Gi
ett	eksempel	på	hvordan	innføring	av	en	ny	teknologi	kan	ha	en	uventet	effekt	(du	kan	bruke	et	historisk
eksempel	om	du	ønsker	det).
	
4d.	En	domstol	i	USA	har	benyttet	en	proprietær	algoritme	som	gir	en	risikovurdering	for	sannsynlig
tilbakefall/gjentakelse	av	kriminelle	handlinger	for	tiltalte	i	rettssaker.	Detaljene	om	kriteriene	som	algoritmen
benytter	er	ikke	kjent	for	allmenheten.

Beskriv	to	etiske	utfordringer	ved	å	benytte	denne	algoritmen	som	beslutningsstøtte	i	en	domstol.
	
Skriv	ditt	svar	her...

4a)
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Etikk	er	syn	på	hva	som	er	riktig	og	galt.

Å	opptre	etisk	for	en	som	har	IT-utdannelse	og	arbeider	i	IT-bransjen	vil

si	å	følge	bransjens	normer	og	regler	for	hva	som	er	riktig	og	gal

oppførsel	og	væremåte	innen	yrket.

	

b)

Et	ikke-konsekvensialistisk	syn	på	etikk:	det	er	handlingen	i	seg	selv	som

er	riktig	eller	gal,	ikke	konsekvensen	av	den.	"thou	shall	not	lie"	-	man

skal	ikke	lyge	selvom	det	er	for	noen	andres	beste,	fordi	denne

handlingen	i	seg	selv	er	gal	uansett	hva	konsekvensene	måtte	være.

	

c)

Med	at	innføring	av	IKT	kan	skape	ringvirkninger	i	samfunnet	menes	at

ny	teknologi	kan	føre	til	endringer	langt	utover	det	som	er	tiltenkt	eller

planlagt	i	form	av	at	den	kan	føre	til	store	etiske	utfordringer	eller	at	den

gjør	en	måte	å	gjøre	noe	på	irrelevant	eller	forbedret	osv..	Man	kan	se	på

samfunnet	som	et	vann	og	IKT	som	en	sten,	når	man	slipper	denne

stenen	oppi	vannet	vil	dette	få	ringvirkninger	i	hele	vannet.	IKT	kan

skape	nye	situasjoner	som	ikke	er	dekket	av	gamle	regler,	og	som	det	kan

ta	lang	tid	før	man	finner	nye	regler	som	dekker.

eksempel:	innføring	av	ny	teknologi	kan	ha	uventede	effekter	på	mange

måter,	en	av	disse	effektene	kan	være	etiske	problemstillinger	knyttet	til

bruk	av	teknologi.	eksempel	på	dette	kan	være	bruk	av	cookies	for	å

spore	brukeres	aktiviteter,	dette	brukes	ofte	for	å	gjøre	sider	mer

tilpasset	hver	enkelt	person,	men	kan	også	byte	med	personvernet	til	de

som	blir	sporet.	Det	er	fortsatt	diskusjon	om	bruken	av	cookies	for	å

spore	brukerbevegleser	er	etisk	riktig.

	

d)

To	etiske	utfordringer	ved	å	benytte	en	proprietær	algoritme	til

beslutningsstøtte	i	en	domstol:

1.	en	algoritme	kan	ikke	vise	kjønn	-	algoritmen	kan	ha	flere	avanserte

metoder	for	å	vurdere	sannsynligheten	for	tilbakefall/gjentakelse,	men
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den	er	ikke	i	stand	til	å	vise	kjønn	i	forskjellige	situasjoner.	Dermed	er

det	problematisk	å	støtte	seg	for	mye	på	vurderingen	til	en	algoritme

etter	som	den	ikke	kan	ta	spesielle	situasjoner	med	i	beregningen.

2.	mangel	på	begrunnelse	-	en	algoritme	gjør	jobben	sin	og	kommer	med

et	resultat,	men	med	mindre	man	kjenner	til	akkurat	hvordan	algoritmen

fungerer	er	det	vanskelig	å	si	på	hvilket	grunnlag	man	har	blitt	dømt	på

og	om	det	er	rettferdig/	riktig	eller	galt.	Et	eksempel	på	dette	er	at	en

domstol	i	USA	brukte	en	slik	algoritme	i	rettsaker	der	algoritmen	ble

foret	med	historiske	data	og	lærte	av	disse.	det	som	skjedde	var	at

fargede	mennesker	hadde	ifølge	algoritmen	større	sannsynlighet	for

gjentakelse	av	en	forbrytelse.	dermed	hvis	foreksempel	en

afroamerikaner	stod	i	retten	ville	han	ha	større	sannsynlighet	for	å	bli

hardere	dømt	enn	dersom	det	var	en	hvit	person.	det	er	åpenbart	ikke

etisk	riktig	å	dømme	noen	på	grunn	farge.	derfor	bør	grunnlaget	for

dommen	være	klar	i	alle	tilfeller,	noe	det	ikke	er	ved	bruk	av	en	slik

algoritme.

	
	

Besvart.

5 IS-305	|	del	5

IT-STRATEGI,	IT-STYRING	OG	INNOVASJON
Ta	hensyn	til	følgende	case	når	du	svarer	på	spørsmålene	5a-d.
	
Et	av	landets	nyeste,	og	minste,	universiteter	er	organisert	i	fire	fakulteter:	fakultet	for	tekniske	fag,	fakultet	for
humanistiske	fag,	fakultet	for	helse-	og	sosialfag	og	fakultet	for	samfunnsvitenskapelige	fag.	De	fire	fakultetene
er	svært	ulike	i	størrelse	både	med	hensyn	til	studenter	og	antall	ansatte.	Forskjellene	er	vist	i
tabellen	nedenfor.
	

Oversikt	over	fordelingen	av	universitetsansatte	og	studenter	per	fakultet.
Fakultet Ant.	ansatte	(heltid) Ant.	studenter

	Tekniske	fag 	130 	1600
	Humanistiske	fag 	30 	300
	Helse-	og	sosialfag 	90 	700
	Samfunnsvitenskapelig	fag 	150 	2100

	
I	dagens	struktur	er	sentrale	støttetjenester	lagt	direkte	under	universitetets	direktør,	som	da	har	fire
stabsenheter:	økonomiavdeling,	personalavdeling,	studieseksjon	og	IT-støtte.	Det	er	svært	få	ansatte	til	å	ta
seg	av	disse	opgavene	ved	de	ulike	fakultetene.	Mange	ansatte	på	fakultetene	opplever	at	avstanden	til	de
ansatte	i	stabene	er	for	stor,	og	at	det	er	vanskelig	å	få	den	støtten	man	trenger	når	man	trenger	den.	En	vanlig
kritikk	ble	formulert	slik	av	en	av	dekanene:
	
“De	ansatte	i	stabene	har	ikke	den	nødvendige	nærheten	til	oss.	De	skjønner	ikke	hva	vi	holder	på	med.	De
lager	budsjetter	som	ikke	er	realistiske,	de	klarer	ikke	å	lage	regnskaper	som	er	forståelige	for	oss,	de	skjønner
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ikke	hva	slags	tradisjoner	vi	har	når	det	gjelder	stillingsutlysninger	og	rekruttering,	og	IKT-folkene	er	jo	bare	rett
og	slett	fraværende.	De	kommer	i	beste	fall	flere	uker	etter	at	vi	trenger	dem.”
	
Ved	flere	av	fakultetene	er	det	et	ønske	om	å	slanke	stabene	til	direktøren	og	overføre	funksjonene	til	de
enkelte	fakultetene.	Direktøren	på	sin	side	er	svært	skeptisk	til	en	slik	endring.	I	en	utredning	til	styret	skriver
han:
	
“En	slik	overføring	til	fakultetene	vil	kunne	ha	flere	negative	konsekvenser.	Den	ene	er	at	det	kan	utvikle	seg
svært	ulike	praksiser	på	de	fire	fakultetene.	Vi	kan	for	eksempel	ikke	ha	fire	forskjellige	budsjetter,	regnskap	og
rekrutteringsrutiner.	Det	andre	er	at	i	alle	fall	ett	av	fakultetene	er	altfor	lite	til	å	kunne	ivareta	disse	oppgavene
på	en	fornuftig	måte.	Det	kan	ikke	være	noen	vits	i	å	overføre	en	1/3	økonomistilling	til	et	fakultet.	Enten	er	det
en	hel	stilling,	eller	så	er	det	ikke	noe	å	bry	seg	om.”
	
IT-direktøren	er	heller	ikke	nådig	når	han	uttaler	seg	om	fakultetenes	ønske:
	
“De	skisserte	endringene	vil	medføre	en	betydelig	svekkelse	av	IT-avdelingen	med	tanke	på	rekruttering	og
vårt	arbeidsoppdrag.	Mange	ansatte	vil	mene	at	deres	arbeidsplass	ikke	lengre	er	noe	attraktiv,	hverken	faglig
spennende	eller	utfordrende,	samt	at	den	vil	by	på	færre	fremtidsutsikter.	Selv	om	jeg	har	forståelse	for
utfordringene	som	fakultetene	står	ovenfor,	så	løses	de	ikke	på	denne	måten.”
	
[Caset	er	basert	på	Jacobsen	&	Thorsvik	(2013)]
	
5a.	Forklar	hvorfor	måten	IT-avdelingen	er	organisert	på	kan	ha	en	betydning	for	hvordan	universitetet	kan
oppnå	sine	strategiske	mål.
	
5b.	Bruk	din	kunnskap	om	ulike	organisasjonsstrukturer	og	beskriv	tre	potensielle	fordeler	og	to	potensielle
ulemper	ved	at	IT-avdelingen	har	en	sentralisert	organisasjonsstruktur	på	universitetet.
	
5c.	Beskriv	en	potensiell	hybrid	organisasjonsstruktur	for	IT-avdelingen,	og	forklar	hvordan	en	slik
organisasjonsstruktur	kan	adressere	noe	av	eller	hele	kritikken	fakultetene	rettet	mot	IT-avdelingen.
	
5d.	Om	du	var	styremedlem	i	universitetsstyret;	ville	du	da	vært	enig	med	dekanen	som	ønsket	en	endring,
eller	universitetsdirektøren	og	IT-direktøren	som	var	kritiske	til	en	endring?	Drøft	denne	problemstillingen	ved
å	argumentere	for	ditt	syn	og	vekte	disse	argumentene	ift.	aktuelle	motargumenter.
	
Skriv	ditt	svar	her...

5a)

måten	IT-avdelingen	er	strukturert	på	kan	ha	betydning	for	å	oppnå

strategiske	mål	fordi	dersom	bedriften	har	klare	strategiske	mål	vil	ITen

kunne	hjelpe	å	effektivisere	og	skape	verdi	dersom	IT-avdelingen	sin

strategi	er	på	linje	med	forretningsstrategien	og	den	adresserer	den	på	en

god	måte.	Strukturen	har	også	mye	å	si	for	nærheten	brukerne/kundene

føler	til	avdelingen,	optimalt	sett	skal	IT-avdelingen	være	tilgjengelig	for

alle	og	folk	skal	få	hjelp	når	de	trenger	det	og	med	det	de	trenger.	Men

IT-avdelingens	oppgave	er	ikke	bare	å	hjelpe	brukerne,	de	må	drifte	og

vedlikeholde	og	har	ansvar	for	innføring	av	nye	systemer	osv...	Dermed

er	det	viktig	å	strukturere	IT-avdelingen	på	en	måte	som	gjør	at	de	får

gjort	sine	arbeidsoppgaver	og	at	de	får	en	nærhet	til	de	andre

avdelignene	som	evt	trenger	hjelp.	Hvis	bedriften/organisasjonen	får	til

en	slik	struktur	vil	de	kunne	drive	business	mye	mer	effektivt	og	uten
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lang	ventetid	og	nedetid	på	systemer	(som	kan	sinke	bedriften	betraktelig

mye).

	

b)

tre	potensielle	fordeler	ved	at	IT-avdelingen	har	sentralisert

organisasjonsstruktur	på	universitetet:

1.	det	at	IT-avdelingen	er	sentralisert	gjør	at	man	kan	gå	til	et	sted	og	få

hjelp	til	det	man	trenger	istedenfor	at	det	går	gjennom	flere	forskjellige

avdelinger.

2.	bedre	faglig	varianse	blant	de	IT-ansatte,	det	gjør	det	mer	attraktivt	for

IT-personell	å	jobbe	der	ettersom	det	er	en	større	avdeling	og	det	finnes

flere	stillinger.

3.	samlet	kompetanse	-	all	IT	kompetansen	er	samlet	på	et	sted,	dette

gjør	at	IT-avdelingen	har	ressursene	sine	der	de	er	og	er	i	stand	til	å

hjelpe	hverandre,	noe	som	igjen	gjør	drift	og	kundehjelp	bedre	og	mer

effektivt.

	

to	potensielle	ulemper	ved	at	IT-avdelingen	har	sentralisert

organisasjonsstruktur	på	universitetet:

1.	avstand	til	de	andre	fakultetene/avdelingene	-	IT-avdelingen	vet	ikke

nødvendigvis	om	de	andre	avdelingene	sine	behov	eller	hva	de	driver

med,	noe	som	gjør	det	vanskelig	for	dem	å	gi	hjelpen	de	trenger

2.	mangel	på	spesialisert	kompetanse	rettet	mot	en	spesifikk

forretningsprosess	eller	funksjon.	dersom	IT-avdelingene	var	knyttet	til

hvert	fakultet	ville	IT-personellet	bli	eksperter	innen	for	hvert	sitt

forretningsområde.	Men	slik	er	det	altså	ikke,	og	dermed	blir	det	en

mangel	på	spesialisert	kompetanse	og	forståelse	av	hvordan	hvert	enkelt

fakultet	driver	business.

	

c)

en	hybrid	organisasjonsstruktur:

Meningen	med	en	hybrid	organisasjonsstruktur	er	å	kunne	dra	nytte	av

fordelene	fra	både	sentralisert	og	desentraliserte	avdelinger.
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en	slik	hybrid	organisasjonsstruktur	for	IT-avdelingen	ville	innebært	at

de	har	et	sentralisert	hovedkontor,	men	også	avdelinger	i	de	forskjellige

fakultetene	som	samarbeider	med	hovedkontoret.

	

En	slik	organisasjonsstruktur	kan	adressere	kritikken	fakultetene	rettet

mot	IT-avdelingen	ved	at	fakultetene	får	en	nærhet	til	IT-avdelingen	som

de	ikke	hadde	før,	og	IT-personellet	har	mulighet	til	å	få	innsikt	i	hva	de

driver	med	på	de	forskjellige	fakultetene	og	hvilke	behov	de	har.

	

d)

Dersom	jeg	var	styremedlem	ville	jeg	ha	vært	enig	med

universitetsdirektøren	og	IT-direktøren.	Dette	er	fordi	det	er	som	nevnt

et	lite	universitet,	og	det	ville	vært	svært	ugunstig	og	kostbart	å	ha

forskjellige	IT-avdelinger	på	forskjellige	fakulteter	som	gjør	mye	av	det

samme	arbeidet,	samt	at	IT-stillingene	ville	være	mindre	ettertraktet.

Det	er	åpenbart	et	problem	med	hvordan	IT-avdelingen	tar	seg	av

behovet	til	fakultetene,	men	jeg	tror	ikke	det	har	så	mye	med	strukturen

å	gjøre.	Det	som	burde	bli	gjort	er	å	gå	gjennom	prosessene	til	IT-

avdelingen	for	å	gjøre	de	mer	rettet	mot	service	og	brukeropplevelser	slik

at	de	kan	tilby	en	tjeneste	som	tilfredsstiller	behovene	til	fakultetene.	det

at	IT-avdelingen	er	sentralisert	kan	være	en	stor	fordel	dersom	de	klarer

å	dra	nytte	av	det.	Fordi	de	har	all	kompetansen	på	ett	sted,	og	de	som

trenger	hjelp	trenger	bare	å	gå	gjennom	ett	ledd	istedenfor	flere,	kan	de

potensielt	tilby	god	og	effektiv	hjelp.	Det	finnes	forskjellige	rammeverk

som	kan	hjelpe	IT-avdelingen	med	å	forbedre	sine	tilbud,	prosesser,	og

brukeropplevelser,	blant	annet	ITIL.

	

	
	

Besvart.


