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Hva betyr DevOps for deg?
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Mer enn 25 års erfaring innen systemutvikling, 

kvalitetsledelse, testing, prosess og prosjekt. 

Arbeidet som testleder for sosialsystemene til 

Oslo kommune, Forsikrings og 

oppgjørssystemer i Storebrand/if nordisk, 

Infortrygd på Nav, Altinn, Telenor 

Mobil/Telenor GSS, Skattedirektoratet og 

Sykehuspartner med journalløsning DIPS. 

Har hatt ulike test rådgivningsoppdrag hos 

ulike store kunder og utdannet på NITH med 

påbygning av PMP og ITIL. 

Etablert metoder for smidige prosjekter hvor 

fokuset er på kvalitetsledelse. Agile Coaching.

Avdelingsleder for 35 konsulenter i Sogeti. 

Ansatt i 7,5 år.

Anne Christine Knudsen, Principal



HVORFOR?
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INNOVASJONSKURVEN
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Hva er driverne for DevOps?

▪ Forretningsverdi

▪ Digitalisering

▪ Time to Market 

▪ Kjernesystemer → Forretningsprosesser → produkttankegang

▪ Innovasjonskultur

▪ Industrialisering
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Hvor smidig er du i din jobb i dag?
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HVA ER DEVOPS?
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Fra ide til forretningsverdi
- Supportert av Lean prinsipper, DevOps filosofi og smidige metoder



Fra ide til forretningsverdi
- Supportert av aktiviteter og kultur

Ide Produksjon

Kultur

Metode

Verktøy



Kompetanse

Områder Profiler

Utvikler

Sikkerhet

Utvikler

Utvikler
Arkitekt Test

Forretning

Drift

I       T
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“high-performing IT teams had 50 percent higher market capitalization growth”

Gevinstene med DevOps
- Høyt-presterende teams har 50 % høyere markedsvekst



Ranger de følgende alternativene basert 

på hva du tror er de største 

utfordringene for å oppnå DevOps?



De største hindringene
- for at en organisasjon skal lykkes med DevOps

Source: Gartner (January 2016)



Mennesker og kultur
- Ikke alle er på samme nivå av smidighet

100% 
Vannfall

Snakker smidig, 
men 

praktiserer 
vannfall

Bryr seg ikke,
utfører 

arbeidet sitt 

Liker smidig, 
men 

praktiserer 
det ikke

Lærer om 
de smidige 
kreftene

En sann 
agile master 

HVOR SMIDIG ER DU?

The Emperor Darth Vader Storm Trooper Han Solo Luke Skywalker Yoda



Hvor smidig er du?
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HVORDAN?
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Mennesker
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Forretnings 

smidighet

Agile 
Excellence

Org.
modell
endring

Arkitektur 
og Infra.

Automatiser-
ing og BI

Ledelses-
transformasj

on

Kunde
perspektiv

► Bevissthet 

► Opplæring 

► Kontinuerlig forbedring

► Agile coach 



Forretningsverdi

1. Prosjekter fra forretning

2. Interne IT-prosjekter

3. Endringer

4. Ikke-planlagt arbeid

5. Innovasjon/program
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Program

Project

Endringer

Feil/issue

Organisasjons
Kapasitet



Kontinuerlig testing
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De første stegene…
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Start med hvorfor

Et team med felles mål og verdier

Gi opplæring i smidig tankegang

Kontinuerlig eksperimentering 

Bestem hvor fort du skal gå  



Suksesser
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1

Smidig fabrikker sekvensielt

2

Arkitektur og prosessendringer 
hånd i hånd

3

Overgang til matriseorganisasjon (top-down)

4

Autonome teams (buttom-up)



Så, hva må til?

▪ Mennesker er den største utfordringen – endringen starter med deg!

▪ Kjenn forretningens mål og verdier, og hjelp digitaliseringen fremover!

▪ Test: Bli med på laget og sett deg et mål! – alle bør ha et eierskap til 

kvalitet
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Hva kan vi hjelpe til med? 

▪ The Phoenix Project for å øve på å være smidig og for å forstå hva som 

kreves 

▪ Agile Coach for å hjelpe til med prosesser, ledelse og transformasjon

▪ Teknisk Coach for å hjelpe til innen teknologiske muligheter og 

utfordringer 
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Spørsmål?
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Takk for oss!


