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Bakgrunn - Om SPK

• Norges største pensjonsforvalter 

– Forvalter rettigheter for 530 milliarder kroner, for rundt 

1400 virksomheter og drøyt en million tidligere og 

nåværende medlemmer

• Gjennomfører store IKT-prosjekter som følge av 

pensjonsreformen

– Det norske pensjonssystemet gjennomgår en 

betydelig omlegging som følge av pensjonsreformen i 

Norge

• Senior prosjektleder i SPK
• Utdannet samfunnsøkonom, med videreutdannelse innen 

prosjektledelse. 
• Har ledet flere av SPKs viktigste prosjekter de siste, herunder 

innføringen av uførereformen
• Sentral i arbeidet med å etablere et nytt stort IKT-program i SPK for 

å håndtere reformeringen av offentlig tjenestepensjon
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1. Hovedbudskap

a). Gi prosjektene større handlingsrom i gjennomføring

Hovedbudskap:

• Gi prosjektene større handlingsrom! 

• For å optimalisere verdien av prosjektet må man lære underveis

• De beste løsningene og gevinstene oppdages ofte underveis basert på 

systematisk læring

«Once you stop learning, 

you start dying»
- Albert Einstein-
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Prosjekt
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1. Hovedbudskap

b). Organiser prosjektene slik at dere lærer underveis

• Organiser prosjekter for å lære underveis

– Evolusjon, ikke revolusjon 

– Lever ofte til sluttbruker

– Gjennomfør piloter og test ut ulike løsninger

– Involver ekte brukere underveis

– Levere noe konkret - teste ut , justere - levere på nytt

«Think»

«Build»«Measure»

«Learn»

«Fail fast. Learn fast. 

Improve fast»
- Spotify

Feedback loop



2. «SPKs prosjektfabrikk» 

- Tilrettelagt for systematisk læring



a). Smidig(ere) metodikk

• SPK har jobbet etter smidig («agile») metodikk i over 10 år
• Vi gjør stadige forbedringer for å sikre at vi leverer best mulig verdi til våre interessenter
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Én felles prioritert oppgave-

kø på tvers av prosjekter, 

forvaltning og drift

Felles selvorganiserte 

team som gjør «alt» 

innenfor sitt fagfelt

3-ukentlige gjennomføringsperioder med fokus på 

å levere verdi til sluttbruker og lære underveis 
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b). Tverrfaglige team 

• Velfungerende team består av personer med ulik kompetanse, 

men også av personer med ulike personligheter, bakgrunn, 

alder, kjønn etc.

• Tverrfaglige team er best egnet til å forstå hva som gir best 

verdi for våre interessenter, og gjennom selvorganisering tar de 

eierskap til det som leveres

• I SPK er vi bevisste på dette og setter sammen teamene av 

personer fra ulike deler av organisasjonen, samt med rett miks 

av interne ansatte og eksterne konsulenter

– Selv om vårt behov for kapasitet og kompetanse hadde vært 100% stabil, 

ville vi benyttet konsulenter i kombinasjon med egne ansatte. Bruk av 

eksterne konsulenter gir oss verdifulle erfaringer (ofte ferske) fra andre 

steder og bidrar til at gevinstene vi leverer blir større

«If you want to go fast, go

alone. If you want to go far, 

go together.»
- Afrikansk ordtak



c). Ansvar for løsning etter prosjektperiode

• De samme teamene har ansvar for prosjektgjennomføring 

og for senere drift og feilretting innenfor sitt «fagområde»

• Dette har økt kvaliteten (og gevinstene) på det vi leverer 

vesentlig 

• I det lange løp så er det effektmålene som er viktige

– Investeringskostnaden utgjør bare en liten andel av 

livssykluskostnadene til det prosjektene leverer

– Mange av gevinstene oppstår etter at prosjektet er 

avsluttet

Kostnader og 

gevinster etter 

prosjektperioden

Kostnader og 

gevinster i 

prosjektperioden



d). Sterk involvering av sluttbrukere

• Behovene vi har opprettet prosjektet for å 
ivareta endrer seg ofte underveis

• For å sikre at vi leverer det som gir best 
verdi må sluttbrukerne involveres

• Den beste måten å involvere brukere på er å 
la de bruke løsningene som leveres 
underveis og tilpasse basert på 
tilbakemeldinger



e). Hyppige leveranser

• SPK har gått fra store koordinerte leveranser til 

mange små løsrevne leveranser

• Frem til 2014 hadde vi et fåtall store 

hovedleveranser per år

• Nå leverer vi hver eneste dag. Tiden det tar fra en 

endring besluttes til den gir verdi for sluttbruker og 

erfaring til prosjektet, bør være så kort som mulig 

• Vår foretrukne leveranseform er det vi kaller 

lynleveranser. 

– I 2017 hadde vi over 700 lynleveranser, mens vi i 

2018 runder 1000 leveranser

«Think»

«Build»«Measure»

«Learn»

Feedback loop



f). Kontinuerlig justering av planer og 

prioritering basert på læring underveis

«Planning is everything, 

the plan is nothing
- Dwight D. Eisenhower

• Basert på det vi lærer underveis gjennom å levere 
hyppig justerer vi våre planer

• Intensjonen er til enhver tid å gjøre oppgavene med 
høyest prioritet på tvers av prosjekter, feilretting og 
drift

• Prosjektet er ikke vellykket hvis ikke sluttbrukerne er 
fornøyde

Oppgaver kan til enhver tid fjernes

Oppgaver kan til enhver tid splittes

Oppgaver kan til enhver tid legges til 

Oppgaver kan til enhver tid bytte rekkefølge

De høyest prioriterte oppgavene er mest 

detaljert og er de som gjennomføres i neste 

periode
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3. Eksempler fra SPK

Etablert ny selvbetjeningsportal gjennom å levere deler 

underveis og justere basert på tilbakemeldinger fra brukere

• Vi benytter vår «prosjektfabrikk» til gjennomføring av både små 

og store tiltak

• Grunnprinsippene ble etablert allerede i det store vellykkede 

endringsprogrammet «Perform» (kostnadsramme på 1 milliard) 

som vi gjennomførte 2008-2012

• I 2018 har vi etablert et nytt stort pensjonsprogram (>500 mnok) 

basert på samme prinsipper, og har allerede tilpasset løsninger 

basert på læring underveis

Betydelig økt automatiseringsgrad gjennom mange små 

tiltak og justering av løsning underveis



4. Overførbarhet til andre bransjer

• Vår erfaring er hovedsakelig fra IKT-prosjekter 

• Vi tror allikevel at tankesettet er overførbart til andre 

bransjer

• For å optimalisere nytten er vårt viktigste budskap: 

– Organiser prosjekter for å lære underveis

– Gi prosjektene større handlingsrom!

– Fokuser på sluttbrukernes behov og vær klar 

over at disse ofte endres underveis

Start

Tradisjonell 

Smidig basert 

på læring 

underveis

Brukernes behov


