Prosessforbedring mellom
et IKS og 6 eierkommuner
Hoveddokument

«While all changes do not lead to improvement, all improvement requires change»
- Institute of Healthcare Improvement (udatert)

Gruppenummer:
BO14-G06
Forfattere:
Bjørnar Myrvang Granhus, Eirik Lindemark, Jørgen Pedersen
Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen I Østfold, studiested Halden
14.05.2014

HØGSKOLEN I ØSTFOLD
Avdeling for Informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Telefon: 69 21 50 00
URL: www.hiof.no

BACHELOROPPGAVE
X

Prosjektkategori:

Fritt tilgjengelig

Informasjonsteknologi
Omfgang i studiepoeng:

Fritt tilgjengelig etter

20
Fagområde:
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Forord
Denne prosjektrapporten er skrevet som et resultat av et bachelorprosjekt ved Høgskolen i Østfold,
avdeling for informasjonsteknologi. Bachelorprosjektet er gjennomført for å oppfylle arbeidskravet i kurset ITF32012 Bacheloroppgave.
Bacheloroppgaven er utført og skrevet av tre studenter ved studiet informasjonssystemer med fordypning i IT-ledelse.
Vi ønsker å takke Indre Østfold Data IKS for samarbeidet under prosjektperioden. En spesiell takk
rettes til kontaktperson og daglig leder i Indre Østfold Data, Robert Lindemark. Du har vært til
stor hjelp og bidratt med nyttig informasjon og gitt oss gode tilbakemeldinger. I tillegg ønsker vi
å takke serviceleder Ivar Iversen for god rådgivning. En takk går også til Kjartan Eg Lodden for
god støtte og veiledning.
Videre ønsker vi å takke samtlige respondenter i de forskjellige kommunene hvor vi samlet data. I
tillegg ønsker vi å takke de respondenter hos Indre Østfold Data som deltok i undersøkelsen. Uten
deres hjelp ville ikke denne oppgaven blitt realisert.
En takk går også til Edgar Bostrøm. Vi ønsker å takke for den uformelle veiledningen vi fikk av
deg før prosjektstart høsten 2013. Du ga oss håp om at dette prosjektet skulle bli realisert.
Vi ønsker til slutt å takke veileder og førsteamanuensis Per-Gunnar Fyhn som har vært en viktig
støttespiller og nøkkelperson gjennom hele prosjektperioden. Uten deg og dine gode, konstruktive
tilbakemeldinger ville vi ikke levert et så godt og stabilt produkt.

Halden, 14. mai 2014

Sammendrag
Indre Østfold Data IKS (heretter referert til som IØD) drifter seks kommuner i Indre Østfold. Hver
kommune har IKT-kontakter som supporterer den respektive kommunes ansatte på deres maskinpark og applikasjoner. På den andre siden har IØD en helpdesk og et driftsenter. IKT-kontaktene
skal i den perfekte verden være et bindeledd mellom sin avdeling og IØD via helpdesk. Driftsenter
skal i utgangspunktet fungere som en 2. linje support og har ansvar for å følge opp saker helpdesk
ikke kan løse umiddelbart ved hjelp av en dispatch-rolle. Det er kjent i IØD at det er mangel på
rolledefinisjoner blant IKT-kontakter, samt manglende prosessdefineringer. Problemstillingen er
interessant i den forstand at fremgangsmåten for dette prosjektet og resultatet eventuelt kan brukes av andre kommuner i Norge som har lignende problemstillinger eller som ønsker å utføre
lignende arbeid. Prosjektgruppen løste problemstillingen ved å aktivt intervjue IKT-kontakter i
kommunene, personell på helpdesk, driftsenter og representanter fra ledelsen hos IØD. Hovedfokuset i datainnsamlingen var siktet mot IKT-kontaktene primært. I datainnsamlingen fikk prosjektgruppen bekreftet forskjellige hypoteser og teorier, blant annet om manglende definisjoner, uklare
grenseskiller og mangel på kompetanse. Resultatet av dette ble et utkast til et rammeverk med definisjoner på hvordan de ulike prosessene mellom IØD og IKT-kontakter skal være, i tillegg til en
liste med tiltak og videre arbeid IØD bør se nærmere på. I underkapitlet om tiltak og videre arbeid
er det blant annet nevnt at IØD bør tenke fremover i forhold til en potensiell kommunesammenslåing og de organisatoriske endringer dette medfører. Til slutt er det også foreslått at IØD arbeider
aktivt med prosessforbedring og at denne rapporten er å anse som en start på en slik forbedring.
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Kapittel 1

Introduksjon
1.1

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av tre studenter samt veileder og kontaktpersoner ved IØD. Studentene
i prosjektgruppen studerer til en Bachelor i informasjonssystemer med fordypning i ITledelse
ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informasjonsteknologi. Samtlige av studentene har arbeidet
sammen i diverse prosjekter siden studiestart høsten 2011. Prosjektgruppen fant bacheloroppgaven meget relevant i forhold til studiet som følges. Under følger en kategorisert fremvisning av
prosjektmedlemmene.

1.1.1

Bjørnar Myrvang Granhus
Bjørnar Granhus er 22 år og bor i Halden. Han kommer opprinnelig fra Inderøy i Nord-Trøndelag, og flyttet til Halden med sin
forlovede Ane for å studere informasjonssystemer og IT-ledelse
ved Høgskolen i Østfold. På fritiden driver Bjørnar med trening
og det meste innen PC. Bjørnar er interessert i alle former for ITteknologier, og hvordan IT-systemer kan være med å hjelpe bedrifter til å bedre prosesser og hverdagen til folk.

Figur 1.1: Bjørnar Granhus.
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1.1.2

Eirik Lindemark

Figur 1.2: Eirik Lindemark.

1.1.3

Jørgen Pedersen

Figur 1.3: Jørgen Pedersen.

1.2

Eirik Lindemark er 21 år og er bosatt i Halden. Han er oppvokst
på Tomter i Hobøl kommune, men flyttet til Trøgstad i 2008 da
han begynte på Mysen Videregående Skole. Nå studerer han til en
bachelor i informasjonssystemer med studieretning IT-ledelse ved
Høgskolen i Østfold, avdeling for informasjonsteknologi. På fritiden driver Eirik med trening og musikk. Han driver også mye med
skyting, jakt, hund og friluft. Eirik er veldig opptatt av og interessert i teknologi og hvordan den er med på å påvirke vår hverdag,
både i jobb og fritid.

Jørgen Pedersen er 23 år og er bosatt på Opsund i Sarpsborg der
han bor med sin forlovede Miriam. Jørgen studerer informasjonssystemer med studieretning IT-ledelse ved Høgskolen i Østfold,
avdeling for informasjonsteknologi. Jørgen tok fagbrev med resultat bestått meget godtpå Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag i tidsperioden 2008-2010. På fritiden spiller Jørgen gitar
og munnspill, trener og leter etter Geocacher. Jørgen er interessert
i teknologi, henholdsvis ERP-systemer og dets virkemåter, samspill mellom IT og organisasjon og Androidprogrammering.

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS er et interkommunalt selskap som ble etablert i 2008. I 2012 skiftet selskapet navn fra Smaalensveven IKT IKS til Indre Østfold Data IKS. Selskapet er eid av de seks kommunene IØD drifter. Selskapet har også et styre med representanter fra hver kommune. De seks
eierkommunene som IØD drifter er følgende: Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og
Trøgstad. Virksomheten har kontorlokaler i Askim sentrum. Selskapet styres av daglig leder Robert Lindemark som også er en av prosjektgruppens kontaktpersoner i virksomheten. IØD består
primært av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder: Kundefront, prosjekt og drift. Virksomheten står ansvarlig for anskaffelse, implementering og drift av de seks eierkommunenes saks-,
arkiv- og fagsystemer. IØD drifter over 65 unike applikasjoner og har en maskinpark på over 3000
kommunale arbeidsstasjoner med over 4500 brukere (Indre Østfold Data IKS, udatert).

1.3

Beskrivelse av prosjektoppgaven

I grenseflaten mellom et IKS og dets eiere finnes det spesielle utfordringer i hvordan prosessene
fungerer. Det finnes diverse avtaler og kontrakter, eierskapsdokumenter og politiske føringer for
hvordan samarbeidet skal fungere. I praksis endres dette over tid, ofte ikke i samsvar med avtalte

1.4. Problemstilling
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prosesser. Mellom Indre Østfold Data IKS og deres seks eierkommuners 4500 brukere finnes det
omtrent 150 IKT-kontakter og like mange superbrukere (applikasjonsforvaltere) hvis rolle ikke er
godt nok definert eller avtalt. Dette fører til mye frustrasjon hos kunden, hos IØD og hos IKTkontaktene selv. Prosjektet skal, med utgangspunkt i god teori og foreliggende avtaler, kartlegge
dagens situasjon og deretter komme med forslag til forbedringer i definisjoner og avtaler, samt beskrive bedre prosesser for samhandling og samarbeide mellom IKS og IKT-kontakter (Lindemark,
2013).

1.4

Problemstilling

Fungerer prosessen for samhandling og samarbeid mellom et IKS og dets IKT-kontakter og hvordan kan denne prosessen forbedres?

1.5

Formål

Prosjektets formål er at prosjektgruppen skal tilegne seg informasjon om, og utforske organisatoriske og strukturmessige problemstillinger i virksomheten IØD, samt kartlegging av dagens
situasjon. Formålet er også å gi prosjektgruppen erfaring i å definere nye rutiner og arbeids- og
forretningsprosesser. Videre vil en del av formålet være å tilegne seg erfaringer i forhold til forhandling og det å skape enighet om nye tiltak i en virksomhet. Med prosjektet følger også formål
og utbytte definert i emnebeskrivelsen. Dette innebærer blant annet at studentene skal tilegne seg
kunnskap om hvordan et prosjekt skal gjennomføres, hvordan lage rapporter, planer og tilegne seg
god kunnskap om prosjektets tema (Studieseksjonen, Høgskolen i Østfold, 2013).

1.6

Leveranser

Som en del av prosjektoppgaven har det fulgt obligatoriske leveranser. Under følger det en punktliste over hovedleveransene som er knyttet til prosjektet.
• Webside
• Forprosjektrapport
• Hoveddokument
• Prosjektplakat
• Presentasjon av prosjekt

1.7

Prosjektprosess

Gjennom prosjektets løpetid har prosjektgruppen aktivt gått inn for å gjennomføre prosjektprosessen på en systematisk og ryddig måte. Mye av grunnen til at gruppen gjennomførte prosjektet på
en systematisk måte var den gode planleggingen som lå til grunn. Prosjektgruppen startet allerede
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høsten 2013 med planleggingen av prosjektet, noe som var med å danne et godt grunnlag. Under
følger det underkapitler som beskriver prosjektprosessen.

1.7.1

Jevnlige workshops og fordeling av arbeid

Gjennom prosjektets løpetid gjennomførte gruppen jevnlige workshops. Dette var en fin måte å
skape diskusjon på, samt å utveksle meninger og tanker mellom prosjektmedlemmene. Arbeid ble
fordelt mellom medlemmene så langt det lot seg gjøre.

1.7.2

Ukentlige møter med veileder

En god hjelp i prosjektperioden var de ukentlige møtene med veileder Per-Gunnar Fyhn. Dette var til god hjelp for å få tilbakemeldinger på produksjoner, samt diskutere problemstillinger
som oppstod. Under datainnsamlingsperioden var det enkelte uker hvor det ikke ble holdt møte
med veileder. Begrunnelsen for dette var at prosjektgruppen i denne perioden ikke hadde noe nytt
å fortelle til veileder og veileder var enig i denne beslutningen. Per-Gunnar var også en viktig
støttespiller da prosjektgruppen trengte veiledning til å ta beslutninger eller å få tips til teori og
informasjon om diverse temaer. Det ble ført møtereferat fra samtlige møter med veileder. I tillegg
ble det ført referat fra andre vesentlige møter. Utvalgte referater er knyttet til denne rapporten som
vedlegg (Vedlegg F).

1.7.3

Ukentlig feltarbeid hos IØD

Prosjektgruppen bestemte tidlig i planleggingsfasen at det skulle avsettes én dag i uken hvor gruppen arbeidet med prosjektet i IØD sine kontorlokaler i Askim sentrum. Dette var en god løsning
da prosjektgruppen til enhver tid hadde tilgang på personer med god kompetanse og praktiske
eksempler fra den virkelige hverdagen til IØD. I tillegg til denne arbeidsdagen fikk også prosjektgruppen delta på interne møter hos IØD, men også et IKT-utvalgsmøte i Trøgstad kommune.
Dette var en lærerik affære som gav gruppen tips til ting å ta i betraktning. Videre fikk gruppen
delta på befaring og kartlegging ute i enkelte kommuner for å se hvordan systemer og prosesser
fungerte.

1.7.4

Bruk av verktøy og prosjektstyringsverktøy

Prosjektgruppen har blant annet benyttet seg av verktøy som Dropbox, Google Docs og LaTeX. Verktøyet ProjectPlace ble brukt som prosjektstyringsverktøy hvor diverse prosjektplaner,
møtereferater og innkallelser ble publisert. Med hjelp av disse verktøyene klarte prosjektgruppen
å holde styr på alle prosjektdokumenter, leveranser, møter og produksjoner på en god og oversiktlig måte.

1.7.5

Timelister

Gruppen var konsekvente på å føre timelister under hele prosjektperioden. Dette var et verktøy
for å holde oversikt over hvem som hadde gjort hva og hvor mye tid som ble brukt på diverse
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aktiviteter og oppgaver. Prosjektgruppen besluttet å føre timer fra prosjektstart. På den måten
kunne gruppen oppdage eventuelle skjevfordelinger omgående i perioden og igangsette tiltak for
å jevne ut timeantallet hos de enkelte.

1.8

Rapportens oppbygging

Rapporten er bygget i en kronologisk rekkefølge. Den starter med et sammendrag av prosjektet og så til en introduksjon av oppdragsgiver, oppgaven, gruppen og prosjektprosessen. Deretter
følger det hvilken teori og metode prosjektgruppen har benyttet. Så følger en del hvor resultater presenteres, diskuteres på forskjellige nivåer og analyseres. Til slutt følger det en konklusjon.
Avslutningsvis følger henvisninger til litteratur. Prosjektgruppen har besluttet å ikke strukturere
rapporten basert på teori, men tidligere bachelor- og masteroppgaver ved diverse universiteter og
høgskoler. Denne rapporten inneholder også elementer og struktur basert på en mal som emneansvarlig Gunnar Misund publiserte ved prosjektstart.

Kapittel 2

Teori
Hensikten til dette kapitlet er å referere til og gjengi teori som er relevant for denne prosjektoppgaven.

2.1

Prosessforbedring

Prosjektgruppen har besluttet å referere til og gjengi teori om prosessforbedring da dette vil være
helt vesentlig for denne prosjektoppgaven. En del av oppgavetittelen handler om prosessforbedring
og av den grunn finner gruppen dette meget relevant. Teori om prosessforbedring er trukket inn i
konklusjonskapittel og kapittel om tiltak og videre arbeid.
Ifølge Dybå, Dingsøyr og Moe (2002) handler prosessforbedring “om å gjøre ting bedre - ikke
om brannslukking eller krisehåndtering. Det handler om å slutte å skylde på “noen” for problemer
eller feil. Det er en måte å se på hvordan en kan gjøre jobben sin bedre.”
Hvis en bedrift bare løser et problem eller retter på en feil risikerer den å ikke finne ut av de underliggende årsakene. I verste fall kan det føre til forverring av situasjonen. I tillegg til å identifisere
problemene må en også finne årsaker, definere, gjennomføre og følge opp hensiktsmessige tiltak.
Bedriften må også vurdere resultatene av tiltakene og sette i verk eventuelle endringer i resten av
organisasjonen (Dybå et al., 2002, s. 9).
En prosessforklaring kan derfor være en løsning. En prosessforklaring definerer hva som vil bli
gjort, hvilken inndata som er nødvendig, og hvilken utdata som er produsert. En prosess kan bli
detaljert delt opp i en eller flere prosedyrer og arbeidsinstruksjoner. En organisasjon kan definere
roller og ansvarsområder og relatere disse til aktivitetene i en prosess (IT Service Management
Global Best Practices Volume 1, 2008).
Dybå et al. (2002) forklarer at “Prosessforbedring vil hjelpe bedriften til å evaluere og forbedre
egen ytelse. Når alle nøkkelpersoner og medarbeidere deltar aktivt i prosessforbedring, kan bedriften lettere fokusere på hvordan ting kan gjøres bedre, raskere og billigere.”
Dårlige definerte prosesser kan skape problemer som misfornøyde kunder, stressede kollegaer,
tidsfrister som ikke blir holdt og uforutsette utgifter. Prosesser kan både være formelle og uformelle. Formelle prosesser er som regel gode definerte prosedyrer, mens uformelle prosesser er ofte
prosesser som for eksempel uskrevne måter å utføre oppgaver på. For å forbedre en prosess kan
7
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en fornyelse av prosessen være nødvendig. Pavey (udatert) har kommet opp med denne listen for
prosessforbedring:

1. Kartlegge problemet med prosessen
Det første steget handler om å velge ut prosessen som skal forbedres og kartlegge stegene i prosessen. Det er viktig å sette seg inn i hver fase for å oppdage eventuelle underliggende prosesser
som ikke er synlige. For å forsikre seg om at ingenting viktig blir oversett, bør det konsulteres med
personer som utfører prosessen jevnlig.
2. Analysere prosessen
Det andre steget handler om å finne ut hvordan og hvorfor prosessen fungerer eller ikke fungerer.
Det er derfor viktig å stille spørsmål om hva som er frustrerende for kunder eller brukere, hvilke
steg som skaper en flaskehals, samt hva kostnadene og tidsbruken er. For å kartlegge prosessproblemet er det viktig å snakke med personene som er knyttet til utførelsen av prosessen. Hva synes
de ikke fungerer, hva skal til for å forbedre prosessen og hvilken taktikk eller teknikk har de brukt
for å forhindre prosessproblemet tidligere.
3. Utforme prosessen på nytt
Det tredje steget handler om å eliminere problemene som er identifiserte. Det er viktig å involvere
de personene som har vært i prosessen og som forstår problemet. Deres ideer kan også avdekke
andre problemer eller måter å løse prosessproblemet på. Det er også meget viktig at alle som forbedrer prosessen forstår hva prosessen egentlig skal utføre. Deretter kan ideene noteres ned og
involveres i prosessforbedringen. En risikoanalyse bør også innføres for å oppdage mulige uforutsette risikoer ved en ødelagt eller skadet prosess. En rekke andre tester som for eksempel brukertester kan også hjelpe til å definere prosessen på nytt. Når prosessen er bestemt kan prosessen
dokumenteres på nytt.
4. Hente inn ressurser
Det fjerde steget handler om å hente inn de nødvendige ressursene for å implementere den nye
prosessen. Alle ressurser listes opp og råd fra andre utenforstående i organisasjonen inkluderes
inn i evalueringen. Det er viktig at de utenforstående i organisasjonen, for eksempel ansatte fra
andre avdelinger, forstår hvordan denne prosessen vil være til fordel for bedriften.
5. Implementer og følg endringen
Det femte steget handler om å forstå at implementering av en ny prosessdefinisjon vil kreve eventuell opplæring i rollen, andre støttemidler eller trening. En prosessendring kan være så omfattende
at det kan være et prosjekt i seg selv. Det er derfor viktig å sette av tid til problemer og kjøre en pilottest først. Dette er viktig å huske på, da personer kan være motvillige mot endringer og spesielt
når det involverer prosesser de har utført i en lang periode.
6. Gjennomgå prosessen
Det sjette steget handler om å følge opp prosessen. Få ting fungerer perfekt fra starten og derfor
er en oppfølging etter at prosessen rulles ut nødvendig. Det er viktig å følge med på om prosessen
utføres etter forventningene. Oppfølgingen vil også oppdage eventuelle problemer som inntreffer
med en gang. Det bør også være en kontinuerlig dialog med brukerne av prosessen for å hjelpe
til å lindre frustrasjon. Små endringer underveis vil sikre at prosessen alltid er relevant og effektiv.
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Kompetanse

Før datainnsamlingen startet hadde prosjektgruppen etter samtaler med personell hos IØD dannet
seg en hypotese om at kompetanse er et viktig grunnelement i prosessforbedring og på den andre
siden et manglende element hos enkelte IKT-kontakter. Av den grunn fant prosjektgruppen det hensiktsmessig å ha med flere teorikapitler knyttet til kompetanse i denne prosjektoppgaven.

2.2.1

Kompetanseanalyse

“Formålet med kompetanseanalyse er å avdekke på hvilke områder og hvordan organisasjonen bør
satse på kompetanse for å øke måloppnåelsen og verdiskapningen” sier Linda Lai (2013, s. 67).
Det finnes flere måter å analysere kompetanse. Linda Lai (2013, s. 67) skriver om at mange som
arbeider med kompetanseanalyse etterlyser ferdigutviklede IKT-verktøy. Hun nevner også at det
finnes få eller nærmest ingen slike standardverktøy som passer alle. Derimot har Lai (2013, s. 68)
satt opp en liste med hovedaktiviteter i en typisk kompetanseanalyse:
(1) Kravanalyse
Analyse av kompetansekrav, det vil si hvilken kompetanse organisasjonen trenger for
å nå sine mål og utføre funksjoner og oppgaver på ønsket måte og nivå.
(2) Kompetansekapitalanalyse
Analyse av i hvilken grad den kompetansen organisasjonen forvalter gjennom sine
medarbeidere, dekker definerte kompetansekrav.
(3) Behovsanalyse: Analyse av behov for i skille mellom:
a. mobiliseringsbehov, det vil si behov for å bedre bruken av tilgjengelig kompetanse,
b. utviklingsbehov, det vil si behov for å utvikle ny eller endret kompetanse,
c. anskaffelsesbehov, det vil si behov for rekruttering.
Videre skriver Lai (2013. s. 68) om at det aller viktigste fundamentet for kompetanseanalyse er
definering av kompetansekrav. En bedrift er helt nødt til å først definere sine kompetansekrav før
de kan analysere kompetansekapitalen for å avdekke sine kompetansebehov.

2.2.1.1

Kompetansegap

Statskonsult (2001, s. 16-17) skriver at et kompetansegap er avstanden mellom kompetansekravene og den kompetansen en virksomhet faktisk forvalter. Det kan være forskjellige grunner til at
kompetansegap oppstår, men det fremkommer ofte når det er snakk om virksomhetens overordnede mål og strategier. En kan også finne kompetansegap ved å sammenligne kompetansekrav med
kompetansebeholdning.
Statskonsult (2001, s. 17) har satt opp en liste over spørsmål som er sentrale for å avdekke kompetansegap på virksomhetsnivå:
• Kompetansekrav. Hvilken kompetanse må virksomheten ha for å nå sine mål og løse sine
oppgaver på det nivå og i det omfang som er ønskelig - på kort og lang sikt?
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• Kompetansebeholdning. Hvilken kompetanse forvalter organisasjonen på sentrale området?
• Nøkkelkompetanse. Hvilken kompetanse er det nødvendig at virksomheten besitter selv, og
som ikke kan eller bør kjøpes utenfor virksomheten?
• Totalkompetanse. Hvilken totalkompetanse forvalter virksomheten - nøkkelkompetanse og
støttekompetanse?
• Mulige kompetansekrav. Hvilke nye krav til kompetanse vil kunne oppstå på lang sikt?
• Kompetansegap. Hva er avviket mellom kompetansekrav og kompetansebeholdning?

Bedrifter i dag kan for eksempel oppleve kompetansegap i bedriften og mellom medarbeiderne
selv. Gjeldende personell må i dette tilfellet være villige til å bruke tid og ressurser på å anskaffe
ekstern kompetanse eller lære opp personell internt. Med kompetanseøkning innad vil personellet føle at de presterer bedre i jobben og løser oppgaver på mindre tid. Kunnskapsøkningen vil
minske kompetansegapet, så fremt at kompetansen er riktig og ikke blir stående fast, og bedriften
eller personellet oppnår de mål som er ønsket. Denne kompetansebyggingen bør gå direkte på
arbeidsprosessene og det praktiske arbeidet (Banken & Aarland, 2011, s. 155 - 156).
Et slikt gap kan også fremstilles i en gapanalyse. Gapanalysen danner grunnlaget for vurderingen
av forbedringsmuligheter i prosessen og eventuelle tiltak for å fylle kompetansen og prestasjonsgapet (Dybå, Dingsøyr, Moe. 2002, s. 63).

Figur 2.1: Prinsipp for gapanalyse (Dybå, Digsøyr, Moe, & Brede, 2002, s. 63)

2.2.1.2

Kompetanseutvikling

I enhver virksomhet er kompetanseutvikling en viktig del av strategien for å sikre virksomhetens
nødvendige kompetanse. Det finnes flere virkemidler for å kunne sikre nettopp dette. Virksomheten kan anskaffe kompetanse både internt og eksternt eller ved et samarbeid med andre som sitter
på den etterspurte kompetansen (Statskonsult, 2001, s. 13-14). Linda Lai (2013, s. 17) mener at
tradisjonelt sett har kompetanseutvikling vært sterkt assosiert med kurs og spesielt kurs i regi av
eksterne, profesjonelle tilbydere, mens det nå er en helt ny trend i retning av at stadig flere ser verdien i intern kompetanse. Hun legger vekt på at virksomheter nå oftere trekker inn egne ressurser.
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Denne tilnærmingsmåten gir et mye bedre grunnlag for utvikling når det gjelder virksomhetens
spesifikke kompetanse enn det standardiserte, eksterne utviklingstiltak kan tilby.
I Statskonsults temahefte, Strategisk kompetanseutvikling (2001, s. 13-14), er det listet opp hva
kompetanseutvikling innebærer når det gjelder investering i eksisterende medarbeidere. Investeringene kan skje i utvikling av en eller flere kompetansekomponenter:
• Kunnskaper
• Ferdigheter
• Evner
• Holdninger
Statskonsult (2001, s. 14) skildrer også to viktige former for kompetanseutvikling; etterutdanning
og videreutdanning. Etterutdanning innebærer at medarbeideren får holde seg oppdatert i sitt eget
fag, slik at medarbeiderens kompetanse hele tiden suppleres. Videreutdanning innebærer derimot
at medarbeideren får muligheter til å utvikle kompetansen sin videre ved å lære nye ting eller
spesialisere seg mer. Skillet mellom disse to formene for kompetanseutvikling er ofte uklart, men
det har ikke lenger like stor betydning ettersom arbeidsgiver kan dekke begge formene skattefritt.
Den viktigste avgjørelsen arbeidsgiver må ta er om medarbeideren skal vedlikeholde eller utvikle
sitt kompetansenivå.
Etter bedriften har analysert kompetansen og tatt høyde for kompetansegap er det visse spørsmål
den bør stille seg selv. Statskonsult (2001, s. 66-67) lister opp en liste med følgende spørsmål som
bør avklares før et tiltak settes i gang:
• Hvilken kompetanse har vi i dag, og hvilken mangler?
• Hva skal ny kompetanse bidra med og brukes til?
• Hvilke effekter forventer vi av et konkret tiltak?
• Hvilke alternative tiltaksformer er aktuelle, og til hvilken pris?
• Hvordan skal vi følge opp tiltaket for å avdekke effekter og anslå måloppnåelse?
• Hvilke krav og forventninger skal stilles til deltakerne - og til virksomheten?

2.2.1.3

Evaluering og verifisering av kompetanse

Statskonsult (2001, s. 65) skriver at det som menes med evaluering av kompetanseutvikling er å
måle effekter av et tiltak for å finne ut av om tiltaket ga bedriften en ny eller bedre kompetanse.
Selv om det er utrolig viktig å følge opp og evaluere kompetanseutvikling for å redegjøre for om
tiltakene faktisk gjorde en forskjell, er evaluering en av de mest forsømte aktivitetene i forbindelse
med satsing på kompetanse, noe Lai (2013, s. 19) påpeker. Lai (2013, s. 183) hevder videre at
dette som regel har en sammenheng med at bedriften ikke setter konkrete mål for tiltakene før de
blir gjennomført.
Linda Lai (2013, s. 19) skriver om at når det gjelder kompetanseutvikling, er det viktig å skille
mellom effekter på ulike nivåer. En kan se på reaksjoner (deltagernes tilfredshet), læring (faktisk tilegnelse av kompetanse), anvendelse av læring (atferdsendringer) og organisatorisk nytte
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(endringer i overordnet måloppnåelse). Ved å se på dette vil en kunne evaluere og verifisere kompetansen.
Det er flere ulike formål med evaluering. Som Statskonsult (2001, s. 67) påpeker, ser mange på
evaluering som noe man gjør etter gjennomføringen av et tiltak, men det kan også skje både før,
under og etter gjennomføringen. Det nevnes også flere evalueringsformål, blant annet pilotevaluering, interessentevaluering og målbasert evaluering. Pilotevaluering handler om å teste det planlagte tiltaket i en mindre skala og evaluere det før det gjennomføres i full skala. Målet er å klarlegge
om tiltaket kan forbedres på noen som helst måte før man gjennomfører det i full skala. Denne formen for evaluering benyttes også til å teste alternative tiltak. Interessentevaluering handler
om at man også tar hensyn til de som direkte eller indirekte berøres av tiltaket og ikke bare deltakerne i tiltaket. Det er ofte slik at en gruppe medarbeidere som ikke har deltatt i et tiltak blir
lettere eller vesentlig påvirket av kompetanseutviklingen i en annen gruppe medarbeidere. Målet
med denne formen for evaluering er å avdekke nettopp dette, slik at de kan motvirkes eller reduseres. Målbasert evaluering handler om å finne ut om målene som er definert for tiltaket faktisk
ble oppnådd og om nytten står i forhold til kostnadene. Denne evalueringsformen krever at disse målene er definert i forkant. Målbasert evaluering kan også benyttes for å evaluere effekter av
enkelttiltak, noe Lai (2013, s. 187) påpeker.
Når det kommer til hvordan man bør evaluere benytter både Statskonsult (2001, s. 68-76) og Lai
(2013, s. 191-196) seg av Kirkpatrick (1987) sin fire-trinns modell. Kirkpatrick sin fire-trinns
modell skiller mellom fire nivåer å måle effekter:
1. Vurdering på reaksjonsnivå. Hvor fornøyd er deltakerne med tiltaket?
2. Vurdering på læringsnivå. Hva lærte deltakerne? Hvilke endringer i form av kunnskaper,
ferdigheter og holdninger har funnet sted som følge av tiltaket?
3. Vurdering på anvendelsesnivå. I hvilken grad blir den nye kompetansen anvendt i praksis?
4. Vurdering på nyttenivå. I hvilken grad har tiltaket bidratt til noe positivt organisatorisk, i
form av reduserte kostnader, bedre kvalitet, økt produksjon osv.?

2.3

Kunnskapshåndtering

I og med at prosjektgruppen fikk inntrykk før prosjektstart om at det var en stor spredning i kunnskap og kompetanse blant IKT-kontaktene, fant gruppen det relevant å referere til teori som beskriver hvordan denne kunnskapen kan håndteres. Denne teorien er brukt i diskusjonskapittel.
I det siste tiåret har det vært en stor økning i kunnskapsforskning og kunnskapsledelse. Det er helt
vesentlig for bedrifter å tilrettelegge slik at det er tilgang på kunnskap, øke dens kvalitet og bruke
kunnskapen til å forbedre forretningsprosesser. Kunnskap kan eksistere som både taus og eksplisitt kunnskap. Taus kunnskap er typisk iboende i den enkelte ansatt, mens med eksplisitt kunnskap
menes det som faktisk er dokumentert. Med dokumentert menes for eksempel e-poster, tegninger
og strukturerte og ustrukturerte dokumenter. Det er også slik at kunnskap kan være situasjonsbestemt og kontekstuell i den forstand at en ansatt vet når en rutine skal utføres, men også hvordan
den skal utføres. Det er viktig at virksomheter tar i bruk informasjon som allerede foreligger og utvikler dette til brukbar kunnskap ved å forsøke å finne mønstre og sammenhenger der kunnskapen
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kan anvendes. Fra det punktet informasjon er utviklet til kunnskap kan kunnskapen overføres til å
bli visdom, i den forstand at kunnskap anvendes til å løse problemer (Laudon & Laudon, 2012, s.
416-418).
Ledere og ledelsen generelt kan ta grep for å håndtere kunnskap i en virksomhet. Et eksempel
på dette kan være å opprette en rolle og dedikere en ansatt til rollen med hensikt om å håndtere
og administrere kunnskap. Et annet verktøy kan være å opprette et såkalt praksisfellesskap, eller
Communities of practice (COPs). Dette er et informativt, sosialt nettverk med ansatte, både interne
og eksterne som har like eller tilnærmet like interesser og arbeidsrelaterte aktiviteter. De ansatte
i fellesskapet er selv med på å oppfordre og tilrettelegge for diskusjon. Typiske aktiviteter i et
praksisfelleskap kan være nyhetsbrev eller erfaringsdeling i form av teknikker og tips på hvordan
en kan løse spesifikke problemer. Løsninger og annen kunnskap bør dokumenteres. Praksisfellesskap kan også være med på å forenkle læringskurven til nyansatte, samt være en plattform for
idéskaping og beslutninger (Laudon & Laudon, 2012, s. 421).
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Arkitektur for kunnskapshåndtering

For å kunne systematisere kunnskap i bedriften kan et digitalt kunnskapsnettverk gjøre det enklere
for ansatte å finne løsninger på problemer. Løsningene kan være basert på erfaringer i form av best
practice, dokumentasjon eller FAQ (Laudon & Laudon, 2012, s. 425). Under følger en modell i
form av et eksempel på teknisk arkitektur og prosess for et kunnskapsnettverk.

Figur 2.2: An enterprice knowledge network system (Laudon & Laudon, 2012, s. 425)

Praksisen går to veier: Personer med en spesiell rolle kan gjøre søk i en database etter løsninger
eller problemer som kan vises i form av dokumenter, filer eller annet. Løsninger kan også dokumenteres av ekspertene eller personer med annen relevant rolle. Om det så kommer en nyansatt
eller en ansatt som blir tildelt en relevant rolle kan denne personen enkelt foreta seg søk i databasen. Dette kan også være med på å gjøre læringskurven enklere for personen som også ble nevnt
tidligere i kapittel 2.3. Kunnskapshåndtering.
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Organisasjon og IKT

Problemstillingen i dette prosjektet kan gi uttrykk for at organisasjonsmessige faktorer er relevante
for prosjektet. Under følger det relevante underkapitler knyttet til organisasjon og IKT.
Både organisasjon og IKT påvirker hverandre. Det er viktig at organisasjonen er åpen i den forstand at den kan påvirkes av et informasjonssystem eller IKT for å dra nytte av nye teknologier.
Det er en toveisrelasjon mellom organisasjon og IKT som påvirkes av medierende faktorer som
for eksempel miljø, kultur, organisasjonsstruktur og prosesser (Laudon & Laudon, 2012, s. 81).
Laudon og Laudon (2012, s. 81) har laget en illustrasjon som viser toveisrelasjonen:

Figur 2.3: The Two-way relationship between organizations and information technology. (Laudon & Laudon, 2012, s. 81)
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Hva er en organisasjon?

En organisasjon er en stabil og formell struktur som bruker ressurser fra omgivelsene og prosesserer ressursene slik at det kommer et resultat ut. Organisasjoner lever etter prinsippet med å
maksimere utdata eller produksjon med hjelp av begrensede eller minimalt med inndata. Denne
definisjonen er sett ut ifra et teknisk perspektiv som har fokus på de tre faktorene inndata, prosessering og utdata. Videre er det slik at ressurser og arbeidskrav er produksjonsfaktorer som er
gitt av miljøet. Det er organisasjonen sin jobb å gjøre om det som kommer inn til produkter og
tjenester som igjen kan brukes av miljøet (Laudon & Laudon, 2012, s. 82-84). Dette illustreres i
figuren under.

Figur 2.4: The technical microeconomic definition of the organzation. (Laduon & Laudon, 2012. s. 82)

En annen og mer teoretisk definisjon av en organisasjon er: “...en organisasjon er et sosialt system
som er bevisst konstruert for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål.” sier Dag Ingvar
Jacobsen og Jan Thorsvik (2007, s. 13)

2.4.2

Funksjoner i en organisasjon

Dagens moderne organisasjoner har forskjellige egenskaper og karakteristika. Organisasjonene
er typiske byråkratier med en bestemt og klar arbeidsfordeling og spesialisering. Videre er det
også andre egenskaper som både skiller og definerer organisasjonene. Disse er blant annet rutiner,
forretningsprosesser, organisasjonspolitikk, organisasjonskultur og organisasjonsstruktur (Laudon
& Laudon, 2012, s. 84). Under følger det underkapitler som tar for seg og beskriver en del av
egenskapene som nettopp ble nevnt.

2.4.2.1

Organisasjonsstruktur

Alle organisasjoner har en form eller struktur. Mintzberg har utviklet en typologi som skal gjøre
det enklere å forstå ulike grunnlag ved forskjellige organisasjonsstrukturer. Denne typologien inneholder fem organisasjonstyper: Maskinbyråkrati, fagbyråkrati, divisjonalisert form, enkel struktur
og adhocktrati. Et vesentlig poeng er at selv om to organisasjoner opererer med samme struktur
kan strukturen innad i organisasjonene variere. Dette refereres til som grader eller typer av en organisasjonsstruktur. Faktorer som typisk varierer innad i en organisasjon er: Koordinering, styring,
fysisk struktur og sentralisering eller desentralisering (Torgersen & Steiro, 2009, s. 44).
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Organisasjonspolitikk

I en organisasjon er det naturlig at folk opptar ulike stillinger med forskjellige perspektiver og spesialiteter. Effekten av dette vil være at det oppstår forskjellige oppfatninger av hvordan ressurser
skal fordeles i organisasjonen. I og med at både ledere og ansatte har forskjellige oppfatninger
og perspektiver, kan dette være med på å danne en politisk kamp internt i organisasjonen. Det er
denne interne politiske kampen som ofte er det største problemet og blir sett på som motstand når
det skal gjøres en organisatorisk endring (Laudon & Laudon, 2012, s. 84).
2.4.2.3

Organisasjonskultur

Samtlige organisasjoner har et ikke-fysisk fundament av forutsetninger (Laudon & Laudon, 2012,
s. 84). Jacobsen og Thorsvik (2007, s. 120) definerer organisasjonskultur slik: “...opplevelser, tanker og meninger som er felles for flere personer i en bestemt sosial sammenheng.” Disse forutsetningene sier noe om hva målene til organisasjonen er, hva som skal produseres og hvordan. Dette
er antagelser en kan referere til som organisasjonskultur. Kulturen er en underliggende kraft som
er med på å fremme en felles forståelse og enighet om praksis og prosedyrer. Det er ofte forretningsprosesser som fester seg i organisasjonskulturen. Organisasjonskultur er noe som ofte blir
glemt og av den grunn ikke snakket om. Det er ofte noe man bare gjør. Et eksempel på dette er at
i en typisk universitetssetting er det gitt at forelesere sitter på mer kunnskap enn studenter og at
studentene går på universitetet for å lære. Selv om organisasjonskultur kan være bra på den ene
siden er det ofte mye motstand mot endringer på den andre siden. I en organisasjonskultur viser
det seg ofte at det dannes motstand om det skal gjøres endringer i noe som påvirker de ansattes
grunnleggende forutsetninger og antakelser (Laudon & Laudon, 2012, s. 84-85).
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Forretningsprosesser og rutiner

Det er vanlig at organisasjoner og bedrifter blir mer effektive på sikt da individer i organisasjoner
utvikler egne rutiner for å produsere sine produkter eller tjenester. Rutiner er et samlebegrep for
prosedyrer, regler og praksiser som utvikles for å takle forventede situasjoner. Over tid blir den
ansatte mer effektiv og produktiv i den forstand at rutinene blir innarbeidet. Gevinsten av at den
ansatte blir mer effektiv er at organisasjonen kan redusere kostnader da effektiviteten generelt
øker. Organisasjoner og bedrifter er i bunnen bygget opp og sammensatt av individuelle rutiner og
atferd. Disse individuelle rutinene er med på å forme forretningsprosessene, som igjen er med på
å forme bedriften (Laudon & Laudon, 2012, s. 84). Se figuren under.

Figur 2.5: Routines, business processes, and firms. (Laudon & Laudon, 2012, s. 85)

2.4.3

Endringer i organisasjon

En kan ofte si at det har forekommet organisatoriske endringer når en organisasjon viser forskjellige trekk eller former på to forskjellige tidspunkter. For å kontrollere eller fastslå en endring i organisasjonen er må en ha mulighet til å sammenligne en organisasjon på to forskjellige tidspunkter.
En endring innebærer ofte en form for nytenkning eller innovasjon. (Jacobsen & Thorsvik, 2007,
s. 351-352).
En endring omhandler gjerne ett eller flere områder. Typiske områder det kan forekomme endring på er oppgaver, mål eller strategier. Mål og strategier kan også endres i den forstand at de
justeres. Videre kan det endres i organisasjonskulturen og dens underliggende fundament av antakelser, forutsetninger og verdier. Endringer på disse områdene kan typisk være med på å føre til
at maktforhold internt i organisasjonen endres, samt forholdet organisasjonen har til omgivelsene.
(Jacobsen & Thorsvik, 2007, s. 351-352)
Endringer kan også kategoriseres i forskjellige dimensjoner. Den første dimensjonen går på hvor
omfattende endringen er - revolusjon eller evolusjon. Evolusjon baserer seg på at en endring
foregår naturlig over en lengre periode. Endringer av type evolusjon er også lokale. Med lokale menes at de skjer isolert og ikke at hele organisasjonen endres samtidig. En naturlig evolusjon
er såkalte organisatoriske mutasjoner. Med dette menes at rutiner og prosedyrer blir tolket på et
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subjektivt og personlig nivå, noe som kan føre til at rutinen endres. Grunnen til dette kan være at
rutinen eller prosedyren kan være tolket fra en tidligere kollega i for eksempel en opplæringsprosess (Jacobsen & Thorsvik, 2007, s 352).
Videre har man en dimensjon som sier om endringen er reaktiv eller proaktiv. En proaktiv endring
forekommer basert på forventninger om at noe skal skje, for eksempel i omgivelsene, mens reaktive endringer gjøres som en reaksjon på noe som allerede har inntruffet. I praksis kan en gjøre
en proaktiv og inkrementell fininnstilling eller en proaktiv og strategisk reorientering (Jacobsen &
Thorsvik, 2007, s 353).
En annen dimensjon er å se på endringer som kulturelle eller strukturelle endringer. Kulturelle
endringer er rettet mot personers holdninger, meninger og oppfatninger. Strukturelle endringer er
rettet mot arbeidsdeling, struktur, styring og koordinering. Ofte er det slik at det kan være vanskelig
å skille på hva som faktisk er strukturelle eller kulturelle endringer. Det er ikke uvanlig at den ene
trigger den andre. Med det menes at en strukturell endring ofte fører til en kulturell endring og
omvendt (Jacobsen & Thorsvik, 2007, s 354).
I tillegg til å se på endringer som dimensjoner kan en også skille på endringer i ulike perspektiver.
To vanlige perspektiver er ikke-deterministisk og deterministisk perspektiv. Ved endringer i et
ikke-deterministisk perspektiv går mennesker aktivt inn og leder en endring. I et deterministisk
perspektiv skjer endring mer eller mindre uavhengig av mennesker (Jacobsen & Thorsvik, 2007, s
355).
2.4.3.1

Endring og motstand

Når det gjøres en endring er det naturlig at det oppstår motstand fra enkeltpersoner eller grupper.
Det er ofte ulike grunner til at motstand oppstår. Jacobsen og Thorsvik (2007, s. 361-364) har
skrevet om ulike årsaker. Under følger en punktliste basert på denne kilden med relevante årsaker
for motstand mot endring.
• Frykt for det ukjente: En kan oppleve å gå fra noe som kan oppleves som en trygg og sikker
tilstand til noe som kan virke usikkert.
• Brudd på psykologiske kontrakter: Endringer kan bryte forventninger den enkelte har hatt
og fortsatt har til situasjonen som er nå.
• Tap av identitet: En endring kan bryte det som har identifisert den ansatte og gitt mening for
den enkelte.
• Endring i maktforhold: Med endringer følger ofte en endring i eksisterende maktforhold.
• Krav om nyinvesteringer: I en endringsprosess kan det forekomme at de ansatte blir pålagt
å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Det kan oppstå motstand om ansatte har opparbeidet seg spesiell kompetanse på et område og må fornye eller endre denne for å tilpasse
seg et annet område.
2.4.3.2

Redusering av bekymringer ved endring av forretningsprosesser

Det er dessverre slik at bedrifter i dag foretar seg endringer i forretningsprosesser og antar at de
som er berørt skal være igjen og selv finne ut hvordan arbeidsoppgavene skal utføres i henhold til
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de nye endringene. Dette kan igjen medføre at de ansatte blir overarbeidet og at arbeidsmoralen
blir svekket. Ringvirkningene av dette kan igjen være at kunden får en dårligere opplevelse og
opplever at kvaliteten kan være svekket. På den andre siden kan det oppleves at ansatte overhodet
ikke kan tenke seg å jobbe slik som arbeidsoppgaver ble utført før endring. Videre kan en endring
føre til argumentasjon fra den ansatte om at organisasjon- og bedriftskultur blir revet fra hverandre.
I dagens samfunn kan det oppleves utfordrende å forandre eller redesigne forretningsprosesser.
Med mer utfordrende menes det at spørsmålet ikke bare går på hvordan arbeid skal gjøres, men
hvem som skal utføre det og hvor det skal utføres. Det er alltid et ønske om å øke produktiviteten
og konsekvensen av dette er at ønsker om standardisering, både av teknologi og prosesser blir
foretrukket. Det fører til at endringer faktisk strekker seg lenger enn virksomhetens fire vegger
og legger opp til at kanskje leverandører også må tilpasse seg. Det er også vesentlig at ledelsen
involverer seg aktivt i endringer og beslutninger knyttet til endringene. For at ledelsen skal ta
de riktige beslutningene er det viktig at ledelsen til enhver tid blir informert (Champy, 2006, s.
35-36).
Ifølge kilden er det viktig at de ansatte blir informert om endringene. Enhver person som er involvert i en prosessendring ønsker å vite hva endringen faktisk betyr og hva som vil skje. Det er
derfor viktig for ledelsen å informere de involverte om at det vil skje en prosessendring selv om
det som faktisk kommer til å skje er uklart. Trikset i den sammenheng er å orientere om hva ledelsen forventer skal skje. Om de ansatte ikke blir orientert tidlig og korrekt øker sannsynligheten for
spekulasjoner (Champy, 2006, s. 36).
Et siste poeng er at en prosessendring- eller forbedring ofte utvikler seg til noe som er kontinuerlig.
En vil kontinuerlig jobbe med å endre prosesser. Det er også kontinuerlig i den forstand at det
må mye planlegging og trening til før faktiske operasjonelle endringer blir utført. Fordelen er at
virksomheter bygger seg en forståelse og får en erfaring som kan brukes i andre settinger slik at
andre utfordringer enkelt kan takles uten mye planlegging som en rask respons (Champy, 2006, s.
37-38).

2.5

Rolledefinering

I problemformuleringen kommer det frem at det er mangel på definisjoner. I og med at prosjektet primært sikter seg inn på rollefordeling er det vesentlig å beskrive et teorikapittel knyttet til
rolledefinering.
Cappelen Damm (2010) definerer det å inneha en rolle slik:
Rolle er kalt et strukturbegrep, fordi det viser til menneskers atferd som resultat av å inneha
en funksjon eller stilling i en strukturert sosial sammenheng. En viktig side ved dette er at
den enkelte ikke har verdi for organisasjonen som individ og person, men først og fremst
som rolleutøver.
For å forsikre seg om at ansatte arbeider så effektivt som mulig er det viktig å ha klare definerte
roller, funksjoner og ansvarsområder på arbeidsplassen. Dette vil gi en god forståelse av arbeidet
og oppgavene som skal utøves på egenhånd og i team. Det å ikke definere arbeidsroller og ansvarsområder kan forårsake inneffektivitet og feilkommunikasjon (SmallBizConnect, udatert). Samtlige
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medarbeidere har derfor en rolle på arbeidsplassen, men det er forskjeller i rolleforståelse, rolleforventninger og rolleutførelse. Smith og Erwin (udatert) har definert disse begrepene slik:
• Rolleforståelsen er hva en person tenker og tror om sin rolle og hvordan personen har blitt
opplært til å utføre den. Her kan personen være feillært, ulært eller misforstått.
• Rolleforventningene er hva andre i organisasjonen forventer av personens utførelse av roller
og ansvar, samt hvordan dette ansvaret burde utføres.
• Utførelse av rollen er hvordan personen faktisk utfører rollen i jobben.
Forskning viser ifølge Erickson (2012) at samarbeid forbedres når hver rolle i et team er forstått
og klart definert. Når de ansatte føler rollen deres er fastsatt, vil de gjøre en stor porsjon av jobben uavhengig av andre. Et annet funn Erickson gjorde var at definering av individuelle roller
påvirker samarbeidets suksess mer enn et fastsatt arbeidsmønster for team. Med et slikt åpent
arbeidsmønster innenfor teamet vil personer bli motivert til å dele ideer og bidra på flere måter
(Erickson, 2012).
Ansatte bør være innforstått med hvordan deres rolle kan hjelpe bedriften mot suksess. Dette refereres til som rollebevissthet. I samsvar med rollebevissthet bør de ansatte få opplæring i sin
egen rolle. En ansatt kan vite hva sin rolle er, men ikke hvordan utførelsen bør eller skal være. Konsekvensen for dette kan være økte kostnader for bedriften (BusinessKnowledgeResource,
udatert).

Kapittel 3

Metode
Hensikten til dette kapitlet er å beskrive hvilken forskningstilnærming som ble benyttet i prosjektet
og mer konkret gjøre rede for hvilken samfunnsvitenskapelig metode som ble anvendt i praksis.
Etter oppdragsgivers ønske og prosjektgruppens diskusjoner internt i gruppen ble det bestemt å
anvende en kvalitativ forskningsmetode.

3.1

Kvalitativ forskningsmetode

En kvalitativ vitenskapelig metode er en plan for å nå et bestemt mål som igjen er med på å bygge
kunnskap og teoretisk forståelse om et fenomen (Grønnmo, 2004, s. 27). Kvalitativ metode er ofte
benyttet når vi som forskere ikke har det helt klart for oss hva vi skal forvente eller om vi trenger
hjelp til å definere et problem eller problemstilling. En bør bruke kvalitativ metode når en skal få
en dypere forståelse av et problem, gjerne i forskjellige perspektiver (Mora, 2010). Ved bruk av
kvalitativ metode jobber forskeren med et utgangspunkt i et eget syn eller paradigme som er med
på å styre hvor forskningen går (Postholm, 2010, s. 17).

3.2

Forskningsintervju

Som innsamlingsmetode har prosjektgruppen besluttet å bruke forskningsintervju. Forskningsintervju er et verktøy som blir benyttet i kvalitativ forskningsmetode for å innhente data. Intervjuet
kan brukes som en kontinuerlig kunnskapsproduksjonsprosess i forskning. Med det menes at intervjuer og informant produserer kunnskap i fellesskap (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 37). Prosjektgruppen valgte å gjennomføre et semistrukturert forskningsintervju. Med utgangpunkt i dette
definerte gruppen et antall temaer (se intervjuguide i kapittel 4.2.2 Intervjuguidens fire faser) som
vi som intervjuere skulle forholde oss til. Respondenten stod fritt til å snakke om temaene, men
innenfor de rammer temaene i seg selv var. På den måten var det tilrettelagt slik at respondenten kunne snakke relativt fritt, men gruppen som intervjuere hadde fortsatt mulighet til å styre
intervjuet til en viss grad. Innenfor de forskjellige temaene hadde prosjektgruppen på forhånd produsert en del spørsmål som skulle hjelpe respondenten på rett spor og for å få en relevant retning
i intervjuet. Intervjuspørsmål er knyttet til denne rapporten som vedlegg B.
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Informasjonsinnhenting og utførelse

Prosjektgruppen besluttet tidlig i prosjektperioden å følge Kvale og Brinkmann (2009, s. 118) sin
modell for utførelse av informasjonsinnhenting som bygger på syv stadier:
Tematisering
Intervjuets formål skal defineres. Om formålet ikke er klart kan det også være vanskelig å stille
de riktige spørsmålene for undersøkelsen. Tematiseringen ble klarlagt før intervjuarbeidet startet.
Hensikten og formålet med intervjuene var å hente ut en tilfredsstillende mengde med informasjon.
Med tilfredsstillende mengde menes så tilstrekkelig at informasjonen kan analyseres i forhold til
problemstillingen og eventuelt hjelpe prosjektgruppen med å utforme en konklusjon som svarer til
problemstillingen.
Planlegging
Ifølge Kvale og Brinkmann (2009, s. 118) skal intervjuer planlegges. Prosjektgruppen gjorde dette
ved å utforme en intervjuguide (se kapittel 4.2.2 Intervjuguidens fire faser) på grunnlag av problemstillingen og hva effekt- og resultatmålet av dette prosjektet skulle være. Intervjuguiden var
med på å gi et solid grunnlag før de praktiske intervjurundene fant sted. Intervjuguiden ble brukt
som et verktøy og dokumentasjon under intervjuene.
Intervjuing
I dette stadiet utførte prosjektgruppen intervjuene i praksis i henhold til definert intervjuguide.
Transkribering
Prosjektgruppen transkriberte all muntlig materiale fra diktafon over til tekstlige dokumenter. Selv
om det ble notert hyppig under intervjurundene var også transkriberingen et verktøy for å korrigere
eller forsikre seg om at notatene var korrekte. Notater under intervjuer ble ført på egne respondentskjemaer (se vedlegg C)
Analysering
Med utgangspunkt i intervjuenes formål, intervjuguide og innhentet informasjon ble det igangsatt en analyseringsprosess allerede etter første intervju. I denne prosessen gikk prosjektgruppen
systematisk gjennom innsamlet informasjon for å se etter trender og annen relevant informasjon
som ville være nyttig å ta med videre i en diskusjon og til slutt en konklusjon. Et valg av analysemetode ble besluttet. Valget falt på at prosjektgruppen i plenum så på resultatene og analyserte
sammen. På den måten åpnet gruppen i realiteten for tre forskjellige perspektiver og synsvinkler i
analyseringsprosessen.
Verifisering
I følge Kvale og Brinkmann (2009, s. 118) skal en i dette stadiet utforske resultatenes validitet,
relabilitet og generaliserbarhet. Prosjektgruppen forsøkte å se etter dette, for så å trekke dette med
i diskusjonen og konklusjonen.
Rapportering
Med hensikt om å formidle funn og resultater i et skriftlig og lesbart materiale (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 118), oppsummerte prosjektgruppen resultatene så langt det lot seg gjøre. Deretter
for presentere disse på en så oversiktlig og helhetlig måte som mulig. Etter resultatene fulgte en
diskusjonsdel, så til slutt en konklusjon på bakgrunn av intervjuene, resultatene, analysene og
diskusjonene.
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Litteratursøk

Prosjektgruppen fant det helt vesentlig å gjøre relevante litteratursøk som en kontinuerlig prosess
gjennom hele prosjektperioden. Gruppen fant det hensiktsmessig å søke i publikasjoner, artikler
og bøker etter relevant stoff som kunne supplere i prosjektrapporten. Litteratursøk ble blant annet
brukt til å finne mer informasjon om følgende:
• Metode
• Intervjuteori
• Analyseteori
• Teori om temaer knyttet til prosjektet, for eksempel kunnskapshåndtering og prosessforbedring
Informasjon som ble innhentet i litteratursøk, mer spesifikt teori, blir brukt til å diskutere funn i
diskusjonskapitlet i rapporten.

Kapittel 4

Intervju
Kapitlet tar for seg hvilke valg prosjektgruppen gjorde i forhold til utvalg til intervju, intervjuguide
og praktisk gjennomføring av intervjuene. Dokumentasjonen følger i egne underkapitler.

4.1

Utvalg for intervju

Et utvalg er en mindre del eller et delsett av en større befolkning (Ladner, 2008). Videre er det
flere forskjellige typer utvalg, blant annet utvalg som bygger på sannsynlighet og de som ikke
bygger på sannsynlighet. Prosjektgruppen besluttet å benytte seg av et enkelt, tilfeldig utvalg. Ut
ifra Ladner (2008) har prosjektgruppen tolket dette slik:
1. Lag en nummerert liste av alle mulige respondenter uten å eksludere noen.
2. Generer en liste med tilfeldige tall innenfor segmentet i punkt 1.
3. Velg ut én person per tilfeldige tall som ble plukket ut.
I tabell 4.1 under følger det et eksempel på hvordan dette kunne se ut:
PersonID
1
2
3

Navn
Ole Olesen
Kari Karisen
Tore Toresen

Tilfeldig nummber
2
3

Tabell 4.1: Enkelt, tilfeldig utvalg

I eksemplet i tabellen over ble person en til tre listet opp. Deretter ble det tilfeldig plukket ut to tall
i segmentet 1 til og med 3. Disse tilfeldige tallene som ble plukket ut (2,3) svarer til hvilket utvalg
som er plukket ut. I praksis ble denne listen med personer selvsagt mer omfattende.
Oppgaven hadde som formål å forbedre og eventuelt definere en prosess i et interkommunalt selskap. I forhold til prosjektets rammer og avgrensninger var det helt vesentlig å velge et utvalg med
personer som hadde følgende titler eller arbeidsoppgaver som svarte til tittelen i praksis:
• Personell på helpdesk og driftsenter hos IØD.
• IKT-kontakter i de seks eierkommunene.
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• Representanter fra ledelsen hos IØD.

Videre ville prosjektgruppen på forhånd forsøke å planlegge hvor mange respondenter som skulle
intervjues i prosjektet. I tabell 4.2 under vises hvilken fordeling som ble fastsatt. Tabellen illustrerer hvilken kategori i utvalget det er snakk om som representeres i venstre kolonne etterfulgt av
antall respondenter i kategorien i høyre kolonne. Denne utvalgsrammen ble definert på bakgrunn
av uformelle samtaler og forundersøkelser hos IØD på høsten 2013.
Kategori
Helpdesk og driftsenter hos IØD
IKT-kontaker i eierkommuner
Representater fra ledelsen hos IØD

Antall
4
12
2

Tabell 4.2: Antall respondenter

Begrunnelsen for antall respondenter i utplukket var at prosjektet hadde en tidsbegrensning. Om
prosjektets løpetid hadde vært lenger ville prosjektgruppen økt antall respondenter i undersøkelsen.
Effekten av å øke antall respondenter ville vært at utvalget ville blitt mer representativt.
Prosjektgruppen mottok en liste med samtlige personer i de seks kommunene som hadde rollen
som IKT-kontakt. Med utgangspunkt i denne listen, samt utvalgsrammen som prosjektgruppen
besluttet, plukket gruppen ut et utvalg basert på metodikken enkelt, tilfeldig utvalg beskrevet tidligere i kapitlet. Utvalget av respondenter hos IØD ble tilfeldig plukket ut av prosjektgruppen etter
gruppen fikk en liste over ansatte og deres roller og arbeidsoppgaver. Gruppen plukket ut ansatte
som arbeidet på helpdesk og driftsenter og representanter fra ledelsen.
Etter at utvalget ble gjort benyttet prosjektgruppen seg av et verktøy i utvalgsmetoden selvseleksjon. Verktøyet er et strategisk middel som bygger på at aktør eller informant på forhånd ble spurt
om de ønsket å delta i intervjuet. Respondentene ble på forhånd orientert med informasjon som var
nødvendig for studien og som igjen kunne være med på å bidra til en aktiv respons fra informanten
(Grønnmo, 2004, s. 101).

4.2

Intervjuguide

Prosjektgruppen besluttet å utforme en intervjuguide. Intervjuguiden fungerte som et hjelpemiddel
for å holde intervjuet innenfor de rammer som innkapsler temaet og fenomenet det skulle forskes
på (Drageset & Ellingsen, 2010). Intervjuguidens oppbygging ble lagt opp slik at den fungerte
som en felles mal og rammeverk uavhengig av hvor det ble gjennomført intervju. Det skulle gjennomføres intervjuer av både IKT-kontakter i kommuner og personell på helpdesk, driftsenter og
representanter fra ledelsen hos IØD. De forskjellige intervjuspørsmålene kommer frem i resultatkapittel og er knyttet til denne rapporten som vedlegg B.

4.2.1

Utstyrsliste

Som en del av intervjuene satte prosjektgruppen krav til utstyr som skulle medbringes og anvendes
på samtlige intervjuer. Følgende verktøy ble benyttet:
• Skrivesaker.
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• Notatblokk eller ark.
• PC til minst en av observatørene for å notere maskinelt og forberede supplerende spørsmål.
• Diktafon.

4.2.2

Intervjuguidens fire faser

Under følger det en beskrivelse av fire faser prosjektgruppen fant naturlig å følge i intervjuene.
Informasjonen om hver fase er fremstilt med en hensikt og deretter punkter om temaer og rammer
som innkapsler intervjuet.
Fase 1: Innledning
Hensikten til innledningsfasen er å bli lettere kjent med respondenten og en av fordelene kan være
at respondentene blir mer bekvem under intervjuet.
1. Ønske respondenten velkommen og orientere om anonymitet, signere anonymitetsavtale og
få bekreftet at det er i orden at intervjuet blir tatt opp på diktafon med hensikt om å transkribere intervjuet.
2. Informere respondenten om temaet for intervjuet og hvilke rammer som gjelder for intervjuet.
3. Orientere respondenten om at en oppsummering av funn som er tenkt til å brukes videre i
form av et respondentskjema blir oversendt til respondent for godkjenning. Dette skal skje
som en formalitet selv om respondenten er anonym. Det kan være at noe er misforstått eller
feiltolket.
Fase 2: Kartlegging av respondentens posisjon
Kartlegging av respondentens posisjon er vesentlig for å kunne trekke analyser og diskutere funnene.
1. Få kartlagt hvilken posisjon respondenten innehar.
2. Eventuelt innhente andre karakteristika som kan være vesentlig for videre analyse, for eksempel tid som ansatt i virksomheten.
Fase 3: Innhenting av nøkkelinformasjon i forhold til prosjektets formål
Denne fasen er å regne som den viktigste fasene i intervjuprosessen. Hensikten er å få respondentene til å fortelle så mye som mulig om et eller flere temaer som er relevant for forskningen.
1. Oppfordre respondenten til å fortelle så mye som mulig om et spesifikt tema prosjektgruppen
introduserer eller har introdusert i fase 1.
2. Stille nøkkelspørsmål.
3. Intervjuer stiller eventuelle og relevante oppfølgingsspørsmål som respons på det respondenter forteller.
Fase 4: Oppsummering og avslutning
Hensikten til denne avsluttende fasen er å oppsummere intervjuet og avklare eventuelle uklarheter.
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1. Få avklart med respondenten om det er spørsmål til det som har vært tema for intervjuet.
2. Gi respondent mulighet til å stille spørsmål vedrørende prosjektgruppen og/eller oppgaven.
3. Diskutere eventuelle uklarheter eller spørsmål intervjuer sitter inne med.
4. Gi observatører rom for å stille oppfølgingsspørsmål.
5. Takke for intervju og samarbeidet.

4.3

Gjennomføring av intervju

Den praktiske gjennomføringen av intervjuer ble gjennomført på en systematisk måte. Det ble
besluttet å starte med gjennomføring av intervjuer med IKT-kontaktene ute i kommunene først. På
den måten kunne eventuell informasjon som ble innhentet fra disse intervjuene bli benyttet videre i
potensielle oppfølgingsspørsmål i intervjuer av personell på helpdesk, driftsenter og representanter
fra ledelsen hos IØD.
Prosessen for gjennomføringen var slik:
1. Opprette kontakt med respondenten.
2. Dra ut i felten hvor respondenten befant seg for fysisk dialog.
3. Utføre intervjuet i henhold til intervjuguide.
I praksis deltok samtlige på prosjektgruppen i intervjuene. Det ble på forhånd bestemt hvem av
medlemmene som skulle styre og lede intervjuet. De resterende på gruppen fikk rolle som observatører. Intervjuer sitt hovedansvar var å styre intervjuet og stille spørsmål innenfor de rammer
som var definert i intervjuguiden. Observatørenes hovedansvar var å notere ned det som ble sagt
og eventuelt formulere oppfølgingsspørsmål som skulle stilles i avsluttende fase i intervjuet. Prosjektgruppen valgte strategisk å plassere observatørene i fysisk lenger avstand fra respondenten
enn intervjueren. Begrunnelsen for dette var at prosjektgruppen ikke ønsket å legge press på respondenten. Med press menes det at respondenten kunne følt seg presset om tre personer førte
dialog fysisk nær respondenten. De strategiske plasseringene som var planlagt under intervjuene
illustreres under i figur 4.1. Objektene er illustrert med turkis farge (observatør, intervjuer) er representanter fra prosjektgruppen. Respondentobjektet er illustrert med en nyanse av oransje.

Figur 4.1: Fysisk oppsett for intervju
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Pilotintervju

Å gjennomføre et pilotintervju er en viktig aktivitet for å avdekke feil eller mangler eller for å sette
avgrensninger i et forskningsintervju. Det er viktig at det blir gjennomført et pilotintervju av en
informant som har de samme interessene som målgruppen i den virkelige undersøkelsen (Turner,
2010).
Prosjektgruppen besluttet å utføre et pilotintervju ved å bruke en IKT-kontakt som respondent.
På den måten fikk prosjektgruppen testet ut intervjuguiden og spørsmål i praksis. Hele settingen
med plasseringer av respondent, intervjuer og observatører ble utprøvd. I tillegg forsøkte prosjektgruppen å anvende et egenprodusert respondentskjema under pilotintervjuet. Nødvendige revideringer og justeringer av intervjuguide og intervjuspørsmål ble foretatt etter pilotintervjuet var
gjennomført.

Kapittel 5

Prosess for godkjennelse av data
Dette kapitlet har som hensikt å beskrive hvordan prosjektgruppen gikk frem for å få godkjent
innsamlet data før analyseprosessen ble igangsatt. Før analyseprosessen kunne starte var det essensielt at respondenten på forhånd hadde godkjent respondentskjema. Respondentskjema var et
dokument prosjektgruppen benyttet for å ha kontroll på de ulike respondentene og tilhørende svar.
Prosessen for godkjenning beskrives slik:
1. Under intervjuer føres metadata og notater for hver respondent i separate respondentskjemaer.
2. Lydopptak transkriberes og sammenlignes med notater på respondentskjema. I denne fasen
suppleres respondentskjema med mer utfyllende informasjon fra transkribering, med egne
ord. Hensikten er at respondentskjema kun skal inneholde relevant informasjon som skal
brukes videre i prosjektet.
3. Hvis transkribering og notater ikke stemmer overens; revider respondentskjema.
4. Respondentskjema blir sendt til respondent for godkjennelse.
5. Hvis respondent ikke godkjenner, gå tilbake til respondentskjema og gjør endringer - deretter send for godkjennelse på nytt.
6. Resultatet av dette er et godkjent respondentskjema med resultater skrevet med egne ord.
Resultatene blir supplert med sitater fra transkribert materiale.
Under i figur 5.1 følger et flytskjema som illustrerer godkjennelseprosessen. Prosesser og valgsituasjoner som er kritiske er farget med gul og turkis farge.

33

34

Kapittel 5. Prosess for godkjennelse av data

Figur 5.1: Prosess for godkjennelse av data

Kapittel 6

Analyse av innsamlet data
Etter godkjennelse fra respondentene fulgte analyseprosessen. Analyseprosessen var vesentlig for
å kunne systematisere innsamlet data for så å få en forståelse av hva som faktisk var samlet inn.
For å få til dette må en ha en systematisk tilnærming (Taylor-Powell Renner, 2003).
Prosjektgruppen besluttet å følge en stegvis prosess basert på Taylor-Powell og Renner (2003) sine
fem steg eller faser som kan brukes som en oppskrift til en analyseprosess. I kilden påpekes det at
det er naturlig at de som analyserer går frem og tilbake mellom stegene. Under følger det underkapitler med beskrivelse for hvert steg som er basert på Taylor-Powell og Renner (2003).

6.1

Kjennskap til datasett

En god analyse bygger ofte på at en kjenner sine data godt, noe som innebærer at dataene er
gjennomlest opptil flere ganger. Det samme gjelder for potensielle opptak som er gjort under
datainnsamling. Taylor-Powell og Renner (2003) tipser om at i denne fasen bør den som analyserer
notere ned tanker og inntrykk underveis i gjennomgangen. Det er også viktig å vurdere kvaliteten
til dataene før analysen starter.

6.2

Fokus på analysen

Før analysen starter er det viktig at en skaffer seg fokus på hva som skal analyseres. Med det menes
at en må stille spørsmål om hensikten med analysen og hva en faktisk vil finne ut. Et triks som kan
brukes er at den som analyserer noterer seg ned nøkkelspørsmål som etter beste evne skal besvares
underveis i analysen. I prosjektgruppens tilfelle vil det være essensen i intervjuspørsmålene.

6.3

Kategorisering av informasjon

Kategorisering av informasjonen må gjøres for å gi ordene og resultatene mening. Med kategorisering kan den som analyserer organisere resultatene inn i sammenhengende kategorier. I praksis vil
det si å plukke ut vesentlig nøkkelinformasjon fra datasettet og velge ut passende kategorier basert
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på dette. Det er viktig å være klar på hva man faktisk velger å ta med i en kategori og hva man
utelukker. Poenget med kategorisering er å plassere resultater som har samme trend eller mening i
samme kategori. Organisering i kategorier bør skje per spørsmål eller case.
Eksempelvis kan en kategori være (O) for organisasjon. Hver av kategoriene kan igjen ha underkategorier. Om det i resultatene kommer frem at det bør forbedres både på organisasjon, men også
organisasjonsstruktur kunne for eksempel organisasjonsstruktur blitt kodet som en underkategori:
(O-OS) Organisasjonsstruktur.
Under følger et eksempel med dette spørsmålet som utgangspunkt: “Kan du fortelle om områdene
du synes trenger forbedring?” På forhånd og etter gjennomlesing av resultater er følgende kategorier valgt:
• (L): Ledelse
• (O): Organisasjon
– (O-OS): Organisasjonsstruktur
• (K): Kursing
Svar
Bedre ressursflyt
Bedre plassering av ressurser
Det er mangel på kompetanse

Kategori
O
O-OS
K

Tabell 6.1: Kategorisering

6.4

Finn mønster og koblinger mellom kategorier

Koblinger kan finnes ved å finne likheter eller differanser på informasjon og data innenfor kategoriene. Av den grunn er det vesentlig at all informasjon som hører hjemme i en kategori er samlet.
I dette steget er poenget å utforske om det er interessante meninger eller fenomener innenfor den
spesifikke kategorien og eventuelle trender. Et godt hjelpemiddel er å lage en oppsummering for
hver kategori som er med i analysen som beskriver nøkkelfunn og fenomener. Videre kan det være
interessant å måle frekvensen for hvert tema som blir nevnt eller antall ganger et tema blir nevnt
per unike informant. Denne metodikken bygger ikke på statistisk analyse, men er med på å hjelpe
til for å finne mønster.
I denne fasen skal en som forsker spørre seg: “Hvordan kan noe henge sammen og hvilke data
støtter en slik tolkning?” Det er derfor viktig å se etter sammenhenger og koblinger som bygger på
hverandre. Grunnen til dette er at koblinger er med på å forklare hvorfor noe foregår. Et eksempel
på koblinger som bygger på hverandre er at en mer effektiv organisasjonsstruktur fører til bedre
ytelse i virksomheten. Fra den andre siden kan vi si at vi har lært at bedre ytelse i virksomheten
kan føre til en mer effektiv organisasjonsstruktur.
Taylor-Powell og Renner (2003) poengterer også at informasjon og data som ikke passer inn i de
forhåndsdefinerte kategoriene ofte kan gi forskeren nyttig informasjon om forskeren går inn for å
forstå informasjonen som faller utenfor kategoriene.

6.5. Tolkning - sammensetting av analyse og erfaringer
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Tolkning av data skjer ved at en som forsker tar koblinger og relasjoner for å forklare funnene i
studien. Et tips fra kilden er å ikke bli opphengt i detaljer, men forsøke å trekke ut det som faktisk
er viktig og vesentlig - det skal forsøke å gi analysen en mening. Et hjelpemiddel kan være å
lage en liste med nøkkelfunn og jobbe ut ifra denne listen. Videre kan en som forsker også lage
modeller med piler og bokser som enklere kan sette meninger og funn i system.

Kapittel 7

Resultater
Hensikten til dette kapitlet er å presentere resultatene og de funn som er gjort i dette prosjektet.
Først blir resultatene fra intervjuer med IKT-kontakter presentert og deretter resultater fra intervjuer med personell fra helpdesk, driftsenter og representanter fra ledelsen hos IØD. Det er besluttet
å presentere resultatene i den rekkefølgen intervjuspørsmålene ble stilt. Hvert intervjuspørsmål
fra de forskjellige objektene blir systematisert med egen overskrift i fet skrifttype. I avsnitt hvor
respondenter er sitert er det benyttet respondentkoder (RES X), der X er nummeret på respondenten. Dette er konsistent i henhold til vedlagte respondentskjemaer. I resultatene fra IKT-kontaktene
er meninger og funn summert opp og det er enkelte steder sitert en respondent for å understreke
funnet. Det er også besluttet å sitere enkelte meninger og funn som er motsatt til majoriteten for å
understreke at det er en minoritet. I resultatene fra personell på helpdesk, driftsenter og representanter fra ledelsen hos IØD er det besluttet å ikke summere opp resultatene da gruppen intervjuet
kun et fåtall respondenter fra de ovennevnte avdelingene.
Rådata i form av respondentskjemaer ligger tilknyttet denne rapporten som vedlegg C. Respondentskjema med respondentkode 1-12 er data fra intervju med IKT-kontakter og kode 13-18 fra
intervjuer av personell på helpdesk, driftsenter og representanter fra ledelsen hos IØD. Respondentskjemaene er en oppsummering skrevet med egne ord basert på hva respondenten svarte. Alle
sitater som er brukt i dette kapitlet er hentet direkte fra lydopptak som ble gjort under samtlige
intervjuer. Alle lydopptak er slettet i henhold til signerte anonymitetsavtaler (se vedlegg E).

7.1

Intervjuer av IKT-kontakter

Dette kapitlet har som hensikt å presentere resultater fra intervjuer med IKT-kontakter i de seks
eierkommunene.
1. Fortell litt om din egen IT-kompetanse knyttet til rollen.
11 av 12 respondenter uttrykte at de ikke hadde noen form for formell IT-teknisk utdanning eller
kompetanse. I tillegg til dette var det flere av respondentene som ikke hadde utdanning, som tidligere hadde hatt et forhold til IKT på tidligere arbeidsplasser og dermed praktisk erfaring. Kun 1
av 12 respondenter hadde en noe relevant og formell utdanning som elektroingeniør i bunn.
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RES 1 sa følgende: “Jeg har ingen formell IT-utdanning eller kompetanse, men jeg er selvlært
og liker å fikle med IT-tekniske ting.”
2. Kan du fortelle hvordan du fikk tildelt rollen som IKT-kontakt?
8 av 12 respondenter fortalte at de på en eller annen måte ble tildelt rollen eller ble spurt om de
kunne ta på seg ansvaret for rollen. På den andre siden var det 4 av 12 respondenter som naturlig
tok over eller fant sin plass i rollen som IKT-kontakt.
RES 1 sa følgende: “Jeg overtok rollen fra en tidligere IKT-kontakt og ble mer eller mindre tilfeldig spurt om å være IKT-kontakt.”
2.1 Ønsket du selv å bli IKT-kontakt? Hvorfor, hvorfor ikke?
6 av 12 respondenter fortalte at de selv ikke ønsket å bli IKT-kontakt. En typisk uttalelse som gikk
igjen var at “det bare ble sånn”. Videre var det 4 av 12 respondenter som mente at de ikke hadde
et valg i det hele tatt. Av de 12 respondentene var det kun 2 respondenter som selv ønsket å bli
IKT-kontakt.
RES 6 sa følgende: “Det ble som det ble og jeg hadde ikke noe valg.”
3. Fortell om hvordan din hverdag som IKT-kontakt er og arbeidsoppgaver knyttet til rollen.
5 av 12 respondenter fortalte at de har en variabel hverdag der de hjelper til med å løse forskjellige
problemer, samt at de svarer på forskjellige henvendelser. 3 av 12 respondenter forteller at de ofte
arbeider med problemstillinger knyttet til tilganger til systemer og filer. De øvrige respondentene
arbeider med problemstillinger knyttet til vedlikehold, oppdateringer, driftsproblemer og oppsett
av maskiner.
RES 10 kom med denne uttalelsen: “Mine arbeidsoppgaver bygger på det å være et bindeledd
mellom brukerne og IØD.”
RES 7 svarte følgende: “Mange av mine oppgaver som er knyttet til rollen går på å sjekke tilganger
til systemer og finne ut hvordan ting skal gjøres om det er problemer - det å være en IT-teknisk
førstehjelp.”
RES 12 sa dette: “Jeg forsøker også å formulere en presis henvendelse til IØD med eventuelle
skjermpdumper når jeg skal melde feil.”
3.1 Gi oss din mening og erfaring: Er arbeidsoppgavene klare og definerte? Hvorfor, hvorfor
ikke?
8 av 12 respondenter sa at arbeidsoppgavene ikke var klare eller definerte. Videre var det 3 av 12
respondenter som sa at det er en definisjon i et dokument, men at det fortsatt er uklarheter, spesielt
på hva ansvaret til IKT-kontakten er og hva ansvaret til IØD er. Av 12 respondenter var det bare
én som var synes arbeidsoppgavene var klare og definerte.
RES 4, som ikke synes arbeidsoppgavene var klare og definerte sa følgende: “Det er gjort et forsøk
på å lage en dokumentasjon og definere oppgaver, men det er ikke noe som er ferdigstilt. Det finnes
derfor ikke i dag et rammeverk for rollen som IKT-kontakt.”
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RES 6 synes arbeidsoppgavene var klare og definerte sa følgende: “Jeg er klar over hva arbeidsoppgavene til en IKT-kontakt er og jeg er også med på å utforme en ny definisjon på hva arbeidsoppgavene til en IKT-kontakt skal være.”
4. Trives du som IKT-kontakt, og kunne du tenke deg å være det i fremtiden? Hvorfor,
hvorfor ikke?
Av 12 respondenter var det 8 som trivdes i rollen som IKT-kontakt og kunne tenke seg å være det
i fremtiden. De resterende respondentene svarte blant annet at de trivdes, men ikke ønsket å være
det i fremtiden eller at fremtiden som IKT-kontakt ble avgjort med utgangspunkt i hvor omfattende
rollen kommer til å bli.
RES 8 sa følgende: “Jeg trives som IKT-kontakt selv om det går med mye tid til rollen. På tross av
dette kunne jeg fortsatt tenke meg å være det i fremtiden.”
RES 9, som var usikker på om den ville være IKT-kontakt i fremtiden avhengig av hvor omfattende det kan bli, sa følgende: “Om jeg ønsker å være IKT-kontakt i fremtiden avhenger av hvor
krevende og hvor omfattende det vil være å inneha rollen som IKT-kontakt.”
5. Fortell om dine forventninger til IØD.
9 av 12 respondenter forventer at IØD skal hjelpe til å svare på henvendelser som blir meldt inn
og at sakene som meldes inn blir fulgt opp.
RES 4 sa følgende: “Jeg forventer at selskapet skal gjøre det de kan for at verktøyene, som for
eksempel applikasjonene i kommunen som vi bruker, skal fungere.”
Av de øvrige respondentene sa RES 3 følgende: “Jeg forventer at IØD skal være tydelige og gi
beskjed når det oppstår feil eller endringer.”
6. Fortell om hvordan arbeidsfordelingen mellom dine primære arbeidsoppgaver og oppgaver knyttet til rollen som IKT-kontakt er. Går for eksempel rollen på bekostning av noe
annet?
8 av 12 respondenter forteller at arbeidet som IKT-kontakt går på bekostning av de primære
arbeidsoppgavene. Hovedsaklig går det utover tidsbruken og andre oppgaver må vike for IKTkontaktrollen. 3 av 12 respondenter forteller derimot at rollen som IKT-kontakt ikke går på bekostning av de primære arbeidsoppgavene.
RES 7 sa følgende: “Jeg har ikke noe avsatt tid til å være IKT-kontakt og rollen går utover mitt
arbeide hvis det er mange problemer.”
RES 3 uttalte: “Jeg har en fleksibel timeplan og derfor kan jeg tilpasse arbeidet mitt selv.”
RES 12 fortalte: “Jeg tror at lærere som er IKT-kontakter har fått definert og avsatt tid til å
være IKT-kontakt.”
6.1 Hvordan er arbeidsmengden knyttet til rollen?
7 av 12 respondenter mente at arbeidsmengden er relativt høy. 3 av 12 mente arbeidsmengden er
passe eller tilfredsstillende, men økende. 2 av 12 mente arbeidsmengden er lav, men også økende.
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RES 4 fortalte: “Før arbeidet jeg med IT-relaterte oppgaver hver 14. dag, nå jobber jeg 14 ganger
om dagen.”
RES 8 og RES 10 fortalte at “arbeidsmengden til rollen er ca 10 til 20 %.” RES 3 fortalte:
“Arbeidsmengden er økende fordi myndighetene stiller større krav til dokumentasjon, kontroll og
overvåkning.”
7. Utdyp hvordan prosessen er for at brukerne skal få kontakt med deg? Opplever du og/eller brukeren problemer på dette området? Spesifiser hvilke problemer.
12 av 12 respondenter forteller at brukerne tar kontakt via telefon, sms, e-post eller uformell prat.
Det oppleves ingen problemer på dette området.
RES 8 forteller: “Jeg opplever lav IT-kompetanse hos brukerne og dette fører til mange spørsmål.
Dette fører til hyppige henvendelser.”
8. Hvilke forventninger og krav tror du brukeren stiller til en IKT-kontakt?
10 av 12 respondenter tror brukeren stiller krav til at IKT-kontakten skal hjelpe til å løse problemer og gi svar på spørsmål. 2 av 12 IKT-kontakter har ingen tanker om hva brukeren forventer av
IKT-kontakten eller er usikre på forventningene.
RES 3 fortalte: “Jeg tror brukeren forventer at ting ordner seg.”
8.1 Hvilke forventninger og krav ville du stilt til en IKT-kontakt?
11 av 12 respondenter ville forventet at en IKT-kontakt skal kunne gi svar på IT-tekniske spørsmål
og kunne løst problemer lokalt, samt at større problemer blir fulgt opp og videreformidlet til IØD.
RES 5 fortalte: “Jeg ville stilt krav til IKT-kontakten at han skulle ta tak i de større problemene og gi informasjon tilbake til brukerne.”
RES 1 fortalte “Jeg tror IKT-kontakten må kunne se sin egen begrensning og ikke arbeide med
samme problem for lenge. Da er det bedre å opprette en sak hos IØD og la de løse den.”
9. Ser du noen positive og negative sider i forhold til rollen som IKT-kontakt? Utdyp.
På den ene siden uttrykte 9 av 12 respondenter at typiske positive faktorer ved å inneha rollen som
IKT-kontakt var å hjelpe kollegaer, ha kontakt med brukere eller å øke sin egen kompetanse og
lære. Videre var det én respondent som sa at det var positivt da respondenten fikk lov til å være et
bindeledd mellom sin avdeling og IØD.
RES 1 sa dette: “Jeg synes det er positivt å kunne være til nytte for mine kolleger.”
På den andre siden fortalte 6 av 12 respondenter at de opplevde rollen som krevende i form av tid
eller arbeidsmengde knyttet til rollen. Utover dette var det blant annet én respondent som mente at
det stoppet opp hos IØD. En annen respondent mente at den mangler nødvendig opplæring og en
respondent mente at det er mangel på rettigheter og tilganger for å kunne inneha rollen og yte god
service.
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RES 2 sa følgende: “Den negative siden er at jeg havner i et vakuum der jeg ikke får gjort noe
eller informert brukerne godt nok. Det stopper opp hos IØD.”
10. Finner du vesentlige mangler ved rollen som IKT-kontakt? Utdyp.
På dette spørsmålet var det delte meninger om hva som var vesentlige mangler ved rollen. 5
av 12 respondenter mente at det mangler klare definisjoner og et rammeverk for å være IKTkontakt.
7 av 12 respondenter fortalte at det var manglende eller ikke tilstrekkelig opplæring og kursing.
3 av disse 7 respondentene spesifiserte at dette gjaldt lokal opplæring eller opplæring som var
tilpasset deres avdeling. Videre var det én respondent som hevdet at det var kommunikasjonsproblemer med IØD på grunn av forskjellig anvendelse av terminologi. En annen respondent fortalte
at den ble pålagt å gjøre mer enn hva faktisk IKT-kontakten hadde kunnskap eller kompetanse til
å utføre.
I kategorien på respondenter som mente at det mangler et rammeverk, sa RES 5 dette: “Det mangler et konkret rammeverk for hva en IKT-kontakt skal gjøre og hva den ikke skal gjøre.”
RES 9 sa følgende: “Det er en mangel at mange får tildelt rollen uten at personen har den kunnskapen eller viljen som trengs for å utføre arbeidsoppgavene knyttet til rollen.”
Som et ytterpunkt fant RES 11 ingen mangler: “Nei, jeg finner ingen vesentlige mangler ved rollen
som IKT-kontakt”.
11. Har du opplæring i det å være IKT-kontakt, eventuelt hvordan/hvilken.
Av 12 respondenter var det 7 som ikke hadde fått noen form for opplæring og var selvlært. 4 av
12 fortalte at de hadde vært på opplæring, kurs eller en samling i regi av IØD. 3 av disse 4 respondentene fortalte at de har vært på samlinger hos IØD, men at disse var mer informasjonsmøter enn
opplæring. Den siste av disse 4 respondentene fortalte at han hadde fått opplæring både av IØD,
men også av den avtroppende IKT-kontakten lokalt på avdlingen. Det var en respondent som en
gang i tiden hadde fått et tilbud om opplæring, men som takket nei.
RES 9 sa følgende: “Jeg har deltatt på noen samlinger hos IØD, men fikk inntrykket av at disse
samlingene var informasjonsmøter og ikke opplæring.”
RES 4 sa følgende: “Jeg har vært på to samlinger i regi av IØD, men har ikke vært med på noen
kurs eller opplæring. Jeg tror uansett det er bra med et miljø å spille ball i.”
RES 2 fortalte dette: “Jeg har ikke fått opplæring, men har lært meg selv hvordan jeg skal løse
ting på egenhånd.”
11.1 Har du forslag til opplæring som burde vært gitt og hvordan?
6 av 12 respondenter ønsket kursing i forskjellige temaer. Det kunne være alt fra å gi brukere
tilgang til kurs i hvordan systemet fungerer og hvordan det er satt sammen. 5 av 12 respondenter
ønsket opplæring eller kurs som enten var fokusert mot IKT-kontaktens lokale avdeling eller mer
tilpasset, en type opplæring som er spesifikk og ikke generell. Én respondent ønsket også å lære
hvordan den skulle kontakte IØD. Én annen respondent hadde ingen forslag til opplæring som
burde blitt gitt.
RES 1 sa dette: “Jeg ønsker en grundig innføring og opplæring på det lokale systemet.”
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RES 5 hadde også en lignende oppfatning: “Jeg mener det burde vært mer opplæring og innsikt i
hvordan systemet fungerer, samt datateknologi generelt.”
12. Har du forslag til endringer om rollen, eventuelt forslag til ny praksis?
Det kom mange forskjellige forslag til endringer om rollen og eventuelt en ny praksis. Blant annet
mente 3 av 12 respondenter at kommunikasjon mot IØD og tilbakemelding fra IØD bør bedres,
spesielt med tanke på jevnlige statuser. 2 av 12 respondenter ønsket samlinger der problemer og
saker kunne diskuteres i fellesskap. Videre var det forskjellige forslag, blant annet mer opplæring,
definerte grenseskiller, kompetanseøkning, mer avsatt tid til rollen og økte muligheter for å løse
ting lokalt.
RES 10 sa følgende: “Jeg foreslår at det holdes faste statusmøter der alle IKT-kontaktene fra
samme sektor kan møtes, drøfte problemstillinger og kurses. I tillegg ønsker jeg en direktelinje til
en person hos IØD for å få hjelp.”
RES 5 fortalte dette:
Jeg mener IKT-kontaktene må få en dypere forståelse på hvordan ting fungerer hos IØD. I
tillegg bør det brukes en bedre metodikk for å gi tilbakemelding på saker som pågår over
lengre tid. Eksempelvis kan vi få en jevnlig tilbakemelding på hva som skjer med en sak.
13. Har du noe å tilføye eller endre på noe av det vi har snakket om i dag?
På dette spørsmålet kom det frem forskjellige meninger og ytringer. Prosjektgruppen har listet
relevante ytringer i form av sitater fra respondentene.
RES 2 sa:
Rollen som IKT-kontakt kan ikke fjernes helt, men den må erstattes. I tillegg er det en uting
at problemer som rapporteres til IØD blir opprettet som sak og at man får et robotsvar i
retur. Det ligger saker som er over ett år gamle i IØD sitt sakssystem.
RES 4 fortalte: “Det er ofte det samme problemet som blir meldt inn til IØD. En bedre kommunikasjon mellom IKT-kontaktene i eierkommunene vil kunne hjelpe til å løse de samme problemene
på tvers av kommunegrenser. I tillegg bør det gis lokal opplæring.”
RES 8 fortalte:
Det er klare mangler på definisjoner og hvem som skal gjøre hva. Det finnes ingen definisjoner eller beskrivelser som sier om brukeren skal ringe rett til IØD eller til en IKT-kontakt.
Videre bør også kompetansen på helpdesk økes. Dette ville gjort at jeg kunne henvendt meg
helpdesk i stedet for å henvende meg direkte til personell hos IØD på enkelte henvendelser.
RES 9 ønsker en direktelink til IØD og sa dette: “Jeg hadde foretrukket å få direkte kontakt med
en person hos IØD i stedet for å vente på svar og behandling fra helpdesk.”
RES 10 sa: “Jeg ønsker en kontrakt mellom IØD og IKT-kontaktene som kan si noe om hvilket
ansvar kommunen har og hvilket ansvar IØD har.”
RES 11 fortalte:

7.2. Intervjuer av personell på helpdesk og driftsenter hos IØD

45

Jeg opplever problemer på helpdesk og jeg opplever at helpdesk har lav kompetanse. I tillegg ønsker jeg meg en kontaktperson hos IØD som kan tilkalles når det er nødvendig som
kan være en person med kunnskap om hva avdelingen min ofte problemer med og systemene vi bruker.
14. Har du spørsmål vedr. prosjektet eller vårt videre arbeid med innsamlingen?
De respondenter som har ønsket mer informasjon om prosjektet ble gitt utfyllende informasjon.
De som ikke ønsket informasjon, eller ikke hadde spørsmål, ble ikke informert ytterligere.

7.2

Intervjuer av personell på helpdesk og driftsenter hos IØD

Dette kapitlet har som hensikt å presentere resultater fra intervjuer med personell på helpdesk og
driftsenter hos IØD. Med tanke på hvor mange som ble intervjuet har prosjektgruppen besluttet å
liste opp resultatene direkte og finner det lite hensiktsmessig å summere resultatene.
1. Kan du fortelle om din egen IT-kompetanse?
RES 13 forteller at den ikke har noen formell IT-kompetanse eller utdanning, men at den har flere
års relevant erfaring.
RES 14 forteller at den ikke har noen form for formell IT-utdanning eller kompetanse, men har
tilegnet seg kunnskap og praktisk erfaring over flere år ved bruk av IT.
RES 15 har ingen formell IT-kompetansen utenom datakortet som den har tatt. Respondenten
forteller at den har hatt et forhold til IT i tidligere arbeidssituasjoner og har derfor erfaring.
RES 16 forteller at den er utdannet og har fagbrev som serviceelektroniker. I tillegg forteller respondenten at den har mange års erfaring med IT og programmering.
2. Kan du fortelle om hvordan din typiske arbeidsdag er i rollen din på helpdesk/driftsenter?
RES 13 sier at dagen starter med daglig rutinearbeid med testing og kontrollering av servere og
miljøer på helpdesk. I tillegg sjekkes tilganger på nettverk og diskplass på servere.
RES 14 forteller at det er en del rutinearbeid på driftsenter. Rutinearbeidet går ut på å teste tilganger
og logge seg på sentrale systemer for å sjekke status. I tillegg til dette tar respondenten seg av saker
som helpdesk ikke kan løse. Dette er er saker som driftsenter selv løser eller engasjerer noen som
har rett kompetanse til å løse saken.
RES 15 forteller at ingen dager er like, men at dagen starter med å få en oversikt og status på
applikasjoner og systemer. I tillegg løser respondenten saker fortløpende når de blir meldt inn til
helpdesk.
RES 16 forteller at en typisk dag kan være todelt: En rolig dag på driftsenter hvor det kommer lite
henvendelser innebærer at det blir rom for rutineoppgaver, sjekke status på servere og annen monitorering. På en mer kaotisk dag er det fokus på å løse kritiske saker. Generelt sett skal driftsenter
være et kunnskaps- og koordineringsledd mot helpdesk.
3. Er arbeidsoppgavene dine klare og definerte?
RES 13 mener at arbeidsoppgavene er klare og definerte, men at det fortsatt er rom for forbedring.
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RES 14 synes arbeidsoppgavene ikke er klare og definerte og at ingenting er nedskrevet. Respondenten legger til at de ansatte selv på driftsenter har forsøkt å dokumentere ting underveis. Til slutt
forteller respondenten at den tror grunnen til at det mangler dokumentasjon er fordi driftsenter er
nyoppstartet og at det tar tid før ting faller på plass.
RES 15 forteller at arbeidsoppgavene ikke er klare og definerte og at det ikke er noen faste, definerte grenser på stillingen.
RES 16 mener at arbeidsoppgavene er klare og definerte, men at det fortsatt mangler rutiner og at
det er en del dokumentasjon som fortsatt mangler.
3.1 Finner du vesentlige mangler i definisjoner eller prosesser?
RES 13 finner ingen vesentlige mangler i definisjoner eller prosesser.
RES 14 finner vesentlige mangler, men ønsker ikke å utdype noe mer enn at rutiner og ting ikke
er nedfelt.
RES 15 har ikke noe klart svar på dette spørsmålet annet enn at det mangler definerte arbeidsoppgaver.
RES 16 forteller at det er en mangel at mye av planleggingen før oppstarten av driftsenter ikke ble
nedfelt eller protokollført.
4. Har du forslag til forbedringer eller forandringer i definisjoner og prosesser for hvordan
arbeidsoppgavene skal utføres?
RES 13 har ingen forslag til forbedringer da den ikke finner noen vesentlige mangler.
RES 14 foreslår at ting dokumenteres og at oppgaver defineres. I tillegg bør kommunikasjonen
internt i selskapet bli bedre.
RES 15 ønsker seg mer definisjoner, spesielt på hva som skal løses og ikke løses på helpdesk. I
tillegg bør det defineres rutiner på hva man gjør og hva en skal sende videre.
RES 16 foreslår at den interne kommunikasjonen forbedres.
5. Hva forventer du av IKT-kontaktene?
RES 13 forventer at en IKT-kontakt faktisk tar kontakt med helpdesk og at den vet hva den driver
med og at en IKT-kontakt kjenner sine ansvarsområder. I tillegg fortelles det at en IKT-kontakt bør
ha vilje og lyst til å være det.
RES 14 forventer at IKT-kontaktene skal ha et tilstrekkelig kunnskapsnivå i tillegg til at IKTkontakten er et bindeledd mot IØD, samt at den klarer å utføre enkle oppgaver på klientene i
kommunene.
RES 15 forventer at en IKT-kontakt vet hva sine arbeidsoppgaver er og hvem som er ansvarlig for
fagapplikasjoner ute i kommunene.
RES 16 forteller at driftsenter i utgangspunkt “ikke skal snakke med noen” og at det er helpdesk
som er ansvarlig for kommunikasjonen mot brukerne.
5.1 Hva tror du IKT-kontaktene forventer av deg?
RES 13 tror at en IKT-kontakt forventer at personell på helpdesk er blide og omgjengelige, at
problemer blir løst og at helpdesk responderer og snakker på en forståelig måte. I tillegg tror
respondenten at en IKT-kontakt ikke forventer at samtlige saker skal bli løst på helpdesk.
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RES 14 tror IKT-kontaktene forventer en fungerende kommunikasjon med status på saker så vel
som at IØD har den kompetansen eller anskaffer den kompetansen som trengs for å løse saker.
RES 15 tror at IKT-kontaktene forventet at saker som kan løses med en gang faktisk blir løst der
og da, og at saker som ikke kan løses blir meldt videre.
RES 16 har en formening om at IKT-kontaktene ikke vet at driftsenter eksisterer og at det av den
grunn ikke er noen forventninger.
6. Når det gjelder prosessen for å hjelpe brukere og løse saker, er det noe du mener kan eller
bør bli bedre? Utdyp.
RES 13 at det er viktig å ha tilstrekkelig ressurser i form av tid og personell på helpdesk. I tillegg
skjer det at saker blir liggende for lenge i sakssystemet, selv om det finnes et system på saksbehandlingsprosessen.
RES 14 forteller at IKT-kontaktene bør bli mer aktive og at de bør øke kunnskapsnivået som trengs
for å løse saker i felten uten å inkludere IØD.
RES 15 mener at det bør bli klarhet i hvilke saker som skal hvor. I tillegg føyer RES 15 til at
på grunn av manglende klarheter kan det oppstå flaskehalser og tregheter i prosessen for problemløsing.
RES 16 forteller at det er driftsenter sin oppgave å avgjøre om det er krise og at dette ikke skal
gjøres på helpdesk og at dette er noe som kan bli bedre. I tillegg bør ikke helpdesk hvile seg så
mye på driftsenter som de gjør i dag.
7. Har du en formening om hvem som kontakter deg? Er det for eksempel vanlige brukere
eller IKT-kontakter?
RES 13 opplever at det er mange “vanlige” brukere og ikke IKT-kontakter som henvender seg
til helpdesk. Respondenten forteller at helpdesk også oppfordrer brukerne til å kontakte helpdesk
direkte, men dette gjelder i særtilfeller som for eksempel endring av passord.
RES 14 forteller at det ikke er noen øvrige som tar kontakt med driftsenter da dette er en intern
funksjon. Respondenten føyer til at driftsenter bistår helpdesk med å gi status til brukere i krisesituasjoner.
RES 15 sier at det i utgangspunktet kun er IKT-kontakter som skal ta kontakt, men at det også
er mange brukere som tar kontakt. I tillegg føyer respondenten til at det ikke alltid er lett å holde
oversikt over hvem som er IKT-kontakt eller ikke.
RES 16 forteller at det ofte er brukere som tar kontakt og at dette er feil. Respondenten poengterer
at hovedkontakten til driftsenter skal være mot leverandører og internt personell.
8. Opplever du problemer med kommunikasjon mot IKT-kontaktene? Hvis ja, hvilke?
RES 13 opplever ingen problemer, men ønsker mer informasjon om hvem som er IKT-kontakt i
kommunene.
RES 14 føler at IKT-kontaktene er noe sovende og at rollen som IKT-kontakt ikke er helt operativ.
RES 15 opplever ingen problemer med dette.

48

Kapittel 7. Resultater

RES 16 forteller ut ifra egen erfaring at noen IKT-kontakter fungerer bra, mens andre fungerer
meget dårlig. Respondenten understreker at dette kommer av at noen IKT-kontakter er ufrivillig
satt i rollen og ikke egentlig ønsker å være IKT-kontakt.
8.1 Har du forslag til hvordan disse kan løses?
RES 13 har ingen forslag til hvordan kommunikasjonen forbedres da den ikke opplevde noen
problemer på området.
RES 14 tror det er viktig å sjekke at IKT-kontaktene er villige og har lyst og mulighet til å utføre
oppgavene knyttet til rollen. I tillegg forteller respondenten at det er viktig å kartlegge kunnskapen
til IKT-kontaktene og samle denne kunnskapen til et generelt kunnskapsnivå i form av kurs eller
opplæring. Respondenten understreker at det viktigste med rollen er å skape en bra rolle som skal
være interessant å inneha.
RES 15 har ikke noe svar på dette på grunn av svar gitt i forrige spørsmål.
RES 16 tror at rollen som IKT-kontakt bør tildeles mer naturlig og ikke på “tvang” eller mot
personens vilje.
9. Hvordan fordeler du henvendelser og saksløsing? Har du en prioritering?
RES 13 forteller at den kaster seg på de oppgaver den har kunnskap til å utføre. De henvendelser
som ikke kan løses eller tar for lang tid å løse på førstelinje sendes videre. Det nevnes at saker
som ofte oppstår etter for eksempel en ny implementering eller et prosjekt sendes rett til ansvarlig
personell hos IØD.
RES 14 forteller at den vurderer saker ut ifra viktigheten. Altså hva problemet går ut på, hvor mange problemet berører og hvordan det skal løses. Respondenten tar også en individuell vurdering
av saken.
RES 15 prioriterer det som haster mest, enten å løse det med en gang eller å sende det videre.
RES 16 forteller at den ikke har noen prioritering på henvendelser og at den løser saker som
kommer opp. Grunnen for dette er at det ikke er så mange henvendelser til driftsenter i løpet av en
dag.
9.1 Sender du saker videre? Hvis ja, hvordan vurderer du dette?
RES 13 forteller at den sender saker videre og at løsingen av problemer går ut ifra hva helpdesk
har kunnskap og ressurser til å utføre. Respondenten forteller som det nevnes i spørsmål 9 at
vanskelige saker sendes videre.
RES 14 forteller at saker kan sendes videre av tre grunner:
1. Det må tas en beslutning, som respondenten på driftsenter ikke kan ta. Den beslutningen må bli
tatt på et annet nivå i organisasjonen.
2. Saken er feilsendt eller det er mangel på kompetanse eller mulighet for å løse den.
3. Om ansvarsområdet ikke gjelder den som sitter på driftsenter akkurat da feilen oppstår.
RES 15 forteller at den først ser gjennom saken for å se hva den dreier seg om. Hvis mer informasjon er nødvendig kontaktes bruker. Hvis den kan løses av helpdesk blir den løst og hvis ikke
sendes den videre.
RES 16 sier dette baseres på egen evaluering og analytisk evne.
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9.2 Fortell om hvordan du følger opp og eventuelt løser en sak.
RES 13 forteller at den først svarer tilbake og spør om informasjon rundt saken om det er behov.
Respondenten legger til at hvis det er tid kan den sette saker på seg selv og følge dem opp så
raskt og godt som mulig. Saksløsingen er selvfølgelig avhengig av saksmengden og om det er
telefonstorm, som gjør at det ofte tar lengre tid å løse en sak.
RES 14 forteller at den løser saker så raskt som mulig. Det hender ofte at respondenten må kontakte
kunden for å forstå problemet og hvordan problemet skal løses på best mulig måte. Respondenten
forteller også at den informerer kunden om en sak tar lang tid. Hvis ytterligere informasjon om
saken er nødvendig opprettes det en e-postkommunikasjon med brukeren.
RES 15 forteller at problemet defineres først. Hvis det mangler informasjon tas det kontakt med
brukeren for ytterligere informasjon. Så rettes problemet om det er mulig og brukeren får melding
tilbake om problemet er rettet eller ikke. Hvis ikke problemet kan løses eskaleres det videre i
systemet.
RES 16 forteller at den følger opp saker til de blir løst eller sluser de videre til andre ansvarlige.
Ved kriser følger den saken til den er løst.
10. Hvordan fungerer kommunikasjonen og samspillet mellom helpdesk og driftsenter?
RES 13 sier at det er bare å gå inn til driftsenter og spørre om det skulle være problemer. Respondenten legger til at det er meget praktisk med et driftsenter som holder til rett ved helpdesk.
RES 14 forteller at den synes at kommunikasjonen fungerer bedre og bedre, men at det mangler
definisjoner på hvordan samspillet skal fungere.
RES 15 forteller at den synes det er praktisk at driftsenter er vegg i vegg med helpdesk og at det
er enkelt å få svar på strak arm om helpdesk har spørsmål. I forhold til saker som blir sendt videre
kan det gå “i ring” før det faktisk kommer frem til driftsenter.
RES 16 forteller at kommunikasjonen må forbedres. Det sendes ofte alt for enkle saker til driftsenter og det blir satt over telefoner. Driftsenter skal ikke ha telefonkontakt med kunder.
10.1 Hvordan kan dette forbedres?
RES 13 synes kommunikasjonen og samspillet mellom helpdesk og driftsenter fungerer bra og har
ingen forslag til forbedringer.
RES 14 forteller at en bedre vurdering av enkelte saker hos helpdesk før de ble sendt videre er
ønskelig.
RES 15 mener at saksflyten kan forbedres, men har ikke noen forslag på hvordan. Den føyer til at
det er noe upraktisk om den som skal fordele saker (disptach) ikke er tilgjengelig.
RES 16 forteller at rutiner må nedfelles slik at ting kan bli enklere å håndheve.
11. Har du noe å tilføye eller endre på noe av det vi har snakket om i dag?
RES 13 tilføyer at det hadde vært en ide om IKT-kontaktene kunne gjennomgått en brukerveiledning med brukerne sine. For eksempel hvordan de logger seg av og på diverse systemer i forbindelse med sletting av profiler.
RES 14, 15 og 16 ønsket ikke å tilføye noe.
12. Har du spørsmål vedr. prosjektet eller vårt videre arbeid med innsamlingen?
RES 13 fikk utfyllende informasjon om prosjektet.
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RES 14, 15 og 16 ønsket ikke utfyllende informasjon om prosjektet.

7.3

Intervjuer av representanter fra ledelsen hos IØD

Dette kapitlet har som hensikt å presentere resultater fra intervjuer med representanter fra ledelsen
hos IØD. Med tanke på hvor mange som ble intervjuet har prosjektgruppen besluttet å liste opp
resultatene direkte og finner det lite hensiktsmessig å summere resultatene.
1. I hvilken avdeling er du i selskapet?
RES 17 forteller at den er en representant fra ledelsen.
RES 18 forteller at den er en representant fra ledelsen.
2. Hvilke forventninger har du til IKT-kontaktene ute i kommunene?
RES 17 forteller at forventningene til IKT-kontaktene er i henhold til det som står beskrevet i selskapsavtalen mellom IØD og eierkommunene. I den avtalen står det at IKT-kontaktene skal være et
bindeledd mellom sin avdeling og IØD via helpdesk. Respondenten forteller at helpdesk i utgangspunktet skal fungere som 2. linje support, mens IKT-kontaktene skal samle inn problemstillinger
fra egen organisasjon.
RES 18 forventer primært at en IKT-kontakt skal være en informant og et grensesnitt mellom sin
avdeling og IØD.
2.1 Hvilke forventninger tror du IKT-kontaktene har til IØD?
RES 17 gir ikke et klart svar på hva den tror forventningene er, men den vet at IKT-kontaktene føler
seg dårlig behandlet da de ikke har fått den informasjonen og opplæringen de har blitt lovet.
RES 18 tror IKT-kontaktene forventer at IØD alltid skal kunne svare og reagere raskt på henvendelser.
3. Ser du noen problemer med IKT-kontaktene?
RES 17 mener det er et problem at IKT-kontaktene kommer fra forskjellige fagområder og at det
er stor spredning. I tillegg til dette har IKT-kontaktene forskjellige forhold til bruk av IT. Respondenten poengterer at alle IKT-kontaktene har forskjellig behov i forhold til opplæringsmetode. Det
er derfor viktig at all opplæring av IKT-kontaktene behandles individuelt.
RES 18 ser problemer med IKT-kontaktene i den forstand at rollen og oppgavene generelt er udefinerte.
3.1 Hvis ja, hvordan kan disse eventuelt forbedres?
RES 17 forteller at det må tilpasses individuelt hvordan en henvender seg og tilrettelegger for en
IKT-kontakt.
RES 18 tror at IØD må være mer tydelig og klar på hva som forventes og ønskes av en IKTkontakt. I tillegg må rollen presenteres slik at den blir sett på som “ufarlig” slik at folk ønsker å ta
på seg rollen.
4. Hvilke forventninger har du til helpdesk?
RES 17 forventer at helpdesk skal være et kundesenter som tar i mot henvendelser på web, e-post
og telefon og som i tillegg håndterer en viss mengde av disse henvendelsene. Det forventes at
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personell på helpdesk bør være menneskekjennere som kan forholde seg til og snakke bra med
andre mennesker.
RES 18 forventer at helpdesk skal være en katalysator som sitter i front som gjør at det skapes
ro og stabilitet innover i IØD, samt at helpdesk skal kunne tilby brukerne en god opplevelse.
Respondenten føyer til at etter samtaler med IKT-kontakter i felten viser det seg at de fleste var
veldig fornøyd med helpdesk.
4.1 Ser du noen problemer med helpdesk slik det fungerer i dag?
RES 17 forteller at det er et problem at helpdesk ofte får henvendelser som er typiske menneskefeil
og ikke IT-tekniske feil. I tillegg til dette nevnes det at helpdesk har for lite kompetanse når det
kommer til kundebehandling. Til slutt forteller respondenten at helpdesk tidligere har tatt på seg
oppgaver som ikke har vært IØD sitt ansvarsområde.
RES 18 ser per i dag ingen problemer ved helpdesk. Det har vært en omorganisering av personell
hos helpdesk som har ført til økt trivsel blant de ansatte på helpdesk.
4.2 Hvis ja, hvordan kan disse forbedres?
RES 17 sier at et forslag er å øke kundebehandlingskompetansen på helpdesk og bevisstgjøre
ansvarsområdene for personell på helpdesk.
RES 18 ser ingen problemer med helpdesk slik det fungerer i dag.
5. Hvilke forventninger har du til driftsenter?
RES 17 forteller at den forventer at driftsenteret skal fungere som en 2. linje og at de sørger
for at ting faktisk fungerer. Driftsenterets kjerneoppgaver er å overvåke systemet for å finne ut
hvilke problemer som kan oppstå i fremtiden ved å se på tilgjengelig informasjon. Respondenten
forteller også at driftsenteret skal hindre disse problemene i å oppstå slik at brukeren ikke blir
berørt. Driftsenteret skal handle proaktivt.
RES 18 forventer at driftsenteret skal være hovedpulsåren for informasjon i IØD. Respondenten
legger til at driftsenteret skal ha kunnskap om hva som skjer hos IØD, samt ute i kommunene.
5.1 Ser du problemer med driftsenter slik det fungerer i dag?
RES 17 forteller at da driftsenteret var helt nytt var det mye redsel for endringer og en del motstand.
Redselen gikk derimot ganske raskt over når den praktiske bruken og nytten fungerte bra. Dette
har derimot nå flatet seg ut og utfordringer oppstår. Det eneste problemet er at driftsenteret har fått
mindre oppmerksomhet i ettertid i og med at oppstarten gikk bra.
RES 18 forteller at det er mangel på dokumentasjon og at dokumentasjonen som eksisterer flyter
litt rundt.
5.2 Hvis ja, hvordan kan disse forbedres?
RES 17 forteller at det arbeides for en konsistent holdning i organisasjonen og for å holde en
positiv holdning til driftsenteret.
RES 18 forteller at det kreves økt arbeid med dokumentasjonen slik at driftsenter kan fungere
optimalt og fungere som en helhet av organisasjonen.
6. Ser du problemer eller utfordringer mellom helpdesk og driftsenter slik det fungerer i
dag? Hvis ja, hvilke?
RES 17 ser ingen problemer mellom helpdesk og driftsenter. Det fortelles at et potensielt problem
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vil være rollen dispatch. Denne rollen skal sende de 20 % av saker som skal rulles bakover i
systemet. Denne personen må forstå hvorfor saken skal sendes bakover i systemet og håndtere
dette på en god måte. Respondenten forteller også at et annet potensielt problem som oppstår er ved
stor pågang på helpdesk. Når det er stor pågang sendes saker som er for enkle til driftsenter.
RES 18 forteller at enkelte på helpdesk gir fra seg oppgaver som ikke skal sendes videre. Helpdesk
har tatt på seg rollen som dispatch og dette skal ikke være tilfellet. Det er også problemer med at
telefoner blir satt over til driftsenteret og at det ikke opprettes saker på problemer som blir løst
over telefon.
7. Har du noe å tilføye eller endre på noe av det vi har snakket om i dag?
RES 17 ønsket ikke å tilføye eller å endre på noe.
RES 18 tilføyer at det er riktig at helpdesk tar kontakt med driftsenter for spørsmål, men det
er feil at saker sendes videre. Sakene skal innom dispatch og dette har ikke fungert optimalt.
Respondenten tilføyer også at det oppstår problemer hos helpdesk når brukere tar kontakt via
e-post og definerer problemet alt for dårlig. Dette krever ekstra arbeid.
8. Har du spørsmål vedr. prosjektet eller vårt videre arbeid med innsamlingen?
RES 17 og 18 ønsket ikke utfyllende informasjon om prosjektet.

Kapittel 8

Diskusjon
Hensikten til dette kapitlet er å belyse og diskutere de funn som ble gjort i datainnsamlingsfasen.
Dette er funn både fra intervjuer med IKT-kontakter og personell hos IØD. Diskusjonskapitlet er
delt i tre, ett kapittel som tar for seg IKT-kontakter og et annet kapittel som tar for seg personell
på helpdesk og driftsenter hos IØD. Til slutt følger et delkapittel hvor alt settes i sammenheng
og hvor resultater fra intervjuer av representanter fra ledelsen hos IØD blir trukket inn. Under
hver del er diskusjonsavsnittet delt opp per intervjuspørsmål. Hvert diskusjonsavsnitt starter med
intervjuspørsmålet i fet skrift.

8.1

IKT-kontakter

Under følger det en diskusjon av resultatene samlet inn i intervjuer av IKT-kontakter.
1. Fortell litt om din egen IT-kompetanse knyttet til rollen.
Det kommer frem i resultatene at nesten alle IKT-kontaktene ikke hadde en form for formell ITkompetanse eller utdanning og var for det meste selvlært. Om enten brukere eller IØD opplever
at det er et problem at IKT-kontakter mangler relevant utdanning eller kompetanse bør dette kartlegges. En slik kartlegging kan gjøres ved hjelp av en kompetanseanalyse som Lai (2013, s. 68)
har skrevet. Hvordan en kompetanseanalyse gjennomføres er definert i kapittel 2.2.1 Kompetanseanalyse. Om en kompetanseanalyse skal gjennomføres i denne sammenhengen er det vesentlig at
IØD starter prosessen med å definere relevante og nødvendige kompetansekrav. I forhold til relevansen på utdanning og kompetansen IKT-kontaktene har eller ikke har må det vurderes hvor mye
en IKT-kontakt skal ha kunnskap om. IØD sin definisjon av kompetansekrav bør skje i samråd
med de enkelte kommunene. Det er også viktig å understreke at en kompetanseanalyse kan bli
for generell. Med dette menes at de forskjellige eierkommunene har forskjellige behov og personell. Behov kan for eksempel variere i forhold til de forskjellige sektorer, avdelinger og eventuelt
kritiske applikasjoner og systemarkitekturer. Derfor kan det være hensiktsmessig å tilpasse kompetansekrav og en kompetanseanalyse til den enkelte kommune og ikke alle kommunene som en
helhet.
Om en gjennomfører en kompetanseanalyse vil man umiddelbart kunne finne kompetansegap som
et resultat av analysen. Statskonsult (2001, s. 16-17) skriver at kompetansegap er avstanden mellom definerte kompetansekrav og hva en virksomhet faktisk innehar eller forvalter (se kapittel
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2.2.1.1 Kompetansegap). Det må derfor tilrettelegges slik at de forskjellige kommunene forvalter
den kompetansen som er definert som krav og at det av den grunn ikke oppstår et kompetansegap.
Kompetansegap kan oppleves som negativt hos IKT-kontakten om det forventes mer enn det den
faktisk kan. RES 3 sa følgende da prosjektgruppen spurte om den fant vesentlige mangler ved
rollen som IKT-kontakt: “Jeg synes ting kan skjære seg i den forstand at det er et gap mellom
hva jeg kan og hva som faktisk skal gjøres.“ Slik det kom frem i intervjuene var det tydelig at de
enkelte IKT-kontaktene primært forvaltet taus og iboende kunnskap og ikke eksplisitt kunnskap
i den forstand at respondentene var selvlærte og likte å fikle med IT. Først bør det gjennomføres
en kompetanseanalyse, utelukke kompetansegap, utvikle kompetansen og til slutt evaluere og verifisere denne. På en slik måte kan taus kunnskap bli omgjort til mer eksplisitt kunnskap. Til slutt
i en slik prosess må denne kunnskapen håndteres. Hvordan dette kan gjøres og vurderes kommer frem i kapittel 2.3 Kunnskapshåndtering. Det kan være et forslag å se på egne løsninger for
å håndtere kunnskap i for eksempel et kunnskapsnettverk (se kapittel 2.3.1 Arkitektur for kunnskapshåndtering).
Når kompetansen utvikles kan dette skje i forskjellige kompetansekomponenter som kunnskaper,
ferdigheter, evner og holdninger (se kapittel 2.2.1.2 Kompetanseutvikling). I en prosess for evaluering og verifisering av kompetanseutvikling bør effektene av tiltakene for kompetanseutvikling
vurderes. En kompetanseutvikling kan følges opp, evalueres og verifiseres i ettertid med for eksempel en ny undersøkelse blant IKT-kontaktene (se mer om evaluering og verifisering i kapittel
2.2.1.3 Evaluering og verifisering av kompetanse).
2. Kan du fortelle hvordan du fikk tildelt rollen som IKT-kontakt?
Som det kommer frem i resultatene ble flertallet av respondentene tildelt eller spurt om å ta på
seg rollen, mens de resterende naturlig overtok rollen. Enkelte av respondentene fortalte at tildelingen av rollen kunne oppleves som noe tilfeldig og uformelt. Slik rollen er tildelt i dag tyder
det på at det er forsøkt tenkt å følge hva som er typiske funksjoner i en organisasjon der det er
byråkratier med en bestemt og klar arbeidsfordeling og spesialisering (se i kapittel 2.4.2 Funksjoner i en organisasjon). På en annen side virket det som IKT-kontaktene, som i spørsmål 1 sa de
var selvlærte og likte å fikle med ting, var et naturlig valg for rollen nettopp på grunn av interesse.
Det er da tenkelig at den underliggende kraften knyttet til organisasjonskultur (se kapittel 2.4.2.3
Organisasjonskultur) er hensiktsmessig å ta i betraktning. For å eksemplifisere dette kan det enkelt
beskrives slik: “Kari er flink med data så hun kan være en IKT-kontakt.”
På dette spørsmålet svarte RES 1 følgende: “Jeg overtok rollen fra en tidligere IKT-kontakt og ble
mer eller mindre tilfeldig spurt om å være IKT-kontakt.” Nettopp dette kan være et eksempel på
en organisatorisk mutasjon som står beskrevet i kapittel 2.4.3 Endringer i organisasjon. Poenget
med dette er at både RES 1 og etter all sannsynlighet flere IKT-kontakter tar over rollen fra en
tidligere kollega, og tolker rutiner og prosedyrer på et subjektivt og personlig nivå. Dette fører til
at rutinen endres og kan være en faktor som kan gjøre det vanskeligere å standardisere rollen som
IKT-kontakt eller konstruere rollen slik at IKT-kontaktene blir hevet til et jevnt og likt nivå.
En annen synsvinkel kan være at faktorer knyttet til organisasjonspolitikk kan påvirke en beslutning om en person skal bli tildelt rollen som IKT-kontakt eller ikke. Typiske faktorer i organisasjonspolitikk er at det er forskjellige oppfatninger av hvordan ressurser skal fordeles i organisasjonen. Motstridende faktorer står mer beskrevet i kapittel 2.4.2.2 Organisasjonspolitikk. Dette kan
sees i to perspektiver: Det ene perspektivet er om det er IØD som er ansvarlig for at det finnes
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kompetente og villige IKT-kontakter. Det andre perspektivet er om dette skal organiseres og etableres av de enkelte kommunene. Organisasjonspolitikk og motstridende interesser og oppfatninger
kan også sees i sammenheng med hvilken type organisasjonsstruktur som anvendes. Med sammenheng menes om grad eller type organisasjonsstruktur kan gjøre det vanskeligere eller enklere
å etablere og tilrettelegge for en praksis med IKT-kontakter. Mer om organisasjonsstrukturer står
beskrevet i kapittel 2.4.2.1 Organisasjonsstruktur.
2.1 Ønsket du selv å bli IKT-kontakt? Hvorfor, hvorfor ikke?
Ut ifra resultatene ønsket halvparten av respondentene å ikke bli eller være IKT-kontakt. 4 respondenter mente de naturlig overtok rollen, mens bare 2 respondenter selv ønsket å bli IKT-kontakt.
Som det vises er det ikke heldig at 6 av 12 respondenter ikke ønsket å bli IKT-kontakt. Det kan
være flere grunner til nettopp dette og en av de kan være at personer naturlig viser motstand når
det oppstår endringer eller forandringer. Dette bekrefter Jacobsen og Thorsvik (2007, s. 361-364)
i kapittel 2.4.3.1 Endring og motstand. Typiske grunner til at personer motstand mot endring kan
være blant annet frykt for det ukjente, endring i maktforhold eller brudd på psykologiske kontrakter.
3. Fortell om hvordan din hverdag som IKT-kontakt er og arbeidsoppgaver knyttet til rollen.
Litt under halvparten av respondentene fortalte at de hadde en variabel arbeidsdag og bistod brukerne i sin avdeling eller kommune med å løse forskjellige problemer. Et fåtall av respondentene
fortalte at de arbeidet med tilganger til systemer og filer, og resterende sa at de jobbet med drift,
vedlikehold og oppsett av maskiner. I dette spørsmålet kommer det relativt tydelig frem at flertallet av IKT-kontaktene ikke kan gi noe klart svar på hva de spesifikke arbeidsoppgavene er og
at disse ofte er sporadiske. Begrunnelsen for dette kan være manglende rolledefinering. I kapittel
2.5 Rolledefinering kommer det frem at det er viktig med noen definerte begreper i bunnen når en
skal inneha en rolle: Rolleforståelse, rolleforventninger og rolleutførelse. Hadde rollen vært klart
definert kunne respondentene vært mer bevisst på hva de faktiske arbeidsoppgavene var. Dette vil
si at det spesielt mangler definisjoner om rolleutførelse og rolleforståelse. I en av intervjuene sa
RES 10 dette: “Mine arbeidsoppgaver bygger på det å være et bindeledd mellom brukerne og
IØD.” Prosjektgruppen finner det interessant at det er en IKT-kontakt som tydelig vet hva den skal
gjøre i henhold til selskapsavtale.
3.1 Gi oss din mening og erfaring: Er arbeidsoppgavene klare og definerte? Hvorfor, hvorfor
ikke?
Flertallet av respondentene fortalte at arbeidsoppgavene ikke var klare eller definerte. Dette er
igjen noe som forsterker at det mangler defineringer om rolleforståelse, rolleforventninger og
rolleutførelse som står beskrevet i kapittel 2.5 Rolledefinering. Det er helt tydelig at det er et
behov for å definere arbeidsoppgavene og gjøre dette tilgjengelig for IKT-kontaktene. Prosjektgruppen mener IØD bør utarbeide en ny rollebeskrivelse av IKT-kontaktrollen som blant annet
beskriver og definerer IKT-kontaktenes arbeidsoppgaver. Denne beskrivelsen bør også inneholde
retningslinjer og definering av hvordan kommunikasjonen skal foregå. Dette er videre diskutert i
intervjuspørsmål 12 i diskusjonskapitlet.
4. Trives du som IKT-kontakt, og kunne du tenke deg å være det i fremtiden? Hvorfor,
hvorfor ikke?
Med utgangspunkt i respondentene som ble intervjuet var det over halvparten som fortalte at de
trivdes i rollen og kunne tenke seg å være det i fremtiden. De resterende respondentene trivdes
som IKT-kontakt, men ønsket ikke å være det i fremtiden, og èn respondent sa at fremtiden var
avhengig av hvor omfattende rollen ville bli. I dette utvalget gav respondentene generelt uttrykk
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for en tilfredsstillende trivsel. Det som likevel ville vært interessant å se ville vært hvor mange av
de 150 IKT-kontaktene som faktisk trives i rollen. Dette er noe som for eksempel kan bli kartlagt
med et kvantitativt spørreskjema om trivsel og andre relevante variabler. Det er helt vesentlig at
personene trives i rollen som IKT-kontakt om kvaliteten og effektiviteten til IKT-kontaktene skal
være best mulig.
5. Fortell om dine forventninger til IØD.
Respondentene forventer hovedsaklig at IØD skal svare på problemer som blir meldt inn og at
sakene som meldes inn blir fulgt opp. Det forventes og ønskes at IØD prøver å informere umiddelbart om feil de har oppdaget eller på forhånd om vesentlig vedlikehold eller endringer skal
utføres. Det kommer også frem at enkelte respondenter kunne ønske å bestille oppdrag direkte
til en av IØD sine konsulenter, og at enkelte faktisk gjør det. Dette beviser at det er et problem
med IØD sine kommunikasjonskanaler og hvordan rollen som IKT-kontakt utføres i praksis, med
andre ord rutinene. Laudon & Laudon (2012, s. 84) forteller i kapittel 2.4.2.4 Forretningsprosesser
og rutiner at rutiner er et samlebegrep for prosedyrer, regler og praksiser som utvikles for å takle
forventede situasjoner. Ettersom hverken rutiner, prosedyrer, regler eller praksiser ikke er definert,
vil IKT-kontaktene utføre forskjellige valg som for eksempel å melde inn en sak eller et problem.
Det kommer også frem i Laudon & Laudon (2012, s. 84) kapittel 2.4.2.4 Forretningsprosesser og
rutiner at de individuelle rutinene er med på å forme foretningsprosesser, som igjen er med på å
forme bedriften. Mangel på rutiner har ført til problemer med kommunikasjonskanalene og prosedyrene for hvordan en IKT-kontakt skal kontakte IØD. Noe som var interessant på dette spørsmålet
var at RES 4 forventet at applikasjoner kommunen benytter skal fungere. Det som er vesentlig i
dette tilfellet er om respondenten mente tredjeparts fagapplikasjoner eller applikasjoner og plattformer som IØD drifter. IØD skal i henhold til avtaler ikke drifte eller vedlikeholde tredjeparts
fagapplikasjoner.
Det forventes også at IØD skal inneha et kompetansenivå som er høyere enn hva IKT-kontakten
selv har. Dette bekrefter at enkelte IKT-kontakter setter et kompetansekrav til IØD. Statskonsult
(2001, s. 17) i kapittel 2.2.1.1 Kompetansegap nevner at et kompetansekrav er hvilken kompetanse
virksomheten må ha for å nå sine mål og løse sine oppgaver på det nivå og i det omfang som er
ønskelig, både på kort og lang sikt.
6. Fortell om hvordan arbeidsfordelingen mellom dine primære arbeidsoppgaver og oppgaver knyttet til rollen som IKT-kontakt er. Går for eksempel rollen på bekostning av noe
annet?
Prosjektgruppen fikk den forståelse ut ifra resultatene at rollen som IKT-kontakt gikk på en eller
annen måte utover arbeidsdagen og de primære arbeidsoppgavene. Så mange som 8 av 12 respondenter mente dette og prosjektgruppen fikk blant annet dette utsagnet fra RES 7: “Jeg har ikke noe
avsatt tid til å være IKT-kontakt og rollen går utover mitt arbeide hvis det er mange problemer.”
Hovedsaklig gikk rollen utover tidsbruken til primæroppgavene og ikke motsatt. Det ble fortalt
at primæroppgavene måtte vike da det var viktigere at IT-systemet fungerte, da andre brukere ble
sittende uten muligheten til å utføre sitt arbeid.
Prosjektgruppen mener dette problemet kan løses ved nødvendig opplæring, definering av rollen
og en felles rolleforståelse blant IKT-kontaktene. Ved å lære opp IKT-kontaktene til å utføre rollen, samt å definere den, vil IKT-kontaktene vite akkurat hva, hvorfor og hvordan de skal utføre
rollen sin. Hvis følgende punkter blir fulgt, vil ikke rollen som IKT-kontakt gå utover de primære
arbeidsoppgavene i like stor grad som nå. Dette fører til en bedre situasjon for brukerne, IKTkontaktene og ansatte på helpdesk på IØD. Dette er videre diskutert i intervjuspørsmål 11.1 i dette
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delkapitlet. Slike defineringer burde IØD få inn i den nye rollebeskrivelsen prosjektgruppen anbefaler IØD å utarbeide. Dette er diskutert i intervjuspørsmål 3.1 og videre i intervjuspørsmål 12 i
dette delkapitlet.
På den andre siden kom det frem at 3 av 12 respondenter mente at rollen som IKT-kontakt ikke
gikk på bekostning av de primære arbeidsoppgavene. RES 3 fortalte blant annet “Jeg har en fleksibel timeplan og derfor kan jeg tilpasse arbeidet mitt selv.” Prosjektgruppen fikk også meget viktig
informasjon fra RES 12 som fortalte “Jeg tror at lærere som er IKT-kontakter har fått definert
og avsatt tid til å være IKT-kontakt.” Prosjektgruppen undersøkte denne påstanden nærmere ved å
ha uformelle samtaler med skoleledere i kommunene. Det ble avklart at lærere i Hobøl, Eidsberg,
Spydeberg og Trøgstad fikk avsatt tid og ekstra lønn for rollen som IKT-kontakt. Prosjektgruppen
gjorde seg tanker om at dette også gjelder Askim og Skiptvet. Det kan derfor være en idé om
IKT-kontakter får en belønning for rollen som IKT-kontakt i form av for eksempel økt lønn. Prosjektgruppen tror at å gi IKT-kontakter avsatt tid kan føre til problemer i den forstand at de bruker
akkurat den tiden de har fått og ikke mer om det er nødvendig.
6.1 Hvordan er arbeidsmengden knyttet til rollen?
Prosjektgruppen oppfattet at 7 av 12 respondenter mente at arbeidsmengden er relativt høy. Det ble
blant annet underbygget av RES 4 som uttalte: “Før arbeidet jeg med IT-relaterte oppgaver hver
14. dag, nå er det 14 ganger om dagen.” Det kom også frem at rollen som IKT-kontakt tok opp til
10-20 % av arbeidsdagen hos enkelte respondenter. Ettersom det kom frem tidligere at rollen går
på bekostning av de primære arbeidsoppgavene ser prosjektgruppen tydelig sammenheng i flere av
uttalelsene. 3 av 12 respondenter mente at arbeidsmengden derimot var passe eller tilfredsstillende,
men at den var økende. Det ble også uttalt av RES 3 at noe av økningen kom fordi myndighetene
stiller høyere krav til dokumentasjon, kontroll og overvåkning. Det at noen av IKT-kontaktene
ser på arbeidsmengden som økende kan reduseres om IØD definerer arbeidsoppgavene knyttet til
rollen. Dette er diskutert i intervjuspørsmål 3.1 i dette delkapitlet.
7. Utdyp hvordan prosessen er for at brukerne skal få kontakt med deg? Opplever du og/eller
brukeren problemer på dette området? Spesifiser hvilke problemer.
Respondentene var enstemmige og 12 av 12 fortalte at brukere tar kontakt via telefon, sms, e-post
eller uformell prat. Det ble ikke opplevd problemer med kommunikasjonen, men RES 8 opplevde
at IT-kompetansen var lav hos mange av brukerne og av den grunn fikk respondenten hyppige
henvendelser. Ut ifra disse resultatene er det tydelig at det ikke er noen nevneverdige problemer
og gruppen ser ingen relevante koblinger eller sammenhenger.
8. Hvilke forventninger og krav tror du brukeren stiller til en IKT-kontakt?
10 av 12 respondenter at de tror at brukeren stiller krav til at IKT-kontakten skal hjelpe til å
løse problemer og gi svar på spørsmål. RES 3 forteller at brukerne forventer at IKT-kontakten
skal informere hva som skjer med en sak etter at den er meldt inn til IØD. Gruppen mener det er
positivt at flertallet av respondentene er av den oppfatning at de fundamentalistiske forventningene
er å være behjelpelig for brukerne.
RES 8 forteller at den tror brukerne stiller høyere krav til IKT-kontakten enn hva den klarer å
innfri. RES 8 tror også at brukeren forventer mer kurs og opplæring enn hva IKT-kontakten klare
å gjennomføre. Det kommer frem at RES 8 mener det er mangel på avsatt tid til opplæring av sine
brukere.
Som det står i kapittel 2.5 Rolledefinering kommer det frem at det ikke er det enkelte individ som
gir verdi, men hvordan rollen først og fremst blir utøvet. Ved manglede rolledefinering kan det
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oppstå både problemer med rolleforståelsen og rolleforventningene. Dette er videre diskutert i intervjuspørsmål 3 i dette delkapitlet. Prosjektgruppen anbefaler at det er IKT-kontaktene selv som
skal få opplæring og ikke brukerne. Dette er videre diskutert i intervjuspørsmål 11.1 i dette delkapitlet. Gruppen mener ikke at IKT-kontakten skal samle sine brukere for opplæring. Begrunnelsen
for dette er at det i den perfekte verden skal være IKT-kontakten selv som skal løse problemer og
ikke brukerene selv.

8.1 Hvilke forventninger og krav ville du stilt til en IKT-kontakt?
Det kommer frem at 11 av 12 respondenter tror brukeren stiller krav til at IKT-kontakten skal hjelpe til å løse problemer lokalt og gi svar på spørsmål som oppstår blant brukerne. IKT-kontaktene
tror også at brukeren forventer at de større problemene blir fulgt opp og videreformidlet til IØD.
Prosjektgruppen finner det interessant at nesten alle respondenter ville forventet å få hjelp på samme måte som respondentene selv tror brukerne forventer av en IKT-kontakt slik som det kom frem
i intervjuspørsmål 8 i dette delkapitlet.
9. Ser du noen positive og negative sider i forhold til rollen som IKT-kontakt? Utdyp.
Som det kom frem i resultatene uttrykte 9 av 12 respondenter at typiske positive faktorer ved å
inneha rollen som IKT-kontakt var å hjelpe kollegaer, ha kontakt med brukere eller å øke sin egen
kompetanse og lære. Dette tyder på at flertallet av respondentene ser det som positivt å kunne
hjelpe kollegaer, noe som er en god ting med tanke på organisasjonskultur. Som det står i kapittel
2.4.2.3 Organisasjonskultur har samtlige organisasjoner et ikke-fysisk fundament av forutsetninger. Videre står det at disse forutsetningene sier noe om hva målene til organisasjoner er, hva
som skal produseres og hvordan. Flertallet av respondentene hjelper da underbevist til å skape en
god organisasjonskultur. Prosjektgruppen ser det som positivt at flertallet av respondentene bruker
rollen sin til å øke sin egen kompetanse.
Videre kom det frem at halvparten av respondentene opplevde rollen som krevende i form av
tid eller arbeidsmengde knyttet til rollen. Dette overrasket ikke prosjektgruppen da gruppen har
funnet ut at flertallet av IKT-kontaktene ikke har avsatt tid til rollen som IKT-kontakt. Dette er
diskutert i spørsmål 6 i diskusjonskapitlet. Videre kom det frem at én respondent mente at den
mangler nødvendig opplæring. Dette er diskutert i intervjuspørsmål 11.1 i dette delkapitlet. En
respondent mente også at den mangler rettigheter og tilganger for å kunne inneha rollen og yte
god service. Etter prosjektgruppens oppfatning fra IØD at en IKT-kontakt skal ha begrensede
tilganger og rettigheter. I og med at det kun var èn respondent som så på dette som negativt antar
prosjektgruppen at dette ikke er stort problem, da en IKT-kontakt ikke skal ha alle de rettighetene
og tilgangene den vil ha.
10. Finner du vesentlige mangler ved rollen som IKT-kontakt? Utdyp.
Prosjektgruppen opplevde mange delte meninger om dette temaet. 5 av 12 respondenter la vekt
på at det manglet klare definisjoner og eventuelle rammeverk. Dette er noe prosjektgruppen har
diskutert i intervjuspørsmål 3.1 i dette delkapitlet. 7 av 12 respondenter la derimot vekt på at
det var manglende eller ikke tilstrekkelig opplæring og kursing. 3 av disse 7 spesifiserte at dette
gjaldt lokal opplæring eller opplæring som var tilpasset deres avdeling eller virksomhet. Dette er
diskutert i intervjuspørsmål 11.1 i dette delkapitlet. Til slutt var det én respondent som hevdet at
det var kommunikasjonsproblemer med IØD på grunn av forskjellig anvendelse av terminologi.
Én respondent fortalte også at den ble pålagt å gjøre mer enn det den følte den hadde kunnskap
eller kompetanse til å utføre. Prosjektgruppen ser det at helpdesk kanskje kan bruke en annen
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terminologi enn det IKT-kontakter gjør. Dette kan enkelt løses ved at helpdesk tilpasser seg IKTkontaktens språk og terminologi. Når det gjelder respondenten som følte den ble pålagt å gjøre
mer enn det den følte den hadde kunnskap eller kompetanse til å utføre, går det tilbake til at
arbeidsoppgavene ikke er klare eller definert nok. Dette problemet kan løses ved at brukere i
kommunene og IKT-kontaktene selv vet klart hva arbeidsoppgavene til IKT-kontaktene er. Dette
er diskutert i intervjuspørsmål 3.1 i diskusjonskapitlet.
11. Har du opplæring i det å være IKT-kontakt, eventuelt hvordan/hvilken.
Flertallet av respondentene hadde ikke fått noen form for opplæring. 4 av 12 sa at de hadde vært
på en eller flere samlinger i regi av IØD. 3 av disse 4 sa derimot at disse samlingene ikke var
opplæring, men mer informasjonsmøter. Prosjektgruppen har her gjort seg tanker om at hva IKTkontaktene oppfatter som opplæring er subjektivt. Da kun én respondent mente at den hadde fått
opplæring i regi av IØD, mens de 3 andre sa at de hadde vært på samlinger, men ikke sett på disse
som opplæring, antar prosjektgruppen at disse 4 respondentene har vært på de samme samlingene.
Videre mener gruppen at disse samlingene har hatt som hensikt å være informasjonsmøter og ikke
opplæring.
11.1 Har du forslag til opplæring som burde vært gitt og hvordan?
11 av 12 respondenter kom med forslag til opplæring de synes burde vært gitt. Dette viser at
omtrent samtlige av IKT-kontaktene mener at de trenger eller vil ha mer opplæring. Halvparten
av respondentene som hadde forslag til opplæring spesifiserte at de mener de burde få opplæring
med fokus på IKT-kontaktenes lokale avdeling. Altså en mer tilpasset opplæring som fokuserer
på IKT-kontaktenes lokale avdelinger og ikke bare generelt. Prosjektgruppen vil anbefale IØD å
gjennomføre opplæring av IKT-kontakter basert på sektor. Det vil si at de kjører opplæring spesifikt for IKT-kontaktene i for eksempel helse- og omsorgssektoren for seg selv, IKT-kontaktene
i utdanningssektoren for seg selv og så videre. Før en slik opplæring gjennomføres er det viktig
å ta en vurdering av hva slags kompetanse IKT-kontaktene trenger i hver sektor. I kapittel 2.2.1.2
Kompetanseutvikling er det listet opp en liste med spørsmål IØD kan stille seg før de velger hva
slags opplæring de beslutter å gjennomføre. Det er også verdt å nevne at én respondent ønsket å få
opplæring i hvordan den skulle kontakte IØD. Dette viser det at det kan være flere IKT-kontakter
utenfor utvalget som er usikre på hvordan de skal gå frem når de skal kontakte IØD.
12. Har du forslag til endringer om rollen, eventuelt forslag til ny praksis?
Som det kommer frem i resultatene kom IKT-kontaktene med mange forskjellige forslag. 3 av
12 respondenter mente at kommunikasjonen mot IØD og tilbakemelding fra IØD bør forbedres,
spesielt med tanke på jevnlige statuser. Dette er noe prosjektgruppen har sett nøye på. Det er
veldig viktig at kommunikasjonen mellom IØD og IKT-kontaktene fungerer optimalt da det er
IKT-kontaktene som skal være bindeleddet mellom brukerne i kommunene og IØD. Christensen
sier følgende i sin bok, Effektiv anvendelse av IKT (2003, s. 262):
Den tekniske brukerstøtten må ikke forveksles med den brukerstøtte som ytes rundt bransjeløsningen. Det kan imidlertid oppstå situasjoner der det kan være vanskelig å bestemme om sluttbrukerens problem er av programmessig eller driftsteknisk art. Det betyr at
det må etableres god kommunikasjon mellom den eller de som yter brukerstøtte på bransjeløsningen, og de som yter teknisk brukerstøtte på bransjeløsningen, og de som yter teknisk brukerstøtte.
Prosjektgruppen mener, som Christensen skriver, at det må etableres en bedre kommunikasjon
mellom IØD og IKT-kontaktene. Som prosjektgruppen diskuterte i intervjuspørsmål 3.1 i dette
delkapitlet anbefaler gruppen at IØD utarbeider en ny rollebeskrivelse av IKT-kontakt rollen som
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blant annet bør inneholde en beskrivelse og definering av hvordan kommunikasjonen skal foregå.
Denne beskrivelsen bør også inneholde definerte retningslinjer av hvor ofte IØD skal oppdatere
IKT-kontaktene på status på åpne saker, hvor lenge IØD skal vente på mer informasjon fra IKTkontaktene på en sak før de lukker den og andre slike tilfeller som krever kommunikasjon.
Videre fortalte 2 av 12 respondenter at de ønsket samlinger der problemer og saker kunne diskuteres i felleskap. Prosjektgruppen mener at å samle IKT-kontaktene kun for å diskutere problemer
og saker ikke vil hjelpe hverken IØD eller IKT-kontaktene. Ved å samle IKT-kontaktene til opplæring, som diskutert i intervjuspørsmål 11.1 i diskusjonskapitlet, ser prosjektgruppen for seg at
det naturlig vil bli tatt opp problemer og saker som oppstår ofte og at dette vil tilfredsstille de
respondentene som ønsket dette. Det kom også fram at noen IKT-kontakter ønsket mer opplæring,
definerte grenseskiller, kompetanseøkning, mer avsatt tid til rollen og økte muligheter for å løse
ting lokalt. Alle disse resultatene er diskutert ved tidligere anledninger i dette diskusjonskapitlet.
13. Har du noe å tilføye eller endre på noe av det vi har snakket om i dag?
Prosjektgruppen har valgt å trekke ut noen utsagn diskutere dette i ett avsnitt. Utsagnene som er
trukket ut er utsagn som prosjektgruppen mener er viktige eller interessante funn.
RES 8 fortalte: “Videre bør også kompetansen på helpdesk økes. Dette ville gjort at jeg kunne
henvendt meg helpdesk i stedet for å henvende meg direkte til personell hos IØD på enkelte henvendelser.”
RES 9 ønsker en direktelink til IØD og sa dette: “Jeg hadde foretrukket å få direkte kontakt med
en person hos IØD i stedet for å vente på svar og behandling fra helpdesk.”
RES 11 fortalte: “Jeg opplever problemer på helpdesk og jeg opplever at helpdesk har lav kompetanse. I tillegg ønsker jeg meg en kontaktperson hos IØD som kan tilkalles når det er nødvendig
som kan være en person med kunnskap om hva avdelingen min ofte problemer med og systemene
vi bruker.”
Det er to interessante nøkkelfunn i disse tre utsagnene: Ønske om kompetanseutvikling og kompetanseøkning på helpdesk og direkte kontakt med personell hos IØD. I og med at respondenter
nevner at kompetansen på helpdesk bør økes er det en idé at IØD også jobber med å kartlegge, analysere for deretter å utvikle kompetansen på helpdesk. Dette kan være ren IT-teknisk kompetanse,
men også kompetanse om hvordan en skal håndtere og kommunisere med mennesker. I tillegg til
dette er det tydelig at enkelte forventer direkte kontakt med personell hos IØD og som ikke ser
hensikten med en helpdesk. IØD må være mer klare og tydelige i hvilke kommunikasjonskanaler
som skal brukes og hvordan. Det at IKT-kontakter ønsker å gå utenom helpdesk er forståelig i
forhold til hvordan organiseringen tidligere har vært, men per i dag er dette ikke i samråd med hva
som er definert i den gjeldene selskapsavtalen. Prosjektgruppen ser at dette kan bli problematisk å
la seg gjennomføre i praksis da enkelte av de ansatte på IØD vil bli nedringt av brukere.

8.2

Helpdesk og driftsenter

Under følger det en diskusjon av resultatene samlet inn i intervjuer av personell på helpdesk og
driftsenter hos IØD.
1. Kan du fortelle om din egen IT-kompetanse?
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I henhold til intervjuene var det kun én respondent som hadde en form for formell og relevant
utdannelse som serviceelektroniker. Prosjektgruppen tror ikke at det er et problem. Et eksempel er
at det ikke finnes en formell utdannelse for å sitte på helpdesk. På en annen side har respondentene
på IØD gjennom intervjuer og uformelle samtaler gitt uttrykk for at de forvalter det meste av
nødvendig kompetanse som er bygget på erfaring over tid. Generelt sett vil kompetansebygging og
kompetanseutvikling ikke være negativt for IØD. En gevinst av en potensiell kompetanseutvikling
hos IØD ville vært at IØD hadde minsket behovet for eksterne ressurser i enkelte saker.
2. Kan du fortelle om hvordan din typiske arbeidsdag er i rollen din på helpdesk/driftsenter?
Det viser seg at ansatte både på driftsenter og helpdesk ofte startet med eller arbeidet med rutinesjekk, kontroll av status og en eller annen form for monitoriering i løpet av dagen. I tillegg til dette
fortalte respondentene om hvilke oppgaver de utførte på helpdesk eller driftsenter. Respondentene
gir uttrykk for at de er klart bevisst på hva de gjør i løpet av en dag og at det er ingenting som viser
tegn på problemer med dette.
3. Er arbeidsoppgavene dine klare og definerte?
Resultatene fra dette spørsmålet var fordelt likt fra både driftsenter og helpdesk. Den ene respondenten på helpdesk mente at arbeidsoppgavene var klare og definerte mens den andre respondenten
fra helpdesk mente at de ikke var det. Den samme fordelingen var også gjeldene for respondentene
fra driftsenter. For utenom manglende definisjoner poengterte spesielt èn respondent på driftsenter
at det manglet dokumentasjon på blant annet rutiner. Med en noe uvanlig fordeling som i dette
tilfellet, bør IØD kartlegge dette grundigere og eventuelt tilrettelegge for sine ansatte. En tilretteleggelse bør ha som hensikt å fornøydgjøre og bevisstgjøre de ansatte på hva arbeidsoppgavene
er. Dette bør gjøres skriftlig. På en annen side kan det være at det foreligger skriftlige instrukser i
arbeidskontrakter og lignende, men kanskje ikke spesifikt nok slik at instruksene kan knyttes opp
mot de rollene de ansatte innehar.
3.1 Finner du vesentlige mangler i definisjoner eller prosesser?
På dette spørsmålet ble det avgitt noe forskjellige svar og det er vanskelig å trekke ut vesentlige
nøkkelfunn. Det kommer frem fra to respondenter at det mangler både rutiner og dokumentasjon.
IØD bør ta høyde for dette og eventuelt tilrettelegge for at rutiner og prosesser blir dokumentert
eller anskaffe denne dokumentasjonen på annet vis.
4. Har du forslag til forbedringer eller forandringer i definisjoner og prosesser for hvordan
arbeidsoppgavene skal utføres?
I dette spørsmålet kom det frem forskjellige forslag til forandringer og forbedringer, men ingen
banebrytende forslag. Blant respondentene kom det frem forslag om mer fokus på dokumentasjon
og defineringer. Èn av respondentene ønsket at den interne kommunikasjonen på IØD bør forbedres. Som nevnt tidligere i diskusjonskapitlet om IKT-kontaktene er det viktig med rolledefinering
(se kapittel 2.5 Rolledefinering) for å utvikle en god rolleforståelse. Om roller hadde vært definert
godt nok så kunne det være at respondentene ikke hadde poengtert at det manglet definisjoner og
dokumentasjon - både på rutiner og arbeidsoppgaver.
5. Hva forventer du av IKT-kontaktene?
Det er noen variasjoner i resultatene knyttet til dette spørsmålet. To respondenter forventer at
IKT-kontaktene kjenner sine ansvarsområder og arbeidsoppgaver. I tillegg til dette forventet andre
at en IKT-kontakt skulle ha tilstrekkelig kunnskap, være et bindeledd mot IØD og skulle kunne
løse enkle oppgaver i felten. En respondent fra driftsenter var klar på at driftsenter ikke skulle ha
kontakt med brukerne direkte og hadde av den grunn ikke noen forventninger. For å tilfredsstille
enkelte av disse forventningene er det vesentlig at det bygges kompetanse hos IKT-kontaktene
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eller at eksisterende kompetanse utvikles samtidig som IKT-kontakten bevisstgjøres om sin rolle.
På den måten tilfredsstiller det forventningene om tilstrekkelig kunnskap, evnen til å løse oppgaver
i felt og bevissthet om ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Hvordan man utvikler kompetanse og
hensikten med dette står beskrevet i kapittel 2.2.1.2 Kompetanseutvikling, og rolledefinering står
nærmere beskrevet i kapittel 2.5 Rolledefinering.
5.1 Hva tror du IKT-kontaktene forventer av deg?
Med utgangspunkt i resultatene tror respondentene blant annet at IKT-kontaktene forventer at
saker blir løst, at IØD har tilstrekkelig kompetanse, samt at helpdesk er blide og snakker på en
forståelig måte. En respondent fra driftsenter understreket at IKT-kontakter ikke vet at driftsenter
eksisterer og at det av den grunn ikke er noen forventninger. Ut ifra de antatte forventningene er
det relativt elementært å etterkomme disse. Det er helt vesentlig og grunnleggende at for eksempel
helpdesk er blide, gjør seg forstått og løser problemer. IØD er en tjenesteleverandør til de seks
eierkommunene og det er derfor selvsagt at IØD skal kunne ta imot. behandle og løse problemer,
både via helpdesk og driftsenter.
6. Når det gjelder prosessen for å hjelpe brukere og løse saker, er det noe du mener kan eller
bør bli bedre? Utdyp.
Det kommer frem at det viktigste for å hjelpe brukere og løse saker er å ha tilstrekkelig tid, ressurser og personell på helpdesk. Det fortelles også at det bør bli klarhet i hvilke saker som skal hvor
og på grunn av disse manglende klarhetene kan det oppstå flaskehalser og tregheter i prosessen
for problemløsing. I tillegg nevnes det at saker blir liggende for lenge i sakssystemet, selv om det
finnes et system på saksbehandlingsprosessen.
Det kommer også frem fra èn respondent, at det var et ønske om at IKT-kontaktene hadde vært mer
aktive og at de hadde hatt et tilstrekkelig kunnskapsnivå for å løse saker i felten uten å inkludere
IØD. Prosjektgruppen trekker linjer og ser at manglende arbeidsdefinisjoner og rolleforståelse kan
ha noe å si for akkurat dette problemet. Prosjektgruppen kan se ut ifra teorien at rolleforventningene bryter med utførelsen av rollen. Det defineres i kapittel 2.5 Rolledefinering at rolleforventningene er hva andre i organisasjonen forventer av personens utførelse av roller og ansvar, samt
hvordan dette ansvaret burde utføres. På bakgrunn av at roller og ansvar ikke er godt nok eller ikke
definerte vil det naturligvis oppstå problemer.
7. Har du en formening om hvem som kontakter deg? Er det for eksempel vanlige brukere
eller IKT-kontakter?
Respondentene fra helpdesk forklarer at det ofter er mange vanlige brukere og ikke IKT-kontakter
som tar kontakt med helpdesk. Det nevnes at det er vanskelig å vite hvem som er IKT-kontakter
da dette ikke fullt ut kjent.
Det kommer også frem at èn respondent på helpdesk som oppfordrer brukere til å kontakte helpdesk direkte, men bare i særtilfeller som for eksempel endringer av passord. Prosjektgruppen ser
ikke på dette som et problem ettersom problemet til brukeren mest sannsynlig blir løst på under et minutt. Prosjektgruppen ser også den praktiske nytten av en slik ordning og tror ikke det
vil skape misoppfatning i hvordan kommunikasjonskanalene egentlig skal være. Prosjektgruppen
ser at det er kun i dette tilfellet brukeren faktisk bør kontakte helpdesk direkte uten å gå via sin
IKT-kontakt.
Respondentene på driftsenter poengterer at hovedkontakten til driftsenter skal være mot leverandørene og internt personell og ikke brukere via telefon og mail. Det er positivt at driftsenter
selv er klar over hvem de skal ha dialog med.
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8. Opplever du problemer med kommunikasjon mot IKT-kontaktene? Hvis ja, hvilke?
Det kom frem at RES 14 følte at IKT-kontaktene er noe “sovende” og at rollen som IKT-kontakt
ikke er helt operativ. RES 16 opplever at noen IKT-kontakter fungerer bra, mens andre fungerer meget dårlig. Problemet med at enkelte IKT-kontakter er satt ufrivillige til rollen nevnes som
vesentlig faktor for om IKT-kontakten fungerer bra eller dårlig. På den andre siden opplevde 2 respondenter ingen problemer med kommunikasjonen mot IKT-kontaktene. Prosjektgruppen finner
ingen relevans i om en IKT-kontakt ufrivillig har fått rollen og hvordan dette påvirker kommunikasjonen mot IØD.
8.1 Har du forslag til hvordan disse kan løses?
Det var 2 respondenter som ikke hadde forslag til hvordan kommunikasjonen kunne forbedres.
RES 16 fastslo at rollen som IKT-kontakt måtte tildeles mer naturlig og ikke på “tvang” eller mot
personens vilje. Rollen kan altså bli tildelt ansatte som er uvillige, samt når rollen ikke er godt
nok definert kan den skape frykt. Frykt for det ukjente er definert i kapittel 2.4.3.1 Endring og
motstand som en trygg og sikker tilstand som går over til noe som kan virke usikkert. RES 14
mente at kompetansen til IKT-kontakter bør kartlegges og samles på et likt nivå. Spesielt RES 17
blant ledelsen hos IØD var også av en lignende oppfatning da IKT-kontaktene hadde blitt lovet
opplæring som de ikke hadde fått. Ut ifra resultatene kan dette suppleres da flere IKT-kontakter
selv ga uttrykk for at de også ønsket mer opplæring. Dette er diskutert videre i intervjuspørsmål
11.1 i diskusjonskapittel 8.1 IKT-kontakter.
9. Hvordan fordeler du henvendelser og saksløsing? Har du en prioritering?
Det kommer frem at respondentene ikke har en fast prioritering av saker. Respondentene vurderer
saken individuelt ut ifra om den haster, hva problemet går ut på, hvor mange problemet berører og
hvordan problemet kan løses. RES 13 forteller også at de henvendelser som ikke kan løses eller tar
for lang tid til å løse på 1. linje sluses videre. Dette kan oppfattes som feil av driftsenteret, videre
forklaring på dette finnes i intervjuspørsmål 10 i dette delkapitlet.
9.1 Sender du saker videre? Hvis ja, hvordan vurderer du dette?
Samtlige respondenter forteller at de sender saker videre. Vurderingene går ut på om det er ressurser og kunnskap til å løse saken og graden for hvor alvorlig saker er. Prosjektgruppen ser ingen
problemer med dette og har av den grunn heller ingen anbefalinger eller forslag i forhold til dette.
9.2 Fortell om hvordan du følger opp og eventuelt løser en sak.
Samtlige av respondentene vurderer saken etter dens behov. Hvis mer informasjon er nødvendig
kontaktes brukeren. Hvis personell på helpdesk ikke kan løse saken, sender de den videre til driftsenter. Når saken er løst informeres brukeren eller IKT-kontakten om dette. Hvis saken ikke kan
løses eskaleres den videre i systemet. RES 16 forteller at ved kriser følger respondenten opp saken
helt til den er løst. Det som er interessant i dette spørsmålet er at ingen av respondentene poengterte at de hadde fokus på å orientere brukeren og generelt et lite fokus på sluttbrukeren. I og med at
flere av IKT-kontaktene savnet informasjon bør IØD ta grep på dette området og eventuelt etablere
enkle retningslinjer for kommunukasjon og statusoppdateringer. Dette er noe som bør være med i
en stillingsbeskrivelse for personell på helpdesk.
10. Hvordan fungerer kommunikasjonen og samspillet mellom helpdesk og driftsenter?
Det kom frem at samtlige respondenter synes løsningen med å ha driftsenter og helpdesk vegg
i vegg er en praktisk løsning. Det oppfattes også at kommunikasjonen fungerer bra, men at det
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mangler definisjoner på hvordan samspillet bør og skal fungere. RES 15 forteller også blant annet
at enkelte saker blir sendt videre og kan ende opp med å gå i ring innad i systemet. Dette oppfattes som et problem. Dette kan tolkes som et problem i organisasjonskulturen. I kapittel 2.4.2.3
Organisasjonskultur kommer det frem at “kulturen er en underliggende kraft som er med på å
fremme en felles forståelse og enighet om praksis og prosedyrer.” Ettersom det er uenigheter mellom hva driftsenter og helpdesk mener og utfører kan gruppen si at det har oppstått et problem
med organisasjonskulturen.
Det kommer blant annet frem i kapittel 2.4.2.3 Organisasjonskultur at organisasjonskulturen ofte
blir glemt og det er ofte noe man bare gjør. Det kommer også frem i intervjuene at ved mye press
på helpdesk sendes alt for enkle oppgaver over til driftsenter. Det blir også satt over telefoner og
driftsenter oppfatter dette som en feil ettersom de ikke skal ha brukerkontakt. Som nevnt tidligere,
det blir bare noe man gjør, ettersom det mangler definisjoner eller en felles forståelse for praksis
og prosedyrer.
10.1 Hvordan kan dette forbedres?
På den ene siden mente en respondent at kommunikasjonen og samspillet mellom helpdesk og
driftsenter fungerte bra og hadde ingen forslag til forbedringer.
På den andre siden mente RES 14, 15 og 16 at vurdering av saker, en bedre saksflyt og fordelingen
av saker var noe problematisk. RES 16 nevnte også at det er nødvendig å nedfelle rutiner slik
at kommunikasjonen mellom helpdesk og driftsenter enklere skal kunne håndheves. Gruppen er
enig utsagnet til RES 16 og mener nedfelling av rutiner er vesentlig for en bedre håndheving av
kommunikasjonen.
11. Har du noe å tilføye eller endre på noe av det vi har snakket om i dag?
Det var kun RES 13 som ønsket å tilføye noe. RES 13 tilføyet at det hadde vært en idè om IKTkontaktene kunne gjennomgått en brukerveiledning med brukerne sine. For eksempel hvordan de
logger seg av og på diverse systemer i forbindelse med sletting av profiler. Prosjektgruppen er ikke
enig utsanget til RES 13 og har gitt en begrunnelse for dette i intervjuspørsmål 8 i diskusjonskapitlet 8.1 IKT-kontakter.

8.3

Felles diskusjon

I dette delkapitlet presenteres diskusjonen samlet fra resultater og diskusjon i intervjuer med IKTkontakter, personell på helpdesk, driftsenter og representanter fra ledelsen hos IØD. Dette underkapitlet er delt inn forskjellige avsnitt avhengig av tema og koblinger og ikke egne underkapitler
eller underoverskrifter.
I resultatene og diskusjonen kommer det tydelig frem at IKT-kontaktene ikke har en form for formell IT-kompetanse eller utdanning. Det samme gjelder for personell hos på heldesk og driftsenter
hos IØD. I tillegg forventes det at personell hos IØD på den ene siden har en viss kompetanse og
at IKT-kontaktene på den andre siden har tilstrekkelig med kompetanse. I denne sammenheng kan
det oppstå et kompetansegap - et gap mellom hva den enkelte skal inneha av kompetanse og hva
den enkelte faktisk har. I intervju med ledelsen kommer det ikke frem forventninger om kompetansekrav utenom at IKT-kontaktene har blitt lovet opplæring og kurs, men ikke har fått det. På
dette området er IØD nødt til å ta noen grep for å tilfredsstille de forventninger både helpdesk og
IKT-kontaktene stiller til hverandre. Det eksisterer helt tydelig et kompetansegap og det er også
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en IKT-kontakt (RES 3) som spesifikt poengterer dette. Kompetansegapet kan som nevnt tidligere
analyseres og kartlegges ved å gjennomføre en gapsanalyse. I intervju med ledelsen hos IØD ble
det nevnt at all opplæring og kompetanseutvikling må tilpasses den enkelte da IKT-kontaktene har
forskjellige behov, opererer på forskjellige fagområder og har forskjellig forhold til bruk av IT
som verktøy i sin virksomhet.
I intervjuene med ledelsen hos IØD kommer det blant annet frem at ledelsen forventer at IKTkontaktene er et bindeledd og et grensesnitt mellom sin virksomhet og IØD. Dette er også definert
i selskapsavtalen mellom IØD og de seks eierkommunene. Med utgangspunkt i dette var det kun 2
respondenter blant IKT-kontaktene som var av den oppfatning at de skulle være et bindeledd eller
et grensesnitt mellom sin virksomhet og IØD. Dette tyder på at flere IKT-kontakter helt åpenbart
ikke er inneforstått med hva rollen som IKT-kontakt innebærer og hva de egentlige arbeidsoppgavene er i forhold til den gjeldende selskapsavtalen.
I flere av intervjuene med IKT-kontaktene kommer det frem at mange av respondentene synes
det er uklarheter i hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og hvor skillet på ansvarsområder går.
Grenseskillet det snakkes om er mellom hvilke oppgaver IØD skal utføre og hvilke oppgaver IKTkontakten skal løse. I tillegg til dette hevder noen få IKT-kontakter at det finnes definisjoner på
rollen som IKT-kontakt, mens flertallet hevder dette ikke finnes eller at det er noe de ikke vet om.
Konsekvensen av dette er at IKT-kontaktene opplever manglende defineringer, klare rammer og
forventninger fra IØD. Dette er et punkt IØD bør jobbe med for å forbedre. En arbeidsinstruks
eller et rammeverk som inneholder et sett med krav, forventninger og rammer for hvordan en IKTkontakt skal utføre rollen og hva den skal gjøre er nødvendig. Dette har gruppen laget et forslag
på, som ligger som vedlegg A. Gevinsten av en slik instruks eller rammeverk vil være at IKTkontaktene får et felles sett med kriterier og instrukser å forholde seg til og på den måten kan
kompetansegapet minskes og kompetansenivået jevnes ut. Effekten av et mindre kompetansegap
og et jevnt kompetansenivå kan være at brukerne som forholder seg til IKT-kontaktene vet hva de
har å forholde seg til så vel som at helpdesk vet hva de skal forholde seg til når IKT-kontaktene
henvender seg. En kompetanseøkning, spesielt hos IKT-kontaktene vil føre til en reduksjon i antall
henvendelser til helpdesk da IKT-kontaktene blir mer kapable til å løse problemer lokalt direkte
og ikke via IØD.

Kapittel 9

Konklusjon
Prosessen for samhandling og samarbeide mellom Indre Østfold Data IKS og dets IKT-kontakter
fungerer per i dag ikke optimalt og det viser seg at det er rom for forbedring på flere områder.
Områdene som tydelig har vist potensial til forbedring er definisjoner og kompetanse. Det er
helt klart at IKT-kontaktene synes at arbeidsoppgaver og ansvarsområder er lite eller ikke definert, samtidig som enkelte føler de mangler den nødvendige kompetanse for å utføre rollen som
IKT-kontakt. Det er vesentlig at IØD skaper rollebevissthet i tillegg til å definere rollen som IKTkontakt, samtidig som det opplevde kompetansegapet jevnes ut. Til slutt bør IØD tilrettelegge
for en mer stabil og jevn kommunikasjon på flere nivåer; både mellom IØD og IKT-kontakter,
men også internt mellom helpdesk, driftsenter og i enkelte tilfeller øvrige avdelinger og personell.
Gruppen har utarbeidet et utkast til et rammeverk som vi mener IØD bør følge opp og videreutvikle. Rammeverket inneholder punkter som tydeligvis er en mangel, spesielt sett fra en eller flere
IKT-kontakter. Rammeverket bør videreutvikles internt hos IØD i en kombinasjon der IØD inkluderer egen organisasjon, IKT-utvalgene i alle de seks eierkommunene, avtaler og dokumentasjon
om plan for organisering og IKT. Om IØD følger opp og publiserer dette rammeverket vil områder
som rolledefineringer, ansvarsområder og kommunikasjon mellom IØD og IKT-kontaktene bli
dekket. Dette kan være et grep IØD kan ta for å tilfredsstille, utvikle og heve IKT-kontaktene opp
på samme nivå. Utkastet til rammeverket er knyttet til denne rapporten som vedlegg A.
I tillegg til å utvikle og publisere rammeverket til IKT-kontaktene bør IØD også jobbe aktivt med
prosessforbedring. Dette arbeidet bør følge de seks punkter om prosessforbedring som er definert
i kapittel 2.1 Prosessforbedring:
1. Kartlegge problemet med prosessen
2. Analysere prosessen
3. Utforme prosessen på nytt
4. Hente inn ressurser
5. Implementer og følg endringen
6. Gjennomgå prosessen
Prosjektgruppen har allerede hjulpet IØD på vei i denne prosjektoppgaven ved å kartlegge problemet med prosessen, analysere den og begynt å utvikle prosessen på nytt i form av et rammeverk
og en tiltaksliste.
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Tiltak og videre arbeid

Prosjektgruppen har forslag til videre arbeid og tiltak IØD kan ta i betraktning og vurdere for å
bedre prosessene mellom IØD og de seks eierkommunene. I tillegg til å arbeide aktivt med prosessforbedring og utvikle og publisere rammeverket, bør IØD i tillegg fokusere på segmentbasert
opplæring basert på en gapanalyse, i tillegg til en behovsanalyse. Kompetanseutvikling er en kontinuerlig prosess og det bør også tas høyde for bekymringer ved endringer av forretningsprosesser
om det blir tilfelle. Samtidig må alle endringer og forbedringer være bevisste og IØD bør også ta
høyde for eksisterende organisasjonspolitikk- og kultur. IØD bør vurdere å etablere et kunnskapsnettverk eller et praksisfellesskap for personell på helpdesk og driftsenter, men også et nettverk
som kan brukes av IKT-kontaktene. Dette bør gjøres i henhold til det som står beskrevet i kapittel
2.3 Kunnskapshåndtering. IØD bør også ta stilling til om det skal opprettes en konkret stillingsbeskrivelse for IKT-kontakter i tillegg til å videreutvikle rammeverket. Alt IØD foretar seg med
utgangspunkt i denne prosjektrapporten bør formidles til berørte ansatte hos IØD og IKT-kontakter
slik at de er orientert om potensielle endringer. Til slutt bør alt IØD foretar seg internt og eksternt
være gjennomtenkt i forhold til fremtidige, potensielle og strukturelle endringer. Et eksempel på
dette er om en fremtidig kommunesammenslåing blir en realitet. I den forbindelse er det ikke
sikkert at denne prosessforbedringen passer og det må igjen gjøres revideringer eller endringer i
eksisterende definisjoner, avtaler og rammeverk.
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Kapittel 11

Vedlegg
Under følger det en punktliste som lister opp hvilke vedlegg som er med i denne prosjektrapporten,
samt vedleggets identifikasjon.
• Vedlegg A: Rammeverk for IKT-kontakter
• Vedlegg B: Intervjuspørsmål
• Vedlegg C: Respondentskjemaer
• Vedlegg D: Signert gruppekontrakt
• Vedlegg E: Signerte anonymitetsavtaler
• Vedlegg F: Utvalgte møtereferater
• Vedlegg G: Forprosjektrapport
• Vedlegg H: Milepælsrapport
• Vedlegg I: Refleksjonsnotater
• Vedlegg J: Evaluering av prosjektprosess
• Vedlegg K: Timelister
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