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Hvem er jeg og hva har jeg forsket på ?

1993 1996 2000 2005 2011 2013I dag
Evalueringsforskning X
Arbeidsforhold/organisasjon X X X X X
Sykefravær X X
Sikkerhet X X
Datakvalitet X X
Spill basert opplæring X X X
Digitalisering/ "Stor data" X X
EU prosjekt X X X X
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Nesten alt er relevant for 
dagens tema – ansattes 

syn på IKT



Innhold i foredraget

• Litt om digitalisering som begrep og aktivitet og situasjonen i Norge

• Forskning på digitalisering og ansatte

• Hvilke erfaringer har de ansatte så langt?

• Hva mener de om digitalisering

• Konsekvenser for digitalisering
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Hva er digitalisering?
• Det er et relativt stort begrep og har en rekke mer eller mindre klare 

definsjoner
• Grovt sett kan vi si at det handler om å:

• Representere (noen ganger bare anvende eksistende informasjon) noe som ikke 
før var digitalt som en digital størrelse og registrere/ lagre den i et 
informasjonsbehandlings system. Historisk var det et fysisk arkiv, i dag IKT.

• Kombinere denne og all annen digital informasjon (tidligere egen, andres data) vi 
har for å få størst mulig informasjonsmengde

• Anvende all digitale informasjonen til å lære og gjøre ting mer effektivt eller på helt 
nye måter (transformasjon, radikal innovasjon, nye forretningsmodeller) gjerne 
ved hjelp av ulike matematiske modeller og moderne

• Gjenta prosessen på nytt på flere og flere områder og fortsette kombinasjon
• Digitalisering innebærer i dag uansett IKT og IKT utvikling
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Noen datoer i Norsk digitaliseringshistorie
• 1274 Landsloven av Magnus Lagabøter etablerte eiendomsregister

• 1743 Regjeringen i København ville lære mer om Norge gjennom spørreskjema (Finnes i 
bokform i dag)

• 1973 Norge knyttet seg som første land utenfor USA til Internett

• 1980 tallet: PC, tekstbehandling og Excel rulles ut (studeres av SINTEF)

• 1993: Alle norske universitet og høgskoler er tilkoblet internett gjennom Uninett
(Offentlig suksesshistorie, SINTEF spin off)

• 1998 : Martin Byrkjeland (arbeidsforsker) Vi blir alle knappetrykkarar

• 2001: 71 prosent brukte PC, 46 prosnet brukte internett og epost regulært

• Økende tall utover 2000 tallet, PC bruk tilnærmet 100

• 2016: 61 prosent har smarttelefon brukt i jobbsammenheng (80 prosent har)

• Vi er alle skjermtafsarar i dag, kanskje kan vi bli autunome informasjonshandsamarar i 
fremtiden5



Noen viktige sider ved digitalisering og 
norsk arbeidsliv i dag

• Det finnes i dag i Norge ingen organisasjoner som ikke er digitale i 
betydningen at de ikke bruker PC og nett (finner du noen sånne ring 
politiet- de skjuler seg). Slik har det vært en stund

• Digitalisering er et moteord og en samlebetegnelse som er nyttig fordi det 
er uklart. Men denne type prosesser har pågått i ti-år med IKT og lenge før 
det på papir.

• Det har vært gjennomført små og store IKT prosjekter i årevis i Norge nå
• Det betyr at de ansatte har erfaring med digitalisering

• Ansatte med ti års erfaring i jobben har ti års erfaring med digitalisering, tyve år har tyve år
• Vurderinger av digitalisering er basert på hva man faktisk har opplevd og sett i praksis
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UTFORDRINGER I
DIGITALISERINGS-
PROSJEKT
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• Pasientdata i Helse-Sør Øst har vært 
tilgjengelig for IT-arbeidere i Øst-
Europa og Asia – etter at 
fagforeningene påpeker problemene

• Tilsvarende i Sverige

• Overskridelser og forsinkelser

• Manglende måloppnåelse

• Sentrale data ikke tilgjengelig etter 
omlegging

• Øking i treghet, systemet "henger" 
mer før enn etter, medarbeiderne får 
ikke registrert data

• Nidviser om nye system synges på 
julebordene

• Fornøydhet med systemene målt til 
27 prosent i 
medarbeiderundersøkelser

• Fagforeningene skriver felles brev til 
ledelsen om problemene med 
systemet

Noen eksempler på hva som kan skje
Hint om 

problemer



Digitalisering og IKT prosjekter

• De lykkes ikke alltid. Det er såpass vanskelig at studiet av IKT prosjekter er 
en egen fagrettning innenfor prosjektfaget (brubygging er også vanskelig, 
men prosjektmessig lettere.)

• Spesielt det offentlige har et dårlig rykte, personlig mener jeg at det er 
enklere for det private å skjule sporene og det er i alle fall mange eksempler 
på dårlige IKT prosjekter i det private

• Uansett er alle enige om at det er et forbedringspotensiale, men la meg 
minne om et lite poeng fra avishistorien

• En hund som biter en mann er ikke en nyhet- en mann som biter en hund er
• Uansett alle de negative historiene er digitalisering i hovedsak vellykket
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Hvem har "skylden" for de problemene 
som tross alt skjer?

• Det er åpenbart at noen ganger er det faktisk vanskelig og rene 
tilfeldigheter kan ødelegge. Samt at flere ting kan skje samtidig.

• Det skyldes noen ganger på anbudsprosesser, på kontrakter og ikke 
minst på svakt prosjekteierskap (i det offentlige inkluderer det 
politikerne)

• Ledere (på veldig mange nivå) får som alltid skylden

• Dårlig teknologi/dårlig teknologiutvikling får skylden

• Ansattes motstand/manglende evne får noen ganger skylden
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Ser i det videre 
på disse!



FORSKNING PÅ: 
ANSATTE OG IKT
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Hva vet forskningen om ansatte og 
digitalisering?

• I forhold til andre spørsmål knyttet til digitalisering er ansattes syn på 
dette temaet underforsket

• SINTEF har på oppdrag av LO gjort studier av ansattes syn på IKT 
(2016), en studie av ansatte og digitalisering (upublisert, 2017) og en 
gjennom SFI Manufacturing en av digitalisering i industrien 
(upublisert, 2017)

• Det finnes også litt mer generelle forskningstradisjoner som kan si oss 
en del
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Tre hovedtradisjoner for forholdet 
ansatte og teknologi

Generelle studier av teknologiinnføring og bruk
• Inkluderer både privatpersoner, ansatte og organisasjoners bruk//ikke bruk av teknologi

• Vell av teoriretninger, metoder og teknologier studert

IKT teknologers analyser
• Analyser av design og brukervennlighet

• Hvordan lage teknologi som kan brukes

Medvirkningsorienterte studier
• Teknologi innføring som en av flere prosesser som berører ansatte, krav til prosessen



Hva kan vi lære? (1)

• Teknologiinnføringsforskning viser at:
• Ting tar tid (dette har vi sett mange mange ganger), brukerne må bruke tid og klare lokal 

tilpasning for å få nytte

• Teknologiinnføring er ikke isolert teknologi, det endrer organisasjon og arbeidspraksis

• Teknologi som hjelper ansatte med å gjøre jobben raskere/bedre blir raskere akseptert

• Dersom teknologien er for dårlig kan den i seg selv hindre bruk ("non-intended non-use", 
Andersen 2015)

• Teknologers studie av IKT
• Design og brukervennlighet av Ikt er en nøkkelfaktor (Se boka "Jævla drittsystem")

• Teknologiske systemer må lages sammen med brukerne for å bli nyttige/ funger
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Hva kan vi lære? (2)

• Medvirkningsstudier
• Brukere som er involvert i prosessen med å identifisere, utvikle, velge og 

innføre teknologi bruker teknologien tidligere
• Medvirkning gir mer fornøyde medarbeidere og høyere produktivitet
• Opplæring er en nøkkelfaktor
• Medvirkning er en rettighet ved organisasjonsendringen
• Omorganiseringer og endringer gjennomføres raskere ved medvirkning 

(beslutningsprossesen med å velge kan ta lenger tid)
• Negative forhold ved omorganisering (stress, motstand) reduseres ved 

medvirkning
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1983

Det papirløse kontor var på veg!

Langsom endringsprosess der 
stadig flere funksjoner legges 

om til EDB

Dette var og er ikke ansatte i 
mot!

Vi har fått gevinster etter 30 år
Og lagt grunnlaget for ytterligere 

digitalisering/automatisering



TEKNOSTRESS 
PROSJEKTET- RAPPORT 
FRA EN SURVEY

Name
Place

Month 2016



Hva handler dette prosjektet om?

• Det er et pilotprosjekt som skal se nærmere på koblingen mellom 
teknologiinnføring (bruk), arbeidsmiljø og andre forhold 

• Her:
• Teknologiinnføring = Innføring av IKT

• Arbeidsmiljø = Stress, arbeidsmengde

• Andre forhold= Medvirkning, opplæring, Smart-telefon

• Prosjektet har blitt fulgt opp av en grundigere studie, rapport 
kommer i løpet av november



Om undersøkelsen

• Dette er en web undersøkelse av et panel
• Utbredelse av internett stor i dag, men vi treffer alltid de som da er i slike panel
• Vi må anta at de som svarer er mer ressurssterke enn de som ikke svarer

• Vi har 1000 respondenter totalt
• Samlet et stort utvalgt, men med en gang vi bryter opp i delutvalg blir det mindre
• Vi trenger et større utvalg (og flere spørsmål) for virkelig å forstå dette

• Bakgrunnsdata på:
• Kjønn, utdanning, sektor, bransje, husholdningens inntekt, alder

• Totalt 10 spørsmål i tillegg om teknologi og stress



IKT-endring siste 12 måneder

• 50 prosent av respondentene oppga de hadde opplevd at det ble innført 
nye IKT-verktøy på arbeidsplassen siste 12 måneder

• 55 prosent av menn, mot 45 prosent av kvinner opplevde endringer. 
Forskjellen signifikant

• Nytt IKT-system samvarierer med det å utføre arbeid utenfor betalt 
arbeidstid – innføring av ny IKT kan skape merarbeid

• Høyere inntekt = mer IKT-endring siste 12 mnd

• Mer lønn = mer IKT; mer IKT = mer produktivitet; mer IKT = mer stress
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Medvirkning i IKT prosjekt 
(Studie for LO, 2016, N=1000)
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IKT kilde til stress på arbeidsplassen
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Bidrar IKT-verktøy til å øke produktivitet?
Studie for LO, 2016, N=1000)
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De to viktige variablene:

• Regresjonsanalyser av forhold som skapte stress og tro på 
produktivitet

• Medvirkning: Reduser stress og skaper tiltro til produktivitet

• Opplæring: Reduserer stress og skaper tiltro til produktivitet
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ET EKSEMPEL PÅ 
MEDVIRKNING
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Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
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RFF-prosjekt: SamKAD – Samhandling og oppgavestøtte 
Kommunal akutt døgnenhet (KAD) (2014-2017)

IKT-støtte for helhetlige 
pasientforløp



Behov for innovasjon?
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Sykepleien (jan-2016)



Innsiktsarbeid

Observasjonsstudier

Ansatte på KAD / 
legevakt / bydeler

Pasienter

Ledelse

Helse- og 
omsorgsteknologi

Helse

Teknologiledelse

Forretningsutvikling

Akuttmedisin

BEHOVSDREVET BRUKER-
INVOLVERING

TVERRFAGLIG
SKAP MERVERDI FOR 

KUNDE OG 
SLUTTBRUKER!

+ +

Sikre at anskaffelser er 
tilpasset formålet; 
helsesektoren har lang 
erfaring med anskaffelser 
som IKKE virker 

Mer effektiv drift

Bedre kvalitet i 
pasientbehandlingen

Bedre brukeropplevelser

=>



Oppsummert

• Vi bør involvere de ansatte fordi det gir bedre teknologi, som tas i 
bruk raskere

• Det gjør det lettere å omorganisere virksomheten

• Teknologiinnføring medfører omorganiseringer som går lettere ved 
medvirkning

• Hvordan selve teknologien er utformet har stor betydning- dårlig 
teknologi kan drepe
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Er de ansatte motarbeidere?

• Generelt er de ikke motarbeidere, de er medarbeidere

• Også ved teknologiinnføring/digitalisering

• Men dersom de ansatte er i mot en spesiell teknologi, så ta en runde 
i tenkeboksen! 
• Norske arbeidstakere generelt tar stort ansvar for jobben- og de vil prioritere jobben sin 

fremfor systemet og de velges

• Har erfaring med digitalisering

• De skjønner hvordan virksomheten fungerer og kan analysere konsekvenser bedre

• Motstand mot teknologi er spesifikk og ikke generell. Lytt og let etter årsaken
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