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Introduksjon og problemstilling  

I forbindelse med den kritikken som har kommet frem i de siste månedene av ulike statsråders 

manglende habilitet i utdeling av midler til ikke-statlige organisasjoner, har det blitt satt et fokus på at 

både politisk ledelse og embetsverk i departementene har et mangelfullt forhold til offentlige organers 

journalplikt.  I Aftenposten kan vi lese at i Utenriksdepartementet er viktige saksdokumenter borte, og i 

den forbindelse uttalte stortingspolitiker Anders Anunsen at  ”Det overrasker meg at vi stadig kommer 

over saker der departementene slurver med journalføringen” (Aftenposten #1, 2012). 

Det er altså et problem at de departementene som har kommet i søkelyset, har mangler i sin oppfølging 

av de lover og regler som gjelder for journalføring og arkivering. Dette til tross for at samtlige 

departementer har systemer for å håndtere journalføring og egne ansatte som skal tilrettelegge og 

kontrollere at det blir gjennomført på en korrekt måte.  Dette viser hvor viktig forståelse er når brukere 

skal ta i bruk og bruke et IT-system i sitt daglige arbeid, spesielt når de har et samfunnsansvar for 

journalføring og arkivering. Her møtes teknisk kompetanse og den faglige kompetansen. 

Vi vil i dette prosjektet evaluere hvilke tiltak et enkelt departement, Utenriksdepartementet, har for å 

forbedre kompetansen og bruken av saksbehandlings- og journalsystemet de benytter per dags dato. Vi 

vil dermed se på forholdet mellom opplæringstiltak i organisasjonen og de mangler media har avdekket i 

bruk av systemene generelt i statsadministrasjonen, som opplæringstiltakene handler om.  Vår 

problemstilling er dermed følgende: hva slags motivasjon og opplæring gir Utenriksdepartement for å 

håndtere behovet for bruk av journalføring?  

Vi vil begynne besvarelsen med en beskrivelse av oppgavens empiri og teoretiske utgangspunkt. 

Deretter følger en beskrivelse av Utenriksdepartementet og dets journal -og saksbehandlingssystem. Vi 

vil så presentere departementets opplæringsopplegg. Til slutt kommer vår analyse av 

undervisningsopplegget og en konklusjon. 

Metode og empiri  

I denne delen av oppgaven skal vi se nærmere på hvilke metoder som legges til grunn for våre 

undersøkelser, og hvilke kilder til data vi vil bruke for å besvare vår problemstilling.  

Grunnlag for undersøkelsene  

Kildene som har blitt valgt for våre undersøkelser er:  
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- Kurs for de ansatte  

- Kursmateriale, henholdsvis Hurtigguide og Rutiner for elektronisk saksbehandling  

- Artikler som omhandler saksbehandling 

Metode  

I dette studiet betraktet vi det som mest hensiktsmessig å fokusere på kvalitative metoder for å 

besvare problemstillingen. Bakgrunnen for dette ligger i begrensninger i forhold til tidsbruk, så vel 

som antall personer med mulighet til å delta i undersøkelsene. Videre angår problemstillingen 

spørsmål om erfaringer og kunnskap, noe som er vanskelig å fange opp i tall og statistikk.  

Av de kvalitative metodene har vi valgt å utføre intervjuer og observasjon. Sammen med evaluering 

av kursmaterialet utgjør disse en triangulering av data, og på denne måten utstyres vi med flere 

perspektiver som igjen vil kunne lede oss til mer presise funn (Sharp et al., 2007).  

Observasjon  

Alle gruppemedlemmene deltok under observasjonen for å forhindre mest mulig bias knyttet til den 

enkelte observatør. “(…) observation and reflection can be interweaved more easily when there is 

more than one observer, and more reliable data is likely to be generated because observations can 

be compared, and results will reflect different perspectives” (Sharp et al., 2007).  

Vi valgte en passiv, utenforstående grad av deltakelse i situasjonen slik at kurset på best mulig måte 

kunne foregå som det ville gjort uten vår tilstedeværelse.  

Under planleggingen av observasjonen tok vi utgangspunkt i artikkelen skrevet av Pamela R. 

Ference og Edward L. Vockell: “Adult Learning Characteristics and Effective Software Instruction”, 

som tar for seg typiske kjennetegn ved voksenopplæring. I denne artikkelen er det Table 1 Events of 

Instruction and Adult Learning Characteristics som i hovedsak brukes som grunnlag. I denne 

tabellen finner man disse punktene:  

- Kursholders oppnåelse av oppmerksomhet 

- Aktivering av motivasjon 

- Stimulering av hukommelse 

- Stimulerende undervisningsmateriell 



3 
 

- Fortgang i kurset 

- Utførelse 

- Tilbakemeldinger 

- Prestasjon 

- Overførbarhet 

Malen brukes for å forhindre unødvendig støy under observasjonen, og gir observatørene klare 

retningslinjer for hvor fokuset bør være.  

Intervju  

Etter observasjonen av opplæringskurset ble det utført intervjuer av kursdeltakerne, samt kursholder og 

leder for brukerstøtte. Kursdeltakernes intervjuer var noe kortere, da vi kun ønsket et generelt inntrykk 

av deltakernes reaksjon på kurset.   

Et betraktelig lenger og dypere intervju av kursholder og leder for brukerstøtte ble utført. Dette 

intervjuet var et semistrukturert intervju, med mulighet for oppfølgingsspørsmål underveis. Målet for 

intervjuet var å få mest mulig informasjon om saksbehandlernes bruk av brukerstøtten, 

saksbehandlernes motivasjon, evaluering av bruksmønster/resultater etter endt kurs,  superbruker-

ordningen og hvordan denne fungerte i praksis, samt deres inntrykk av saksbehandlernes forhold til 

selve systemet.   

Intervjuer ble foretrukket fremfor spørreskjemaer, da vi var mest opptatt av å ha åpne spørsmål som går 

i dybden av vårt tema. Dette er vanskeligere å utføre via spørreskjemaer fordi spørsmål som krever 

lengre svar ofte forblir ubesvart (Lazar et al., 2010).  

Kursmateriale  

Til slutt har vi to hefter, Rutiner for elektronisk saksbehandling i utenrikstjenesten, som i tillegg til 

generelle regler og retningslinjer tar for seg store deler av hvordan man utfører de ulike oppgavene 

innenfor saksbehandling, og Hurtigguide, som gir en rask innføring i de aller viktigste funksjonene i 

Public360. Vi valgte å begrense oppgaven til Hurtigguiden, da denne ble brukt under selve kurset. Vi vil 

forsøke å knytte innholdet opp mot temaene skills, understanding og problemsolving og på denne 

måten få et overblikk om hvorvidt heftet adresserer disse.   



4 
 

Kritikk av metodebruk  

Når man skal evaluere opplæring av IT-systemer i organisasjoner, er det interessant å få innblikk i 

hvordan opplæringen har bidratt til endringer ved bruk av systemet i ettertid. Har brukerne et bedre 

forhold til systemet? Har opplæringen ønsket effekt?  

Disse spørsmålene er vanskelige å få svar på når tidsrammen for prosjektet er begrenset, slik som i dette 

tilfellet. Hadde prosjektet foregått over lengre tid ville man hatt mulighet til å sende ut spørreskjemaer 

med fokus på endringer i ettertid, og på den måten foretatt målinger på hvorvidt opplæringen oppnår 

det den er ment å gjøre. Videre kunne det vært utført flere observasjoner over flere kurs, og enda flere 

intervjuer, som da ville bidratt til mer generaliserbare slutninger.   

Vår måte å løse dette problemet på var å snevre inn problemstillingen noe. Vår problemstilling, som 

omhandler hva slags motivasjon og opplæring Utenriksdepartementet gir, sikter ikke til å finne ut om 

effekten av opplæringen i ettertid. Vi valgte å fokusere på motivasjon da dette er en viktig faktor for 

suksess innenfor opplæringen, og fullt mulig å utforske i løpet av en kortere tidsperiode.  

Teori – Technology Acceptance Model  

Nå skal vi se nærmere på oppgavens teoretiske forankring. Vi har valgt å ta utgangspunkt i “The Revised 

Technology Acceptance Model”,  TAM. Dette fordi modellen ikke bare analyserer hvordan man kan 

utvikle dataferdigheter (skills) internt i en organisasjon. Denne modellen gir et grunnlag for også å se på 

organisasjonens ”current situation”, (Kaasbøll, 2012, p. 71). Og med dette menes evnen til å sette egen 

og organisasjonens IT-bruk i en større sammenheng hvor man ser på mer enn den enkelte ansattes 

dataferdigheter.  Dette omslutter også evnen til å se hvilke konsekvenser IT-bruk har for en selv, 

arbeidskollegaer, organisasjonen og for samfunnet for øvrig. Dette siste aspektet er spesielt viktig for en 

offentlig virksomhet med et samfunnsansvar, som UD. Dette er nødvendig også dersom målet er å 

forbedre IT-kompetansen i organisasjonen, og vi vil se nærmere på i hvilken grad UD lykkes med dette.  

 

TAM er en modell som søker å forklare hvorfor enkelte Informasjonssystemer aksepteres av brukerne, 

mens andre systemer aldri får brukernes aksept. I Human Computer Interaction er dette selve 

grunnsteinen for å lykkes i IT-prosjekter, altså brukerinvolvering gjennom en iterativ og inkrementell 

utviklingsprosess (Herstad, 2010). I TAM modellen er det faktisk bruk av systemet som står i sentrum. 
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Å evaluere nytte eller effekt av bruk av et informasjonssystem i en organisasjon er en komplisert og 

mangefaset oppgave. Det er nærmest umulig å evaluere kostanden eller nytteverdien ved 

implementasjon av et nytt informasjonssystem. Spørsmålene som da dukker opp er mange og vanskelig 

å måle rent empirisk. TAM tilbyr en alternativ måte å evaluere et informasjonssystem på, og gir samtidig 

et annet perspektiv på evaluering av et informasjonssystem enn den bedriftsøkonomiske kjente kost-

nytte analysen, som kommer til kort her.  

TAM… measures the degree of success in the time the technology is used, and this kind of 

measurement has over the years become a standard for measuring technology acceptance and 

success. (Kaasbøll, 2012, p. 74). 

Vi har valgt den reviderte TAM-modellen. Modellen skisserer opp fire hovedområder, hvor ”technology 

acceptance and success” kan måles, og påvirkes for å oppnå suksess. De eneste subjektene som påvirkes 

er informasjonssystemets brukere, eller informasjonssystemets tenkte fremtidige brukere. Hvor 

suksesskriteriet defineres som flittig bruk av informasjonssystemet. De fire faktorene er:  

 Perceived usefullness 

 Perceived ease of use 

 Social influence 

 Facilitating conditions 
(Kaasbøll, 2012, p. 74) 

Med ”Perceived usefullness” menes brukernes oppfattninger av informasjonssystemet. En person som 

ser en nytteverdi eller en nytteeffekt av et system er mer tilbøyelig til å faktisk bruke systemet. På 

samme måte vil faktisk bruk øke dersom brukeren tror eller ser at det er enkelt å lære seg systemet, 

”Perceived ease of use”. Med andre ord vil et intuitivt og brukervennlig design ha en positiv effekt for 

omfang av og faktisk bruk av et system. Den tredje faktoren, ”social influence,” er også en måte å 

påvirke faktisk bruk. Her inngår informasjonssystemets kontekst.  Med dette menes kollegaers 

påvirkning, og lederes påvirkning. Har alle ansatte i en organisasjon et positivt inntrykk av et system vil 

arbeidskollegaer og ledere sammen utøve stor sosial påvirkning på enkeltindivider og grupper for 

utstrakt bruk av systemet. Er tilfellet derimot det motsatte vil ikke det sosiale presset på bruk av 

informasjonssystemet være like stort. Den siste faktoren som påvirker bruk av et system er ”facilitating 

conditions”. Med det menes alle faktorer som gjør systemet tilgjengelig.  
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(Kaasbøll, 2012, p. 74) 

Før vi går videre nå vil vi ta en nærmere titt på UDs kontekst samt deres offentlige samfunnsansvar som 

deres ansatte skal ivareta gjennom faktisk bruk av IT-systemet Public360. 

Utenriksdepartementet, journalføring og Public360  

Utenriksdepartementet 

Utenriksdepartementets oppgave å arbeide for Norges interesser internasjonalt. For å løse denne 

oppgaven har de 770 ansatte i selve departementet, i tillegg til en rekke ansatte på utenriksstasjoner 

rundt om i verden. I denne oppgaven fokuserer vi kun på undervisningsopplegg for ansatte i Oslo.  

Utenriksdepartementets Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning er ansvarlig for departementets 

arkivtjeneste og saksbehandlingssystem. Seksjonen har som del av dette ansvar for opplæring og 

brukerstøtte, noe som utføres av Enhet for arkivfaglig koordinering og utvikling. Utenriksdepartementet 

har dermed egne ansatte hvis hovedoppgave er å drive opplæring av de øvrige ansatte innen 

saksbehandlingssystem og journalføring. 
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Organisasjonell motivasjon 

Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning har omtrent 50 ansatte. At såpass store ressurser blir brukt på 

dette feltet skyldes at departementet etter arkivloven ”pliktar å ha arkiv.” (Fra Arkivlova § 6). 

Journalplikten utgjør altså en sentral grunn for å ha et arkiv- og saksbehandlingssystem, men et slikt 

system utgjør også organisasjonens hovedpulsåre for informasjon, da det sørger for logistikken av 

dokumenter innad i departementet. Det er klare gevinster for enhver organisasjon at den har kontroll på 

egne dokumenter. En annen klar gevinst er behovet for å spre og bevare kunnskap innad i 

organisasjonen. Dette er en gevinst som gjerne blir underkommunisert i statlige organisasjoner med 

journalplikt (egenerfaring fra en av prosjektdeltakerne som har jobbet med saksbehandlingssystemer).  

Et dokument er ikke kun et bevis på at noe er saksbehandlet, men utgjør også kunnskap om et saksfelt, 

sedvane og hvordan saksbehandling foregår i praksis. Sammenligner man med private bedrifter, ser man 

at dokumentbevaring blir brukt på en annen måte. For eksempel har Advokatfirmaet Selmer i Oslo, som 

mange andre advokatfirmaer, en egen Knowledge Manager. (Selmer, 2011) 

Usefulness for organisasjonen, og dermed den motivasjonen organisasjonen har for at de ansatte skal 

bruke arkiv- og saksbehandlingssystemet, kommer med andre ord fra compliancy, altså det å følge 

arkivloven og offentleglova, dokumentkontroll og saksflyt, og muligheten for knowledge management. 

Det er også viktige individuelle gevinster for de ansatte, som at det gir den enkelte ansatte muligheten 

til å dokumentere for omverden at de har kontroll på og utfører egne oppgaver samt får tilgang på den 

kunnskap som finnes i andres og egne dokumenter. I tillegg til at systemet til enhver tid gir dem oversikt 

over hvilke oppgaver de enda ikke har utført eller som enda ikke er behandlet og eventuelt ikke arkivert. 

Både organisasjonell og individuell motivasjon er, som vi kommer tilbake til, svært viktige faktorer i 

læringsprosessen. Vi skal nå ta en nærmere kikk på UDs system, Public360. 

Public360 

I Utenriksdepartementet utføres journalføring, dokumentoppbevaring og dokumentflyt i systemet 

Public360 levert av Software Innovation.  Systemets primære brukerflate, slik det læres opp i 

Utenriksdepartementet, befinner seg i Microsoft Outlook. Det er med andre ord en utvidelse av Outlook, 

som gir muligheten til å arkivere både e-post og dokumenter fra filsystemet inn i den sentrale databasen. 

Mottatte dokumenter kommer i egne mapper i Outlook, som er skilt fra de vanlige e-post mappene.  

Ifølge intervjuobjekt #1 har Utenriksdepartementet hatt flere arkiv- og saksbehandlingssystemer før 

Public360. Organisasjonens uttalte motivasjon for systembytte har i følge henne gjennomgående vært å 

få et enklere og mer brukervennlig system. Ifølge intervjuobjekt #1 og #2, som begge er arkivarer og 
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jobber med brukerveiledning i Utenriksdepartementet, er systemet ”bra”, men brukeren må 

foreta ”mange klikk”, og systemet kunne vært forenklet, med mindre valgmuligheter for vanlige brukere 

(Intervjuobjekt #1 og #2, 2012). Intervjuobjekt #3, som er saksbehandler i departementet, kunne fortelle 

at systemet var kjent for å være litt ”krøkkete” blant kollegaer, men at det ikke var en generell negativ 

omtale av det (Intervjuobjekt #3, 2012) 

Denne prosjektgruppen har selv observert og prøvd Public360, og vi har derfor foretatt en kort 

heuristisk analyse over brukervennligheten til systemet.  Vår analyse er ikke basert på grundige data, 

men vi mener den likevel gir et bilde av hvordan systemet fremstår for brukeren.  En slik analyse er 

nødvendig fordi ”Perceived ease of use” er et av hovedbegrepene i Technology Acceptance Model.  

 En måte å evaluere brukervennlighet på er å se om systemet når et utvalg brukbarhetsmål som 

effektivitet, nytte, at det er lett å lære, og lett å huske (Culen, 2011). Effektivitet handler om hvor mange 

steg som skal til for å nå et mål, og om programmets grensesnitt legger opp til at brukeren skal kunne 

være effektiv. I tillegg gir designprinsipper som begrensninger, konsistens og ”affordance” oss gode 

kriterier for hva som er brukervennlig design. Begrensninger betyr at systemet skal gi brukeren færre 

valgmuligheter til å gjøre feil, konsistens at brukergrensesnittet skal være konsistent og ”affordance” at 

systemet skal være så intuitivt som mulig. 

Søk gir et talende eksempel på problemer i brukervennligheten til Public360. Et godt søkegrensesnitt er 

nødvendig om man skal kunne bruke systemet til mer enn å bare lagre dokumenter, for det er gjennom 

søk dagens brukere er vant til å gjenfinne informasjon. Når brukeren skal søke i Public360 må hun, gå fra 

Outlook til webgrensesnittet, for så å trykke på søkefanen. At det er to grensesnitt og at man må bytte 

mellom disse for å utføre en oppgave, viser alene, at systemet verken er intuitivt, effektivt eller 

konsistent. Når brukeren så skal sette inn en søkespørring, må hun benytte booleansk søk i spesifikke 

søkefelter. Det vil si at om hun ønsker et dokument med både India og Pakistan i beskrivelsen, må 

spørringen ”india && pakistan” tastes inn i beskrivelsesfeltet. Denne typen søk regnes i dag som kun 

egnet for ekspertbrukere og med problematisk forhold til relevans (Forelesning INF3800). Sammenlignet 

med websøk kan vi observere at kun 5% av de som regnes som avanserte brukere benytter spesielle 

søkeoperatører under søking på weben (Google, 2012). Resultatet fra den type søk som finnes i 

Public360 tilfredsstiller ikke krav om relevans. Da vi observerte kurset hos Utenriksdepartementet var 

det også uklart for kursdeltakerne hvilken sortering dokumentene var i da de ble presentert.  

Det er vår mening at systemet bærer preg av et tungvint og lite brukervennlig design. Ut i fra Technology 

Acceptance Model ser vi at organisasjonen dermed har en rekke utfordringer for å få brukerne til å 
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akseptere det. For det første vurderes systemet som dårlig i forhold til ease of use. For å minske de 

mentale utfordringer systemet byr på, er god opplæring nødvendig. Ifølge TAM vil uansett brukere ta 

systemer i bruk om de oppfatter som nyttige, selv om det er vanskelig å bruke. (Kaasbøll, 2012, p. 74) 

Opplæringen må dermed sørge for at brukerne får en god forståelse, understanding, av hvilken 

nytteverdi som ligger i systemet. Dette gjelder også for social influence. Et dårlig designet system får 

raskt et dårlig rykte blant ansatte i en organisasjon. Opplæringen bør derfor skape positive holdninger til 

det gjennom fokus på nytte og forståelse. Alle punktene forutsetter konstruktive facilitating conditions. 

For eksempel om lite it-ressurser settes inn, vil systemet virke tregt, og dermed forsterke negative 

holdninger. I resten av oppgaven vil vi drøfte hvordan Utenriksdepartementet håndterer disse 

utfordringene.   

Presentasjon av opplæringsopplegget 

Utenriksdepartementet har et relativt grundig opplærings- og supportopplegg, bestående av 

brukerstøtte, superbrukere, opplæringsmateriale og kursing. Vi vil i denne delen kort beskrive de tre 

første av disse tiltakene, for så å gi en grundig redegjørelse for gjennomføringen av et grunnkurs.   

Brukerstøtte 

Utenriksdepartementet har egen brukerstøtte for Public360.   I januar og februar inneværende år 

mottok de ca. 400 henvendelser, altså 10 per dag.  Henvendelsene til brukerstøtten kommer primært på 

telefon, og blir behandlet på telefon eller via fjernstyring. De legger vekt på å løse problemene sammen 

med brukerne, slik at de lærer av dette. Der det er behov, tilbyr de også en til en opplæring i én til 

halvannen time.  

Superbrukere 

Departementet har som mål å ha en superbruker for Public360 i hver seksjon. Superbrukeren skal være 

en kompetent bruker av Public360 som kollegaene kan stille spørsmål, og fungerer som et mellomledd 

mellom fagavdeling og arkivpersonale. Problemet er at superbrukerne ikke har optimal kompetanse og 

er ofte lite motiverte til å utføre superbrukeroppgaver til fordel for sine daglige 

saksbehandlingsoppgaver.    (Intervjuobjekt #1). 
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Opplæringsmateriale 

Opplæringsmaterialet består av quick guides og en mer detaljert håndbok. De finnes både i papirform og 

på departementets intranettsider. I alt materialet legges det vekt på stegvis instruksjon av bestemte 

oppgaver. Opplæringsmaterialet ble brukt under grunnkurset vi skal se nærmere på.  

Observasjon av kurs 

Utenriksdepartementet tilbyr en rekke kurs for sine ansatte innen Public360. Det er obligatorisk å delta 

på dette tretimers lange grunnkurset, men frivillig å delta på temakurs om eksempelvis ”søk”. Da 

grunnkurset er ment å dekke samtlige ansatte, utgjør det det viktigste opplæringstiltaket. Vi har 

observerte et kurs som ble holdt den 16. mars 2012.  

1. Få oppmerksomhet 

Kursholder starter kurset ved å ønske velkommen og introdusere seg selv. Deretter gir hun deltakerne 

litt praktisk informasjon rundt kurset som at det er et grunnkurs i Public360 og kort hvilke temaer hun 

skal gå igjennom. Hun informerer også om hvor man finner helpdesk og at det vil bli pauser underveis. 

Kursholder gjør deltakerne trygge på at de bare kan avbryte og spørre om hjelp underveis hvis noe virker 

uklart. Bortsett fra denne generelle informasjonen gjør ikke kursholder noe for å få deltakernes 

oppmerksomhet eller skape entusiasme rundt hverken kurset eller systemet som skal undervises. 

Kursholder gjør lite for å opprettholde deltakernes oppmerksomhet underveis, noe som bidro til at de 

raskeste deltakerne mistet konsentrasjonen mot slutten av kurset. Kursholder brukte på et tidspunkt et 

noe uventet eksempel der en sak dreide seg om å male UD-bygningen rosa. Men ingen flere lignende 

virkemidler ble brukt for å "vekke" deltakere som mistet konsentrasjonen. 

2. Motivasjon 

Kurset inneholdt svært lite om motivasjon. Nesten alt kursholder gikk gjennom var gjennomføring av 

oppgaver steg for steg (skills) uten at det blir gitt noe informasjon om hvilke fordeler dette vil gi de 

ansatte. På et tidspunkt forklarte kursholder kort om viktigheten av at dokumenter og saker arkiveres, 

og hvordan dette er nyttig og gir bedre oversikt for både dem selv og andre ansatte. Det virket allikevel 

ikke som om kursholder fikk arkivering til å høres spennende ut og hun sa blant annet at arkivering var 

noe som deltakerne bare måtte godta.  

Stemningen var relativt uformell og avslappet. Humor ble ikke brukt. Kursholder stoppet flere ganger 

opp for å hjelpe deltakerne som satt fast eller hadde spørsmål om det som ble gjennomgått.  
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3. Stimulere hukommelse 

På grunn av at Public360 brukes sammen med Outlook blir brukernes tidligere kunnskaper i Outlook i 

stor grad knyttet opp mot det nye de skal lære, og kursholder forklarer tydelig hvordan f.eks. 

mappestrukturen er endret fra slik den fungerte tidligere. Men undervisningen går fra en brukerflate i 

Outlook til webgrensesnittet etter hvert som man støter på nye konsepter, i stedet for å ta for seg 

Outlook og Public360 hver for seg. Nye begreper og konsepter i Public360 brukerflaten blir i liten grad 

knyttet opp mot deltakernes tidligere kunnskaper.  

Noen oppgaver kan gjøres på flere forskjellige måter, og kursholder forklarer da alle måter slik at 

deltakerne kan velge. Hun går igjennom oppgavene i samme rekkefølge som de blir presentert i 

dokumentasjonen alle har fått utdelt, slik at det skal bli enklere å huske sammenhengen dersom man 

skulle få bruk for å slå opp noe i dokumentasjonen på et senere tidspunkt. Kursholder er også nøye på å 

oppsummere hva som har blitt undervist, både underveis og etter kurset. 

4. Stimulerende undervisningsmateriell 

Undervisningsmaterialet virket stimulerende på deltakerne til tross for at det var klare forskjeller i 

ferdigheter blant dem. Kursets tempo var passe beregnet til de tregeste på kurset slik at alle klarte å 

henge med. Kursholder repeterer flere ganger hva forskjellige knapper og begreper betyr og artikulerer 

dem tydelig med trykk for å gi deltakerne tid til å forstå før hun går videre. Enkelte ganger, som f.eks. 

etter at noen av deltakerne opplever tekniske problemer ved åpning av e-postoversikten, repeterer 

kursholder hele oppgaven slik at de andre deltakerne blir gjort klar over hva som gikk galt. Enkelte 

oppgaver repeteres også der det føles naturlig. F.eks. repeteres det hvordan man bruker avanserte 

søkekommandoer da oppretting av et nytt dokument blir gjennomgått og kursholder prøver flere 

variasjoner av søk når hun skal legge til mottaker av e-posten.   

Enkelte ganger støter man på nye ord og uttrykk og kursholder forklarer da hva man er vant til å kalle 

disse i jobbsammenheng. Mens kursholder forklarer hvordan man gjennomfører avansert søk med 

spesialtegn som |, & og % forklarer hun hvordan man skriver disse på tastaturet for å hjelpe de med 

dårligst teknisk kompetanse.  

5. Hvordan hjelper kursholder deltakerne? 

Kursholder går rundt og hjelper deltakerne ved behov. Hun gir deltakerne god nok tid til å fullføre på 

egenhånd og svarer på spørsmål og hjelper de som står fast. Selv om det er ulike ferdigheter blant 

deltakerne får alle bruke den tiden de trenger og hun verifiserer at oppgaven er utført. Etterpå forklarer 
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hun kort hva deltakerne nettopp har gjort. Når noen deltakere får feilmelding "ingen tilgang" ved 

innloggingen, hjelper kursholder dem og sørger for at alle henger med. Etter at en serie med oppgaver 

er ferdig og man skal over på noe helt nytt spør kursholder om det er noen spørsmål til det som nettopp 

ble gjennomgått før hun går videre. 

6. Utførelse 

Alle deltakerne har hver sin maskin til disposisjon igjennom hele kurset og gjennomfører oppgavene som 

blir diktert og vist av kursholder på projektoren. Noen få ganger stiller kursholder kontrollspørsmål for å 

sjekke om oppgaven har blitt forstått, f.eks. spør hun hvor saken har lagt seg etter å ha sendt et 

dokument. Hun får korrekt svar fra en deltaker: ”Under arbeid”. 

7. Feedback 

Kursholder spør etter hver oppgave om alle fikk fullført oppgaven, og sørger for at alle som står fast får 

hjelp. Fordi deltakerne ser både sin egen og kursholders skjerm, vet de hele tiden om ting blir gjort riktig 

eller ikke og får kontinuerlig feedback fra systemet som skal samsvare med det kursholder får. 

Kursholder forklarer også i detalj hva som skjer når oppgaven er utført. Noen ganger opplever enkelte 

deltakere at systemet gir forskjellig tilbakemelding, selv om de gjorde det samme som kursholder, og blir 

forvirret. Kursholder hjelper da disse deltakerne og forklarer hva som skjedde i disse tilfellene til resten 

av deltakerne.  

8. Test etter kurs 

Det ble ikke utført noen test etter kurset for å sjekke hva deltakerne har fått med seg, hverken muntlige 

eller skriftlig. Det er derfor ikke godt å si hvor mye av stoffet deltakerne har lært. Kontrollspørsmålene 

underveis ble kun besvart av de som rakk opp hånden for å svare frivillig. 

9. Overføre kunnskap fra kurs til det virkelige liv 

Kursholder bruker stort sett bare ekte jobbrelaterte scenarioer som eksempler i oppgavene. For 

eksempel ved mottak av e-poster bruker hun temaer og avsendere fra den virkelige verden (f.eks. Jonas 

Gahr Støre), noe som bidrar til å gjøre det enklere for kursdeltakerne og kjenne seg igjen i oppgavene 

som blir gjennomgått. Når kursholder forklarer hvordan man skulle søke, gir hun forskjellige eksempler 

på hva slags dokumenter man vil finne med søkeordene "Pakistan" og "India" og bruk av AND, OR, osv.  

mellom ordene. 
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Reaksjoner fra deltakerne 

Deltakerne opprettholder stort sett oppmerksomheten igjennom hele kurset og gjennomfører 

oppgavene kursholder gir dem.  Noen er mer aktive enn andre, men alle deltar og stiller spørsmål, og de 

virker generelt interesserte i å lære. De fleste spørsmålene var relatert til det tekniske. F.eks. "Hvordan 

blir søkeresultatene sortert?" og "Hvilket datoformat skal brukes?". Andre spørsmål var knyttet til 

hvordan et bestemt problem blir løst i dag og hvordan dette kan løses med Public360. Deltakerne er 

flinke til å be om hjelp når de står fast, så kursholder slipper å måtte sjekke dette. 

Noen av de som lærer raskere mister noe av konsentrasjonen helt på slutten av kurset og begynner å 

leke med mobiltelefonen og leser aftenposten.no. Dette skjer mens kursholder tar seg god tid til å 

hjelpe de andre og svare på spørsmål, så det er tydelig at kurset gikk litt for sakte for de raskeste 

deltakerne. 

Analyse og resultater 

Vi skal nå se nærmere på UDs dokumentasjon, opplæring og IT support. Vi vil runde av analysen med en 

evaluering av UDs organiserte tiltak for å forbedre IT-kompetansen i organisasjonen. Men først starter vi 

med en kort analyse av grunnkurset og opplæringsmaterialet som ble delt ut på kurset.  

Skills 

Kursdeltakerne fikk utdelt to hefter:  Rutiner for elektronisk saksbehandling i utenrikstjenesten, og 

Hurtigguide. Denne hurtigguiden ble gjennomgått på kurset, og fokuset var utelukkende sentrert 

omkring skills.  

“A skill is a practical competence, indicating that a skilled person knows how to do it. Therefore 

skills are also called know-how.” (Kaasbøll, 2012, p. 7) 

Heftet viser stegvis utførelse for ønsket operasjon. Stegene er merket med både tall og bokstaver, og 

også fontene varierer fra steg til steg. Tekst er plassert på forskjellige steder, da både til venstre for- og 

under bildene som viser hvilke tastetrykk som kreves for å utføre oppgaven. Utformingen av heftet er 

rotete og informasjonen er ikke alltid like sekvensiell. Men kursholderen viste deltakerne stegene før de 

fikk lov til imitere og repetere dem. Dette forsterker læringseffekten. Kurset fulgte også heftet, på den 

måten fikk brukerne derfor en opplevelse av at de forskjellige delene fulgte naturlig og sekvensielt. 

(Intervjuobjekt #3). Det var sjeldent brukere falt fra underveis i kurset. Vi vil derfor påstå at 
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brukermanualen lykkes med å identifisere brukernes ”skill level” som ”novices” (Kaasbøll, 2012, p. 12) 

Men spennet i datakunnskaper hos kursdeltagerne var stort, og vi observerte også kursdeltagere som 

ikke åpnet heftet. Kun èn person lot heftet ligge igjen etter endt kurs. Likevel er det ingen tvil om at 

brukerne var fornøyde med kurset:  

”Tankene mine driftet overraskende lite. Jeg likte at det var konkrete eksempler hele veien, som 

kursholder var god på. Det er essensielt å selv få anledning til å gjøre tingene. Jeg synes kurset 

var helt ok.” (Intervjuobjekt #3, 2012) 

Kursdeltakeren syntes heller ikke at det var for lite fokus på forståelse.  

”Vi mennesker har det iboende i oss at vi velger å gjøre ting på den enkleste måten… Jeg er bare 

interessert i hvordan man bruker et system, og bruken av det. Jeg er ikke interessert i hvordan 

man kom dit, eller å forstå hvorfor det er sånn.” (Intervjuobjekt #3, 2012) 

 

Likevel er det viktig å også fokusere på forståelsen av systemet. 

Understanding 

Enkeltstående og forklarende setninger som supplerte bildene i guiden appellerte til brukernes 

forståelse, men dette er overhodet ikke fokus i brukerveiledningen.  

 ”Understanding is complementary to skills, and it includes knowing why mechanisms work 

like they do or knowing whom to deal with. Understanding is also called theoretical 

competence, know-why or textbook knowledge, since it can be learnt from reading books.” 

 (Kaasbøll, 2012, p. 7) 

En vesentlig svakhet ved kurset var derfor liten eller ingen appell til brukernes understanding. Konsepter 

blir ikke utførlig forklart verken på kurset eller i hurtigguiden.  

 ”From the educational sciences, we know that understanding ease transfer of skills to new 

Situations…” (Kaasbøll, 2012, p. 31) 

Kursholder forsøkte derimot enkelte ganger å relatere deler av brukerveiledningen til konkrete 

arbeidssituasjoner. Dette forsterker læringseffekten ved at de tekniske stegene relateres til noe 

brukeren allerede kjenner. Et annet moment som underbygger læringseffekten, er at Public360s 

grensesnitt er en utvidelse av Outlook. Den andre delen av Public360 er et kjent webgrensesnitt. Med 

andre ord grensnitt brukerne kjenner fra før. I tillegg til dette får deltakerne kontinuerlig feedback. 

Kursholder utfører oppgaven først, før brukerne imiterer og repeterer stegene. De kan dermed 

umiddelbart sammenlikne sitt resultat med kursholders resultat.  
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“Reinforcement from the system that the operation is successful is an important factor for 

Learning” (Ormrod, 1995) (Kaasbøll, 2012, p. 10) 

Det ble heller ikke gjennomført noen testing av kursdeltakerne. Brukerne ble ikke gitt noen oppgaver, 

som testet om de hadde forstått det de skulle ha lært. En bruker sier:  

 ”Det hadde vært fint med noen praktiske oppgaver etter at vi hadde gjennomgått noe.” 

 (Intervjuobjekt #3, 2012) 

Det var tre oppgaver knyttet til søk underveis i kurset. De var formulert slik: Gjør et søk på ”Pakistan && 

India”. Hvor mange treff fikk dere opp? Dette kan ikke kalles testing, snarere ”reinforcement”. Brukerne 

fikk en bekreftelse på at de hadde klart å gjøre akkurat dette spesielle søket på korrekt måte. Gode 

testoppgaver kunne ha bidratt til økt læringseffekt for kursdeltakerne. Og når man befinner seg i en 

testsituasjon fungerer denne også som en bevisstgjøringsprosess. Det er først da man får svar på om 

man har lært og forstått det som blir gjennomgått. Når alt kommer til alt så er hurtigguiden for snever, 

og den fokuserer alt for mye på tastetrykk. Skal man som bruker ha muligheten til å virkelig lære, og 

endre adferd, må man også fokusere på forståelse.  

 ”Skills are necessary for using IT, but understanding is the basis for learning new skills.” 

 (Kaasbøll, 2012, p. 54) 

Problem solving 

Problemløsning var også marginalisert i brukermanualen. Likevel inneholdt kurset elementer underveis 

ettersom feilsituasjoner oppstod. Disse var både brukerfeil, og feil av teknisk karakter. Da stoppet 

kursholder, forklarte feilsituasjonen, og viste hvordan man kunne løse problemet. Dette er negativt, 

fordi nedprioritering av forståelse og evne til problemløsning er viktige bidrag for å utvide brukerens 

mentale modell (The conceptual model).  

“Two other basic ways of learning IT use is interpretation and reflection. Interpretation takes the 

user from skills to understanding, and reflection improves the mental models of understanding,” 

 (Kaasbøll, 2012, p. 92) 

Den mentale modellen til den enkelte arbeidstaker er ikke bare viktig for deres arbeidshverdag, men 

også for kollegaer, organisasjonen som helhet og faktisk bruk av systemet. For at systemet skal brukes 

slik det er ment å brukes, må det være overlapp mellom systemet og dets iboende egenskaper, 

utviklerens intensjon om at systemet skal brukes på en bestemt måte, og brukerens faktiske bruk. Dette 

krever at de tre mentale modellene for systemet, utvikler og bruker er mest mulig overlappende. Og skal 
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man lære noe er man hele tiden avhengig av å utvide sin egen mentale modell for å kunne bygge videre 

på allerede tilegnet kunnskap og utvide egen ”kunnskapsbank”. (Murad, 2010) 

 

Fra et TAM-perspektiv ser man på et system som vellykket dersom bruken er høy. Her er det ikke den 

mentale modellen og faktisk bruk som står i fokus, men hvor mye systemet brukes, og at brukeren ser 

en nytteverdi av systemet. Ser bruker nytteverdi av å bruke systemet så vil brukeren også være mer 

motivert til å lære seg systemet, selv om systemet krever mye læring og utvikling av den enkelte brukers 

mentale modell. I dette tilfellet, hvor brukermanualene utelukkende fokuserer på skills vil ikke brukeren 

se nytteverdien av systemet, og derfor være mindre motivert til å lære seg systemet. Da blir ”ease of use” 

viktigere. Og her scorer systemet ikke spesielt høyt verken blant brukerne eller de som supporterer 

systemet. Vi har allerede definert og beskrevet hvorfor Public360 er et system som bryter med 

designprinsippene og er lite brukervennlig gjennom en kort heuristisk analyse. Vi vil derfor se nærmere 

på ease of use. 

Ease of use 

Et lite brukervennlig system er inntrykket kursdeltakerne har før de deltar på kurset.  En av 

kursdeltagerne ytret følgende:  

”Jeg fikk høre at systemet kunne være litt "krøkkete". Og at det kunne være lurt å ta et kurs, 

derfor meldte jeg meg på kurset. Det var ikke mye annet negativt enn at dette måtte man 

gjennomføre. Man lærer jo ting som ikke er intuitivt.” (Intervjuobjekt #3, 2012) 

Hun hadde aldri sett Public360 før grunnkurset startet, likevel hadde hun en klar oppfatning av 

Perceived ease of use. Systemet var ”krøkkete”, og kurs var nødvendig for å ta det i bruk. Med andre ord 

deltar kursdeltakerne med en negativ oppfatning av systemet. Allerede her møter UD store utfordringer 

fordi motivasjon er en viktig læringsfaktor. Og når man vet at et system er ”krøkkete” er det lett å anta 

at systemet er vanskelig å både lære seg og bruke.  

Perceived usefulness 

Etter kurset hadde kursdeltageren heller ikke noen oppfatning om perceived usefullness annet enn 

at: ”Dette systemet må jeg jo bare lære for å få gjort jobben min.” Kursdeltakeren så ikke andre verdier 

av systemet, hvilket understreker at kursdeltagerne kun lærte skills og lite forståelse og problemløsning. 

Det ville vært viktig å understreke nytteverdier og nytteeffekter og gi brukerne en god forståelse av 

systemet for å motivere dem til å lære seg systemet og bruke det. Dersom brukerne ser nytteverdien og 
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nytteeffekten av systemet er de også mer tilbøyelige til å faktisk bruke systemet.  Perceived usefulness 

for organisasjonen, og dermed den motivasjonen organisasjonen har for at de ansatte skal bruke arkiv- 

og saksbehandlingssystemet, kommer med andre ord fra compliancy. UDs lovpålagte samfunnsansvar 

og plikten til å følge arkivloven, offentlighetsloven. Denne motivasjonen er ikke sterk hos den enkelte 

bruker: 

”Loven tilsier at brukerne skal arkivere, og at noen av dokumentene må håndteres og 

journalføres elektronisk. Men det bryr de seg ikke noe om, den juridiske delen. Men kanskje 

denne også må sterkere inn. Det er mye som kan forbedres, og vi trenger en mer helhetlig 

tilnærming.” (Intervjuobjekt #1, 2012)  

På den andre siden har vi dokumentkontroll, saksflyt og muligheten for ”knowledge management” som 

så vidt ble nevnt på kurset. Men etter kurset sitter ikke brukeren igjen med noen indre motivasjon og ser 

heller ingen annen nytteverdi av systemet. Heller ikke her lykkes UD i å motivere sine brukere til å ta i 

bruk systemet, og påvirke faktisk bruk positivt. Individuell motivasjon er en veldig viktig faktor i enhver 

læringsprosess. Her er det kun vissheten om at hun må kunne dette som motiverer for læring.  

Social influence 

Likevel er det noen positive faktorer som her motiverer og påvirker positivt. En av kursdeltakerne ble 

anbefalt av sine kollegaer, som nyansatt, å gå på kurs. Men effekten av denne anbefalingen kan 

diskuteres når kursdeltakeren møter på kurs med negativt inntrykk av systemet. Selv om grunnkurset er 

obligatorisk så er det ikke alle som melder seg på kurset. (Intervjuobjekt #2, 2012). Hadde social 

influence vært sterk nok ville alle ha meldt seg på kurs. Det kreves heller ikke at superbrukerne skal delta 

på kurs, slik at deres tekniske kompetanse gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver som lokale 

brukerstøtter. Her er det sosiale presset ikke formelt eller sterkt nok fra ledelsen, superbrukerstøtter 

eller innarbeidet som en del av organisasjonens kultur (Intervjuobjekt #2, 2012) 

Superbrukerstøtten er saksbehandlere som har vanlige jobber i tillegg til å fylle funksjonen som lokale 

brukerstøtter. Med andre ord er det deres faglige kompetanse og ikke tekniske kompetanse som 

vektlegges av organisasjonen.  

”I tillegg er ikke superbrukerne bare brukerstøtter på P360, men også på andre fagsystemer i UD. 

Tnken er at de skal være 1. linje brukerstøtte og svare på de helt enkle tingene. Dessverre er de 

mye ute og reiser. Enkelte har bare blitt tildelt rollen og har ingen interesse for det. Det er en 
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utfordring. Og det er faktisk noen seksjoner som ikke har det i det hele tatt. Men det er vel 

egentlig lederen som skal sørge for at det blir ivaretatt en slik stilling i seksjonen.”  

(Intervjuobjekt #2, 2012). 

Nytteverdien av de tekniske brukerstøttene beskrives derfor som lav av våre intervjuobjekter.   

”Vi må stille høyere krav til den lokale brukerstøtten. Og der må ledelsen også sterkere inn i 

forhold til krav om at superbrukerne tar den brukeropplæringen de trenger for å bli gode 

brukerstøtter. For det nytter ikke å bli tildelt en oppgave og få ekstra betalt, og ikke bry seg om 

den jobben.” (Intervjuobjekt #2, 2012) 

 

Facilitating conditions 

Her er det noen lyspunkter på UDs IT-himmel. Systemet har høy oppetid, og er derfor tilgjengelig når 

brukerne trenger det. Likevel var det flere tekniske problemer under selve kurset med blant annet 

påloggingsproblemer for enkelte kursdeltakere. Dette gir et dårlig førsteinntrykk av systemet. Men 

kursholderen nevnte flere ganger at teknisk brukerstøtte var tilgjengelig på telefon og på mail. Hun 

informerte også om superbrukerne, og rådet kursdeltakerne til å spørre kollegaer. Med andre ord var 

hjelpen lett tilgjengelig for brukerne. Dette er en av faktorene som kan påvirke bruk positivt. Med mye 

usikkerhet knyttet rundt et lite intuitivt system med ”dårlig rykte” og lav motivasjon for bruk blant 

kollegaer, så er dette veldig viktig. Brukerstøtten var veldig klar over brukernes opplevelse av systemet 

som omstendelig med litt for mange tastetrykk, for få begrensninger og lav motivasjon.  

”Jeg tror det mangler litt motivasjon her på huset. Det er for mange her som synes at systemet 

er tungvint. Jeg tror ikke systemet alene kan redde folks entusiasme i forhold til det. Jeg tror 

heller ikke at den pedagogiske opplæringsdelen klarer å fange om alene. Og det er tydelig også 

at ledelsesforankringen er der, men den er ikke sterk nok. Det å få alle med seg inn i den 

elektroniske hverdagen er en stadig utfordring.” (Intervjuobjekt #1, 2012) 

Motviljen eller mangelen på motivasjon knyttes sterkt opp mot tidsklemma, og andre pressende 

oppgaver som anses som viktigere enn digital kompetanse.  

”Brukerne har en holdning om at ”dette har jeg ikke tid til. Det er jo flere fagsystemer også. 

Samtidig er det en del brukere som ser nytteverdien også, etter hvert som årene går. Det har jo 

kommet for å bli.” (Intervjuobjekt #2, 2012) 
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Konklusjon 

Formålet med denne prosjektoppgaven er å finne ut hva slags motivasjon og opplæringsopplegg 

Utenriksdepartementet gir for å håndtere behovet for bruk av journalføring. Dette har vi undersøkt ved 

observasjoner, intervjuer og gjennomgang av undervisningsmateriell. I analysen lenger opp tok vi for oss 

funnene undersøkelsene våre avdekket, og vi vil nå sammenfatte disse i en konklusjon som svarer til vår 

problemstilling. 

Første del av problemstillingen omhandler motivasjon, og hvordan Utenriksdepartementet formidler 

eller ikke formidler denne. Til tross for at journalplikten er lovpålagt, virker ikke den juridiske delen til å 

bety stort for de ansatte. Organisasjonen klarer per dags dato ikke å overbevise sine ansatte om 

viktigheten ved bruk av systemet, og slik som det har fremkommet av våre analyser, adresserer ikke 

opplæringen særlig til det juridiske aspektet. 

De individuelle gevinstene, som oversikt over egen arbeidsflyt eller opphenting av kunnskap fra andres 

journalførte dokumenter, blir ikke kommunisert i stor grad under opplæringen. Med tyngre vekt på de 

individuelle motivasjonene, ville brukerne fått et mer positivt forhold til Public360, og dermet blitt mer 

tilbøyelige til å bruke det. Her mener vi at Utenriksdepartementet har klart forbedringspotensiale.Kort 

oppsummert tar ikke motivasjon stor plass i Utenriksdepartementets opplæring. Det er heller den 

vissheten blant de ansatte som sier at “dette er noe vi er nødt til å gjøre” som blir den rådende 

motivasjonen. Dette er ikke negativt i seg selv, men kombinert med større trykk på de organisasjonelle 

og individuelle motivasjonene, kunne opplæringsopplegget høstet større suksess enn hva den gjør i dag.  

Som det fremgår i analysen er Utenriksdepartementet svært gode på å adressere “skills” i både kurs og 

opplæringsmateriale, noe som sikrer et godt grunnlag for brukerne av systemet. Derimot er 

“understanding” og “problem solving” kraftig underprioritert. Skulle en ansatt møte på problemer ved 

bruk av systemet i løpet av arbeidsdagen, vil mangler innenfor “understanding” og “problem solving” 

kunne føre til frustrasjon, som igjen vil kunne gi den ansatte et dårligere forhold til systemet og bruken 

av det. Dermed kan dette bidra til å skape en dårlig holdning til systemet som kan bli kommunisert 

videre til kollegaer, og igjen virke inn på “social influence” og motivasjon. 

I tillegg til kursing har vi sett på organiseringen av superbrukere. Her er det nærmest vilkårlig hvem som 

blir satt til oppgaven, og ofte er ikke motivasjonen til å leve ut denne rollen eksisterende blant 

superbrukerne. Dermed kan det virke som om superbrukerrollen ikke finnes i praksis, og ordningen gjør 

derfor liten nytte av seg. 
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Bruken av Public360 kan estimeres til å være rundt halvparten av de 770 ansatte (intervjuobjekt #2). 

Med utgangspunkt i TAM kan man da påstå at faktisk bruk er lav, og at systemet ikke kan anses å være 

vellykket. Dette underbygges også av tall for dokumentfangst i Utenriksdepartementet. Ifølge vårt 

intervjuobjekt har journalførte dokumenter gått fra rundt 80.000 på 90-tallet til 60.000 i fjor 

(Intervjuobjekt #1, 2012).  

Svakheter i opplæringsopplegget, slik som vi har sett på både når det gjelder motivasjon og opplæring 

generelt, kan virke negativt på tilslutningen til et system. Og uten tilsluttning til et system, så vil man 

heller ikke komme i en situasjon der de ansatte bruker systemet. Dette er nøkkelen i TAM, og viser at 

UD har store utfordringer før de kan argumentere med å ha lykkes med å entre den digitale hverdagen.   
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Vedlegg: Transkripsjon av intervju med to opplæringsansvarlige 

 

Vi kan bare stille deg et spørsmål først da, så tar vi det litt om hverandre.  

Hvordan føler du at kurset gikk? #1 

Ja, hvordan skal man svare på det? Jeg synes at kurset egentlig gikk greit, men jeg har hatt kurs som jeg 

synes det har gått greiere. For det var litt sånn tekniske ting i begynnelsen og litt sånn avbrudd sånn sett 

også var det det at vi måtte gå gjennom de e-postene fra interne mottakere. Nei, jeg synes det gikk greit 

nok.  

Og sammenlignet med andre kurs du har holdt før? #1 

Jeg synes andre kurs har glidd letter enn det det gjorde i dag. Det det synes jeg. 

Nå når du liksom er ferdig med det kurset du holdt i dag, hva er liksom det viktigste kursdeltakerne sitter 

igjen med? 

Det er egentlig to ting, for det første at de sitter igjen med en viss forståelse av P360, litt sånn kjennskap 

til P360. Også det at de kanskje ser litt nytten av at de skal arkivere ting.  

Også det at de er klar over at de har muligheter til å få hjelp hvis de står fast. At de har muligheten til å 

få brukerstøtte. Men hovedsaken er at de skjønner hva jeg har sagt. Det er jo det aller viktigste da.  

Hva tenker du er det viktigste du sitter igjen med etter å ha holdt et kurs? #2  

Nei, det er det samme som henne egentlig. At de har fått en grunnleggende forståelse av hva dette 

systemet går ut på da, at de får en start og kan begynne å gjøre seg kjent med systemet, og ja forstå 

enkle ting som arkivering og opprettelse av dokumenter som hun viste i dag da og den 

godkjenningsprosessen. For det er liksom de tre mest relevante tingene for å kunne utføre 

saksbehandling i UD, elektronisk saksbehandling da. Så ja, det er nå hovedmålet vårt med det 

grunnkurset.  

Hva er deres inntrykk av saksbehandlerens/elevenes forhold til systemet både før og etter kurs? #2 

Det varierer veldig fra bruker til bruker. Gruppen kan variere også. Det har egentlig ikke så mye å si 

hvilken alder de er i egentlig. Det kan være både yngre og eldre som reagerer på ulikt vis i forhold til å ta 
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i bruk et elektronisk saksbehandlingssystem. Men de aller fleste har en uttalt positiv innstilling til å ta i 

bruk et elektronisk verktøy, mens andre igjen er veldig negative til det. Også er det slik at de kanskje 

kommer inn på et kurs med rykter fra andre om at det er et system som de ikke har lyst til å bruke og 

som de synes er dårlig. Men så kommer de på kurs og etter at de har vært på kurs så har de kanskje en 

helt annen holdning igjen, at de faktisk synes at «Næmmen dette her, det var jo flott.» At dette er et bra 

system, og dette var jo ikke så vanskelig liksom.  Så dette varierer det veldig altså.  

#1: 

Men jeg tror nok de aller fleste synes at det er et veldig omstendelig system.  

#2: 

Ja, det blir litt for mange klikk og sånne ting, og burde nok vært tilpasset en litt enklere, ja, færre klikk 

kan du si da. Det er jo en utfordring.  

Hva synes dere selv da? 

#2: 

Ja, jeg må innrømme at det kunne ha vært mindre klikk, og litt mindre valgmuligheter. For det er jo et 

system med mange, ja med mange veier inn til rom for å si det sånn. Så det kunne nok ha vært litt færre 

muligheter rett og slett. Kanskje for å unngå forvirring. Men alt i alt så er det et bra verktøy, men med 

rom for forbedringer, ja.  

Snakker om motivasjon, er folk generelt motivert til å bruke det? 

#1 

Jeg tror det mangler en del på dette med motivasjon på huset. Jeg tror det er færre som er motivert og 

har gløden til å bruke systemet enn de som er motiverte 

Det er for mange her som synes det er tungvint. Det tro jeg altså, og at de gjerne skulle vært foruten 

P360. 

Er det fordi de ikke vil bruke systemet eller fordi de ikke vil bruke saksflyt? 

#1 
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Jeg tror ikke de ser noen forskjell på det. Jeg tror de forbinder P360 mot at de er veldig bundet opp en 

fast form for saksflyt. Ja, jeg tror de ønsker å gjøre ting mer sånn som de vil alltid og hvordan de vil.  

#2 

De har jo uansett sine rutiner for saksbehandlingen som de må ha hatt alltid uavhengig av systemet. 

Men akkurat når det gjelder systemet så er det nok litt motvilje fordi de føler at de ikke har tid til dette. 

Det er så mye og gjøre, og så kommer enda et system de må forholde seg til. Det er jo flere fagsystemer, 

så det er mye det de kommer med. Vi har ikke tid det her. Men samtidig er det en del som ser 

nytteverdien i det også da, etter hvert som årene går. Da ser de jo at det er noe som bare har kommet 

for å bli. Det er jo det.  

Men er dere avhengig av de enkelte personene selv skjønner at dette skal jeg bruke fordi, eller er det 

organisasjonen som helhet. Er dere flinke til å premiere de som er flinke til å bruke systemet? 

#2: 

Nei, det er ikke slik at de får noen premie, nei. Det kunne kanskje ha vært en idé… haha en påvirkning 

for å få flere til å bruke det.  

Organisasjonen gir jo en eller annen form for ??? fra ledelsen og nedover, ikke sant. Enten sier at det er 

bra, ikke bra, du må bruke det, du kan bruke det, eller du kan bruke det når du vil? 

Nei, altså, før var det for eksempel ikke obligatorisk å stille på grunnkurs, og videre kurs og brukerstøtte 

var ikke eksisterende. Men nå er det sånn at alle nyinnsatte og alle gjeninnsatte som kommer hjem fra 

en ambassade for eksempel skal på grunnkurs. Det er obligatorisk nå da. Det er sånn for å prøve å få folk 

med med en gang. Så ellers er det bestemt fra ledelsen at dette er innført og skal brukes, og lederne er 

jo informert om det. Likevel er det en del motvilje uansett da, det er jo det. Det er stadig utfordring det 

der å få med seg alle inn i den elektroniske hverdagen.  

Men du sier det at det er obligatorisk? 

#2: Ja, for nyansatte, ja.  

Og alle gjør det også, det er ikke bare noe man sier også gjennomfører man det ikke? 

#2: Nei, altså det er jo dessverre en del som ikke melder seg på kurs da. I hvert fall i løpet av året nå, det 

er jo det. Men nå er vi jo veldig spente, spesielt utover høsten nå, for nå er det vel første høsten det her 
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kjører obligatorisk. Og da vil jeg tro at det er mange som melder seg på kurs når det er obligatorisk, for 

da har du ikke lenger noe valg. Og går dem ikke på kurset, så kan de heller ikke gjøre jobben sin på en 

måte. For det er jo i P360 at saksbehandlingen skal foregå, og hvis de ikke kan systemet så får de ikke 

gjort noe når de kommer på jobben heller. Så det blir jo spennende å se.  

Hva slags type kurs er det dere tilbyr brukermassen deres? Det er antakelig et veldig stort spenn i 

brukermassen deres? 

#1: Tenker du nå helhetlig eller i forhold til P360 brukermassen?  

Begge deler egentlig? 

For P360 nå så har vi da altså disse grunnkursene, 3 timers grunnkurs. Også har vi det som heter 

temakurs, når vi plukker ut deler av P360 som vi forklarer litt nærmere på 60 minutter. Det er bare sånn 

ren teoridel da. Det er det vi har av kurs på P360 delen.  

#2: Også har vi noen gjennomganger. Ja, jeg husker ikke hvor lenge de varer, jeg. 1 time halvannen til 2 

timer. Det varierer hvor lenge de varer alt ettersom hva de lurer på.  

#1 Også har vi 1 til 1 opplæring. Det prøver vi å begrense for å få alle til å gå på kurs. Men det er allikevel 

noen som ønsker en liten reprise og ønsker å få litt opplæring i konkrete arbeidsoppgaver som de sitter 

med på kontoret. Så da tar vi en sånn 1 til 1 opplæring hvor vi sitter sammen med de i 1 til halvannen 

time.  

Hvor mange brukere er det totalt for P360?  

#1: Her i Oslo er det totalt 800 som er tilknyttet som ansatte. Men hvor mange som bruker det har vi 

ikke oversikt over.  

#2: Det er nokunder halvparten som bruker det, men det har vi ikke noe tall på. Det er et estimat.  

#1: Men jeg vil nok tro det er flere og flere som bruker det. Det virker sånn, men det er litt vanskelig å 

angi sånn nøyaktig hvor mange som bruker det. Men alle har fått opprettet en brukerkonto.  

Men det er ganske imponerende at dere tilbyr 1 til 1 opplæring med såpass mange brukere.  

#1: Ja, men heldigvis er det ikke så mange som ber om 1 til 1 opplæring, og blir det for mye av det, så 

oppretter vi heller et kurs hvor vi kan fange opp flere.  
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#2: Og ellers så har vi jo helpdesken her, som ivaretar de aller fleste spørsmålene og som kan veilede 

dem der og da med det problemet som de sitter med. Også har vi en slik remote funksjon slik at vi kan 

ta over PC-en og sitte og jobbe sammen med dem. Så det er i helt spesielle tilfeller at det er 1 til 1 

opplæring hvor du føler at du må gå bort og bruke litt lenger tid med den personen. 

#1: Men det er i hvert fall et tilbud som vi gir i spesielle tilfeller.  

Hvor mange henvendelser har dere per telefon på en vanlig dag da? 

#2: Det varierer veldig. Noen ganger er det helt stille og andre ganger kimer det ganske tett. Vi hadde 

nylig en oppsummering på totalhenvendelser i januar og februar. Da var det 400 henvendelser.  

#1: Det var jo ikke mye, for det regnestykket vi hadde da vi startet vår enhet og den P360-helpdesken 

var ny så hadde vi 5400 og noen og 40 henvendelser på ett år.  

#2: det kan være mellom 20-30 henvendelser hver dag, pluss minus.  

De spørsmålene som kommer er de relatert til noe man kunne ha lært på et kurs eller er det mye 

annet? 

#2: Ja, definitivt. Sånn som det er nå så opplever vi veldig lav påmelding til kurs og en del kurs som har 

blitt avlyst, men de ringer jo til stadighet og ber om bistand for å gjøre ting i P360 så ja. Men 

mesteparten av det de spør om er ting som blir gjennomgått på kurs og temakurs.  

Er det folk som har deltatt på kurs da eller? 

#2: Det er både og. Det kan være at de rett og slett har glemt hvordan de skulle gjøre det. Også har vi en 

lokal brukerstøtteordning som kunne ha vært bedre, for å si det sånn. For i praksis så er vi både 1. og 2. 

instans support, selv om vi egentlig skal være 2. linje brukerstøtte. Slik at lokal brukerstøtte ved 

seksjonen skal kontaktes først med generelle spørsmål rundt P360, og hvis de ikke er tilstede eller ikke 

kan svare, så skal vi inn i bildet. Men det er jo vi som får det største trykket, erfarer vi. Den biten der er 

noe vi ser på nå.  

#1: Og det åpner vi også litt for på kursene med fordi vi vet at brukerne har lokal brukerstøtte som ikke 

er tilgjengelige egentlig og som ikke egentlig er av den største interesse og engasjementet og kanskje 
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kompetanse i forhold til det å ivareta den lokale brukerstøtte rollen.  Vi har et lavterskeltilbud. Det er 

ikke noe stort problem å ta kontakt med oss.  

De lokale brukerstøttene er superbrukere og saksbehandlere ikke sant? 

#1: Ja de er superbrukere. 

Har dere faktisk valgt ut superbrukerne? 

#1: Nei, nei, nei, det er sånne bi-, bi-, bi-, bi-roller.  

#2: Det er saksbehandlere som har vanlige jobber i tillegg til å fylle den funksjonen. Og de er 

brukerstøtter ikke bare på P360, men også på andre fagsystemer i UD. Men tanken er at de skal kunne 

svare på de enkle tingene i forhold til fagsystemene. Men dessverre er de mye ute og reiser, og enkelte 

har bare blitt tildelt rollen og har ingen interesse for det. Så det er en utfordring, da.  

#1: Ja, rollen går i arv. Haha 

Så det velges ut innad i seksjonen da, eller? 

#2: Ja, innad i hver seksjon skal det velges ut en lokal brukerstøtte.  

Og de velger selv en person? 

#1: Ja. De sier bare du tar den. Det går etter diktaturordning.  

#2: Ja, eller så spør de vel litt rundt om noen er interessert først, og hvis ikke så blir vel noen tildelt den 

rollen vil jeg tro. Og det er faktisk noen seksjoner som ikke har det i det hele tatt. Men det er vel egentlig 

leder som skal sørge for at det blir ivaretatt en slik stilling i seksjonen da.  

#1: Men den har et potensiale til forbedring, absolutt. Enten så må man forbedre den ordningen, gjøre 

noe veldig store forbedringer på ordningen, eller så må man finne en annen ordning.  

#2: Her har vi ikke tatt noen avgjørelse enda, vi må hente inn måldata og kartlegge den slags for å ta en 

beslutning.  

#1: Men vi har jo ytret veldig klare formeninger om hva slags ordninger vi vil ha.  

#2: Men ting tar tid.  
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I forhold til prioritering på ledelsesnivå, i det offentlige blir ofte ikke nok penger bevilget til utvikling 

av nye systemer. I tillegg er gjerne opplæring ikke obligatorisk eller liknende. Men man skal gjerne ha 

en BA eller en master for å få jobb, men det stilles ingen krav til kompetanse i forhold til elektronisk 

informasjonsbehandling. Hva kan man da gjøre for å få disse brukerne som kanskje ikke har lyst til å 

bruke systemet eller overhodet ikke behersker å bruke det til å bruke det? Hva kan man gjøre for å 

dra med seg de?  

#1: Nei altså, jeg vet faktisk ikke. Jeg tror at forankring i ledelsen, det sies at forankringen finnes her i 

ledelsen, men den må være mye tydeligere. Det må noen autoriteter til i forhold til at det klart 

fremkommer at dette her er noe dere skal gjøre på denne måten. Det er ikke noe dere bare kan skyve 

vekk. I tillegg til at ???? blir pålagt å klare å organisere et bedre opplæringstilbud. De må se både på 

opplæring og forankring i ledelsen og kanskje se på systemene med litt andre øyne. Og nå kommer vi 

ikke fra det at det skal ivaretas de kriteriene rundt no-exemt??? Men allikevel, jeg tror vi må se litt på 

helheten her. Hvordan vi i det hele tatt skal lykkes med lokal brukerstøtte og faktisk prioritere dette 

systemet litt fremfor å jobbe på den gamle måten.  

 

#1: jeg tror det er svakheter og unnasluntring på flere områder og flere nivåer og flere ledd. Jeg tror man 

må se mye mer helhetlig på det. Det tror jeg. For det hjelper ikke at man bruker masse ressurser på å 

utvikle et godt system, så lenge du ikke får tilslutning til systemet. Jeg tror ikke det systemet alene er i 

ferd med å redde folks entusiasme i forhold til det. Jeg tror heller ikke at den pedagogiske 

opplæringsdelen klarer å fange om alene. Og det er tydelig også at ledelsesforankringen er der, men den 

er ikke sterk nok. Jeg tror det er flere ting som må koordineres og samordnes for at det skal bli en sånn, 

ja, fravikelig, ja hva skall man kalle det? Det må få konsekvenser også, at man ikke bruker det. Nå tenker 

jeg ikke på slag og spark, men… Det er for lett å ikke følge opp de bestemmelsene som faktisk er satt. Og 

lover og regler, det er ikke vektlagt i det hele tatt. Altså loven tilsier at du skal jobbe på den måten, og 

loven tilsier at du skal arkivere og loven tilsier at noen av dokumentene må håndteres og journalføres. 

Det bryr de seg ikke noe om altså, den juridiske delen. Men kanskje den også må sterkere inn. Det er 

mye her som kan forbedres. Og vi trenger en mer helhetlig tilnærming, hvis det er et bra ord.  

Er superbrukerne nyttige og viktige i opplæringen slik den er lagt opp i dag? 

#1: Altså nytteverdien av dem nå, effekten, den er vel heller laber. Den synes jeg at er dårlig. Men 

nytteverdien av et fullgodt lokalt brukerstøtteordning. Den er jo veldig viktig. Den er jo stor.  
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#2: Og da må vi jo stille krav til den lokale brukerstøtten. Og der må ledelsen også sterkere inn i forhold 

til krav til at de tar den brukeropplæringen de trenger for å bli gode brukerstøtter. For det nyttes ikke å 

bli tildelt en oppgave og få ekstra betalt, og ikke bry seg om den jobben.  

#1: ja for intensjonen er jo veldig god, og den er mye verdt, hvis den fungerer ordentlig. Men 

forutsetningen for at den skal ha noen nytteverdi er jo at den fungerer. Men per dags dato er nytten lav.  

Kreves det noe for å få lov til å være «nybegynner/avansert» superbruker? 

#1: Nei, det gjør ikke det. 

#2: Det er ikke noen form for utdanning av de lokale brukerstøttene for de er jo utdannet i fag, i sine fag 

i UD for de har en vanlig jobb. At de blir tildelt rollen, eller ønsker å være lokale brukerstøtter, det kreves 

ingen utdanning for at de skal være det. Jeg er enig i at ikke det burde være noe krav, men at de må ta 

kurs og få opplæring fra oss, slik at de kan praktisere på den måten. Det er jo veldig viktig og at de selv 

viser den interessen. Det har jo vært et problem da.  

#1: Kanskje den egentlig burde ha vært litt avtalefestet, en sånn lokal superbruker-brukerstøtteordning? 

Hvor man i det man faktisk blir godtgjort med et tillegg i lønn, det gjør man jo her, man får en 

økonomisk godtgjørelse for å sitte i den rollen. Man burde hatt en avtale hvor det står hvilke punkter 

denne personen må kunne for å fylle denne stillingen. Bare det at du skal gå på kurs og du skal følge opp 

og sette deg inn i endringer i og utviklinger systemet og hele tiden holde deg oppdatert. Det kunne 

kanskje vært en idé.  

#2: Ja, de ter egentlig en veldig enkel løsning som skulle ha vært utført i praksis.  

#1: men hvor mye de legger i en eventuell slik avtale og hvor mye de legger i et brudd på denne avtalen, 

det er jo ikke lett å si. Men det kunne kanskje vært et tiltak i forhold til og mer å formalisere den rollen.  

Ser dere en endring i bruksmønsteret hos brukerne etter at de har vært på kurs? 

#2: Det er vanskelig å få en oversikt, når man har en virksomhet med 8-900 ansatte. Da er det umulig å 

følge med hver enkelt bruker hvordan de ligger an i etterkant. Men vi merker jo, man får jo litt erfaring 

når man sitter på helpdesk også. Det kan være noen gjengangere som kanskje sliter mer enn andre.  

#1: Men om vi kan sette noe markant skille før og etter kurs? Det er litt vanskelig. Det har vi vel ikke noe 

monitorering på.  
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Så dere har ikke noen evaluering av hvilken effekt opplæringen har på den enkelte bruker? 

#2: Det var snakk om at vi skulle ha en evaluering på kursene, men nei.  

 Men det skulle vært evaluering av dere som kursholdere eller? 

#2: Ja.  

#1: Men det kunne kanskje ha vært nyttig å målt effekten av kursene. Har det noen verdi i det hele tatt 

og stå der.  

#2:Vi hadde nylig en brukerundersøkelse på P360. Det hadde vi jo.  

#1: Men den sier jo heller ikke noe om kunnskapsnivået.  

#2: Nei, den går mer på hvor fornøyde eller misfornøyde de er med selve systemet.  

#1: Vi kunne kanskje måle holdninger før og etter kurset? 

Dere kunne målt brukerferdigheten før og etter kurs.  

#1: Ja, men det er en ting man kunne gjort faktisk.  

Del 4: 

Hva var organisasjonens hensikt med å utvikle og ta i bruk P360? Jeg tenker da på hvorfor ble det 

utvikla? Og hvorfor fortsetter dere å bruke det?  

#1: Det ble jo utviklet fordi vi hadde et, eller ja, vi har hatt opptil flere systemer før Public360 og hele 

tiden så tenkte man forenkling og mer brukervennlighet. Og Public360 er et produkt og et system som 

er innkjøpt fordi at man håpet og trodde at dette skulle ivareta de kravene til forenkling og 

brukervennlighet. Jeg tror brukerne er skuffet over at det ikke ble så enkelt som det det. Det er ikke for 

dummies liksom. De hadde håpet på det at én knapp på maskinen gjorde alt for dem liksom. 

Det har nok ikke tilfredsstilt forventningene i forhold til det at det skal være enklere og mer 

brukervennlig. Derfor tror jeg at motivasjonen er litt under middelmådig i forhold til Public360. Ja, det 

tror jeg. Men jeg vet ikke om #2 er enig i? 
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#2: Joda, men jeg kan jo legge til at UDs utgangspunkt var jo å ta i bruk et elektronisk 

saksbehandlingssystem for å kunne ivareta UDs historie. Altså arkivet er jo DU hukommelse. Så det var 

et viktig, altså vi hadde det som et utgangspunkt.  At vi skulle ta i bruk et system for å ivareta 

dokumentasjon, da.  

#1: Ja, det er jo det helt grunnleggende. Når du skal gjøre om arkivet så er det jo lovbestemt at da må du 

over på elektronisk. Det reguleres jo av loven, det er jo en ting når du går over til et elektronisk system. 

Men hvorfor man har valgt det produktet man har valgt. Jo, det er vel fordi man fant ut at det det var vel 

det beste systemet ut ifra hvilke kriterier de har. Først valgte de jo Doculive. Så valgte de en tidligere 

Public360 versjon. Også har man vært innom SoftwareInnovation og de prototypene der. Men så ligger 

det jo selvfølgelig alt det som da et arkiv skal ivareta av historiske og bruker… altså nytteverdien i 

virksomheten, informasjonsutveksling og alt det der. Og ikke minst det som jeg nevnte på kurset med å 

ivareta hjørnestener som offentlighet og innsyn. Det er veldig viktig. Men jeg tror nok at det valget av 

system ????? 

Vi må bare følge opp det du sier med hovedmotivasjonen som er å ta vare på hukommelsen, eller 

være hukommelsen. Gjør den det? Oppnår man det som var målet? 

#1: Det finnes mange bøker om UD som er bygget på historisk, arkivet, eller arkiv materiale. Vi ivaretar 

jo store deler av den historiske virksomheten.  

#2: Hvis du tenker på om dokumentet faktisk kommer inn i systemet, eller? 

Ja, og da som et resultat av at folk bruker systemet.  

#2: Ja, det er jo noen utfordringer der.  Men i forhold til at en ikke enhver ting kommer inn i systemet, 

men som da en må følge saksbehandler og sørge for at de får det arkivert inn i systemet og det er derfor 

de har kurs på hva som er arkivverdige dokumenter og slike ting for å bevisstgjøre saksbehandlere på 

hva de faktisk må legge inn i systemet da.  

#1: Faktum er at dokumentfangsten som vi kaller det, dokumenter som blir fanget opp og som kommer 

til arkiv, antallet der, mengden dokumenter har gått ned veldig veldig veldig.  
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#2:Ja, men den har jo økt igjen.  

#1: Ja, mengden har økt igjen, men den er ikke på langt nær på topp.  

#2: Nei, det er den ikke. Ikke i forhold til hva den var.  

Ja, i forhold til før elektronisk eller? 

#1: Ja, før. Jeg vet ikke når den var på topp, jeg. På 90-tallet tror jeg kanskje den var på topp da var det 

80.000 eller noe sånt i året, mens nå er den helt nede i 50.000 og sånn.  

Er det like mange brukere nå eller? 

#1: Ja, hvert fall.  

#2: Det er ikke nødvendigvis sånn at dokumentasjonen da er gått tapt. Det kan være bare det at de har 

vegret seg for å legge ting inn i systemet. De har kanskje en mailboks som har 50 til 100 mailer som enda 

ikke er arkivert.  

#1: Ja, men dokumentfangsten tenker jeg på.  

#2: Ja, den har jo gått ned.  

For det går jo tapt det, når de slutter i jobben?  

#2: Nei, da har de rutiner på restanser ikke sant. De får beskjed om at de må jo sørge for å få inn det 

som eventuelt er arkivverdig før de slutter.  

#1: Men det hjelper liksom ikke å ha én milliard fisk i havet hvis ikke du får tak i dem. Du får ikke noe 

næring, du får ikke noen B-vitaminer av å ha én milliard fisk i vannet. Du må jo fange den og tross alt 

bruke den. Og det er jo noe av dette her og. Det florer jo titusener av titusener av dokumenter. Men du 

får ikke fanget dem, og det er det som ligger i dette med dokumentfangst. Og den har gått ned fra rundt 

80.000 på 90-tallet tror jeg og så gikk den ned til 50.000 og nå er de vel oppe i 60.000 hvis jeg husker 

riktig. Men det må dere ikke gjengi i detalj for jeg er ikke helt sikker på de tallene. Men 

dokumentfangsten har gått drastisk ned for å være litt på vei opp igjen nå.  
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