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1 Om prosjektet 

1.1 Beskrivelse av prosjektgruppe  

Gruppen består av fire studenter ved Universitetet i Oslo, der tre av oss har bakgrunn fra 

bachelor-programmet Informatikk: design, bruk og interaksjon og fjerdemann tar mastergrad i 

forvaltningsinformatikk.  

1.2 Om oppgavens struktur 

Kapittel 1 tar for seg beskrivelse av prosjekt, organisasjon og problemstilling. Kapittel 2 tar for 

seg teori og valg av metoder som vi har brukt i prosjektet.. Kapittel 3 presenterer 

datainnsamlingen fra metodene. Kapittel 4 sammenlikner og kommenterer datainnsamlingen. 

Kapittel 5 evaluerer opplæring. Kapittel 6 gir forslag til forbedringer. Kapittel 7 avslutter 

oppgaven.   

1.3 Om organisasjonen 

Organisasjonen vi har undersøkt ønsker å forbli anonyme. Derfor nevner vi heller ikke 

organisasjonen med navn i oppgaven. Dersom vi bruker et sitat eller henviser til våre intervjuer i 

vår oppgave, som inneholder identifiserbare opplysninger om organisasjonene eller de ansatte, 

kommer vi til å endre disse opplysningene til en generisk form. Vi anonymiserer 

intervjuobjektene ved å omtale alle som “han”.  

 

Organisasjonen er et IT-teknisk driftssenter ved et norsk universitet hvis hovedoppgave er å 

hjelpe brukere med å løse dataproblemer. Problemene brukerne har kan eksempelvis være at de 

har glemt passordet sitt eller at de har mistet filer på datamaskinen sin. Tjenesten organisasjonen 

bedriver er gratis for brukerne som trenger hjelp.  

1.3.1 Om de ansatte 

De ansatte er IT-personell som jobber i førstelinje av organisasjonens driftssenter. De ansatte tar 

seg av brukerstøtte, løser enklere dataproblemer og er organisasjonens ansikt utad. De ansatte er 

studenter som enten har bakgrunn fra IT-studier eller at de har bygget opp IT-kompetanse på 

egenhånd. De ansatte forstår seg altså på dataproblemer og evner å finne informasjon for å løse 

disse problemene. 
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Figur 1: Viser hvordan informasjonsflyten er i organisasjonen 

 

1.3.2 Informasjonsflyt 

Organisasjonen er delt inn i tre linjer som hver jobber med ulike typer oppgaver. Førstelinje tar 

seg av brukerstøtte og er organisasjonens ansikt utad. Andrelinje løser mer komplekse problemer. 

Tredjelinje er svært spesialiserte og jobber med vanskelige og komplekse problemer. Brukeren 

som har et problem tar som oftest kontakt med førstelinje. Hvis problemet er for komplekst for 

førstelinje blir det sendt videre til andrelinje eller tredjelinje. Den linjen som får ansvar for 

problemet har vanligvis en dialog med brukeren for å få den informasjonen de trenger. Det 

forekommer også kommunikasjon mellom linjene for å utveksle informasjon. Når problemet er 

løst vil brukeren få beskjed om dette. 

1.3.2. Organisasjonens arbeidsmetoder 

Vi fant gjennom våre intervjuer at ansatte på førstelinje har flere hjelpemidler å benytte når de 

skal løse et problem. De vanligste hjelpemidlene var å bruke den interne wikien, søke på 

internett, bruke en intern chat-kanal, søke på universitetets nettsider eller spørre andre kolleger.   
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Figur 2: Viser hvilke hjelpemidler de ansatte bruker for å løse problemer 

 

Opplæringsansvarlig for organisasjonen ga uttrykk for at wikien var det hjelpemiddelet han 

ønsket skulle brukes mest i forbindelse med problemløsing i arbeidshverdagen. Wiki et webasert 

verktøy laget for å samarbeide om skriveoppgaver, og dermed et nyttig verktøy for å samle 

kollektiv kunnskap (Universitetet i Oslo, 2011). Termen “wiki” er hawaiisk for “rask”. En 

referanse til verktøyets fleksible natur der alle brukere som har tilgang raskt kan gjøre endringer i 

en hvilken som helst artikkel og dermed effektivt utveksle og bygge opp informasjonsstrukturer 

(Duffy & Bruns, 2006). Wikien organisasjonen benytter seg av er intern for de ansatte og 

inneholder informasjon og veiledning tilknyttet de ulike arbeidsoppgavene.  

1.4 Problemstilling 

Som nevnt ønsket opplæringsansvarlig at wikien skulle være hovedverktøyet til de ansatte for 

førstelinje i organisasjonen vi undersøker. Et interessant spørsmål å stille i denne sammenhengen 

er hvor godt de ansatte blir lært opp i nettopp dette verktøyet. Hva slags motivasjon har de 

ansatte til å lære wiki? Hvor mye ressurser brukes på opplæringen? Og sist men ikke minst - blir 

wikien brukt som hovedverktøy i førstelinje? På bakgrunn av disse spørsmålene er 

problemstillingen vår: 

 

Hvordan blir de ansatte i førstelinje opplært i hjelpeverktøyet wiki og hvordan blir denne brukt 

videre i jobbsituasjonen? Hvilke faktorer styrker bruk av wikien, og hvilke faktorer svekker den? 
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Vi mener at opplæring og bruk er individuelle faktorer som vi må undersøke. Det kan være en 

korrelasjon mellom hvordan opplæring blir gjennomført og bruken av et system, men dette er 

ikke en selvfølge. God opplæring garanterer ikke flittig bruk, og motsatt. Det er derfor viktig å se 

på både opplæring og bruk. 

2 Teori og empiri 
I denne seksjonen vil vi kort redegjøre for de viktigste skriftlige kildene våre i forbindelse med 

prosjektarbeidet. 

2.1 Litteraturpresentasjon 

 Jens Kaasbøll - Developing digital competence - learning, teaching and supporting use of 

information technology (Kaasbøll, 2013). 

 Noel Bruton - How to Manage the IT Helpdesk (Bruton, 2002). 

 Ephraim Schwartz - The Advantages and Disadvantages of Using a Wiki to Manage Your 

IT Projects(Schwartz, 2008) 

Fagteksten til Kaasbøll presenterer et bredt spekter av måter å håndtere utviklingen av IT-

kompetanse i organisasjoner. Den gir tips og retningslinjer for brukeropplæring og support samt 

tips til veiledning av IT-bruk. Temaer som blir tatt opp er kompetanseutvikling i organisasjoner, 

bestanddelene av brukerens kompetanse, ferdigheter og forståelse av IT og dens bruk, samt 

metakognitive ferdigheter. Teksten er et godt verktøy for å drive brukeropplæring enten av 

nyansatte i organisasjoner eller ved innføring av nye IT-systemer i organisasjoner.  

 

Bruton skriver i sin bok at det mest nærliggende å gjøre når man ønsker at ansatte skal tilegne 

seg ny kunnskap, er å sende dem på kurs. Det viser seg imidlertidig at for teknisk ansatte, er slike 

kurs sjeldent lønnsomt, da de vil ha mer utbytte av å “leke rundt” med verktøyet de skal bruke.  

Et verktøy for å hjelpe de IT-support i helpdesk kan være en form for database. Fordelen med 

bruk av en slik database er at absolutt alt av dokumenter og illustrasjoner kan legges inn digitalt 

og dermed er søkbart. Ulempen er at det kan bli for mye dokumentasjon og at det blir 

uoversiktelig, eller at et søk kan gi for mange svar. Det er viktig å ha i bakhodet når man 

oppretter slike hjelpeverktøyer at det kreves mye ressurser i vedlikehold av verktøyet.  
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Schwartz har skrevet en artikkel for cio.com om fordeler og ulemper ved bruk av wiki i IT 

organisasjoner hvor han påpeker at en av hovedutfordringene er å vedlikeholde den. Å sette opp en 

wiki er enkelt, men det er ikke alltid like lett for brukerne å vite hvordan de skal benytte seg av 

informasjonen som finnes der, men har man IT-erfaring eller annen teknisk bakgrunn vil man ha en 

stor fordel i denne læringsprosessen. 

3 Presentasjon av metoder 
Vi vil i denne seksjonen redegjøre for metodene vi har benyttet for innsamling av data. For 

drøfting av begrensninger tilknyttet metodevalg, se seksjon 3.4. 

 

For å belyse problemstillingen fra flere perspektiver virket det hensiktsmessig å benytte 

triangulering under datainnsamlingen. Formålet med metodetriangulering er dels å teste 

metodene for å se om en kommer frem til samme resultat med ulike metoder, dels å styrke tilliten 

til analyseresultatene hvis en kommer frem til samme resultat med ulike metoder (Grønmo, 

2007). Fordi kvalitative og kvantitative metoder ofte ses som komplementære (Ringdal, 2001) 

har vi bestrebet oss på å kombinere disse. Dette har vi gjort i form av fire intervjuer, et 

spørreskjema sendt til alle ansatte i førstelinje, samt observasjon av wikien.  

3.1 Kvalitativ datainnsamling 

I starten av prosjektet hadde vi liten kjennskap til organisasjonen vi ville undersøke. Intervjuer 

var derfor et godt utgangspunkt. På denne måten fikk vi innblikk i organisasjonen og vi kunne 

danne oss et bilde av hva som var relevant å undersøke. Vi valgte intervju som innledende 

datainnsamling fordi vi som intervjuere var tilstede under datainnsamlingen og kunne utdype 

spørsmål og oppklare misforståelser. Dermed kunne vi i langt større grad enn ved for eksempel 

en spørreundersøkelse tillate oss å stille åpne spørsmål, som typisk genererer svar som kan gi ny, 

verdifull forståelse (Østbye, Helland, Knapskog, & Larsen, 2007).   

      

Til sammen ble det gjennomført fire intervjuer. Vi har gjennom hele prosessen hatt dialog med 

flere av intervjuobjektene for mer utdypende spørsmål. De vi intervjuet var gruppeleder for 

organisasjonen, opplæringsansvarlig og to nyansatte, heretter omtalt som henholdsvis GL, OA, 

Ny1 og Ny2. Alle intervjuene var semistrukturerte. Dette virket hensiktsmessig da vi ønsket å 
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åpne for å få med flest mulig innspill og nye momenter fra intervjuobjektene. Spørsmålene ble 

utarbeidet i fellesskap gjennom flere iterasjoner. Det ble ikke foretatt noe pilotintervju, da vi ikke 

hadde nok informanter tilgjengelige (Rogers, Sharp, & Preece, 2011). Vi intervjuet OA, GL og 

Ny1 ganske tidlig i prosjektet for å innhente informasjon om organisasjonen og 

opplæringssituasjonen generelt, mens det siste intervjuet med Ny2 var mer fokusert på opplæring 

i og bruk av wiki.  

3.2 Kvantitativ datainnsamling 

For å få mer konkrete og målbare data å jobbe med, samt å danne oss et mer generelt bilde av de 

ansattes opplæring i og bruk av wiki i arbeidshverdagen, hadde vi behov for å supplere de 

kvaliativene dataene våre med kvantitative data. Gjennom denne tilnærmingsmetoden ønsket vi å 

undersøke om dataene hadde samsvar, og dermed få mer valide data (Rogers et al., 2011). 

Metoden vi brukte for å samle inn kvantitative data var spørreskjema med lukkede spørsmål og 

svaralternativer. En vesentlig fordel med spørreskjema er at man får anonyme svar, og dermed 

øker sjansen for å få ærlige svar (Kaasbøll, 2013). Med denne metoden kunne vi spørre alle de 

ansatte i førstelinje om bruk av wiki uten å bruke for mye ressurser og tid. En annen fordel ved 

spørreskjema er, ifølge Granå (2006)  at man minimerer intervjueffekter (eksempelvis påvirkning 

ut ifra intervjuerens kroppsspråk eller tonefall) og gir alle intervjuobjektene like mye “stimuli”.  

 

Vi sendte ut en spørreundersøkelse på e-post til de 15 ansatte som jobbet i førstelinje. 

Undersøkelsen hadde fokus på wikien, og opplæringen de ansatte fikk i forbindelse med denne. 

Forventet svarandel for slike digitale spørreundersøkelser er typisk førti prosent (The University 

of Texas at Austin, 2011). Hvis vi hadde kjent organisasjonen bedre og sendt ut 

spørreundersøkelsen i fysisk form i stedet for via e-post hadde den forventede prosentandelen 

svar økt, men av hensyn til både vår egen og de ansattes tid- og ressursbruk valgte vi å sende 

mail. 

3.3 Observasjon av wiki 

For å få et bedre innblikk i hvordan wikien fungerer og hvor krevende den er i bruk, ville vi også 

undersøke den interne wikien. Dette ville gi oss supplerende informasjon til spørreundersøkelsen 

og de kvalitative dataene våre fordi det gir oss mulighet til å se hvorvidt det er samsvar mellom 
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eventuelle problemer de ansatte oppgir å ha med wikien og hva vi selv kan observere ved bruk 

av verktøyet.  

 

Under observasjon av wikien konsentrerte vi oss hovedsakelig om to aspekter: 

informasjonsstruktur, og innhold. Førstnevnte fordi formålet ved bruk av wikien er å finne og 

bruke informasjonen som ligger der. Dermed er informasjonsstrukturen uløselig knyttet til de 

ansattes motivasjon for å bruke wikien.  Sistnevnte er viktig fordi motivasjonen for bruk synker 

hvis informasjonen i seg selv ikke er oppdatert.  

 

Wikien er relativt omfattende og inneholder mye informasjon tilknyttet ulike aspekter ved 

arbeidshverdagen. Fordi dette kurset fokuserer på utvikling av IT-kompetanse har vi valgt å 

fokusere på den delen av wikien som heter “Supportdokumentasjon”. For å vurdere aspektene 

nevnt over har vi tatt utgangspunktet i hvordan “Supportdokumentasjon”-seksjonen er strukturert 

(overordnet struktur) og hvor ofte denne og dens undersider oppdateres, samt hvordan 

informasjonen på undersidene ser ut (intern struktur). 

3.4 Evalueringsmetoder 

For å evaluere opplæringen av wiki har vi valgt å fokusere på to av de fire evalueringsmetodene 

omtalt av Kirkpatrick, gjengitt i Kaasbøll (2013): reaksjon og oppførsel. En kombinasjon av 

evalueringsmetoder er ofte bedre enn en, fordi man da får sett på flere aspekter ved opplæringen 

(Kaasbøll, 2013). De to resterende metodene Kirkpatrick anbefaler for evaluering av opplæring 

er læring og resultat. Evaluering av læring gjøres best gjennom testing av før- og etter 

kunnskaper. Da de ansatte allerede hadde fått innføring i wiki og hadde tatt denne i bruk, hadde 

vi ikke mulighet til å gjennomføre tester i forkant av opplæringen og sammenligne med 

resultatene etter opplæring. Vi mente læring ikke passet inn i vår evaluering, også fordi de 

ansatte lærte seg wiki over lengre tid, og ikke bare under den muntlige innføringen av wiki. 

Videre valgte vi å utelukke resultat som metode. Når man bruker resultat som evalueringsmetode 

skal det måles endringer i organisatorisk prestasjon ved bruk av et nytt system. Dette kunne vi 

ikke gjennomføre på grunn av begrensede ressurser. 
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3.5 Begrensninger tilknyttet metodevalg 

Gruppens valg av metoder for observasjon ble begrenset av prosjektets størrelse og hvor mye vi 

kunne råde over de ansattes tid. Organisasjonen var mye større og mer kompleks enn hva vi så 

for oss på forhånd. De hadde mindre formell opplæring enn inntrykket vi hadde opparbeidet oss 

før vi startet datainnsamlingen. Med såpass mye uformell opplæring som de gjennomfører på 

sine nyansatte ser vi at det hadde vært en fordel om vi kunne ha observert en opplæringssituasjon 

over tid. Da vi startet prosjektet var opplæringen av fem nyansatte nettopp avsluttet og de skulle 

ikke gjennomføre en ny runde før nærmere sommeren. På bakgrunn av dette opplyser vi om at 

dersom vi hadde hatt mer tid til å observere organisasjonen, skulle vi ønsket å benytte to metoder 

til; observasjon av ansatte på jobb og kvantitativ innholdsanalyse. 

 

Vi mangler data som forteller oss antall ganger de ansatte faktisk bruker wiki i forhold til andre 

informasjonskilder. Dette kunne vi telt dersom vi hadde observert de ansatte mens de jobbet. 

Datagrunnlaget ville kunne gitt oppgaven økt reliabilitet siden observasjonen kunne blitt 

gjenskapt av andre personer på samme måte (Rogers et al., 2011). 

 

Vi har av ressursmessige grunner ikke gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse av alle linkene 

i wiki-artiklene, da det dreier seg om mange hundre linker. Begge metodene ville krevd mye tid 

fra de ansatte i organisasjonen. Vi ønsket ikke å byrde organisasjonen unødig. Derfor valgte vi 

bort disse metodene. 
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4 Presentasjon av data 
I denne seksjonen vil vi presentere kvalitative og kvantitative data. 

4.1 presentasjon av kvalitative data  

Nedenfor følger beskrivelse av intervjuobjektene, samt et sammendrag av de fire intervjuene vi 

gjennomførte. Intervjuguidene finnes vedlagt, se vedlegg 2.  

 

Gruppeleder (GL): Har ansvaret for førstelinje og hele driftssenteret. Har lang erfaring med 

opplæring, men jobber ikke med det nå lenger. 

 

Opplæringsansvarlig (OA): Er fagansvarlig og har ansvaret for daglig drift i avdelingen. Jobbet 

i snart 5 år og hatt fagansvar i 2 år. 

 

Nyansatt 1 (Ny1): Driftsoperatør. Jobber i førstelinje support. Svarer på mail, telefonsamtaler og 

hjelper de som kommer innom. Har jobbet siden januar 2013. 

 

Nyansatt 2  (Ny2): Driftsoperatør. Jobber i førstelinje support. Har jobbet siden januar 2013 i 

førstelinje. 

4.1.1 Innledende opplæring ved førstelinje 

Opplæringsansvarlig har en liste over ting som skal gjennomgås (opplæringsplanen) og den 

formelle opplæringen går over 3 uker. Ny1 fortalte i midlertidig at de ble satt rett ut i jobb etter 2 

korte kurs før jul, men at opplæringsansvarlig hjalp til og var tilgjengelige hvis det trengtes. Han 

sa at det virker som om de ”tar det litt på sparket underveis”, men at han synes at dette har vært 

”helt greit” for hans del, og at han ikke kunne se hvordan det kunne ha blitt gjort på noen annen 

måte. Ny2 bekreftet dette. GL mener at de nyansatte tar ting ganske fort siden de oftest er IT-

studenter. Etter de 3 første ukene begynner de gradvis å jobbe i førstelinje i samarbeid med andre 

ansatte og opplæringsansvarlig.  

4.1.2 Wiki 

GL og OA påpekte at det er veldig mye de ansatte skal læres opp i og noe av utfordringen er å ha 

oversikt. Både Ny1 og Ny2 synes det er vanskelig å ha oversikt over hele IT-organisasjonen og 

at denne informasjonen kun ble presentert i muntlig form. Opplæringsansvarlig har ikke sjans til 

å lære de opp i alt de skal lære seg og OA fortalte at de kun er kort innpå opplæring i wiki med 



11 

 

 

hovedfokus på Fronter. Ellers må de nyansatte sette seg inn i hvordan man bruker wikien på 

egenhånd. Det kan være vanskelig å finne riktig tema inne på wikien om man ikke har oversikt 

over hvordan systemet henger sammen. Ny1 syntes at wikien er grei å bruke hvis det ikke er for 

kompliserte spørsmål. Ny2 bekrefter at wikien bare ble nevnt raskt og at han hadde funnet ut selv 

hvordan den fungerer og er bygget opp gjennom å eksplorere og utforske. De benytter  også 

Internett/Google en del. OA mener at wikien ikke er så mye brukt blant ansatte, som han mener 

den burde være, selv om den etter hans oppfatning har svar på stort sett alle spørsmål. De ansatte 

har heller en tendens til å spørre OA eller GL.   

4.1.3 Å spørre andre 

GL og OA mente at  det er en veldig lav terskel for å spørre andre ansatte. ”Det er viktig for oss å 

si: ‘det finnes ingen dumme spørsmål’”. OA nevnte også chatten som et hjelpemiddel i 

problemløsing. Førstelinje har et eget chatterom hvor de kan spørre hverandre om de står fast. I 

dette rommet er det lav terskel for å spørre, mens det er stille i det ”store” chatterommet som er 

beregnet for de ulike driftsgruppene. Ny1 bekreftet at han bruker førstelinje-chatten ofte (daglig) 

og at denne fungerer godt, men at han først prøver å spørre noen som sitter rundt han. 

4.1.4 Kontroll av opplæring 

De har ingen form for test i etterkant for å kartlegge om de har skjønt alt materiale annet enn at 

de kan gå inn å lese e-post-korrespondanse for å kvalitetssikre arbeidet. Ny1 påpekte at det 

kunne sikkert ha vært litt mere opplæring på forhånd, da hadde det kanskje vært litt mindre 

spørring. Ny2 bekrefter dette.  

4.2 presentasjon av kvantitative data 

Vi fikk svar fra 8 av de 15 ansatte i førstelinje, noe som tilsvarer en svarprosent på 53. Dette er 

13 prosent større svarprosent enn forventet, noe vi var veldig fornøyde med. Siden det er så få 

ansatte i førstelinje vil svarene til hver enkelt ansatt gi stort utslag.  
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Figur 3: viser at 75 prosent jobbet i 1-2 år eller mindre 

 

 

 

 

 

Figur 4: viser hvor ofte de ansatte bruker wiki på jobb. 

 

Som vi ser i figur 4 mener halvparten at de bruker wikien ofte. De som svarte ”ofte” hadde 

jobbet i 1-2 år eller mindre. 

 

 

 

Figur 5: viser hvor nyttig de ansatte mener wikien er. 

 

I figur 5 ser vi at det er 76 prosent som mener at wikien er ganske eller veldig nyttig. 
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Figur 6: viser hvordan de ansatte har lært seg å bruke wikien. 

 

I figur 6 ser vi at opplæringen av wiki ikke er mye prioritet i organisasjonen. 68 prosent har lært 

wikien uten at noen andre har hjulpet til som ekstern hjelp. De resterende 33 prosent har kun fått 

muntlig innføring av wikien. 

 

 

Opplever dette alltid 0 0% 

Opplever dette ofte  2 25% 

Opplever dette noen ganger 4 50% 

Opplever dette sjelden 2 25% 

Opplever dette aldri 0 0% 

 

 

 

Figur 7 viser at 25 prosent sier at de ofte opplever at de ikke finner det de leter etter på wikien. 

Disse har også vært ansatt i førstelinje i under ett år. Vi fant også ut at det ikke spilte noen rolle 

hvor lenge man hadde jobbet for å oppleve dette “noen ganger”. 

 

Figur 7: viser hvor ofte de ansatte ikke finner det de leter etter på wikien 
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Figur 8: viser hvorfor de ansatte ikke finner det de leter etter. 

 

Ofte hender det at wikien ikke er godt nok oppdatert. Dette mener alle ansatte. Halvparten mener 

også at informasjonen er vanskelig å finne. 2 ansatte vet ikke hvilke søkeord de skal bruke for å 

finne informasjonen. Kun en ansatt har ingen problemer med å finne informasjon. Denne 

personen har jobbet i førstelinje i over 4 år. 

 

 

Figur 9: viser hvordan de ansatte prioriterer de ulike verktøyene. 

 

Figur 9 viser hvordan de ansatte prioriterer de ulike verktøyene. Vi ba de ansatte rangere 

hjelpeverktøyene i prioritert rekkefølge fra en til seks, etter hvor ofte de bruker dem. 

Histogrammet viser at de ansatte har individuelle preferanser for hvilke verktøy de bruker oftest, 
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men “spørre andre” rangeres av flest ansatte (tre stk) som førsteprioritet (rød søyle). Noen satte 

også “spørre andre” som andreprioritet (to stk) eller tredjeprioritet (en stk). Det verktøyet som 

flest ansatte satte som andreprioritet (gul søyle) er universitetets nettsider (tre stk). Det verktøyet 

som flest ansatte satte som tredjeprioritet (blå søyle) er wiki.  

4.3 Observasjonsdata  

I denne seksjonen vil vi presentere datainnsamlingen tilknyttet wikien. 

4.3.1 Overordnet struktur 

Web-sider er sekvensielt strukturerte dataenheter, som igjen er del av en større nettverksstruktur 

(Kaasbøll, 2013). Wikiens supportdokumentasjon er som nevnt lokalisert i wikiens 

venstrekolonne og fungerer dermed som en meny brukeren navigerer ut ifra. Med mindre 

brukeren benytter seg av søkefeltet i høyre hjørne, er det disse 18 linkene som er 

inngangsportalen til alt av supportdokumentasjon. En gjennomgang av de til sammen 18 

kategoriene som er listet her, viser at sidene man kommer til ved å klikke på en av disse 18 

linkene kan deles inn i to grupper som fordeler seg slik, med 11 kategorisider og 7 innholdssider: 

 

 

Figur 10: viser fordelingen mellom innholdssider og kategorisider 

 

Kategorisidene inneholder en alfabetisk oversikt over underkategorier tilknyttet teamet. 

Innholdssidene er i bunn og grunn vanlige wiki-artikler, om eksempelvis bruk av Fronter. Disse 

18 sidene linker videre til 180 sider, så vi har i første omgang konsentrert oss om å kontrollere 

innholdet og linkene på disse sidene. Antall linker er omtrent likt for kategorisidene og 

innholdssidene. 

4.3.2 Søkefunksjonalitet 

Vi har ikke evaluert søkefunksjonen i særlig grad, da vi verken har verktøy eller kompetanse til å 

vurdere hvor godt denne fungerer, siden vi ikke kjenner wikiens innhold godt nok til å kunne 
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vurdere hvilke sider som burde dukke opp som treff for gitte søkeord. Ifølge Nielsen er 

imidlertid mer enn halvparten av brukere har som hovedstrategi å benytte søkefeltet istedenfor å 

navigere siden og menyen (Nielsen, 2000), og det er derfor avgjørende at denne funksjonaliteten 

er god. Testsøk vi har foretatt viser imidlertid at bestemte sider ikke dukker opp som treff til tross 

for at søkeordet går igjen mange steder på siden. I “diskusjon”-fanen til en av artiklene har en av 

de ansatte kommentert at siden burde dukke opp når man søker på X, og at søkeord X derfor 

burde knyttes til den aktuelle siden. Kommentaren er fra oktober 2009, men søk vi utførte viser 

at siden fortsatt ikke dukker opp når man søker på X, og at problemet altså ikke er blitt tatt tak i, 

til tross for direkte oppfordring fra en av de ansatte. 

 

4.3.3 Oppdatering av supportdokumentasjonen

 

Figur 11.1: Oppdateringsfrekvens for innholdssidene 
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Figur 11.2: Viser oppdateringsfrekvensen for kategorisidene. 

Figur 11.1 viser oppdateringsfrekvensen for innholdssidene nevnt over. X-aksen viser tiden 

wikien har vært i drift, altså rundt fire år. Y-aksen viser antall oppdateringer (inkludert 

oppretting). Hvert tema representeres ved en farget linje i grafen. Som vi kan lese av grafen ble 

disse innholdssidene opprettet en tid tilbake - gjennomsnittsinnholdssiden ble opprettet for 2,5 år 

siden. Samtlige av disse har imidlertid blitt oppdatert siden publisering, hvilket gjør at det er ni 

måneder siden gjennomsnittsinnholdssiden ble oppdatert. I gjennomsnitt er hver side oppdatert 

ca ni ganger, der “Kursrom” (lyseblå linje) er hyppigst oppdatert (i snitt sju ganger i året) og 

“Trofast” er sjeldnest (i snitt én gang i året).  

 

Figur 11.2 viser oppdateringsfrekvensen for kategorisidene. Skalaen i figur 11.1 og 11.2 er lik. 

Som vi kan lese av grafen, oppdateres kategorisidene svært sjelden i forhold til innholdssidene - 

gjennomsnittssiden er 3,3 år og har ikke blitt oppdatert på ca 3 år. I gjennomsnitt er 

kategorisidene oppdatert mindre enn én gang totalt hvis man ser bort ifra opprettelsen av siden. 

Fordi disse sidene oppdateres svært sjelden, overlapper flere av linjene i grafen hverandre.  
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4.3.4 Fordeling mellom fungerende og døde linker 

Et annet aspekt ved oppdatering er å sørge for at alle linker fører til fungerende sider. Som vi ser 

er andelen døde linker betydelig større for innholdssidene.  

 

Kategorisidene      Innholdssidene 

 

Figur 12: Viser fordelingen mellom aktive og døde linker 

 

 

4.3.5 Intern struktur: Beskrivelse av wiki-artiklene 

En generell gjennomgang av wiki-artiklene som ligger under “Supportdokumentasjon” viser at 

den interne strukturen i wiki-artiklene er variabel. Et fåtall av sidene er strukturert med 

innholdsfortegnelse etterfulgt av en seksjon “Generelt” og en seksjon “Praktisk fremgangsmåte”. 

Hovedmassen av artikler virker å være vilkårlig strukturerte og disse mangler ofte 

innholdsfortegnelse. Noen artikler inneholder rene instruksjoner, men mangler beskrivelse av 

formål eller generell informasjon. Andre artikler har både generell informasjon og instruksjoner, 

men baker gjerne alt sammen i en stor tekstblokk, hvor den generelle informasjonen eller 

formålet med tjenesten kanskje beskrives midt på eller nederst på siden. Enkelte artikler 

inneholder kun en link til en intern eller ekstern side, mens andre igjen mangler all form for 

innhold; de er helt blanke.  

 

Det er ingen bruk av lyd, video, bilder eller illustrasjoner i artiklene. Mange av dem linker 

imidlertid til universitetets nettsider, hvor det ofte er illustrerte instruksjoner for operasjonen.  
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Den generelle språkbruken i artiklene fremstår for oss som relativt teknisk og domenespesifikt 

med hyppig bruk av engelske termer. Begrepsbruken er ikke alltid konsekvent. For eksempel 

brukes affiliation mange steder for tilknytning.  

5 Sammenligning og kommentarer 
I denne seksjonen vil vi diskutere hva dataene vi presenterte i seksjon 3 har å si i praksis. Vi vil 

først drøfte holdningene organisasjonen har til wikien og hvordan den brukes. Vi vil deretter 

drøfte wikien som teknologi. Tilslutt vil vi drøfte samspillet mellom holdninger og teknologi. 

5.1: Holdninger om og bruk av wiki 

Hvor ofte en ansatt bruker wikien er varierende og det er vanskelig å identifisere hvorfor noen 

bruker wikien mens andre lar være.  OA og GL fortalte oss at de anså wikien som et veldig viktig 

arbeidsverktøy, men at det var få ansatte som brukte den aktivt. Fra spørreundersøkelsen ser vi at 

halvparten mener de bruker wikien ofte. Ny2 fortalte oss at han aktivt brukte dette verktøyet i 

hverdagen og virkelig så nytteverdien av det. Ny1 brukte også wikien tildels, men var ikke like 

entusiastisk i å beskrive nyttverdien. Wikien brukes altså oftere en ledelsen tror. Samtidig ser vi 

at halvparten av informantene i spørreundersøkelsen sier at de bruker wikien "noen ganger" eller 

"sjeldent". 

 

De ansatte får lite opplæring i å bruke eller oppdatere wikien. Dette kan være fordi at wikien er 

selvforklarende. Figur 7 viser derimot at 75 prosent av ansatte har hatt problemer med å finne 

informasjon i wikien. Dette bekreftes av vår gjennomgang av strukturen i wikiartiklene samt 

både Schwartz (2008) og Bruton (2002) sine påstander om hvor viktig det er å ha et strukturert 

og oppdatert innhold. 

 

Fra spørreundersøkelsen ser vi at de ansatte finner mye informasjon gjennom Google og 

universitetets nettsted. Dersom disse kildene hadde vært nok for å finne svar, så burde 

antakeligvis organisasjonen legge ned wikien. Ny2 sa at han brukte wiki ofte, så dette kan 

indikere at de ansatte ikke finner alt de trenger på internett.  

 

Sammenligner vi spørsmålet for hvor ofte de bruker wikien med hvor lenge en ansatt har jobbet 

finner vi ut at de som svarte “ofte” hadde jobbet i 1-2 år eller mindre. Dette kan vi tolke som at 
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jo ferskere man er i jobben, desto oftere bruker man wikien. Det finnes selvfølgelig unntak. En 

som svarte “noen ganger” hadde jobbet i førstelinje i under ett år. Det er altså et 

forbedringspotensiale for bruken av wiki, men det kan se ut som fokuset burde ligge mer på 

hvordan de mer erfarne ansatte bruker wikien fremfor de nyansatte. Dette er interessant i et 

opplæringsperspektiv, hvor lederne ser nytten og verdien, men ikke helt klarer å formidle det 

videre til sine ansatte.  

 

Alle intervjuobjektene var enige om at det var en lav terskel for å spørre andre i førstelinjen om 

hjelp. Dette underbygges av Bruton (2002) som i sin bok skriver at en wiki eller database aldri 

kan erstatte kunnskapen som ligger hos menneskene som bruker teknologien og at det derfor er 

helt naturlig å spørre andre ansatte. I seksjon 5.3 vil vi vise at dette er en faktor som påvirker 

hvordan wikien blir brukt. 

5.2: Kommentar til wiki som teknologi 

Gjennom vår observasjon ser vi at wikien har to mangler. Den trenger en tydeligere struktur for 

hvordan artikler skal bygges opp og gi bedre søkeresultater.   

 

Det er stor variasjon mellom hvordan artikler er strukturert. Dette kan være fordi hver artikkel 

må være individuelt tilpasset. Allikevel burde det være noen elementer som vi burde finne igjen. 

En artikkel burde være sekvensiell, forstålig, fullstendig, gi tilbakemeldinger og presis (Kaasbøll 

2013).  

 

I vedlegg 3 ser vi at sekvensen for hvordan du skal lese wiki-artikkelen “Aktiv student” er uklar. 

Artikkelen gir en kravsliste med punkter. På slutten av denne listen står det “For oppdatert info:” 

med link til en ny side. Når leseren ser dette kan personen bli usikker på om punktene som han 

nettopp har lest ikke lenger er oppdaterte. Han må deretter sammenlikne to artikler. Artikkelen er 

derimot god på andre punkter. Den gir tilbakemeldinger til leseren om hva det er personen burde 

se på skjermen. Dette er et godt eksempel på at tilbakemeldinger blir brukt. 

 

Artiklene er forstålige, men ikke optimale. Hyppig bruk av domenespesifikke ord gjør artiklene 

vanskelige å lese. Slike ord kan bidra til at en artikkel er mye mer presis, men dersom dette kan 

unngås, så er dette en fordel.  Uklarheten forsterkes ved at det brukes forskjellige ord som har 
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samme betydning. Når disse ordene ikke defineres tydelig i en artikkel eller har henvisninger til 

en annen definisjon, så er det uklart om en artikkel er fullstendig.  

 

Søkeresultatatene gir ikke de artiklene som en søker leter etter. Vi tror at dette skyldes døde 

linker og svakt søkesystem. 

 

Som nevnt i seksjon 4.3.4 forekommer en del døde linker på wiki-sidene. På innholdssidene 

finner man instruksjoner for problemer man har som ansatt i førstelinje. Når nesten hver tiende 

link er død er sjansen stor for å treffe en slik link. Dette kan virke negativt for brukeropplevelsen 

til de ansatte. 

 

Et godt resultat fra søkemotoren er avhengige av gode søkeord. Alternativt trengs det et godt 

strukturert sidekart på nettstedet. I spørreundersøkelsen svarer 75 prosent at de ”ofte” eller ”noen 

ganger”  ikke finner det de søker etter i wikien. Majoriteten av disse forteller at informasjonen 

ikke ble funnet fordi den var ”lagret på en ulogisk plass” eller at ”de ikke viste søkeordene”. 

Domenespesifikke ord kan gjøre det vanskelig for en nyansatt å bruke de riktige ordene dersom 

disse ordene er de eneste som vil gi relevante treff. 

6 Evaluering av opplæringen 

I denne delen vil vi evaluere opplæringen av wiki, og hvilke faktorer som spiller inn når man 

skal lære seg og bruke wiki. Som nevnt under seksjon 3.4 har vi valg å fokusere på de to evalue-

ringsmetodene reaksjon og oppførsel, som anbefalt av Kirkpatrick (gjengitt i Kaasbøll, 2013). 

Reaksjon (reaction) er her en evalueringsmetode som fokuserer på de ansattes mening om opplæ-

ringen av wiki. Oppførsel (behaviour) er her en evalueringsmetode som fokuserer på bruk av 

wikien etter at opplæringen er ferdig og når de ansatte er ute i jobb (Kaasbøll, 2013).  

6.1 Reaksjon 

Flere av dem vi intervjuet mente at det burde vært større fokus på opplæringen av wiki. Siden 

ledelsen ikke har lagt vekt på å lære bort wikien i det hele tatt, var det heller ikke mye de nyan-

satte mente om opplæringen, bortsett fra at den var for kort. Ny2 og OA mente at det burde vært 

lagt større vekt på opplæringen, selv om mye kunne læres på egenhånd. 
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Som vi ser i Figur 6 lærte de fleste wikien på egenhånd. De som fikk opplæring fikk kun en kort 

muntlig innføring i wiki, hva den var og hva den ble brukt til.  

Siden det ikke var mye fokus på opplæringen av wiki fra ledernes side, antar vi at de trodde de 

nyansatte var læringsorienterte personer som best lærte systemer på egenhånd. Læringsorienterte 

personer lærer lettest ved å eksplorere. Dette gir en sterk læringskompetanse (Kaasbøll, 2013). 

Ledelsen kunne også ha antatt at de nyansatte var avanserte brukere. Avanserte brukere eksperi-

menterer mye og tester grenser for software (Kaasbøll, 2013). Grunnen til at ledelsen kanskje har 

antatt dette er fordi de fleste som ble ansatt i førstelinje studerer IT, og er kjent med å lære seg 

nye datasystemer.  

 

Til tross for at bruk av wikien som hjelpeverktøy kan læres uten ekstern hjelp, er det ingen selv-

følge at de nyansatte faktisk går inn for dette. Når det ikke er noen test i etterkant på om man har 

lært wikien, kan dette for noen virke demotiverende. Motivasjon er en stor faktor som spiller inn 

når man skal lære IT-systemer (Kaasbøll, 2013). Faktorer som spiller inn på læring av IT vil vi 

snakke mer om senere i evalueringen. 

6.2 Oppførsel 

Som vist i seksjon 5, er det store individuelle forskjeller på hvor mye de ansatte benytter wikien. 

Dette kan vi tro har sammenheng med hvor lite ressurser som ble brukt på opplæringen. Dette 

gjør at det er opp til hver enkelt ansatt hvor mye tid han vil bruke på å lære wikien. 

 

Selv om læringsorienterte personer har evnen til å eksplorere, kan de velge å ikke gjøre det. 

Dette gjelder spesielt når målet i seg selv bare er læring uten andre mål (Kaasbøll, 2013). 

Technology Acceptance Model er en teori om informasjonssystemer som modellerer hvordan 

brukere kommer til å akseptere og bruke en teknologi. Denne modellen argumenterer for at 

brukerne må forstå nytten av systemet for at de skal lære seg systemet (Kaasbøll, 2013). Å forstå 

nytteverdien av en teknologi er en veldig sterk faktor for om man bruker et system eller ikke 

(Kaasbøll, 2013). Hvis den nyansatte ikke forstår nytteverdien av wikien, vil han heller ikke ha 

motivasjon til å lære den eller bruke den.  
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Til tross for at ressursbruken for opplærngstilbudet for bruk av wiki er minimal, har fortsatt alle 

de ansatte prøvd å sette seg inn i wikien og bruke den. Dette viser at opplæring ikke er den eneste 

faktoren for at de lærer å bruke wiki.  

6.3 Påvirkende faktorer for læring 

Nedenfor har vi listet opp fire faktorer som kan påvirke læringen av wiki: tilgjengelig teknologi, 

terminologi, motivasjon for læring og kolleger. Som gruppelærer i INF3280 anbefaler, har vi tatt 

utgangspunkt i disse faktorene. 

6.3.1 Tilgjengelig teknologi 

Med tilgjengelig teknologi mener vi i hvor stor grad teknologien er tilgjengelig og åpen for bruk. 

Som ansatt i førstelinje kan man få tilgang på wikien overalt. Det eneste kriteriet er at man må 

logge inn på en PC med brukernavn og passord. Hvis den ansatte ønsker, kan vedkommende sitte 

både hjemme og på jobb for å utforske wikien. Dette er altså en faktor som er til fordel for 

læringen.  

6.3.2 Terminologi 

Terminologi er i wikien ord og uttrykk som er typiske for organisasjonen (Store Norske 

Leksikon, 2007). Når designere utvikler en term for en funksjonalitet vil bare to av ti bruke den 

samme termen (Kaasbøll, 2013). Dette kan være en stor utfordring for systemer som er 

temabasert, slik som wikien. Som vi vet, kan wikien være uoversiktlig og inkonsekvent i 

begrepsbruk og struktur. Dette kan gjøre det vanskelig for den nyansatte å vite hvor han skal lete. 

Det kan også være vanskelig å vite om man har funnet riktig informasjon i wikien når man ikke 

er helt sikker på hva uttrykkene betyr. Vanskelig terminologi kan svekke motivasjon for bruk og 

læring av wiki til noen ansatte, spesielt de som er nye og ikke vet om alle uttrykkene som nevnes 

i wikien.  

6.3.3 Motivasjon for læring 

Motivasjon for læring er det samme som drivkraften bak en handling (Store Norske Leksikon, 

2007). Dette er en særdeles viktig faktor for læring (Kaasbøll, 2013). Hvor motiverte de ansatte 

er for å lære wikien, har derfor en stor innvirkning på hvor mye de lærer.  

 

Det har vært litt blandede tilbakemeldinger på hvor motivert de ansatte var til å lære seg wikien. 

Ny2 begynte for eksempel å lære seg wikien med en gang og har brukt den mye, mens Ny1 ikke 
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hadde like stort behov. Ny1 spurte heller andre om det han lurte på eller benyttet seg av chatten. 

Vi kan tolke dette som at Ny2 var motivert for å lære wikien, mens Ny1 ikke var like motivert 

for læring, og brukte heller ikke wikien i like stor grad som Ny2.  

6.3.4 Kolleger 

Som vi har sett tidligere er det vanlig å spørre andre kolleger om hjelp hvis det dukker opp et 

problem. Kolleger med erfaring i wiki kan hjelpe de nyansatte med å lære å bruke verktøyet på 

en god måte. Hvis man bruker eksterne ressurser i tillegg til å eksplorere og eksperimentere selv, 

vil man få en optimal læring (Kaasbøll, 2013). Den proksimale utviklingssonen til Lev Vygotzky 

viser det samme (Tetzchner, 2001):  

 

 

Figur 13: Den proksimale utviklingssone 
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7 Forslag til forbedring  
Vi vil i denne seksjonen presentere noen forslag som kanskje vil gjøre opplæring og bruk av wiki 

bedre enn den er i dag. 

 

7.1 Forbedre motivasjon for bruk av wiki 

For at de nyansatte skal vite hva slags verktøy som er nyttige å bruke, bør OA tydeliggjøre dette. 

Wiki bør fremstilles som det viktigste verktøyet for problemløsning, og gode argumentasjoner 

må ligge til grunn for at de nyansatte skal se nytteverdien med å lære den. Som nevnt tidligere 

kan Technology Acceptance Model brukes for å se hvor nyttig de ansatte synes wikien er 

(Kaasbøll, 2013). Vi mener følgende faktorer fra denne modellen kan forbedres for å øke 

motivasjonen for bruk av wikien: 

- opplevd nytteverdi  

- opplevd brukervennlighet 

- sosial innflytelse  

Vi vil i resten av denne seksjonen redegjøre for momenter vi mener kan være med å forbedre 

disse faktorene. 

7.1.2 Oppdatering: forbedre opplevd nytteverdi 

For å forbedre den opplevde nytteverdien til wikien, er det viktig at wikien oppdateres ved behov 

(Schwartz, 2008). Dette kan enten gjøres av de ansatte eller av noen i ledelsen. Siden 

opplæringsansvarlig har lært opp mange nyansatte, antar vi at han har tilegnet seg en viss 

pedagogisk kompetanse. Siden han har både IT- og pedagogisk kompetanse anser vi han som en 

superbruker (Kaasbøll, 2013). Opplæringsansvarlig har kompetanse til å skrive i wikien både 

sånn at informasjonen blir riktig og pedagogisk forståelig. Dersom opplæringsanvarlig ikke har 

tid, så må ansatte gjøre arbeidet, men de mangler opplæring i pedagogikk. I Schwartz (2008)  sin 

artikkel står det om fordeler og ulemper ved bruk av wiki i IT-organisasjoner. Schwartz mener at 

oppdatering av wiki er en heltidsjobb, så vi anbefaler at de ansatte burde få i oppgave å helt eller 

delevis vedlikeholde wikien.  

7.1.3 Flere søkeord: forbedre opplevd brukervennlighet og nytteverdi 

Terminologi er som vi vet en stor utfordring når det gjelder brukervennlighet i wikien. 

Nytteverdien kan bli svekket på grunn av de vanskelige søkeordene man ikke nødvendigvis 
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forstår. Når de ansatte bruker wikien er det fordi de leter etter en spesifikk løsning på et problem. 

Derfor er det essensielt at wikien er lett å søke i (Nilsen, 2000). Hvis søket i wikien skal bli 

bedre, kan de “tagge” flere ord til den brukte termen for en bestemt side. På denne måten kan 

flere ansatte finne siden de leter etter, selv om de ikke bruker den riktige termen som søkeord 

(Kaasbøll, 2013).  

7.1.4 Bevisstgjøre ansatte på nyttige verktøy: forbedre sosial innflytelse 

Det må også være klarhet i at det er lov å bruke andre hjelpemidler hvis man ikke finner det man 

leter etter i wiki. I Figur 14, som vises under, er disse hjelpemidlene markert med gul hake.  

 

Hvis den nyansatte trenger å spørre en kollega, bør den hjelpende kollegaen vise hvordan dette 

problemet kunne blitt løst på wiki. På denne måten lærer den nyansatte hvordan wikien blir brukt 

på en god måte, og samtidig vite hvordan problemet kan løses på wiki ved en senere anledning. 

Dette kan være en god måte å forbedre den sosiale påvirkningen fra kolleger. 

 
Figur 14: Viser hva slags hjelpemidler det er anbefalt at de nyansatte bruker. 

 

7.2 Forbedre opplæring av wiki 

Det kan det lønne seg å ha noen kurs på hvordan man søker på wikien og gjennomgang på 

hvordan wikien er bygget opp i henhold til Bruton (2002) sine anbefalinger. På denne måten kan 

de ansatte få en bedre forståelse for wikien og bruk av den. For at de nyansatte skal forstå 

viktigheten av å kunne wiki, kan også OA lage noen oppgaver som skal løses med wiki som 

hjelpeverktøy. Ved behov for hjelp kan OA stille som tilgjengelig veileder. 
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8 Avslutning 
Prosjektet viser at wikien ikke er vanskelig å lære for de nyansatte ved førstelinje, men at bruken 

av wiki ikke er så stor som den burde vært. Mye av grunnen til dette er fordi wikien er vanskelig 

å søke i og de ansatte finner ikke det de søker etter. Dette svekker motivasjonen for bruk. Når de 

ansatte istedet kan spørre hverandre om hjelp, blir wiki nedprioritert.  

 

Ved opplæring av wiki bør opplæringsansavarlig optimalisere tilgjengelig teknologi, terminologi 

og motivasjon for læring. Hvis wiki skal bli brukt i større grad, må opplevd nytteverdi  og 

brukervennlighet forbedres. Samtidig må sosial innflytelse vektlegges for at de ansatte kan 

påvirke hverandre til å bruke wikien. 
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10 Vedlegg  

10.1 Vedlegg 1: figurer 

 

 
Figur 1 Viser hvordan informasjonsflyten er i organisasjonen 

 

 

 
Figur 2 Viser hvilke hjelpemidler de ansatte bruker for å løse problemer 

 

 

 

 
Figur 3 Viser at 75 prosent jobbet i 1-2 år eller mindre 
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Figur 4 Viser hvor ofte de ansatte bruker wiki på jobb. 

 

 

 

 

 
Figur 5 Viser hvor nyttig de ansatte mener wikien er. 

 

 

 

 

 
Figur 6 Viser hvordan de ansatte har lært seg å bruke wikien. 
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Figur 7 Viser hvor ofte de ansatte ikke finner det de leter etter på wikien 

 

 

 

 

 
Figur 8 Viser hvorfor de ansatte ikke finner det de leter etter. 
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Figur 9 Viser hvordan de ansatte prioriterer de ulike verktøyene. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10 Viser fordelingen mellom innholdssider og kategorisider 
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Figur 11.1 Oppdateringsfrekvens for innholdssidene 

 

 
Figur 11.2 Viser oppdateringsfrekvensen for kategorisidene. 
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Figur 12 Viser fordelingen mellom aktive og døde linker 

 

 

 

 
Figur 13 Den proksimale utviklingssone 

 

 

 

 
Figur 14 Viser hva slags hjelpemidler det er anbefalt at de nyansatte bruker. 
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10.2 Vedlegg 2: intervjuguider 

Intervjuguide, gruppeleder 
● Arbeidsplass, rolle, arbeidsdag 

○ Hva er din stilling? Hva er din viktigste opppgave? 

○ Hvor lenge har du jobbet her? Hva er bakgrunnen din? 

○ Hvor lang erfaring har du med opplæring?  
 

● Opplæring 

○ Opplæringssituasjonen - kan du fortelle om hovedstegene for hvordan dere lærer opp en ny an-
satt? 

 Hvem lærer opp de nyansatte?  

 Indivudelt, i par, grupper? 

 Får de utdelt noen form for treningsmateriale?  

 Bruker dere ulike typer treningsmateriale for ulike deler av opplæringen? (f.eks: hvis 
noen skal lære hvordan man lager referanseliste i Word, bruker dere instruction sheets el-
ler video, eller får man direkte opplæring av en person etc.?) 

 

○ Hvilket nivå er det typisk på de nyansatte dere lærer opp? (IT) Er alle på samme nivå? Hvordan 
identifiserer dere hvilket nivå vedkommende er på? 

 Påvirker nivået opplæringen? 
 

○ Vi har kikket på veilederheftet deres, kan du si litt om hvordan dere bruker dette? (Hvem, når? 

Hovedformål?) 

 Har alle lest denne? Kan man den utenat, liksom, eller fungerer den mer som et opp-
slagsverk? Lærer dere folk hvordan de skal bruke den (søkeord)? Har du noen formening 
om folk bruker denne aktivt?  

 Hvilke deler av den er mest relevant for å utvikle IT-komeptanse? 
 

○ Hvordan brukes opplæringsplanen? (gi den til ham) 

 

○ Har dere noen fast rutine for opplæringen eller kommer det an på personen som skal læres opp? (-
>Hvordan tar dere høyde for at folk kanskje lærer på ulike måter? Evt. læringsvansker?)  

 

○ Har dere som fast mål etter opplæringen at man skal kunne det og det, eller tenker dere at det er 

greit at folk lærer litt på sikt?  

 Hvordan er terskelen for å spørre andre? Spør man da opplæringsansvarlig, eller henven-
der man seg til kolleger? Oppfordrer dere til dette?  

 

○ Har dere superbrukere i Houston? 

 Hva gjør de? Har de bestemte oppgaver?  

 Hvordan blir man superbruker? Hvilken opplæring får de? 
 

● Evaluering 

○ Når dere har gjennomført et treningsopplegg, hvordan vet dere at personen har lært det han skal 
lære? Kartlegger dere den ansattes nivå?  

 Noen form for test? 

○ Er det noen form for kursing i ettertid?  

○ Spør dere de som læres opp hva de synes om opplæringen? (ref. kapittel 10, pensum, les mer om 
dette) 
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Intervjuguide, opplæringsansvarlig 

 

 Arbeidsplass, rolle, arbeidsdag 
o Hva er din stilling? Hva er din viktigste opppgave? 
o Hvor lenge har du jobbet her? Hva er bakgrunnen din? 
o Hvor lang erfaring har du med opplæring?  

 

 Opplæringsperiode: 

o Kan du fortelle oss om hvordan opplæringen blir gjennomført? (hele greia) 
o Kan du fortelle oss om hvordan opplæringsperioden blir gjennomført? (de 3 første) 
o Hva er dine oppgaver i opplæringsperioden? 

o Når holdes kursene? Holdes de under oppl.per./etter oppl.per./gjennom en lengre periode? 

o Kan du fortelle litt om kursene som holdes? 

o Hva menes med et emne?  Et kurs har et emne 

o Når blir caser jobbet med som en del av opplæringen? 

o Er det noen andre opplæringstilbud til de ansatte under opplæringsperioden enn de vi har 
nevnt? 

 

 I arbeid: 
o Når blir den ansatte satt ut i jobb? Under/etter oppl.per.? 

o Hvordan er chatteprogrammet deres ment å brukes i jobbsammenheng? (fortell om dette hjel-
peverktøyet) 

o Trengs det opplæring i bruk av dette? 

o Hva slags spm blir typisk stilt i chatterommene? 

o Hvem svarer på spørsmålene? 

o Er det noe annet du har lyst til å fortelle oss om arbeidssituasjonen til den nyansatte  som gjør at 
vi best mulig kan sette oss inn i arbeidsprosessene? 

 

 Wiki: 

o Kan du fortelle om hvordan en nyansatt lærer å bruke wikien? 

o Er det opplæringstilbud/egen læring? 

o Kan du fortelle om rutinene for å gjøre et søk på wikien? 

o Er det en bestemt måte å søke på, eller kan det gjøres på flere måter? 

o Kan du fortelle om en case der noe av spm kan svares av første linje og resten må sendes videre? 

o Når er det greit å sende spm videre? 

o Hvor lenge pleier man å jobbe med et spm før man må sende det videre? (uten å finne et svar) 
o Kan du fortelle om linje en, to og tre? Hva kjennetegner hver enkelt linje? 

o Hender det at man må bruke andre kilder enn Wikien for å finne svaret på spm?  
o Er det noe opplæring i hvordan man legger ut ny info på Wikien? 

o Er det noe mer du ønsker å fortelle om Wikien? 

 

 Individuell opplæring: 
o Hvordan kan du sjekke at den nyansatte kan det han/hun skal ha lært? 

o Kan du gi noen konkrete eksempler på hvordan dere har gjort noen individuelle tilpasninger i 
forhold til individuell opplæring? 

 

 



37 

 

 

Intervjuguide, nyansatt 1 

 

 Arbeidsplass, rolle, arbeidsdag 
o Hva er din stilling? Hva er din viktigste opppgave? 
o Hvor lenge har du jobbet her? Hva er bakgrunnen din? 

 

 Opplæringsperiode: 
o Kan du fortelle oss om hvordan opplæringen blir gjennomført? (hele greia) 
o Kan du fortelle oss om hvordan opplæringsperioden blir gjennomført? (de 3 første) 
o Hva synes du om denne opplæringen? 

o Hvor komplekst syns du USIT-systemet er å jobbe med? 
o Hvordan har du blitt lært opp i dette systemet? 
o Hvordan synes du koblingene mellom systemene er i USIT? (Lett/vanskelig å forstå?) 
o Føler du at du har oversikt over USIT-organisasjonen?(alle de forskjellige avdelingene) 
o Hvis du har et mer komplekst IT problem, vet du da hvilken USIT IT-avdeling du skal 

henvende deg til? 
o Bruk av case i opplæring: 

 Hva gjør dere i caser? 

 Hva lærer du av casene? 

 Brukes dette mye i opplæringen?  
o Kurs: 

 Hvilke kurs har du hatt? 

 Hva lærer du på kurs som du ikke har i den generelle opplæringen på Houston? 

 Hvor relevant har kursene vært for jobben du skal gjøre? 

 Hvor godt husker du det dere har gått gjennom i kursene? 

 Hvordan er et typisk kurs bygget opp? (kun presentasjon? bruk av eksempler? 
aktiv deltagelse? oppgaver? tester på slutten?) 

 Får dere noen skriv e.l. som dere kan bruke i jobben i ettertid? 
 

 

 I arbeid: 
o Hvor forberedt følte du deg da du ble satt ut i arbeid?  
o Hva følte du at du kunne? 
o Følte du at du ikke hadde kontroll på / hva syntes du var vanskeligst? Brå overgang?  
o Fikk du noen henvendelser du var usikker på hvordan du skulle håndtere? Hvordan gikk 

du frem da? 
o Opplever du at du er usikker på noe fortsatt? 
o Hvem henvender du deg til når du har spm? 
o Hvilke verktøy bruker du hvis du skal løse et problem og er usikker på fremgangsmåte? 
o Hvilket verktøy tror du er mest brukt av andre i en sånn sammenheng? 

 

 

 Chat som hjelpeverktøy: 
o I hvilken grad bruker du chatten? 
o Hvilket rom bruker du eventuelt? 
o Hvordan synes du det er å bruke chat som et hjelpemiddel? 

 I forhold til å spørre andre ansatte? 

 I forhold til å bruke Wiki? 
 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 Wiki: 
o Kan du fortelle om hvordan du lærte å bruke wikien? 

o Når fikk du opplæring i bruk av wiki? 

o Er det opplæringstilbud/egen læring? 

o Hvor mye tid vil du anslå at du har brukt på å sette deg inn i å bruke wikien som hjelpeverktøy? 

o I hvor stor grad bruker du wikien? 

o Hva bruker du den til? 

o Hvordan synes du den fungerer i bruk? 

o Er det en bestemt måte å søke på, eller kan det gjøres på flere måter? 

o Hender det at man må bruke andre kilder enn Wikien for å finne svaret på spm?  
o Er det noe opplæring i hvordan man legger ut ny info på Wikien? 

o Er det noe mer du ønsker å fortelle om Wikien?  

 

 Individuell opplæring: 
o Føler du at du har fått individuell opplæring, eller en mer generell opplæring?  

 Eksempel? 
o Skulle du ønske at opplæringen var mer individuelt tilpasset, eller er det bra slik det er i 

dag? 
o Noe annet ved opplæringen du skulle ønske var annerledes? Noe du vil ha mer av? 

Mindre av? 
o Hvilke fremtidige forventninger/ønsker til videre opplæring i Houston? 
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Intervjuguide, nyansatt 2 

 
 Arbeidsplass, rolle, arbeidsdag 

o Hva er din stilling? Hva er din viktigste opppgave? 
o Hvor lenge har du jobbet her? Hva er bakgrunnen din? 

 

 Opplæringsperiode: 
o Kan du fortelle oss om hvordan opplæringen blir gjennomført? (hele greia) 
o Kan du fortelle oss om hvordan opplæringsperioden blir gjennomført? (de 3 første) 
o Hva synes du om denne opplæringen? 

o Hvor komplekst syns du USIT-systemet er å jobbe med? 
o Hvordan har du blitt lært opp i dette systemet? 
o Hvordan synes du koblingene mellom systemene er i USIT? (Lett/vanskelig å forstå?) 
o Føler du at du har oversikt over USIT-organisasjonen?(alle de forskjellige avdelingene) 
o Hvis du har et mer komplekst IT problem, vet du da hvilken USIT IT-avdeling du skal 

henvende deg til? 
o Bruk av case i opplæring: 

 Hva gjør dere i caser? 

 Hva lærer du av casene? 

 Brukes dette mye i opplæringen?  
o Kurs: 

 Hvilke kurs har du hatt? 

 Hva lærer du på kurs som du ikke har i den generelle opplæringen på Houston? 

 Hvor relevant har kursene vært for jobben du skal gjøre? 

 Hvor godt husker du det dere har gått gjennom i kursene? 

 Hvordan er et typisk kurs bygget opp? (kun presentasjon? bruk av eksempler? 
aktiv deltagelse? oppgaver? tester på slutten?) 

 Får dere noen skriv e.l. som dere kan bruke i jobben i ettertid? 
 

 

 I arbeid: 
o Hvor forberedt følte du deg da du ble satt ut i arbeid?  
o Hva følte du at du kunne? 
o Følte du at du ikke hadde kontroll på / hva syntes du var vanskeligst? Brå overgang?  
o Fikk du noen henvendelser du var usikker på hvordan du skulle håndtere? Hvordan gikk 

du frem da? 
o Opplever du at du er usikker på noe fortsatt? 
o Hvem henvender du deg til når du har spm? 
o Hvilke verktøy bruker du hvis du skal løse et problem og er usikker på fremgangsmåte? 
o Hvilket verktøy tror du er mest brukt av andre i en sånn sammenheng? 

 

 Chat som hjelpeverktøy: 
o I hvilken grad bruker du chatten? 
o Hvilket rom bruker du eventuelt? 
o Hvordan synes du det er å bruke chat som et hjelpemiddel? 

 I forhold til å spørre andre ansatte? 

 I forhold til å bruke Wiki? 
 

 Wiki: 
o Kan du fortelle om hvordan du lærte å bruke wikien? 

o Når fikk du opplæring i bruk av wiki? 

o Begynte du å bruke wikien som hjelpemiddel med en gang etter opplæringen? 

o Hvor mye tid vil du anslå at du har brukt på å sette deg inn i å bruke wikien som hjelpeverktøy? 

o I hvor stor grad bruker du wikien? 
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o Hva bruker du den til? 

o Hvordan synes du den fungerer i bruk? 
o Er det en bestemt måte å søke på, eller kan det gjøres på flere måter? 
o Hender det at man må bruke andre kilder enn Wikien for å finne svaret på spm?  
o Er det noe opplæring i hvordan man legger ut ny info på Wikien? 
o Har du noe inntrykk av hvor ofte wikien blir oppdatert? 
o Hvem er det som lager wikien? 
o Er det noe mer du ønsker å fortelle om Wikien?  

 

 Individuell opplæring: 
o Føler du at du har fått individuell opplæring, eller en mer generell opplæring?  

 Eksempel? 
o Skulle du ønske at opplæringen var mer individuelt tilpasset, eller er det bra slik det er i 

dag? 
o Noe annet ved opplæringen du skulle ønske var annerledes? Noe du vil ha mer av? 

Mindre av? 
o Hvilke fremtidige forventninger/ønsker til videre opplæring i Houston? 
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10.3 Vedlegg 3: skjermbilde 

 

 
Del 1 av 3 for skjermbilde “Aktiv student” 
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Del 2 av 3 for skjermbilde “Aktiv student” 

 
Del 3 av 3 for skjermbilde “Aktiv student” 

 


