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Ingen god infrastruktur for 
samhandling 

• ”Politiet har ikke muligheten i dag til å sende 

tekst, bilder eller kartopplysninger til patruljene. 

Alle disse forholdene er av sentral betydning for 

politiets evne til å kunne motta informasjon på 

stedet.”, s 333 i ”Rapport fra 22.juli-kommisjonen  

Knut H. Rolland 2012 
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• Nyansert bilde av 
virksomheten 
 

• Kultivere organisasjonens 
evne til kompetent 
improvisasjon 
 

• Desentralisert 
beslutningsmyndighet 



Tradisjonelle infrastrukturer i 
virksomheter  

• Fokus på å integrere og/eller bytte ut eksisterende 
komponenter og systemer med en felles 
informasjonsinfrastruktur 

 

• Fokus på bedre kontroll (økonomi, teknologi, folk) og 
strømlinjeforme arbeidsprosesser på tvers av store 
multinasjonale virksomheter 

 

 

 

Knut H. Rolland 2012 



En definisjon 

• “Information infrastructures can, as formative 
contexts, shape not only the work routines, but also 
the ways people look at practices, consider them 
“natural” and give them their overarching character of 
(..) necessity. Infrastructure becomes an essential 
factor shaping the taken-for-grantedness of 
organizational practices” (Ciborra and Hanseth 1998, 
p. 321-322).  

 

Knut H. Rolland 2012 



 

  Virksomhetens II er ofte et speilbilde av 
virksomhetens kultur og praksis som har 
utviklet seg over tid 
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Eksempel case: MCC 

 

• 6000 employees; 300 offices; 100 countries 

• Technical inspections (i.e. audits) on ships 
conducted by auditors located in local offices 

• The Global-Scale Information System (GSIS) 

• Developed over 6 years (1994 -> 2000), 1 
billion Nok 

• Framed as a success by management 

 





GSIS applications and common  
Work processes 

GSIS product model 

Common databases 
(SQL server + DOCULIVE) 

Underlying infrastructure 
(Win NT, TCP IP) 

Wide Area Network (WAN) 

Product model 

Local office Local office 

GSIS 
applications 

GSIS 
applications 

customer 

Web-based interface 

Arkitekturskisse 





“I know it’s not part of the official 
procedure – but we store all reports 
electronically anyway. We have 
developed an automatic document 
handling system that gives a report an 
index and stores it in a database. I think 
most regions use this or similar 
systems…”  



“This is a huge patchwork – there 
everything is connected to everything. 
Whenever someone tries to implement 
something new without looking at the 
whole picture we’ve to dig out the 
backups after a few days…” (Project 
manager) 



II i MCC 

• Sterke avhengigheter i arkitektur og installed 
base 
 

• Fokus på kontroll og rigorøse arbeidsprosesser 
 

• Fungerer ikke som en god plattform for 
samhandling 
 

• Gradvis overgang til mer fleksibel II og tilpasse 
arbeidsprosesser 
 
 
 



Intranettet som infrastruktur for 
samhandling 

• Ofte tett integrert med mange 
bakenforliggende systemer 

• Integrasjon av informasjon fra alle enheter på 
tvers i virksomheten 

• Ofte bygget rundt eksisterende 
kvalitetssystemer og prosedyrer 

• Strømlinjeforming av arbeidsprosesser på 
tvers 

Knut H. Rolland 2012 



Intranett passer kanskje best til forrige 
århundrets virksomheter? 

01.10.2012 16 
Knut H. Rolland 2012 



1. Konflikt mellom hva et tradisjonelt intranett 
typisk tilbyr og hva en kunnskapsintensiv 
virksomhet trenger.  

2. En voksende underskog av anvendelser av 
sosiale medier internt som ofte ikke er en 
offisiell kanal 

3. Økende kompleksitet i intranettene der alt og 
alle skal integreres – ”megaportaler”, som 
medfører mindre bruk og er dyre å endre   
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Mindre fokus på intranett og mer fokus på å forstå  
kunnskaps-intensivt arbeid og bruk av ”lettere” 
samhandlingsteknologi 

Knut H. Rolland 2012 



Et organisasjonsproblem? 

 

    

   ”Det er meningen at vi skal bruke det som 
ligger der av maler, men der har man ikke 
presset på for å få folk over…” (IT-ansatt)  
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Konflikt mellom intranett som konsept 
og kunnskaps-intensivt arbeid?  

    

  ”Her er det få andre enn kommunikasjons- 
avdelingen som bryr seg om intranettet… [Vi] 
andre følger med på Yammer” (Java-
programmerer) 
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Fem ”megatrender” for intranett 

• Intranettet er inngangsportalen for all 
informasjon, applikasjoner og tjenester en 
ansatt i en virksomhet trenger å forholde seg 
til  

• Intranettet blir mer teamorientert.  

• Intranettet tilbyr i økende grad muligheter for 
å bygge interne nettverk og finne informasjon 
om kolleger.  

• Intranettet tilbyr i økende grad muligheter for 
sanntidskommunikasjon med kolleger 

• Intranettet er i større grad uavhengig av 
geografisk sted, og kan anvendes hjemmefra 
og fra mobile enheter 
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Kilde: McConnell, J: ”Global intranet trends 2011”  
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Sosiale medier internt: en konkurrent 
til  det offisielle intranettet? 

 

    ”…in some organizations, the intranet may be 
losing momentum as collaborative and social 
media features are being implemented and end up 
competing with the intranet. There is an urgent 
need in many organizations to define new, global 
strategies for this expanding online workplace.” 
(McConnell, 2011: p.2) 
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Bruken av sosiale medier internt i virksomheter 
har noen spesifikke kjennetegn 
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Kilde: McConnell (2010) 
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Improvisation & Information Technology in 
Organizations (Claudio Ciborra, 1996) 

• ”Improvisation is situated performance 
where thinking and action seem to occur 
simultaneously and on the spur of the 
moment” (p. 3)  

• Teknologien må ikke være en hindring for 
slik improvisasjon, men en medhjelper og 
muliggjører 

 

• ”…improvisation in practice is a powerful 
means of increasing organizational 
innovation, learning and change” 
(Orslikowski, 2002) 
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Kompetent improvisasjon i MCC 

• Det var først når besiktelsesmennene var i 
stand til å improvisere at IT-løsningen fungerte 

• Besiktelsesmennene gjorde mindre endringer i 
malene for å kunne gi utfyllende beskrivelser og 
forklaringer til en kollega 

• Besiktelsesmennene brukte sine nettverk av 
kolleger for å hente inn tilleggsinformasjon når 
de stod fast i en problemstilling på en båt eller 
på kontoret 
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Intranett er typisk 
improvisasjonsfientlig 

• De støtter bare planlagte handlinger: timelister, 
reiseregninger, diverse ”oppskrifter” for 
hvordan arbeid skal utføres.  

• Enveis kommunikasjon – ikke dialog som er 
viktig for å kunne improvisere 

• Fokus på hva som skal gjøres i kjente og kjære 
situasjoner – ikke på hvordan man skal 
håndtere uventede hendelser 

• Kompleksiteten i IT-løsningene øker – fordi 
løsningene skal inneholde ”alt” og henge 
sammen med ”alt” 
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Kunnskap henger tett sammen med 
praksis (Orlikowski 2002) 

    ”Knowledgeability or knowing-in-practice 
is continually enacted through people’s 
everyday activity; it does not exist ”out 
there” (incorporated in external 
objects, routines, or systems) or ”in 
here” (inscribed in human brains, 
bodies, or communities). Rather, 
knowing is an ongoing social 
accomplishment, constituted and 
reconstituted in everyday practice.” (p. 
252) 
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Kunnskap i praksis i MCC 

• Besiktelsesmennene hadde ulike strategier 
alt etter hvilken situasjon de var oppe i, og 
hvilke kunder de hadde med å gjøre – fulgte 
aldri blindt ”beste praksis” 

• Besiktelsesmennene hadde typisk behov for 
å utdype og diskutere de ”riktige detaljene” 
for å unngå å bli misforstått.  

• ”Knowing the organization” viktig for å 
kunne utføre kompetente handlinger 
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Intranett: kunnskap er typisk 
forsøkt adskilt fra kontekst og 

praksis • Fokus på ”beste praksis” 

• Intranett deler typisk opp kunnskap i 
predefinerte kategorier 

• Mister nødvendige detaljer rundt et 
fenomen eller hendelse, fordi man fokuserer 
på å klassifisere fenomenet eller hendelsen 
ut i fra en predefinert taksonomi -  
”Shareability constraint” (Baron og 
Misovich) 
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   ”Du kan ikke skrive beste praksis på en 
kompleks problemstilling. Det er helt klart 
min mening at beste praksis type 
dokumenter stort sett er mislykka og 
ubrukbart.  

    …det er nesten umulig å skrive en beste 
praksis, for du skriver ut ifra et sett 
forutsetninger som kanskje ikke er gyldige.” 
      

  

 



Avgjørende å utføre ekstra arbeid for å gjøre 
informasjon brukelig på tvers 

• Generelt trekk at det utføres mye (ekstra) arbeid 
for å legge til rette for at andre besiktelsesmenn 
som har andre erfaringer, er oppe i andre 
situasjoner og har en litt annen faglig bakgrunn 
skal forstå 
 

• ”… the further information has to be able to 
circulate (i.e. the more different contexts it has to 
be usable in) the more work is required to 
disentangle the information from the context of 
its production” (Marc Berg og Els Goorman)    
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Intranett: antar ofte at alt er viktig for alle, 
eller predefinert personalisering 

 

• Ofte fokus på ”globale” nyheter noe som 
enten er uinteressant eller leses som en form 
for rekreasjon 

 

• Vanlig strategi for å motvirke dette er 
personalisering – men dette kan ha svært 
uheldige konsekvenser… 
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”The Filter Bubble – What the internet is hiding from 
you” (Eli Pariser, 2011) 

• Hva som filtreres bort er usynlig 
for den vanlige bruker 

• Google bruker minst 57 ulike 
parametre for å definere 
hvordan søkeresultatet ditt blir 
presentert. 

• Annet eksempel er Facebook 
newsfeed  

• ”But the rise of the filter bubble 
doesn’t just affect how we 
process news. It can also affect 
how we think” (s. 76) 
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Neppe bra for læring og gode dialoger!   

    

  ”Man slipper å bli overrasket, eller å skifte 
mening, i en slik verden. De eneste 
problemet er at folk flest tilslutt ikke har noe 
å snakke om, når de innimellom forlater 
boblen sin…” (Thomas Hylland Eriksen i 
kronikk i Dagsavisen 26.7.2011 
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Ekstra-arbeidet kan ikke overlates til ”usynlige” 
personaliseringsalgoritmer 

Knut H. Rolland 2012 



Viktig med sterke relasjoner for å 
bygge tillit 

• Systemet ble re-designet for å kunne vise hvem som 
hadde utført en bestemt besiktelse (informasjon som 
tidligere bare var tilgjengelig via omveier) 

• Kunnskap er i høy grad distribuert og vanskelig å si på 
forhånd hva som er relevant (Tsoukas, 1996) 

• Ekspertisen er lokal:  
– ”Decisions are made on the front line, and authority migrates to the people with the most 

expertise, regardless of their rank… [decisions] migrate around … in search of a person 
who has specific knowledge of the event” (Weick & Sutcliffe, 2007: p. 16) 

• Intranett: svake relasjoner 
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Behov for ”deling” 
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Eksempel: fra deling til 
hybridisering 

Hendelsesskjema for nedre Tilje og �re i I-segmentet

J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S ON D J F MA MJ J A S ON D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A

A-46 �re 2.7-2.9 Tilje 1.1 og 2.1 A-46

A-40 �re 2.5-2.9 A-40

A-43 T2 �re 2.1 - 2.6 SW -> PWRI A-43 T2

A-23 �re 2.6 - 2.11 Oppstart etter sandproduksjon

A-6 �re 1.17 - 2.7

A-16 �re 2.6 - 2.11

A-54 �re 2.8 - Tilje 2.4

A-56 �re 2.6 - 2.13

A-50 A

A-49 

2003Tid

Brænn

2001 20021997 1998 1999 2000

 

 Ikke bare å sende dokumenter til hverandre eller lese 
hverandres tekst 

 Sammensetter informasjon fra ulike kilder tilhørende 
ulike fagretninger 

 Viktig å se kildene – viktig å være med på diskusjonen.  

 Prosessen bak dokumentet like viktig som dokumentet 

 



Konklusjon 

   Infrastrukturer for samhandling feiler 
om man tenker som om det var 
tradisjonelle infrastrukturer i 
tradisjonelle organisasjoner.  

  Viktig med fokus på fleksibilitet, både 
teknisk og organisatorisk. 
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Slik samhandling er lagspill, ikke 
stafett 
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”SAMHANDLING: Den høgste formen 
for samarbeid, der samarbeidet 
kommer innenfra, gjerne fra hjertet, 
der individene ikke må men vil nå et 
felles mål” 

Nils Arne Eggen 



Eksempel #2  
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Tilgjengelighet og kompabilitet 
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Hvorfor bruker du Yammer? 
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Muliggjørende mekanismer for 
spredning av Yammer i Steria 

• Faggrupper anvender Yammer på daglig basis i sitt arbeid (Java, samhandling, infrastruktur 
mfl.)   

• Fasilitator som ønsker nye velkommen 

• Inkludert i introduksjonskurs for nyansatte 

• Brukes aktivt av ledelsen til å gi rose innsatsen til medarbeidere, informasjon om tilbud, etc. 

• Deling uavhengig av formell organisering. Passer godt for kunnskaps-intensiv virksomhet, 
da man på forhånd ikke kan si hvem man bør dele med/hvem bør kontakte.  

• Informasjonen kommer fra den lokale ”eksperten” – ikke abstrahert, tygd og omskrevet av 
en sentral enhet 

• Tilgjengelig. Trenger kun internettilkobling -> passer godt til geografisk distribuert og mobil 
virksomhet. Ikke passord, koder etc. : desktop, web, iphone, ipad … 

• Lav kompleksitet– ikke tett koblet med andre systemer 

• Bygger på eksisterende nettverk (som allerede har sterke relasjoner seg i mellom og 
dermed høy tillit -> lav barriere for å bidra). 

• Utvide via brobyggere (som har mange sterke relasjoner på tvers i organisasjonen) 
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A/B Testing og Yammer sin strategi 

 

• Yammer bygger løsningen dynamisk basert på 
brukernes bruk av ulik funksjonalitet 

 

• Tester alltid ulike typer funksjonalitet for noen 
brukergrupper før man bestemmer videre 
utvikling 

 



KONKLUSJONER 



Skifte i type infrastrukturer 

• Økt fokus på operativ samhandling som i liten 
grad kan beskrives som arbeidsprosesser 

• Enkle løsninger som lett kan kobles til 
eksisterende løsninger og som kan 
konfigureres av sluttbrukere 

• Økt fokus på type samhandling som Yammer 
og applikasjoner for mobil, mindre fokus på 
tradisjonelle intranett og 
saksbehandlingssystemer 

 

 

 



 

• Samhandlings infrastrukturer basert på 
mikrobloggingstjenester, direktemeldinger, 
profiler og god søkefunksjonalitet er fleksible 
og enkle løsninger som ikke påvirkes mye av 
installert base av fagsystemer, databaser og 
eksisterende intranett. 

• Slike infrastrukturer krever heller ikke 
omfattende organisering eller teknisk 
utvikling 

• Bedre tilpasset dagens organisasjoner og 
kunnskapsintensivt arbeid  
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Utfordring #1 – Expectation failure 

 

    

  ” De som liker Facebook synes ikke det er likt 
nok – og det som ikke liker Facebook synes 
det ligner for mye” (bruker i en offentlig 
virksomhet) 
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Utfordring #2: Konkurranse mellom 
ulike infrastrukturer  

    

   ”Her er det få andre enn kommunikasjons- 
avdelingen som bryr seg om intranettet… [Vi] 
andre følger med på Yammer” (Java-
programmerer) 
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Utfordring #3: Utfordrer maktbalansen  

• Eksempel: Etablering av en wiki for vokabular brukt i en stor offentlig 
virksomhet 

• Hvert innlegg måte skrives inn av en faglig ”kvalitetssikrer” noe som 
førte til at wikien ikke ble så ofte oppdatert, og dermed ikke brukt 

• Veldig rigorøse retningslinjer for bruk undergraver alle fordelene 
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