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• Bruk og brukere 

– Fra et individuelt til et kollektivt perspektiv – brukeren 

som deltaker i en organisasjon (gruppe, felleskap)

• Informasjonsinfrastrukturer som sosio-tekniske, 

heterogene og som felles ressurser (‘shared’)

• Artikler:
– Gasser: ”The Integration of Computing and Routine Work”

– Grisot: “Ordningslogikker i informasjonspraksiser – en case fra 

hjertetransplantasjon»

– Vikkelsø: ”Subtle Redistribution of Work, Attention and Risks”
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Dagens fokus:



Plan for dagen:

1. Noen begreper fra organisasjonsteori

2. IKT som understøttende verktøy

3. Eksempel/case

4. IKT som trigger for transformasjon
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NOEN BEGREPER FRA 

ORGANISASJONSTEORI

Del 1
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Hva er organisasjon?

• J. Galbraith: «Organization Design» (1977):

– ”organization is that ’something’ which distinguishes

any collection of 50 individuals in Kennedy 

International Airport from the 50 individuals comprising

a football team in the National Football league”

• Når oppgaven blir for stor for en person

– ’Arrangement’ for å oppnå felles mål ved hjelp av felles 

innsats
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Henry Mintzberg: The Structuring of 

Organizations (1979): 

• ”Every organized human activity… gives rise to 

two fundamental and opposing requirements: 

the division of labor into various tasks to be 

performed and the coordination of these tasks to 

accomplish the activity. 

• The structure of the organization can be defined

simply as the sum total of the ways in which it 

divides its labor into distinct tasks and then

achieve coordination among them.”
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Kollektiv handling/samarbeid

Internasjonalt

Nasjonalt

Sektor

Organisasjon

Gruppe/team

Person
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Koordineringsmekanismer

• Gjensidig tilpasning

• Direkte styring

• Standardisering av 

– arbeidsoppgaver / prosesser 

– resultater

– kunnskaper og ferdigheter

– normer
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Koordinering av kollektivt arbeid

• Håndtere avhengigheter mellom aktiviteter

• Thompson: ”Organizations in Action” (1967):

– ”In a situation of interdependence, concerted

action comes about through coordination, and if

there are different types of interdependencies, we

should expect to find different devices for 

achieving coordination”

• Pooled interdependencies

• Sequential interdependencies

• Reciprocal interdependencies
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Eksempel fra kursprosjektet til

Doreen, Kjell Martin, Lars, 

Michelle, Tina og Thanh



Gruppe-diskusjon

• Case: prosjektgruppe (f.eks. i INF3290)

– Beskriv hvordan man kan gjennomføre en 

arbeidsdeling 

– Hva slags koordinering vil denne arbeidsdelingen 

kreve?

– Hvilken type avhengigheter vil det være? Hvordan 

kan de håndteres?
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IKT SOM «UNDERSTØTTENDE 

VERKTØY»

Del 2
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• Da IT-teknologi ‘møtte’ arbeid:

– Computation: Utføre arbeidskrevende beregninger 
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• Da IT-teknologi ‘møtte’ arbeid:

– Computation: Utføre arbeidskrevende beregninger 

– Automatisering: styre (produksjons)-maskiner (CNC)
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• Da IT-teknologi ‘møtte’ arbeid:

– Computation: Utføre arbeidskrevende beregninger 

– Automatisering: styre (produksjons)-maskiner (CNC)

– Digitalisere saksbehandling/Kontorstøtte
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• Da IT-teknologi ‘møtte’ arbeid:

– Computation: Utføre arbeidskrevende beregninger 

– Automatisering: styre (produksjons)-maskiner (CNC)

– Digitalisere saksbehandling/Kontorstøtte

– Samhandlings- og kommunikasjonsstøtte
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• Da IT-teknologi ‘møtte’ arbeid:

– Computation: Utføre arbeidskrevende beregninger 

– Automatisering: styre (produksjons)-maskiner (CNC)

– Digitalisere saksbehandling/Kontorstøtte

– Samhandlings- og kommunikasjonsstøtte

– Organisasjoner som er «født digitale»
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IKT som arbeidsverktøy

• Les Gasser (1986) 
”The Integration of 
Computing and 
Routine Work”

• Han studerte: 
– ”.. how computing fit 

into the work 
ecology within the 
organizations”

– Hva gjør brukerne 
egentlig med IT-
systemene?
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IBM 5150 (fra 1981)



Noen begreper om arbeid (Forts. Gasser)

27

– Oppgave (Task) 

• Har et mål/formål, utføres av bestemte personer/grupper, som 

har tilgang til bestemte ressurser, skjer på et bestemt sted til 

en bestemt tid  (work situation, tabell 1)

– Oppgavekjede (Task chain) 

• En sekvensiell organisering av oppgavene 

– Produksjons-’nettverk’ (Production lattice)

• et komplekst, koordinert system av overlappende/kryssende 

oppgavelinjer 

• Eksempel: MRP system (Material requirements planning)



• Primærarbeid

– Det man egentlig skal få gjort

• Sammenføynings-arbeid (articulation work)

– Ting man må ordne for å få gjort det man skal ha 

gjort…
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• «Legenes pasientrettede tid har ifølge en 

undersøkelse av Legeforeningen falt fra 60 

% til om lag 42 % de siste 15 årene. 

Forklaringene på dette kan bl.a. være økte 

rapporterings- og dokumentasjonskrav, mer 

attestering, lite brukervennlige IKT-løsninger 

og en nedgang i antallet administrativt 

ansatte»
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«IKT i spesialisthelsetjenesten i Norge. Investeringer og styring» 

(McKinsey på oppdrag for Legeforeningen, 2015)



Eksempel: dokumentasjon 
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Historie fra Marc Berg and Els Goorman: 

"The contextual nature of medical information." 

International journal of medical informatics 56.1 (1999): 51-60.

Primære informasjonsbehov: 

dokumentasjon for å gi helsehjelp

Sekundære informasjonsbehov: 

dokumentasjon for juridiske hensyn,

for ledelsen eller forskere osv.

Source: Wikimedia, by calleamanecer, CC attribution Share-alike 3.0



Gruppe-diskusjon

• Analyser din student-hverdag ved å bruke 

begrepene:

– Oppgave, oppgavekjeder, og –nettverk

– Primær- og sammenføyningsarbeid
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ET SOSIOTEKNISK BLIKK PÅ 

IKT OG ARBEID – ET CASE

Del 3
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Hvordan studere dette?

• Etnografiske studier av arbeid, som underlag 

for design

– Sosioteknisk systemteori

– Computer-Supported Collaborative Work

– Soft Systems Methodology

– mfl. (se kapittel av Aanestad og Olaussen)

• Skaper «rike bilder» som fanger opp ulikhet, 

og muliheter for spenninger og konflikt

– («Rike bilder» kommer fra Soft Systems 

Methdology, ref. Checkland)
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From: https://systemspractitioner.com/tools-and-techniques/

https://systemspractitioner.com/tools-and-techniques/
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From: http://systems.open.ac.uk/materials/T552/pages/rich/richAppendix.html

http://systems.open.ac.uk/materials/T552/pages/rich/richAppendix.html
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The Health Information Systems Programme (HISP)

Eksempel: Pasientoppfølging i Tanzania

www.hisp.uio.no og www.dhis2.org

http://www.hisp.uio.no/
http://www.dhis2.org/
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Case: HIV-positive gravide 

kvinner som skal følges opp

av helsevesenet
PMTCT = ”Prevention of

Mother-To-Child 

Transmission”

Nima Shidende (PhD-

student fra Tanzania)



Papirbasert informasjonssystem
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Informasjonsverktøy

• Myndighetene vil ha:

– Kunnskap om sykdoms-situasjonen og om hva 

helsetjenesten oppnår

– Anonyme data, aggregert, (for å gjøre statistiske analyser)

• De distribuerer ulike verktøy:

– Tally sheets/tick sheets (papirskjema)

– Register (en eller flere pr. avdeling) 

– Pasientkort m.m.

• .. og krever regelmessig rapportering

– For eksempel pr måned, standardisert format
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Informasjonsverktøy – for hvem?

• Myndighetene

– Vil ha rapporter om sykdoms-situasjonen og om hva 

helsetjenesten oppnår.

– Anonyme data, aggregert, statistiske analyser

• Helsearbeiderne

– Trenger informasjon om situasjonen til den enkelte pasient

– Trenger ekstra informasjon når pasienten ikke følger 

’prosedyren’ og de trenger å følge opp aktivt

• Eksempel på at det finnes ulike ”logikker” og 

interesser

– Se også Grisot: Ordningslogikker
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Hvordan brukes IT? (forts. Gasser)

• «Avvikende» bruk (del 4.2-4.4)
– Fitting

• Endre arbeid eller databruk for at det skal ’passe sammen’

– Augmenting

• Utføre ekstraarbeid

– Working around

• Bruke systemer på måter som ikke var meningen, eller 
unngå å bruke systemet helt (lage «skygge-systemer»)



IKT SOM «TRIGGER» FOR 

TRANSFORMASJON

Del 4
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”It is time to stop paving the cow paths”

Business Process Reengineering



IKT er mer enn bare et «verktøy»

• … også en transformerende kraft

– Arbeidsoppgaver forsvinner, nye kommer til, 

innholdet endres

– Nye oppgaver, oppgavekjeder, og nye 

avhengigheter mellom dem

– Behov for flere eller færre ansatte

– Behov for nye kunnskaper og ferdigheter

– Mulighet for helt nye varer og tjenester, 

tjenestemodeller, distribusjonskanaler osv.
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• Signe Vikkelsø (CBS):
– Subtle Redistribution of Work, 

Attention and Risks: Electronic Patient 
Records and Organizational 
Consequences

• Om hvordan arbeidspraksisen 
endret seg da EPJ (elektronisk 
pasientjournal) ble innført på et 
dansk sykehus

• Eksempel på analyse basert på 
etnografi

• Viser at det ikke bare er snakk om 
«forbedring» (eller forverring), men 
transformasjon



Prosess-orientering

• BPR hadde to ‘budskap’:

– Det radikale bruddet med status quo

– Fra funksjons- til prosess-orientering

• Eksempler: 

– Kundereise

– Pasientforløp

• Grisot: Ordningslogikker
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Oppsummering Grisot (2010):

• Case: hjertetransplantasjon  

– eksempel på komplekse, tverrfaglige, ekspertbaserte 

arbeidspraksiser på tvers av organisasjoner

– Hvordan skapes, brukes, og deles informasjon?

• Informasjon og arbeid:

– Informasjonsarbeid: skape, samle, lagre, hente, dele

• Organisasjon: mange brukere, ulike behov.

– Informasjonsinfrastrukturene må gjenspeile dette 

mangfoldet (multiplicity) og heterogeniteten

• Ikke bare en, men flere ulike «ordningslogikker» som 

spiller sammen
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Oppsummering: 

IKT, arbeid, organisasjon
• IKT inngår i mange oppgavekjeder og produksjons-nettverk

• Disse er organisert ut fra ulike ordningslogikker (som håndterer 

ulik informasjon for ulike formål)

• Endringsprosesser er ikke enkle; gjennom å endre 

komponenter i dette nettverket,  «forstyrres» den etablerte 

balanser, kan skape både ønskede og uønskede effekter 

– Evaluering/gevinstmåling bør være åpen for å fange opp 

dette 

• Informasjonsinfrastrukturer er sosio-tekniske, 

heterogene og felles ressurser (‘shared’)
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