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Sammendrag i

Sammendrag

Denne studien handler om Departementenes servicesenter sin IKT-avdeling (DSS IKT) og 

deres implementering av Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Jeg har 

undersøkt hvordan organisasjonskulturen og organisasjonsstrukturen har blitt påvirket av å ta i 

bruk ITIL som rammeverk for IKT-drift. ITIL er et prosessrammeverkt som er basert på det 

som kalles beste praksiser for IKT-drift, der disse praksisene beskriver hvordan en avdeling 

bør driftes på best mulig måte.

Problemstillingen har blitt undersøkt ved en casestudie, der både dokumentanalyse, intervju 

og spørreskjemaundersøkelse har blitt tatt i bruk. I relasjon til spørreskjemaundersøkelsen ble 

utvalget på 42 respondenter delt i to grupper, der den ene gruppen bestod av personer som 

koblet sin egen stilling opp til en eller flere av ITIL-prosessene, høyfokusgruppen. Den andre 

gruppen, lavfokusgruppen, kan ikke sies å ha samme tette kobling til rammeverket. 

Studien har vist at ITIL har påvirket både organisasjonsstrukturen og organisasjonskulturen i 

avdelingen. Hva gjelder organisasjonsstruktur har ITIL kommet inn i den formelle strukturen 

via stillingsbeskrivelsene. Koblingen er her tydeligere for personer i høyfokusgruppen. Dette 

har også gitt tydeligere definerte stillinger og større overensstemmelse mellom 

stillingsbeskrivelse og faktisk virkelighet enn i lavfokusgruppen. Videre er det meget få som 

mener at stillingen ikke har noe med ITIL å gjøre, samtidig som alle mener at en eller flere av 

ITIL-prosessene påvirker deres arbeidshverdag. Dette viser at ITIL har en effekt på alles 

arbeidshverdag på en eller anen måte uansett hvor tett de jobber med rammeverket. Videre har 

vi sett at ITIL har gitt et ekstra beslutningsledd i forbindelse med Endringsprosessen; 

Endringsråd. Vi har også sett at brukerstøtteverktøyet avdelingen bruker er basert på ITIL og 

at dette verktøyet nå styrer mer av arbeidshverdagen deres og har blitt viktigere for å ta 

kontakt med andre. I forhold til de aktiviteter og oppgaver avdelingen gjennomfører ser vi at 

det har skjedd en økning i frekvensen av visse aktiviteter, der flere av disse er relatert til 

Endringsprosessen.

Et hovedfunn relatert til organisasjonskultur, er at implementering av ITIL har representert en 

byråkratisering ved å øke antall rutiner og prosedyrer som må tas hensyn til i det daglige 

arbeidet. Dette er en felles tendens for hele avdelingen. Disse nye ITIL-rutinene har siden gitt 
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forskjellig effekt for høyfokusgruppen og lavfokusgruppen. Studien viser videre at ITIL, 

spesielt for høyfokusgruppen, har medført forandringer i kulturen i retning av at den er blitt 

mer resultatorientert og samarbeidende. Resultatorienteringen viser seg også i økt fokus på 

brukeren, at de oppfatter seg noe mer kvalitetsbevisste og at det er et noe økt fokus på 

hvordan en kan forbedre seg. Her er det igjen en sterkere tendens i høyfokusgruppen. I 

forhold til økningen i samarbeid, har dette for høyfokusgruppen også medført at det er blitt 

tydeligere for de hvordan egne arbeidsoppgaver henger sammen med andres oppgaver og en 

økt erkjennelse av at eget arbeid kan påvirke andre. 

Selv om studien viser at ITIL i stor grad påvirker organisasjonsstrukturen og 

organisasjonskulturen for alle i organisasjonen, er tendensen gjennomgående at effekten av 

ITIL er tydeligere hos høyfokusgruppen som kobler egen stilling opp til en eller flere 

spesifikke ITIL-prosesser. En annen grunn til dette utover den tette koblingen til ITIL-

prosessene, er at funn tyder på at høyfokusgruppen i større grad enn lavfokusgruppen har klart 

å gjøre ITIL til sitt «sensemaking device». Dette innebærer at de i større grad en 

lavfokusgruppen lar ITIL veilede forståelse for situasjoner, hvilke handlinger som er 

foretrukket, andres handlinger og hendelser i organisasjonen. Den språklige endringen ITIL 

har medført har i denne sammenheng også vært viktig for forandring i forståelse av 

«brukerstøtteverdenen». 
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Forord

Denne studien har tatt en utrolig stor del av mitt liv det siste året. Det har vært spennende, 
utfordrende, tidkrevende, utviklende og iblant vanskelig, men nå er jeg kommet i mål. Studien 
er det jeg som står for, men det hadde ikke gått uten hjelp og støtte. Derfor kjenner jeg først 
og fremst på en enorm takknemlighet til venner og kjente og vil bruke plassen her til å takke. 

Først og fremst takk til veiledere Lars Groth og Svein Hovde. Dere har utfylt hverandre på en 
god måte, ved deres ulike bakgrunn og erfaring. Takk for tid, oppmuntring og svar på 
spørsmål under hele prosessen og spesielt i innspurten.

At denne studien ble en realitet skal Ivar Gammelmo og Petter Møller ha en takk for. Takk for 
at dere var interesserte i prosjektet, åpnet organisasjonen deres for meg og gjorde det hele 
mulig. Takk til Ingvild Djupvik for svar på store og små spørsmål underveis, som min 
kontaktperson i organisasjonen. Det var godt å kunne sjekke om jeg hadde forstått 
organisasjonen og fakta rett. I tillegg var du alltid veldig positiv og rask til å svare. Deretter 
vil jeg rette min takk til alle i DSS IKT som har bidratt med tid, enten ved å la seg bli 
intervjuet, ved å svare på spørreskjemaundersøkelsen eller kanskje begge deler?! Takk for 
engasjement. Jeg håper dere også har synes dette har vært litt spennende. Dere er mange flotte 
mennesker, så jeg ønsker dere masse lykke til med arbeidet videre i avdelingen. 

Takk til Pappa og Mamma for å virkelig ha støttet meg hele tiden. Pappa, du har virkelig 
bidratt ved å lese, kommentere og høre på mine utfordringer fra dag en. Mamma, takk for all 
omsorg og støtte du har vist og for at du er interessert i det jeg driver med. Jeg håper dere vet 
at jeg er takknemlig for mer enn det jeg får plass til på disse linjene!

Mine medstudenter, dere vet hvem dere er, jeg er umåtelig takknemlig for at det er akkurat 
DERE jeg har hatt dette året sammen med. Det har vært så mye hyggeligere å være sammen 
om de samme utfordringene og ikke minst alle felleslunsjene. Gleder meg til fortsettelsen med 
TOOL-klubb! 

Takk til Jan Erik Olsen for innspill og ITIL-erfaringer. Takk Tor Arnfinn Kleven for at du tok 
deg tid til å hjelpe meg til å gripe fatt i det statistiske materialet.

Takk Rudi for gjennomlesning av oppgaven på et relativt tidlig stadie og for de gode 
analytiske ferdighetene som du brukte på grundige kommentarer til meg. Jørund, Kristoffer 
og Stian dere fortjener også en takk for å ha lest og språkvasket noen sider hver. Jeg er veldig 
takknemlig for deres tid og kommentarer til forbedring. 

Takk til Øyvind og Ingjerd i kollektivet, dere er herlige å bo sammen med og det har vært 
godt å ha dere å komme hjem til etter lange og slitsomme dager på skolen.

Takk til Tante Ingunn som helt plutselig gav meg en gave: hjemmestrikkede pulsvarmere! 
Disse har jeg brukt MYE det siste året og har vært til stor hjelp for mine skrivehender. 

Jeg har også vært takknemlig for åpen kildekode-fellesskapet, gratis programvare og 
nettskyen, ved hjelp av dette har jeg funnet mange gode tekniske løsninger i løpet av året. 

TAKK. 

Med vennlig hilsen Silje Hauge
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Innledning 1

1 Innledning

1.1 Bakgrunn for studien

De fleste har en eller annen gang hatt behov for å få hjelp til å løse ulike utfordringer med PC-

en eller annet teknisk utstyr og av den grunn etterspurt teknisk brukerstøtte. Måten denne 

brukerstøtten blir utført på, hvor raskt det er mulig å få hjelp og om det skjer på måten en 

forventer er viktige aspekter for brukere. Brukerstøtte er, utover det å hjelpe enkeltpersoner, 

viktig for organisasjoner med utstrakt IT-bruk. Slike organisasjoner har et behov for at alt av 

hardware, IT-systemer og applikasjoner fungerer som det skal for at brukere skal kunne utføre 

sine primære arbeidsoppgaver. Brukerstøtte blir derfor viktig for organisasjoner som helhet 

fordi dette handler om å tilrettelegge for best mulige arbeidsforhold. Det jeg skal se nærmere 

på i denne studien er et bestemt perspektiv på hvordan en kan utføre brukerstøtte. Dette 

perspektivet kalles IT Service Management og er blitt mer og mer populært når det gjelder 

hvordan brukerstøtte skal utføres (Iden 2008:333). Bakgrunnen for utviklingen av IT Service 

Management-perspektivet var at fokus på service og selve utføringen av brukerstøtte var 

mangelfull i forhold det sterke fokuset på de teknologiske aspektene (OGC 2007:3). IT 

Service Management vektlegger en tilnærming til drift som fokuserer på IT-tjenester, kunder, 

avtaler for Tjenestenivå (Service Level Agreements - SLA) og «beste praksis» prosesser for å 

håndtere de daglige aktivitetene i en IT-avdeling (Iden 2008:333). Innenfor dette perspektivet 

finnes det flere forskjellige rammeverk, blant annet Control Objectives for Information and 

related Technology (COBIT), The British Standard 15000, The ISO 20000:2005 standard, 

Microsoft Operations Framework (MOF), HP ITSM og IT Infrasturcture Library (ITIL) (Iden 

2008:333). Ifølge Iden (2008) og OGC (2007) er ITIL kanskje det mest kjente og aksepterte 

IT Service Management-rammeverket i verden. Spesielt interessant er det at ITIL i økende 

grad brukes i offentlig sektor i Europa (Tan mfl. 2007:1061). I denne sammenheng er det 

generelt etterspurt mer forskning på IT Service Management og spesielt ITIL (Potgieter, 

Botha, og Lew 2005:160). ITIL er derfor det rammeverket på brukerstøtte som det fokuseres 

på i denne oppgaven. 

Ifølge Tan mfl. (2007:1061), er ITIL-rammeverket et sett av omfattende og sammenhengende 

publikasjoner som gir deskriptiv veiledning på IT Service Management. ITIL ble opprinnelig 

utviklet av Central Computer and Telecommunications Agency, en etat tilknyttet britisk 
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Innledning 2

statsadministrasjon. Denne etaten fikk på 1980-tallet i oppgave å fremme effektiv og 

kostnadseffektiv IT-drift innen statsadministrasjonens IT-driftsentre der dette resulterte i 

opprettelsen av ITIL. Siden har rammeverket stadig blitt utviklet og finnes nå i tredje versjon 

(ITSMF International 2008). Etaten som nå administrerer ITIL er Office of Government 

Commerce (OGC) og det er denne etaten som står for de offisielle ITIL-publikasjonene. Som 

en referansemodell på prosesser, prøver ITIL å fange opp karakteristikker som er vanlige ved 

mange selskaper innen IT-sektoren (Iden 2008:334). Derfor kalles rammeverket også et sett 

«beste praksiser» fordi rammeverket består av anerkjente og dokumenterte aktiviteter eller 

prosesser som med et vellykket resultat har blitt benyttet av flere organisasjoner (ITSMF 

2010). I følge OGC (2007:4-6) som har utviklet ITIL, kan man med utgangspunkt i 

rammeverket klare å skape en god strategi for hvordan brukerstøtte bør utføres. Dette handler 

blant annet om at man skal definere utførerens kvalitet fra brukerens ståsted. Der et poeng er 

at tjenestene brukerstøtteavdelingen leverer skal være konsistente og målbare og bør utføres 

ved en systematisk bruk av praksiser innenfor Tjenesteledelse. ITIL-rammeverket presenterer 

konkrete fremgangsmåter for å kunne få til dette. 

ITIL-rammeverket blir i større og større utstrekning blir implementert i IT-avdelinger rundt 

om i verden. Med noen få unntak, er det i følge Iden (2008:334) likevel lite akademisk 

litteratur som undersøker karakteristikker ved ITIL, hvordan ITIL blir implementert i 

organisasjoner og effekten og konsekvensene ved å ta i bruk er slikt rammeverk. Denne 

masteroppgaven er dermed et bidrag til å undersøke hvordan en implementering av ITIL 

påvirker en organisasjon. 

1.1.1 Tema for oppgaven 

Tema for denne masteroppgaven er hvordan et rammeverk for IKT-drift påvirker 

organisasjonskulturen og organisasjonsstrukturen i Departementenes servicesenter 

informasjons- og kommunikasjonsteknologiavdeling (DSS IKT). Denne IKT-avdelingen er en 

del av norsk statsadministrasjon, underlagt Fornyings, administrasjons og kirkedepartementet. 

Avdelingen gir i dag brukerstøtte til 13 forskjellige departementer. Tidligere ble brukerstøtten 

til disse departementene gitt via små, lokale avdelinger, men i 2006 begynte en 

omstillingsprosess der de 13 ulike departementenes IKT-avdeling ble slått sammen til en stor 

IKT-avdeling. Samtidig som dette pågikk innførte de ITIL som rammeverket for sin IKT-

drift. Omstillingsprosessen med sentralisering av IKT-tjenestene har derfor vært omfattende 
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og har påvirket på mange plan. Det jeg ønsket å se nærmere på er hvordan ITIL som en effekt 

av å bli implementert i DSS IKT har påvirket organisasjonskulturen og 

organisasjonsstrukturen i avdelingen. 

Omstillingsprosesser berører gjerne flere fagfelt, og er interessante på mange måter. Derfor 

inneholder denne oppgaven spesielt et sosiologisk og informatikkperspektiv. Et sosiologisk 

perspektiv fordi det i dette fagfeltet finnes mye forskning på organisasjonkultur og 

organisasjonsstruktur. Et informatikkperspektiv fordi ITIL er et rammeverk som sier noe om 

hvordan en brukerstøtteavdeling bør fungere og fordi ITIL peker på teknologiske aspekter ved 

en organisasjon. En kan si at denne studien har et organisatorisk fokus på et viktig IKT-tema. 

1.2 Problemstilling

Prosessrammeverket ITIL inneholder prinsipper og metoder for hvordan utføre brukerstøtte, i 

tillegg til forslag for hvordan en kan strukturere organisasjonen for å tilpasse seg til bruk av 

rammeverket (OGC 2007). Mange sier derfor at når en implementerer ITIL medfører det en 

kulturendring i organisasjonen, uten at de i særlig grad spesifiserer hva eller hvordan (Iden og 

Langeland 2010; Hirth og Melander 2010; Langeland 2009; Cater-Steel, Tan, og Toleman 

2009). Om det er slik som mange hevder, at å innføre et prosessrammeverk medfører en 

endring i organisasjonskultur, er det et behov for generelt å øke kunnskapen omkring denne 

sammenhengen (Vindegg og Iden 2007:168). Derfor er det rimelig å anta at innføringen av 

ITIL i DSS IKT kan ha påvirket både deres organisasjonsstruktur og organisasjonskultur og 

det er dette jeg ønsker å undersøke.

Problemstillingen er følgende: 

Hvordan har organisasjonsstruktur og organisasjonskultur innad i en avdeling 

innenfor IKT-drift i norsk statsadministrasjon blitt påvirket av å ta i bruk ITIL som 

rammeverk for drift?

Dette vil bli studert ved hjelp av en casestudie. For å skape nødvendig forståelse for casen er 

det viktig å skjønne hvordan situasjonen var før ITIL ble implementert, i tillegg til hvordan 

omstillingsprosessen foregikk. Nåværende organisering til DSS IKT har også relevans og vil 

bli undersøkt ved å se nærmere på hvilke deler av det omfattende rammeverket som har blitt 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?



Innledning 4

implementert og hvilke av disse som påvirker avdelingen mest. Dette danner endel av casens 

kontekst og er relevant å vite om for å kunne svare på hvilken påvirkning ITIL har gitt 

organisasjonskulturen og strukturen i DSS IKT, se figur 1.1. Denne casestudien består av 

både dokumentstudier, intervjuer og spørreskjemaundersøkelse, som gjør det mulig å se på 

casen fra flere forskjellige sider. 

1.3 Oppgavens oppbygning

Vi har nettopp gått igjennom bakgrunnen for oppgaven, oppgavens tema og problemstilling er 

blitt presentert. I det neste kapittelet presenteres casen som skal bli studert, avdelingen DSS 

IKT. Her vil deres arbeidsoppgaver, nåværende organisasjonsstruktur og noe av konteksten 

denne avdelingen inngår i vil bli presentert. I tillegg vil de viktigste ITIL-prosessene for DSS 

IKT bli beskrevet. For å undersøke casen og svare på problemstilling er det blitt valgt ut en 

metodologi og noen utvalgte metoder, disse vil bli presentert og diskutert i kapittel tre. 
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Deretter følger det i kapittel fire en presentasjon av teoritradisjonen denne oppgaven befinner 

seg innenfor. Videre vil organisasjonskultur og strukturbegrepet bli presentert og drøftet. Her 

vil også annen relevant litteratur bli presentert. Deretter går vi over til de funn som ble gjort 

relatert til problemstillingen. Disse vil bli presentert og drøftet temavis i kapittel fem. 

Strukturen i dette kapittelet tilsvarer figur 1.1. Først skal vi ta for oss situasjonen før 2006. 

Etter dette følger en presentasjon av hvordan selve omstillingsprosessen har foregått. Deretter 

vil ulike funn relatert til hvordan ITIL har kommet inn i avdelingen, hvilken kjennskap 

utvalget har til rammeverket og hvilke deler av organisasjonen de mener ITIL påvirker mest 

bli drøftet. Så belyses ulike sider ved nåsituasjonen i avdelingen før de forandringer 

avdelingen har opplevd som en følge av at ITIL vil bli presentert og diskutert. Her vil vi først 

ta for oss organisasjonsstruktur og deretter organisasjonsstruktur. I det siste kapittelet, kapittel 

seks, vil konklusjonen bli presentert og forslag til videre studier gitt. 
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2 Presentasjon av casen

2.1 DSS IKT

I dag er DSS IKT en avdeling som er tilknyttet Departementenes servicesenter (DSS) som er 

underlagt Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Avdelingen DSS IKT 

har ansvaret for alle IKT-løsninger i 13 departementer, og en rekke sentrale IKT-løsninger for 

de andre departementene og noen virksomheter slik som Regjeringsadvokaten. Dette utgjør 

nær 2500 brukere ute i departementene og 450 brukere i alle avdelingene under DSS, i tillegg 

vil en del av tjenestene ytes til alle 18 departementer (Alterhaug 2007:3). Tjenestene til 

avdelingen omfatter:

• Sentrale nett-tjenester og felles internett-aksess

• Lokale IKT-løsninger i 13 departement

• Telefon- og teletjenester

• Drift av tjenermaskiner og databaser

• E-post og gruppevare

• Fjernaksess

• Kabel-TV

• Katalogtjenester

• Elektronisk saksbehandlingssystem (Departementenes servicesenter 2011a).

Avdelingen har drøyt 103 ansatte som er fordelt på åtte seksjoner: Brukerstøtte (IBS), 

Departementsstøtte (DES), Driftsstøtte (DSØ), Prosjekt (PRT), Nett og tele (NET), 

Fagapplikasjoner (FAG) Standard plattform (STP) og Teknisk arkitektur (TEA). Disse 

seksjonene er i all hovedsak inndelt etter funksjon og type arbeidsoppgaver (jmf. Figur 2.1). 
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Selv mener DSS IKT at de er en matriseorganisasjon, men det er riktigere å si at det har en 

skiftende matrisestruktur. Hadde de hatt en fast matrisestruktur ville avdelingen ha hatt en fast 

toveis autoritetstruktur, slik at flere enheter eller ledere er gjort likeverdig ansvarlig for de 

samme avgjørelsene (Mintzberg 1991:338-339). Det er derfor riktigere å si at strukturen 

inneholder elementer fra linjeorganisering, prosjektorganisering og prosessorganisering som 

gjør at de ansatte tidvis jobber både i prosjekter og med linjeoppgaver. Med linjeorganisering 

menes de faste oppgaver de ansatte utfører i den seksjonen de er ansatt i der de har en tydelig 

kobling opp til nærmeste leder. Prosjektorganisering sees her på som gjennomføring av 

tverrfaglige oppgaver av engangskarakter, der oppgaven har klart definerte mål, ressurser, 

budsjett og milepæler (Alterhaug 2007:14). Det er ansatte i PRT som har ansvar for 

prosjektene og de henter inn ressurser fra de andre seksjonene etter behov. Dette gjør at 

mange av de ansatte er koblet opp mot både linjeoppgaver og et eller flere prosjekter på en og 

samme tid og fordeler sin arbeidstid mellom disse ulike rollene. I tillegg har organisasjonen 

etter innføring av ITIL også fått mer prosessorganisering, da ITIL er et prosessrammeverk. 
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2.1.1 Operativ Akse 

Brukerstøtte – IBS

IBS består av 22 ansatte, der de fleste er saksbehandlere som behandler ulike saker som 

brukerne trenger hjelp med. IBS er den seksjonen som blir kontaktet av brukere da disse er det 

eneste og sentrale kontaktpunktet for alle brukerne til departementene de har ansvar for. 

Seksjonen er derfor «Single Point Of Contact», noe som tilsier at alle brukere kun skal 

henvende seg her når de får ulike IKT-utfordringer (informanter). IBS skal håndtere ulike 

typer henvendelser som for eksempel feilmeldinger, Endringsønsker, Henvendelser om 

assistanse og bestillinger. Det er seksjonen IBS som har hovedansvar for overfor brukerne til 

å ta ansvar og følge opp at henvendelsene blir håndtert, gi status for fremdriften av arbeidet til 

brukeren og eventuelt intensivere håndtering av henvendelser som trenger prioritet eller som 

tar for lang tid (Alterhaug 2007:17). Her er det slik at de henvendelsene som kan håndteres 

raskt normalt skal bli utført innenfor brukersenteret, mens oppgaver som er utenfor de 

områder IBS har ansvar for, blir sendt videre til andre relevante seksjoner i organisasjonen 

gjennom ITIL-prosessen Hendelsesstyring som vil bli nærmere forklart i kapittel 2.5.2. 

Departementsstøtte – DES

DES består av fem ansatte og er tettest knyttet opp til ITIL-prosessene Styring av servicenivå 

(Service Level Management -SLM) og Tjenestestyring (Service Level Agreement - SLA). 

Styring av servicenivå innbefatter å håndtere samarbeidet mellom DSS IKT og 

departementene/brukermiljøene, der aktivitetene omfatter inngåelse av kontrakt for 

servicenivå, rapportere og drøfte om servicenivået som er avtalt blir oppnådd, i tillegg til å 

reforhandle servicenivå ved behov (Alterhaug 2007 :18). Med servicenivå menes både hvilke 

tjenester som skal leveres og hvilke premisser de skal leveres under, som for eksempel 

maksimal nedetid på internett, hvor lang tid en har til å løse ulike henvendelser og så videre. 

De som er involvert i denne prosessen har også ansvar for å involvere og koordinere relevante 

interne funksjoner og leverandører i de nevnte aktivitetene. Den andre nevnte prosessen 

seksjonen har ansvar for, tjenestestyring, handler om å håndtere et helhetlig planleggings- og 

oppfølgingsansvar for en tjeneste (Alterhaug 2007:18). Dette innebærer et ansvar for 

anvendelse, utbredelse og betaling for tjenester, lage mål og strategi for videreutvikling, 

definere omfang og krav i forhold til tekniske forutsetninger og andre interne forutsetninger 

hos seksjonene NET, FAG, STP som ligger til grunn for de ulike sluttbrukertjenestene. De 
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ITIL-prosessene som DES er knyttet opp til setter dermed et fokus på hvilken kvalitet 

tjenestene en leverer faktisk skal ha, selv om ITIL ikke konkretiserer hvordan dette skal gjøres 

i detalj. 

Driftstøtte – DSØ

DSØ består nå av tre ansatte (per 5.april 2011), mens det var fem ansatte da datainnsamlingen 

foregikk. Alle i denne seksjonen har et operativt lederansvar ved å ha ansvar for noen utvalgte 

ITIL-prosesser. De prosessene denne seksjonen har mest for er Endringsprosessen, 

Problemprosessen og Konfigurasjonsstyringsprosessen. Prosesslederne har ansvar for at deres 

prosess går som den skal operativt og at den videreutvikles og forbedres kontinuerlig. Disse 

prosessene vil bli forklart i kapittel 2.5.2. 

Prosjekt – PRT

I PRT jobber 13 ansatte. Åtte av disse er prosjektledere, fire personer jobber med drift av 

felles saksbehandlingssystem i departementene, i tillegg til en seksjonsleder. PRT er den 

avdelingen som er minst tilknyttet de ulike ITIL-prosessene. Da denne avdelingen jobber stort 

sett med andre prosjekter og yter relevante tjenester til departementene innenfor 

prosjektledelse og bistår også ved utviklingsprosesser i departementene. Oppgavene kan være 

overordnet planlegging, koordinering, operativ ledelse, økonomistyring og oppfølging av 

prosjektene for å sikre at de når sine mål (Alterhaug 2007:20). 

2.1.2 Aksen for basistjenester og teknisk arkitektur

Denne aksen i matrisen innehar fire seksjoner med ulike tekniske ansvarsområder. Her er tre 

seksjoner knyttet opp mot å levere basistjenester, mens en seksjon jobber med den tekniske 

arkitekturen. 

Nett og Tele – NET, Fagapplikasjoner – FAG, Standard plattform – STP 

Arbeidsoppgavene som et disse tre seksjonene har ansvaret for sees på som basistjenester. 
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Med dette menes et sett med grunnleggende tjenester som understøtter de tjenestene som 

leveres til sluttbrukerne (Alterhaug 2007:20-21). Dette kan for eksempel være at internett og 

ulike saksbehandlingsløsninger fungerer. Disse grunnleggende tjenestene skal fungere på en 

slik måte at sluttbrukertjenestene kan holde det kvalitetsnivået som er avtalt gjennom 

Tjenesteavtalene (jmf. 2.2). NET har ansvar for internett, alt av nettbaserte løsninger og ulike 

telefontjenester og har 14 ansatte. FAG består av 15 ansatte som jobber med alt av 

fagapplikasjoner og ulike typer programvare som er i drift. STP har 18 ansatte, der disse 

jobber med drift og videreutvikling av all serverdrift. I tillegg til drift og tilpasning av den 

kontorstøtteløsningen alle brukere i de 13 departementene DSS IKT har ansvar for, benytter 

seg av daglig. I disse tre seksjonene jobber medarbeiderne i stor grad med operative prosesser, 

for eksempel en hendelse som blir sendt fra IBS eller det å gjennomføre Endringer. Helt 

konkret har de ansvar for daglig proaktiv og reaktiv overvåking av status til systemene de 

bruker og gi teknisk support ved å bistå Hendelsesprosessen, Problemprosessen og 

Endringsprosessen for å løse avvik og finne løsninger på saker (Alterhaug 2007:21). Disse 

prosessene blir forklart nærmere i kapittel 2.5.2. I tillegg kan de ansatte i disse tre seksjonene 

jobbe med ulike oppgaver i prosjektene som PRT har ansvar for. 

Teknisk arkitektur - TEA

Denne seksjonen består av 10 medarbeidere som skal yte relevante tjenester til 

departementene innenfor arkitektur/teknologi for å kunne bistå ved utviklingsprosesser i 

departementene. Det disse jobber med er den tekniske basisen for alle andre systemer i 

organisasjonen. En av ITIL-prosessene de er koblet opp mot, Teknisk arkitektur, skal definere 

og vedlikeholde sentrale retningslinjer for hvordan man skal tenke og videreutvikle de 

tekniske løsningene i DSS IKT. Hovedaktivitetene der er å støtte og følge opp bruk av 

arkitekturen i Endringsprosesser og sikre en helhetlig tankegang for gode arkitektoniske 

løsninger (Alterhaug 2007:22). I tillegg er det et ønske at standarder skal ligge til grunn for 

fellesløsninger i departementene. Derfor har denne seksjonen også har ansvar for å utarbeide 

standardforslag som går godt inn i den tekniske arkitekturen som er definert for DSS. 

2.2 De viktigste ITIL-prosessene i DSS IKT

ITIL har som nevnt bidratt til prosessorientering i avdelingen, der prosesser skal være 
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avdelingens sentrale verktøy for å få jevnt høy kvalitet og forutsigbare resultater (Alterhaug 

2007:29). Et mål med å innføre ITIL å klare å kontinuerlig øke tjenesteleverandørens evne til 

å analysere egne tjenester og stadig forbedre dem slik at tjenestene både forblir stabile og til å 

stole på samtidig som de kan tilpasses til det beste for kundene uten at det går utover 

kvaliteten. OGC (2007:5) mener at de med ITIL har klart å utvikle robuste prinsipper, 

metoder og verktøy. I dette inngår det forslag til roller og ansvar i forhold til de ulike ITIL-

prosessene. I tillegg presenterer rammeverket aktiviteter for hvordan utføre prosessene på en 

best mulig måte, hvilke koblinger som finnes mellom de ulike prosessene og skisserer 

hvordan prosessene kan bli implementert på en god måte. Rammeverket er dermed 

omfattende og sier noe om både organisasjonsstruktur og aktiviteter i en organisasjon. 

ITIL-prosessene i DSS IKT har i større eller mindre grad blitt definert gjennom beskrivelsen 

av prosessene fra ITIL-rammeverket. Her er det viktig å være klar over at prosess ikke er et 

enstydig ord, men at de ulike ITIL-prosessene har en ulik betydning og hensikt i tillegg til 

ulike begreper knyttet til seg. ITIL-rammeverket inneholder hele 26 forskjellige prosesser i 

ITILs tredje versjon (ITSMF International 2008). ITIL bringer for mange dermed med seg ett 

nytt begrepssett og derfor er det også utviklet egne ITIL-ordlister. Denne oppgaven tar 

utgangspunkt i begrepene DSS IKT bruker, som de har fra organisasjonen ITSMF Norge 

(ITSMF 2010). Et utdrag fra denne ordlisten ligger vedlagt oppgaven. Nå skal vi over til å 

presentere de ITIL-prosessene som er grunnleggende for mye av ITIL-arbeidet i DSS IKT. 

Tjenestestyring

Tjenestestyring sees på som en helt nødvendig prosess for alle brukerstøtteavdelinger, ved at 

denne prosessen har ansvaret for å avtale og dokumentere hvor ansvaret til de tjenestene 

brukerstøtteavdelingen skal tilby ligger. I tillegg skal det defineres målsettinger for hver 

tjeneste (OGC 2007:52). Denne formen for dokumentering kalles tjenesteavtaler (Service 

Level Agreements – SLA) og inneholder flere krav som stilles til hver tjeneste, for eksempel i 

forhold til oppetid på internett og ulike PC-programmer, hvor lang tid det maksimalt kan gå 

før en skal få hjelp, svartider på telefon osv. Tjenestestyring er dermed relevant for alle andre 

prosesser og alle seks bøkene i det som kalles kjernelitteraturen til ITIL kan settes i 

sammenheng med dette. Porteføljen av Tjenesteavtaler er derfor det som avgjør hvilke 

tjenester avdelingen skal yte og hvilke krav som settes til hver tjeneste. ITIL-organisasjonen 

OGC (2007:55) sier at selv om disse Tjenesteavtalene og beskrivelsene bare er dokumenter og 
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derfor i dem selv ikke kan forandre kvaliteten på tjenestene som avdelingen leverer, kan disse 

avtalene bidra til å påvirke oppførsel og hjelpe til å skape en hensiktsmessig servicekultur. 

Hendelsesprosessen 

Henvenselsesprosessen dreier seg om at en person først vil gjøre noe med en Henvendelse via 

brukerstøtteverktøyet User Service Desk (USD) basert på sin kompetanse, sitt ansvar og 

fullmakter (tilganger). Om personen ikke klarer å løse saken selv, skal saken sendes videre via 

USD-en til neste person, som på grunnlag av sin kompetanse, ansvar og fullmakter tilfører 

saken ytterligere verdi. Slik fortsetter det helt til kunden som kom med henvendelsen har 

mottatt det forventede resultat som er definert ut ifra Tjenestebeskrivelsene og avtalene som 

er inngått med brukerne. Prosesskart for hver prosess vil bli presentert, slik at gangen i 

aktivitetene blir tydeliggjort. Prosessen hendelsesstyring er som nevnt tettest knyttet opp mot 

IBS, der de skal ta tak i alle henvendelser om brudd eller redusert kvalitet for en tjeneste, der 

målet er å gjenopprette normal drift av tjenesten så raskt som mulig med minst mulig avbrudd 

i virksomheten, og dermed sørge for at de høyest oppnåelige nivåer for tilgjengelighet og 

tjeneste opprettholdes (Alterhaug 2007:17; internt dokument). IBS får vite om hendelser ved 

at de blir kontaktet av brukere per telefon eller via e-post gjennom deres kontaktpunkt (Single 

Point Of Contact - SPOC). Trinnene i denne prosessen består av identifisering, registrering, 

klassifisering, analyse, gjenoppretting og lukking av hendelser (Alterhaug 2007:17). 

Hendelsesprosessen ble innført i Statens forvaltningstjeneste (nå DSS IKT) i 2004. 

Hendelsesprosessen kan i DSS IKT også knyttes nært sammen med en annen prosess, da disse 

i praksis gjennomfører den samme prosessgangen hos DSS IKT. Denne kalles Forespørsel. En 

viktig grunn for å nevne dette er fordi Forespørsel i spørreskjemaundersøkelsen er blitt 

presentert som en egen prosess. I tillegg er dette for noen er ett nytt begrep og viser noe av 

språkdistinksjonene til ITIL-rammeverket, da ikke alle brukerstøtteavdelinger gjør denne 

distinksjonen mellom Hendelser og Forespørsler. Definisjonen på en Forespørsel er «en 

bruker som søker informasjon, råd, en standard Endring eller tilgang til en IT-tjeneste. Et  

eksempel er resetting av et passord eller ytelse av standard IT-tjenester for en ny bruker.  

Tjenesteforespørsler håndteres normalt av en Service Desk [brukersenter kalles det i DSS 

IKT] og krever ikke fremleggelse av en Endringsforespørsel» (ITSMF 2010). Alle 

Forespørsler kommer til IBS og de setter opp rette vedkommende til å utføre Forespørselen, 

enten innen egen seksjon eller i andre seksjoner. Mange Forespørsler er av en slik art at de 
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ikke haster og blir satt opp til å bli utført en dato frem i tid. 

Endringsstyringsprosessen 

Endringsstyring er den prosessen som tar tak i behov for Endringer og skal håndtere 

Endringsbehovet på en strukturert måte. Med dette menes at Endringsstyring skal sørge for at 

standardiserte metoder og framgangsmåter brukes for effektiv og rask behandling av alle 

Endringer og for å redusere de følgene eventuelle tilknyttede hendelser får for tjenesten 

(Alterhaug 2007:19). En Endring er dermed det tillegget, endringen eller fjerningen av noe 

som kan ha en effekt på IT tjenestene (ITSMF 2010). Trinnene i prosessen omfatter å 

registrere og klassifisere et ønske om endring, vurdere konsekvenser, omkostninger, fordeler 

og risiko ved å gjennomføre Endringen. De fleste Endringer må behandles i et Endringsråd 

som er en gruppe som gir Endringsansvarlig råd ved vurdering, prioritering og tidfesting av 

Endringer (ITSMF 2010). Der må man få aksept for å utføre Endringen og gi den prioritet, før 

en koordinerer utviklingen og produksjonssettingen av Endringen, noe som også innebærer å 

informere berørte parter. Alle Endringer skal noteres i en Endringskalender, som er et 

dokument som inneholder samtlige godkjente Endringer og datoer for implementering av 

disse (ITSMF 2010). Til slutt vurderer man resultatet av Endringen (Alterhaug 2007:19). 

Denne prosessen har flere grensesnitt mot andre prosesser og vi ser en oversikt over 

prosessgangen i figur 2.3. Endringsprosessen kom i gang i DSS IKT juni 2010.
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Problemstyringsprosessen

Problemstyringsprosessen (heretter kalt Problemprosessen) ble formelt sett startet juni 2010, 

men har på grunn av ressurssituasjonen ikke helt befestet i organisasjonen ennå. Beskrivelsen 

av denne prosessen er likevel tatt med fordi det viser frem noe av det ITIL vektlegger og 

distinksjonen i de språklige begrepene som brukes. Problemprosessen skal identifiser områder 

der feil kan oppstå eller oppstår, deretter finne og beskrive årsaken til feilene og utrede 

hvordan feilårsaken kan håndteres (Alterhaug 2007:19). Et Problem er i følge ITIL-språk den 

«underliggende årsak(er) til en eller flere hendelser. Årsak er normalt ikke kjent ved 

tidspunktet for opprettelse av en Problemsak» (ITSMF 2010). Problemprosessen er ansvarlig 

for håndtering av alle aktiviteter gjennom hele livssyklusen av en Problemsak og dens 

primære mål er å forhindre hendelser oppstår samt å minimere konsekvensene av hendelser 

som ikke kan forhindres (ITSMF 2010). Problemprosessen får som vi ser i figur 2.4, 

meldinger om feil fra Hendelsesprosessen og ved behov for Endringer oversendes dette til 

Endringsprosessen. Denne prosessen er derfor nært knyttet opp til de andre prosessene som er 

beskrevet. I figuren fremvises et tydelig ITIL-prinsipp, ved at den innmeldte henvendelsen får 

en midlertidig løsning som tilfredsstiller Tjenestenivåavtalen og dermed brukerens behov. 

Deretter starter Problemprosessen som prøver å finne de bakenforliggende årsakene til at 

Problemet oppstod og fordi en har gitt brukeren en midlertidig løsning, har en tid til å gå inn i 

Problemet og være i forkant til lignende tilfeller oppstår. 
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Figur 2.4: Problemprosessen (fra internt dokument DSS IKT)
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3 Metode

Myers (1997) skriver at valget av metodologi påvirker måten forskeren velger å samle inn 

data på. Derfor er det viktige å klargjøre og begrunne hvilke metodologiske valg som er blitt 

tatt og det ønsker jeg å gjøre her. I teorikapittelet vil jeg komme tilbake til hvilken 

forskningstradisjon oppgaven hører innenfor, fordi dette er koblet opp mot teori og utvelgelse 

av teoretikere. Mens i dette kapittelet vil de metoder og fremgangsmåter som er valgt for å 

svare på problemstillingen bli presentert. Først vil det bli gitt en begrunnelse for hvorfor 

casestudie er valgt som undersøkelsesopplegg, deretter følger en presentasjon og diskusjon av 

de metoder som er valgt for å besvare oppgavens problemstilling. 

3.1 Hvorfor casestudie?

For denne oppgaven ble et casestudie et naturlig valg, fordi det var et valg om hva som skulle 

bli studert (Stake 2005:443). For dette forskningsprosjektet var det slik at case og 

forskningsspørsmål i stor grad kom samtidig, fordi en spesiell mulighet til å studere akkurat 

det utvalgte tema i en gitt organisasjon dukket opp. Valget av denne enkeltstående casen ble 

gjort på grunnlag av informasjonen jeg hadde om casen i forkant og forventninger om at det 

ville være noe relevant å finne (Flyvbjerg 2006:230). En annen grunn for at en casestudie er 

relevant er fordi grensene mellom fenomen og kontekst ikke er helt tydelige. Her gir en 

casestudie en mulighet til å også dekke kontekstuelle forhold, da flere teoretikere mener at 

konteksten kan være relevant for det en studerer (Yin 1994:13; Hartley 1994:209). Fenomenet 

jeg undersøker, implementeringen av ITIL i DSS IKT, er et nåværende fenomen som 

casestudie gir mulighet til å studere i dets vanlige omgivelser der det blir vektlagt å forstå 

prosesser i sammenheng med organisasjonens kontekst (Yin 1994:13; Hartley 1994:210). Et 

mål med denne casestudien er å få mye informasjon denne ene casen, slik at det kan gi en 

mulighet til å forstå mer av virkeligheten for de som er involverte (Thagaard 2003:47; Myers 

1997). Det å velge en casestudie til å belyse min type problemstilling er i tillegg en vanlig 

fremgangsmåte i sosiologiske studier, spesielt ved organisasjonsstudier og studier innenfor 

offentlig administrasjon som denne studien må sies å tilhøre innenfor (Hartley 1994:208; Yin 

1994:1). 
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3.1.1 Type case 

I tillegg til å forstå hva som har skjedd i DSS IKT, har jeg også et ønske om å få økt kunnskap 

og innsikt i fenomenet hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur i 

mottaksorganisasjonen når rammeverket blir implementert. Dette gjør at denne casen kan 

defineres til å være instrumentell. Med det menes at fremfor å kun forstå denne ene casen i 

seg selv, blir casen undersøkt i hovedsak for å få mer kunnskap og økt innsikt i et tema (Stake 

2005:445). Altså fremfor kun å forstå implementeringen av ITIL i DSS IKT, søkes det å 

oppnå kunnskap om fenomenet hvordan ITIL påvirker organisasjonsstruktur og 

organisasjonskultur i offentlig statsadministrasjon. Dette medfører ikke at en unngår å se på 

casen i dybden, undersøker dens kontekst og ordinære aktiviteter, men det betyr at valget av 

case blir gjort for å forbedre forståelsen av fenomenet (Stake 2005:445). 

3.1.2 Datainnsamling og utvalg av metoder

I casestudier kan utvalget av metoder i følge Hartley (1994:209) være både kvalitativt, 

kvantitativt eller begge deler, selv om det ofte er de kvalitative metodene som blir vektlagt på 

grunn av spørsmålsformuleringen i case studier som gjerne leder til behovet for kvalitative 

metoder. Mulige metoder som blir nevnt er dokumentanalyser, direkte observasjon, intervju, 

deltakende observasjon, der utvalget av metoder bør gjøres for å kunne belyse 

problemstillingen best mulig (Yin 1994:78). Casestudier søker ofte å forstå et komplekst 

fenomen og dens intrikate interaksjon og prosesser som skjer for eksempel i en organisasjon, 

og dette gjør at det å bruke en kombinasjon av metoder er mest egnet. (Hartley 1994:209). 

Metodetriangulering øker også validiteten til resultatene. 

Inngang til organisasjonen

Kontakt med organisasjonen ble opprettet gjennom direktøren ved DSS i fornyings- 

administrasjons og kirkedepartementet, som henviste meg videre til avdelingsdirektøren for 

underavdelingen DSS IKT. I DSS IKT var det nettopp gjennomført en stor omstillingsprosess 

der ITIL hadde vært en viktig del. Dette viste seg tidlig å være veldig interessant slik at 

kontakt mellom organisasjonen og meg ble opprettet. Personen som ble min døråpner inn i 

organisasjonen ble avdelingsdirektøren for DSS IKT, da det var han som gav meg tillatelse å 

gjennomføre prosjektet og gav meg tilgang til feltet. I de innledende fasene før alt var avklart 
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fikk jeg også pratet med to andre i ledergruppen, slik at flere enn avdelingsdirektøren var 

involverte i å gi meg innpass i organisasjonen. Dette mener jeg også har gjort det lettere å ta 

kontakt med andre enn min døråpner i løpet av prosjektet, i tillegg til at det ble tydelig at han 

som døråpner ikke ville begrense min tilgang til hvem jeg kunne snakke med. Døråpneren gav 

tidlig ulik dokumentasjon om omstillingsprosessen DSS IKT har vært igjennom, en 

dokumentasjon som senere har vært en del av dokumentanalysen som har blitt gjennomført. 

Jeg mener derfor at døråpneren har vært viktig for god tilgang til organisasjonen. 

Avdelingsdirektøren og døråpneren valgte i desember 2010 å tre fra sin stilling. Dette 

medførte at jeg fikk en ny kontaktperson i organisasjonen, men skapte ingen problemer i 

gjennomføringen av prosjektet. 

3.2 Gjennomført dokumentanalyse 

For å få innblikk i hva som har skjedd i DSS IKT før det ble bestemt at jeg skulle undersøke 

organisasjonen, har jeg tatt i bruk dokumentanalyse. I tillegg er det slik at i case studier har 

dokumenter en viktig rolle og er derfor en relevant metode uansett tema for casen (Yin 

1994:81). De dokumentene som jeg har hatt tilgang til har blitt skapt for organisasjonen for 

intern og ekstern bruk og ikke vært tiltenkt noe annet formål, og dokumentene er derfor 

upåvirket av min tilstedeværelse i organisasjonen (Thagaard 2003:59). Dokumentene har 

bestått av noen årsrapporter, stillingsbeskrivelsene til DSS IKT som ble laget i slutten av 2005 

og noen interne dokumenter som har handlet om omstillingsprosessen for DSS IKT. Disse 

dokumentene har ikke blitt brukt alene, da dokumenter også kan ha sine svakheter som at det 

alltid vil være vanskelig å få frem alt ved en hendelse, i tillegg til at forfatterne kan ha utelatt 

noe i fremstillingen (Yin 1994:80-81). Men dokumentene er blitt brukt for å underbygge og 

utfylle den informasjonen jeg har fått igjennom andre kilder og har vist frem noe av det 

organisasjonen vektlegger og bakgrunnen for noen av de beslutningene som er tatt (Yin 

1994:81). De har derfor vært viktige for å skape en økt forståelse for avdelingen og dens 

kontekst og forstå det som skjedde før jeg begynte å studere organisasjonen. I tillegg har de 

vært viktige for å bli kjent med viktige begreper DSS IKT bruker og hvordan avdelingen er 

satt sammen rent strukturelt. Det blir også sagt at for å få et innblikk i en offentlig 

organisasjons sin kultur er det gunstig å lese skrevne rapporter om organisasjonens historie og 

tradisjoner (Christensen mfl. 2007:38). 
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3.3 Gjennomførte intervju 

Valget med å bruke intervju som metode er gjort for å få fyldig og omfattende informasjon 

om hvordan menneskene i organisasjonen jeg studerer opplever sin arbeidssituasjon og for å 

få data om hvordan informantene forstår erfaringer og begivenheter i sine egne liv (Thagaard 

2003:83). Videre blir det sagt at det å intervjue medlemmer som har vært i organisasjonen en 

lang stund og som kjenner organisasjonens karakteristikker godt kan være en stor hjelp for å 

kunne avdekke en organisasjons kultur (Christensen mfl. 2007:38). Intervjuene har blitt styrt 

av de temaene jeg som forsker har hatt ønske om å få informasjon om, og ved å ta i bruk en 

semistrukturert tilnærming til intervjuet har informantens fortelling fått tilstrekkelig med rom 

og intervjusituasjonen gav tilstrekkelig med fleksibilitet (Thagaard 2003:85). Dermed har 

intervjuene bidratt til en forståelse av hvordan driften av departementene foregikk før 

omstillingsprosessen begynte, selve omstillingsprosessen, og de forandringer utvalget har 

opplevd har skjedd fra ferdigstilling av omstillingsprosessen og frem til den nåværende 

situasjonen. Det å ha fått innsikt i 13 forskjellige ansattes erfaringer om deres egen 

arbeidshverdag, hva de mener om noe og hvordan de og andre handler og hvilke forandringer 

de mener de har opplevd, har derfor vært viktig for å kunne svare på problemstillingen.

3.3.1 Utvelging av informanter

Da jeg i denne masteroppgaven studerer en stor organisasjon, er det hverken hensiktsmessig å 

intervjue alle eller nok tid innenfor en masteroppgaves rammer. Dette gjør at man må gjøre et 

utvalg og det er vanlig at dette blir et variert utvalg av mennesker fra organisasjonen (Hartley 

1994:209). Fordi organisasjonen jeg studerer er i daglig drift, ble første utvelgelse basert på 

personer som meldte seg frivillig. Utvalget kan derfor sies å være et strategisk 

tilgjengelighetsutvalg, da alle informantene har representert egenskaper som har vært relevant 

for min problemstilling, herunder fra forskjellige stillingsnivå og seksjoner, i tillegg utvalgt 

basert på deres tilgjengelighet (Thagaard 2003:54). Dette gav en viss bredde i utvalget, men 

det var en viss overvekt av personer i stillinger med lederroller og det var noen av DSS IKT 

sine seksjoner der jeg manglet personer for å få et tilstrekkelig variert utvalg, spesielt fra de 

mer tekniske avdelingen. I de seksjonene der jeg manglet personer, ble tilfeldige personer 

spurt om å bli intervjuet. Disse fikk en mail med en liten beskrivelse av masterprosjektet og 

en forespørsel om å delta. Av de jeg spurte på denne måten fikk jeg 4 som ikke svarte på 

forespørselen eller avslo, men 5 personer sa ja. Det at noen av personene i utvalget meldte seg 
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frivillig og noen ble tilfeldig utvalgt og spurt om å delta, mener jeg gjør utvalget mer balansert 

i forhold til å kunne få frem flere sider ved organisasjonen og ikke bare de som mente de ville 

ha noe å si.

I oversikten over intervjuutvalget fremkommer antall personer som har meldt seg frivillig og 

antall personer som har blitt spurt, i tillegg til hva slags funksjon de har i DSS IKT. Med 

medarbeider menes her alle konsulenter, rådgivere og eventuelt senior rådgivere uten 

personalansvar. Dette viser at intervjuutvalget har en grei fordeling med tanke på ulike 

funksjoner i organisasjonen, kanskje noe overvekt av personer med operativt ansvar. I forhold 

til seksjonstilhørighet til intervjuutvalget, har det blitt intervjuet en eller to personer i hver 

seksjon. Den største skjevheten i utvalget er kanskje at det er blitt intervjuet to personer i DSØ 

som er en forholdsvis liten seksjon med fire personer. 

3.3.2 Selve intervjuene

Alle intervjuene ble utført nede hos DSS IKT i to av avdelingens lokaler i regjeringskvartalet. 

De fleste intervjuene ble gjennomført i deres personlige kontor, mens 5 intervjuer ble 

gjennomført i små møterom. Alle intervjuene foregikk ved informert samtykke, da alle fikk 

utlevert en samtykkeerklæring som de fikk lese og kunne stille spørsmål til. Selve intervjuene 

var semistrukturerte, noe som gav meg mer frihet i intervjusituasjonen og gjorde at jeg kunne 

stille spørsmål til det som ble sagt underveis. En viktig fordel ved å ha semistrukturerte 

intervju var at personene jeg snakket med hadde veldig ulik bakgrunn i organisasjonen og før 

de kom inn i organisasjonen. Noe som gjorde det nyttig å også kunne fokusere på det som var 

litt særegent ved den personens erfaring underveis i intervjuene, for nettopp å få belys ulike 

sider ved fenomenet og konteksten til fenomenet. Dette har gjort det lettere å få en bedre 

forståelse for både organisasjonen og den prosessen de har vært igjennom. Det å skape rom 

for også de mer personlige beretningene mener jeg bidro til åpenhet i intervjusituasjonen, da 

jeg har opplevd at flere har vært mer åpne og ærlige enn det jeg hadde forventet, ved at 

konstruktiv kritikk til avdelingen, til ledelsen, og personlige utfordringer ved jobben kom 
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frem i intervjuene. En utfordring ved intervjuene var at noen av spørsmålene var på et annet 

abstraksjonsnivå enn det mange er vant til i sine daglige arbeidsoppgaver, det kunne derfor i 

blant være vanskelig å få frem for eksempel hvordan organisasjonskultur har blitt påvirket 

fordi organisasjonskulturbegrepet er svevende for de fleste. Likevel mener jeg at jeg har fått 

noe ut av alle intervjuene jeg har hatt. I etterkant av intervjuene har alle informantene fått mail 

med takk for deltakelse og en mulighet til å ta kontakt ved spørsmål. 

Alle intervjuene har blitt transkribert ordrett. Der min forståelse av bruk av transkripsjonene 

fra intervju ligger tett opp til Thagaards forståelse, ved at jeg oppfatter dataene som 

beskrivelser av hendelser i informantenes liv, samtidig som dataene er en gjenspeiling av 

hvordan informanten forstår egne erfaringer, der denne posisjonen befinner seg et sted midt i 

mellom et positivistisk og et konstruktivistisk ståsted (Thagaard 2003:83). Intervjudataene har 

blitt kategorisert, der jeg har prøvd å forstå det fra informantens synsvinkel, samtidig som jeg 

har prøvd å tilegne meg en forståelse som går utover denne forståelse ved å sette flere utsagn i 

en sammenheng. Intervjudataene har deretter også blitt satt i sammenheng med teori, og data 

fra spørreskjemaundersøkelsen. I utsagn som er brukt i oppgaven som har inneholdt mange 

fyllord, er disse blitt fjernet uten at dette har gått utover meningsinnholdet i utsagnet.

3.4 Spørreskjemaundersøkelse

I casestudien har jeg valgt å også gjøre en spørreskjemaundersøkelse, for å kunne gi noen 

indikasjoner på utbredelsen av fenomenet som er i fokus. En spørreskjemaundersøkelse er en 

fleksibel metode som kan være bra for å få frem meninger og følelser om noe (Muijs 2011:38-

39). En utfordring er at slike spørreskjemaundersøkelser gjør det vanskelig å få data på faktisk 

handling, da selvrapportering ikke alltid er til å stole på og fortidens hendelser blir sett på i 

nåtidens lys (Muijs 2011:39; Thagaard 2003). En spørreskjemaundersøkelse kan være egnet 

til deskriptive studier for å se på forhold mellom variabler som inntreffer i en reell kontekst, 

og det er det denne masteroppgaven i stor grad søker å gjøre (Muijs 2011:31). Selv om mange 

mener at organisasjonskultur best kan bli undersøkt ved hjelp av kvalitative metoder, mener 

også flere at det er mulig å få større innsikt om kulturen ved hjelp av kvantitative metoder 

(Cooke og Rousseau 1988; Kanungo, Sadavarti, og Srinivas 2001; Bang 1995; G Hofstede 

mfl. 1990). 
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Hvordan undersøkelsen ble utviklet og dens mål og utfordringer

Etter at intervjuene og mye av dokumentanalysen var gjennomført, ble en 

spørreskjemaundersøkelse utviklet. Dette er en fremgangsmåte som passer godt overens med 

Bang(1995:167) sitt forslag til hvordan en kan kartlegge organisasjonskultur og integrere 

ulike metoder. Spørreskjemaundersøkelsen ble derfor i all hovedsak utviklet på bakgrunn av 

de 13 gjennomførte intervju ut fra de mest tydelige tendensene som ble funnet i disse. Her ble 

også sider ved organisasjonen som ble oppfattet som et viktig tema, men som det var ulike 

meninger om tatt med. Det at de fleste spørsmålene i undersøkelsen er utviklet ut fra 

opplevelser av organisasjonen, gjør forhåpentligvis at undersøkelsen oppleves mer relevant 

også for de som ikke har blitt intervjuet. I tillegg til spørsmål som ble utformet på bakgrunn 

av intervjuene, inneholdt spørreskjemaundersøkelsen et allerede utviklet spørreskjema som 

omhandlet organisasjonskultur. Dette ble funnet i Kanungo mfl (2001), der deres 

undersøkelse ble brukt for å se på sammenhengen mellom valg av IT-strategi og 

organisasjonskulturtype. Fokuset i denne spørreskjemaundersøkelsen er både på nå-

situasjonen til DSS IKT og på hvilke forandringer som har skjedd i avdelingen fra februar 

2009 og frem til i dag, altså endring over tid. Her har det i hovedsak gjeldt de forandringene 

ITIL har medført i organisasjonen etter at den omstendelige omstillingsprosessen var 

ferdigstilt. Dette har blitt undersøkt ved å se på blant annet hvilke deler av ITIL som de mener 

påvirker avdelingen mest, endringer i frekvens av aktiviteter, hvordan de vil beskrive 

avdelingen, hvordan de oppfatter egen arbeidshverdag, hvilke praksiser som blir fremhevet 

som bra og om de har opplevd noen forandringer siden januar 2009 og frem til i dag. 

Undersøkelsen har blitt laget på nett ved hjelp av Nettskjema, en løsning som er produsert på 

Universitetet i Oslo. Spørreskjemaundersøkelsen har blitt utformet med stort sett likert skalaer 

med fire eller fem verdier. Disse har vært av typen beskriver ikke organisasjonen til beskriver  

organisasjonen hele tiden eller fra svært uenig til svært enig. Der hvor en fem poengs likert 

skala har vært brukt, har det også vært mulig for respondentene å svare en «midtverdi» med 

hverken enig eller uenig. I tillegg har respondentene stort sett også blitt gitt muligheten til å 

svare vet ikke. Vet ikke er spesielt blitt gitt som et alternativ der det har vært en nøytral 

midtverdi, fordi noen mener at en slik nøytral midtverdi kan bli i overkant skjevt der alle de 

som ikke vet hva de mener om spørsmålet svarer dette om de ikke blir gitt alternativet vet ikke 

(Muijs 2011:42, 44). Der det har vært en slik midtverdi, gir de som ikke ønsker å ha en 

formening å velge dette, men samtidig gir det mulighet for de som er nøytrale i forhold til 

spørsmålet å faktisk være det (Muijs 2011:42). En utfordring i utforming av 
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spørreskjemaundersøkelsen var å finne et før og etter punkt som de fleste kunne relatere seg 

til og der de fleste viktigste endringene var blitt satt i gang. Valget falt på etter alle 

departementene var blitt innfaset, det vil si i februar 2009, da dette også var tidspunktet 

kontaktpersonen og en annen person mente var mest relevant (jamfør figur 1.1). Dette har gitt 

bruken av ITIL god til å sette rutiner og standarder i organisasjonen og at en er langt fra 

omstillingsprosessens begynnelse slik at en har hatt mulighet til å se endringer over tid og 

unngå forstyrrende elementer som gjelder selve innføringsprosessen og de utfordringer denne 

innebar. En svakhet ved undersøkelsen kan være at noen spørsmål burde ha blitt stilt på en 

annerledes måte for å gi best mulig forståelse hos mottakerne. Dette fordi en 

spørreskjemaundersøkelse ikke gir rom for tvetydighet på samme måte som et intervju, en vil 

ikke kunne komme med oppklarende spørsmål om noen av svarene ble utydelige. I tillegg vil 

det ofte være slik som Bang (1995:166) poengterer hva gjelder kultur, vil det i en slik 

undersøkelse av kultur være lettest å kun få frem de uttrykte normer, verdier og oppfatninger 

som informantene har et bevisst forhold til, fremfor det som er ubevisst. Selve 

spørreskjemaundersøkelsen ble kjørt igjennom noen pilottester, både utenfor organisasjonen 

og hos tre forskjellige personer i DSS IKT.

Spørreskjemaundersøkelsen gikk ut til 103 respondenter i avdelingen. Personer som var 

sykemeldte eller i permisjon ble utelatt fra utvalget, dette gjelder totalt 5 personer. 

Svarprosenten ble tilnærmet 41%, noe som tilsvarer 42 respondenter. Det gjør det viktig å 

reflektere rundt hvorfor de resterende 61 personene i avdelingen ikke svarte på undersøkelsen. 

Noen av hovedantakelse er at undersøkelsen ble oppfattet som litt for lang i forhold til den 

tiden personene hadde til rådighet. I tillegg til at det skjedde store ledermessige forandringer i 

avdelingen i perioden undersøkelsen ble sendt ut, noe som kan ha skapt både ekstra aktiviteter 

med å stabilisere situasjonen i avdelingen og for enkelte kan dette ha gitt usikkerhet rundt 

egen jobbsituasjon slik at en ikke ønsker å bruke tid på mer enn nødvendig. Januar er også 

generelt en hektisk måned med mange aktiviteter og en slik undersøkelse kan oppfattes som 

en ekstra byrde. På grunn av denne svarprosenten blir ikke undersøkelsen brukt til å statistisk 

påvise forhold i avdelingen som helhet, da dette er forbundet med mye risiko når 59% ikke 

har svart på undersøkelsen. Likevel kan undersøkelsen si noe om hvordan utvalget opplever 

situasjonen og slik sett være med på å belyse tendenser. Spørreskjemaundersøkelsen er brukt 

på en deskriptiv måte ot vil igjennom hele oppgaven bli satt opp mot intervjuene der dette er 

mulig. I tillegg vil det, som vi kommer til å se under, være tilstrekkelig spredning i kjønn, 

seksjonstilknytning og funksjonsnivå til at utvalget er ganske godt representativt for 
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avdelingen som helhet.

Spørreskjemautvalgets kjønns- og aldersfordeling

Som nevnt i kapittel 3 er utvalgsstørrelsen på 42 respondenter som tilsvarer en svarprosent på 

41% av de som har mottatt undersøkelsen. I utvalget er det 29% kvinner og 71% menn, noe 

som tilsvarer den faktiske kjønnsfordelingen i DSS IKT. Aldersfordelingen som fremvises i 

tabell 3.2, viser at det er en rimelig jevn fordeling med tanke på den faktiske aldersfordelingen 

i hele DSS IKT. Det vi ser er at utvalget er noe 

underrepresentert i den øverste aldersgruppen, 

mens det er noe overrepresentert i den midterste 

aldersgruppen, men forskjellen er såpass liten at 

den ikke gir for stor skjevhet i utvalget.

Spørreskjemautvalgets fordeling på ulike funksjoner i organisasjonen 

I tabell 3.3 kan vi se fordelingen mellom ulike funksjoner i utvalget, i tillegg til hvor mange 

prosent dette tilsvarer i forhold til faktisk antall i avdelingen. 

Det vi kan se her er at utvalget tilsvarer prosentandel av ledere med personalansvar og 

operative ledere i avdelingen, mens det er en underrepresentasjon på 11% hva gjelder senior 

rådgivere uten operativt ansvar og en overrepresentasjon på 11% av rådgivere, konsulenter og 

førstekonsulenter. 
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Tabell 3.2: Oversikt over aldersfordeling i  

spørreskjemautvalget

Alder i år

N=102 N=42
20 – 34: 19,6% 19,0%
35 – 49: 38,2% 40,5%
50+: 42,1% 40,5%

100,00% 100,00%

Fordeling i 
DSS IKT

Fordeling i 
utvalget

Tabell 3.3: Oversikt over funksjonsfordelingen i spørreskjemaundersøkelsesutvalget 

Funksjon i organisasjonen

N= 102 N=42
Leder med personalansvar (tilhører ledergruppen) 5% 5%

21% 21%
Senior rådgiver uten operativt lederansvar 37% 26%
Rådgiver, førstekonsulent, eller konsulent 37% 48%

100% 100%

Fordeling i 
DSS IKT

Fordeling i 
utvalget

Operativt lederansvar (koordintaor, hendelsesleder, 
endringsleder, prosessansvarlig osv.)
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Spørreskjemautvalgets fordeling i seksjoner

Fordelingen i utvalget på de ulike seksjonene kan sees i tabell 3.4 . 

Det vi ser er at fordelingen i utvalget i forhold til fordeling i hele avdelingen ikke er så ulik 

hverandre. Forskjellen mellom utvalget og avdelingen ligger på mellom 0% og 7%, der den 

største forskjellen på 7% er en overrepresentasjon av seksjonen NET i utvalget. Alt i alt er 

seksjonsfordelingen tilfredsstillende representativ i forhold til avdelingen som helhet.

3.5 Etikk

I forhold til at denne masteroppgaven har det vært viktig for meg å holde meg innenfor gode 

etiske prinsipper. Til dette knytter det seg tre hovedprinsipper: informert samtykke, 

konfidensialitet, og konsekvenser forskningen kan ha for de involverte (Thagaard 2003:22-

27). Informert samtykke har som nevnt blitt gitt av alle som har blitt intervjuet. Til 

spørreskjemaundersøkelsen ble det vedlagt et informasjonsskriv der deres deltakelse i 

undersøkelsen viste til informert samtykke om databruken og lagring av dette. Hva gjelder 

konfidensialitet, er det kun jeg som har hatt tilgang til alle dataene og i oppgaven har alle 

informantene blitt anonymisert, noe som har medført at noen av utsagnene har blitt omskrevet 

for å så langt det lar seg gjøre å skjule identiteten til informanten. Det siste prinsippet som 

handler om at de menneskene som er gjenstand for forskning ikke skal utsettes for økt risiko 
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Tabell 3.4: Seksjonsfordeling til spørreskjemautvalget

Seksjonsfordeling i spørreskjemautvalget
Seksjon

N = 102 N = 42
IBS 21% 17%
DES 5% 7%
DSØ 5% 5%
PRT 13% 14%
NET 14% 21%
FAG 15% 14%
STP 17% 17%
TEA 10% 5%

100,00% 100%

Fordeling I DSS 
IKT *

Svarfordeling til 
utvalget

* Tall beregnet fra seksjonsoversikt fra september 2010, 
med en liten feilmargin da jeg ikke vet i hvilke seksjoner 
sykemeldingene/permisjonene ligger som er personer 
som er trukket fra utvalget. Gjelder totalt 3 personer
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for psykisk eller fysisk skade eller belastning og det mener jeg at dette prosjektet ikke utsetter 

dem for. Dette fordi forskningen inneholder få sensitive opplysninger. Selv om jeg har fått 

kunnskap om både positive sider og mer negative sider om DSS IKT, setter ikke dette 

informantene for eksempel i fare for reaksjoner fra ledelsen i organisasjonen, da det ikke er 

noe alarmerende som har kommet frem. Utvalgte sitat er valgt ut på bakgrunn av det de 

belyser og selv om noen av disse får frem opplevde utfordringer, har jeg ikke inntrykk av at 

dette har vært skjult for organisasjonen tidligere eller at det vil være personlig belastende å få 

sitatet publisert. Temaet som studeres generelt sett ikke av sensitiv karakter. I tillegg har 

beskrivelser av organisasjonen og faktaopplysninger blitt sjekket av kontaktpersonen, slik at 

de beskrivelsene som blir gitt er så nærme virkeligheten som mulig. 
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4 Teori og litteratur 

Først vil teori om organisasjonskultur bli presentert, fordi dette er et grunnleggende aspekt 

ved oppgaven slik at begrepet derfor fortjener endel plass i teorikapittelet. Her vil vi se på dets 

faglige tradisjon, sette det i sammenheng med paradigmer på feltet, før begrepet vil bli 

operasjonalisert for å tydeliggjøre hva jeg ser etter av data. Deretter følger en definering av 

organisasjonstypen og kjennetegn ved offentlige organisasjoner og særskilt 

statsadministrasjonen. Videre vil strukturbegrepet og dets kobling opp mot 

organisasjonskultur bli beskrevet, før lignende og relevante studier på feltet vil bli presentert.

4.1 En introduksjon til organisasjonskultur 

Ordet organisasjonskultur blir stadig brukt i både forskning, i populærlitteraturen, når man 

diskuterer organisasjon og ledelse og når man karakteriserer virksomheter (Hennestad 

2003:1). Det å kunne forstå organisasjonskultur er derfor viktig og gjør at en lettere kan forstå 

en organisasjons liv, hvordan den fungerer, i tillegg til å kunne forstå atferdsmønstre, sosiale 

fenomener, institusjoner og prosesser (Alvesson 2002:13, 15). Begrepet er også relevant for å 

hjelpe til å bygge en forståelse av de uforståelige og tilsynelatende irrasjonelle tingene som 

foregår i menneskelige systemer (Schein 1987:3). I tillegg er kultur et begrep som integrerer 

både struktur og aktører ved å være linken mellom organisasjonen, individuelle medlemmers 

tro om organisasjonen og måten medlemmene i organisasjonen handler (Marsh, Richards, og 

Smith 2001:14). Begrepet organisasjonskultur er et tverrfaglig begrep, og er i dag å finne i 

flere fagtradisjoner, for eksempel i sosialpsykologien, kognitiv psykologi, pedagogikk, 

antropologi, historie, og sosiologi (Bang 1995; Ouchi og Wilkins 1985). Det antas at 

begrepets opprinnelse startet i 1871, men at det ikke virkelig ble befestet som begrep før på 

1980-tallet (Bang 1995; Griswold 1994; Hill og Carley 1999). Siden 1980-tallet har bruken av 

begrepet økt og blir nå brukt i flere ulike faglige sammenhenger fordi kulturbegrepet 

representerer en integrasjon av fagdisipliner som er sjeldent i organisasjonsforskningen (Bang 

1995:15). Dette gjør at jeg ønsker å redegjøre for hvilken fagtradisjon denne oppgaven 

befinner seg innenfor og forklare ulike paradigmer på kultur og vise hvordan paradigmene 

kan brukes på en fruktbar måte. Videre vil jeg tydeliggjøre min begrepsbruk fordi 

organisasjonskulturbegrepet er et upresist begrep på grunn av dets høye abstraksjonsnivå slik 

at det ennå ikke har fått en allmenn akseptert betydning (Alvesson 2002:14; Griswold 

1994:1).
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4.2 Fagtradisjon og paradigmer innen organisasjonskulturfeltet

En oppfatning er at studier av organisasjonskultur best kan forstås i en fortsettelse av 

organisasjonssosiologien (Ouchi og Wilkins 1985:458). Derfor vil mye av litteraturen som er 

utvalgt om organisasjonskultur stamme fra dette fagfeltet. En annen grunn er som Ouchi og 

Wilkins (1985:469) presiserer, at studier av organisasjonskultur innenfor sosiologien ser på 

organisasjon som et sosialt fenomen som har egne kjennetegn som skiller den fra et miljø på 

den ene siden og fra de individuelle ønsker og predisposisjoner som dens medlemmer har på 

den andre siden. Fokuset er derfor ikke på enkeltindivider eller på organisasjonen som en del 

av samfunnet, men som en enhet i seg selv som det er verdt å studere. I studier av 

organisasjonskultur er det en oppfatning er at det er spesielt to paradigmer viktige, der disse er 

i hver sin ytterkant, det funksjonalistiske og det fortolkende paradigmet (Schultz og Hatch 

1996). Det funksjonalistiske paradigmet har vært dominerende på feltet, men det fortolkende 

paradigmet har de senere årene fått økt oppmerksomhet innenfor organisasjonskulturstudier 

(Schultz og Hatch 1996:530-1). Mange vil gjerne befinne seg innenfor det ene eller det andre 

paradigmet, men Schultz og Hatch argumenterer for å ha et samspill mellom paradigmene 

fremfor å sette definitive grenser og de setter derfor disse to paradigmene i en sammenheng. 

Disse paradigmene vil også bli satt i en sammenheng i denne oppgaven, derfor vil 

samspillsmodellen bli presentert og belyst for å vise hvordan modellen kan være nyttig for å 

forstå organisasjonskultur i denne oppgaven. 

Samspillsmodellen

Schultz og Hatch (1996:550) sammenligner de to paradigmene for å viser at det er mulig å 

bruke en modell for samspill mellom det funksjonalistiske og det tolkende paradigmet som 

tillater at en ikke låser seg i det ene eller det andre paradigmet, men at det er mulig å la 

argumentene flyte mellom de to paradigmene. I modellen slik det fremgår av figur 4.1, så ser 

vi at de fremhever tre forskjellige samspill mellom de to paradigmene. Ved hver av 

samspillene ser de først på hvilken kontrast som er mellom det funksjonalistiske og det 

fortolkende paradigme, deretter på hva som er koblingen mellom paradigmene, før de ser på 

hvilken konsekvens dette gir i en studie av organisasjonskultur. Under figuren følger en kort 

innføring i hver av samspillene før modellen vil bli oppsummert. 
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Samspill 1 

Samspill 1 handler om analyserammeverk, der man i det funksjonalistiske paradigmet bruker 

en predefinert og universelt rammeverk der de samme nivåene og funksjonene av kultur blir 

dokumentert i alle organisasjoner, mens det i det fortolkende paradigmet handler om å 

oppdage den meningen som er unik for hver enkelt kulturell kontekst ved å la 

kulturforståelsen vokse frem fra konteksten (Schultz og Hatch 1996:537). Dette gir en 

konsekvens at en i det funksjonalistiske paradigmet søker etter de generelle sidene som kan 

forstås i flere kontekster fordi en ser etter predefinerte kategorier som en mener gjelder for 

alle organisasjoner. Mens en i det fortolkende paradigmet ser etter de mer kontekstspesifikke 

sidene som er avhengig av tid, sted, situasjon, deltakere og agenda og dermed kommer frem 

ved tolkning som gir begreper spesifikk for den organisasjonen (Schultz og Hatch 1996:544-

6). I forhold til koblingen mellom de to paradigmene mener Schultz og Hatch (1996:539) at 

begge paradigmene er avhengig av å gjenkjenne mønstre og orden fordi de antar at kultur 

binder organisasjonen sammen ved at kulturelle mønstre leder organisatorisk handling, selv 

om det er mulig å se at paradigmene ikke har identiske tanker om hvilke mønstre en ser etter.
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Figur 4.1: Samspillsmodellen hentet fra Schultz og Hatch (1996) 
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Samspill 2

Samspill 2 handler om analysemodell. Her er det funksjonalistiske synet at analyse blir gjort 

kategorisk ved å få ting til å passe inn i predefinerte variabler og kartlegge 

årsakssammenhengene mellom variablene, mens den fortolkende analysen er assosiativ og ser 

på den aktive meningsskapingen hos organisasjonens medlemmer og på hvilken måte mening 

blir assosiert i organisasjoner (Schultz og Hatch 1996:538). Konsekvensen av dette er at den 

kategoriske analysen søker klarhet i sin analysemodell da kategoriene som er blitt valgt er 

distinkte. Dette innebærer i denne oppgaven for eksempel at organisasjonskultur blir 

undersøkt ved å se hvilke kulturkategori DSS IKT passer best innenfor. En assosierende 

analyse gir derimot mulighet til å å se symboler og andre kulturelle trekk fra flere sider og kan 

bidra til å få frem tvetydigheten som gjerne finnes i en organisasjon (Schultz og Hatch 

1996:547). Dette kan vi senere se i diskusjonen av for eksempel subkulturer i DSS IKT, der 

ulike data kan peke på forskjellig forståelse av fenomenet og tegner et bilde av situasjonen 

som ikke kun er enten/eller. Videre oppfatter Schultz og Hatch at begge paradigmene mener 

kultur inneholder en kjerne, der ytre manifestasjoner eller skjemaer er basert, slik at dette er 

koblingen mellom de to paradigmene. Dette er en forståelse av kultur som både innhold og 

uttrykk som vi kommer tilbake til i 4.3.5.

Samspill 3

Samspill 3 handler om den analytiske prosessen. Schultz og Hatch (1996:538-9) mener at 

funksjonalistene beveger seg fra en relativt umønstret fremtreden av kulturen til en mer ordnet 

representasjon, altså en konvergerende prosess ved at antall elementer blir forminsket ved at 

en søker å slå sammen lignende betydninger. Som vi senere skal se, for eksempel gjennom å 

si at det som kan kalles byråkratisk kulturkategori inneholder bestemte elementer som 

definerer kulturformen. En tillater dermed kulturkategorien å ha samme betydning i flere 

kontekster. En motsats til dette er den fortolkende analyseprosessen som er divergerende ved 

at den stadig utdyper seg og beriker analysen ved å konstant søke flere tolkninger og skape 

flere assosiasjoner. Dette kan vise seg i for eksempel motstridende funn hva gjelder om en 

organisasjon har subkulturer eller ikke. Der en prøver å tilnærme seg en forståelse av dette på 

forskjellige måter. Forståelsen av subkulturer kan dermed være forskjellig avhengig av 

situasjon og kontekst. Dette vil som konsekvens føre til stabilitet i resultatet av 

analyseprosessen til funksjonalistene, men gi rom for ustabilitet hos de fortolkende. 
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Koblingen mellom paradigmene er at begge paradigmene ser på kultur som noe statisk. Det en 

mener med statisk i denne sammenhengen er at begge paradigmene mener at en kan gå inn i 

en organisasjon til ett gitt tidspunkt for å undersøke kulturen, der dette 

undersøkelsestidspunktet blir den statiske representasjonen av en organisasjons kultur 

(Schultz og Hatch 1996:548). Funksjonalistene ser på statiske mønstre på en måte som gjør at 

en kan sammenlikne forskjellige kulturer, ved at de har lagt vekt på stabilitet i sine 

definisjoner av kultur. Mens de innenfor det fortolkende paradigmet i hovedsak ser på statiske 

representasjoner av dynamiske prosesser, handling og meningsskaping, der denne forståelsen 

av kultur som prosess medfører at etablerte meninger konstant bli satt på prøve, reforhandlet 

og redefinert (Hennestad 2003:12; Schultz og Hatch 1996:542-3). Dette kan gjøre det 

vanskeligere å sammenligne ulike fortolkende kulturanalyser men gir samtidig større rom for 

organisasjonskultur som noe som er ustabilt (Schultz og Hatch 1996:542-3, 549). 

Oppsummering av samspillsmodellen

Oppsummert legger denne samspillsmodellen vekt på å forstå organisasjonskultur i form av 

generalitet og kontekstualitet, klarhet og tvetydighet, i tillegg til stabilitet og ustabilitet 

(Schultz og Hatch 1996:552). Dette gjør at det er mulig å analysere kultur på en slik måte at 

den kan forstås på tvers av organisasjoner, samtidig som en gir rom for at den kan være noe 

som bare blir uttrykt i en gitt setting med gitte mennesker. Videre gir det en mulighet til å 

både ta i bruk predefinerte begreper på hva kultur er for å skape klarhet i analysen, dette skjer 

i denne oppgaven blant annet ved å ta i bruk en allerede laget spørreskjemaundersøkelse som 

definerer organisasjonen i forhold til tre forskjellige kategorier. Samtidig hindrer ikke dette å 

la begreper og tema kan vokse frem gjennom fra datamaterialet, noe som åpner opp for en 

tvetydig forståelse av datamaterialet. Dette skjer blant annet ved å la informantene selv 

fortelle om hvordan de selv vil beskrive organisasjonens kultur, noe som ikke peker i en 

entydig retning da alle legger vekt på ulike momenter ved det som kan kalles 

organisasjonskultur. I forhold til det å undersøke organisasjonskultur både som noe som er 

stabilt og noe som er ustabilt, er det i den analytiske prosessen mulig å både bestemme seg for 

en tolkningsmulighet til et sett data, eller tillate at et datasett kan ha forskjellige betydninger 

slik at tolkningen dermed blir mer ustabil. 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?



Teori og litteratur 32

4.3 Å analysere kultur

Etter å ha redegjort grundig for hvorfor det funksjonalistiske og det fortolkende paradigmet 

kan brukes i et samspill, skal hvordan organisasjonskultur forstås og operasjonaliseres i denne 

oppgaven klargjøres. Dette vil gjøres ved å bruke teoretikere fra begge retninger. 

4.3.1 Kultur som noe holistisk, utover enkeltindivider

En nyttig og grunnleggende distinksjon som spesifiserer kultur, er at det er en karakteristikk 

ved en organisasjon, ikke av individer. Likevel blir kultur manifestert gjennom den verbale 

eller ikke verbale atferden til individer – aggregert til nivået av deres organisatoriske enhet (G 

Hofstede 1998:479). Det er her kulturbegrepet har den fordelen at det later til å fremby en 

begrepsmessig bro mellom mikro- og makronivåene i en analyse, samt mellom atferdsmønstre 

i organisasjoner (Smircich 1983:346). Dette fordi en kan knytte organisasjonen som helhet til 

hverdagslige erfaringer og individuelle opplevelser (Alvesson 2002:21). Derfor blir 

organisasjonskultur i denne oppgaven utforsket ved hjelp av å prate med individer og sette det 

individene sier i en sammenheng som ser på hele organisasjonens kultur og eventuelt også 

subkulturene. Dette kan gjøres fordi organisasjonens kulturen kan forstås som et 

«sensemaking device» fordi det former deltakernes fortolkning av situasjoner, hendelser og 

handlinger og kanaliserer således handlingsvalg og handlinger(Hennestad 2003:7; Smircich 

1983:346). Analysen er derfor ikke i hovedsak på et mikronivå, men et makronivå siden en 

søker å forstå kulturen til en hel gruppe eller subgrupper, og forholdene som kulturen utvikler 

seg i, der dette blir utforsket ved å ta utgangspunkt i individers erfaringer aggregert til 

organisasjonsnivå (Ouchi og Wilkins 1985:471; G Hofstede 1998:479). 

4.3.2 Kultur forholder seg til historie og tradisjoner

Den dominante oppfattelsen av hvordan organisasjonskultur blir etablert, er at uformelle, 

institusjonelle normer og verdier gradvis utvikler seg gjennom evolusjonistisk, naturlig 

utviklingsprosesser, der organisasjonen gradvis tilpasser seg via internt og eksternt press. På 

en uintendert og uplanlagt måte vil disse institusjonaliseringsprosessene skape en distinkt 

identitet, en kultur (Christensen mfl. 2007:43). En organisasjon er utviklet på et spesifikt 

tidspunkt i historien og flere mener derfor at organisasjonen blir formet av spesifikke 

kulturelle kontekster eller normer og verdier som vil gi en permanent påvirkning på 

organisasjonen (Christensen mfl. 2007:45). Dette gjør at en kan anta at de kulturelle normene 
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og verdiene som setter sitt merke på organisasjonen i dens tidlige og utviklende år, vil ha 

signifikans for utviklingsprosessen videre. Dette er i tråd med det Schein (1987) mener om at 

grunnleggerne av en organisasjon og hvordan de utformer organisasjonen i stor grad vil leve 

videre i organisasjonen og være blant de grunnleggende antakelsene en organisasjon har. Det 

er noe uenighet rundt dette, da akkurat dette poenget til Schein blir kritisert av blant annet 

Engelstad (2009:4) som mener at organisasjoner ikke vil være så stabile over tid som det her 

gis uttrykk for. Dette kan sees i sammenheng med at aktørene er begrenset av kulturen, men at 

det på samme tid er det deres tolkning og refortolkning av den som reproduserer kulturelle 

regler, slik at kulturen faktisk er i en kontinuerlig prosess av opprettholdelse og endring 

(Marsh mfl. 2001:14-15). Likevel er det mulig å spore en viss enighet om at tidligere 

beslutninger, interesser og institusjoner vil være med på å forme kulturen (Christensen mfl. 

2007; Marsh mfl. 2001; Schein 1987). Dette gjør at det er mulig å se at organisasjonskultur 

forholder seg til historie og tradisjoner for akkurat den organisasjonen og vil være blant de 

mer kontekstspesifikke elementene ved en organisasjonskultur. 

4.3.3 Å studere kultur som noe felles 

Det er flere som mener at organisasjonskultur er kollektiv og felles for medlemmene av en 

gruppe eller grupper, dette er et element som er mulig å finne igjen hos forskere innenfor 

begge nevnte paradigmer slik som Alvesson (2002:21), Hofstede mfl (1990:286), og Schein 

(1987:6) (finn flere eksempler her). Det kommer derfor tydelig frem at det er relevant å se 

etter noe som er felles for de fleste av organisasjonsmedlemmene i DSS IKT. Martin mener at 

dette fokuset hører innenfor et integreringsperspektiv fordi en vektlegger det som er felles for 

organisasjonen, der dette er det perspektivet som hittil har vært mest brukt i studier av 

organisasjonskultur (Martin 2002). Det er et savn, mener hun, etter et økt fokus på at kulturen 

ikke alltid vil oppleves som felles i en organisasjon, da det kan være flere subgrupperinger, 

uenighet i en organisasjon og også mangel på fellestrekk. Hun oppfordrer derfor også til å ta i 

bruk differensieringsperspektivet og fragmenteringsperspektivet på organisasjonskultur. 

Fragmenteringspespektivet har i liten grad blitt tatt med i analysen til denne studien, da få 

data peker i retning av fragmentering. I tillegg til at dette perspektivet går på tvers med det 

kollektive fenomenet de fleste definerer organisasjonskultur som (Hennestad 2003:15). Det er 

mer nyttig å ta med seg differensieringsperspektivet i tillegg til integreringsperspektivet fordi 

differensieringsperspektivet åpner opp for subkulturer i en organisasjon. Det at det kan finnes 

fellestrekk innad i hver av disse subkulturene åpner også opp for at subkulturene kan ha 

motstridende interesser (Martin 2002). En subkultur kan forstås som en undergruppe av 
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organisasjonens medlemmer som samhandler jevnlig med hverandre, som identifiserer seg 

selv som en distinkt gruppe i organisasjonen og som deler et sett av problemer som de fleste i 

gruppen er enige om er problematiske (Van Maanen og Barley 1985, s.38 henvist til i Bang 

1995:28). En årsak for at subkulturer kan utvikle seg er i følge Bang (1995:29) den fysiske 

plasseringen av mennesker på arbeidsplassen. I DSS IKT er det flere undergrupperinger av 

mennesker inn i 8 forskjellige seksjoner med ulik fysiske plassering, noe en kan anta at kan 

være med på å skape flere subkulturer i tillegg til en mer helhetlig organisasjonskultur. Det er 

derfor mulig å snakke om en organisasjon og flere subkulturer (Bang 1995:30), samtidig som 

en kan lete etter fellestrekk innenfor både helheten og eventuelle subkulturer. Oppsummert 

medfører dette at fokuset er se etter det kollektive ved organisasjonens medlemmer, i tillegg 

til fellestrekk ved både organisasjonen som helhet og ved eventuelle subgrupperinger om 

dette blir aktuelt. 

4.3.4 Kulturelle elementer 

For å kunne konkretisere til en viss grad hva organisasjonskultur kan bestå av og hva en kan 

se etter, så vil noen kulturelle elementer bli trukket frem. Når sosiologer snakker om kultur, 

har Richard Peterson (1979) observert at de vanligvis snakker om en av disse fire (Henvist til 

i Griswold 1994:3): «[...] norms, values, belifs or expressive symbols. Rhougly, norms are the 

way people behave in a given society, values are what they hold dear, beliefs are how they  

think the universe operates, and expressive symbols are representations, often representations  

of social norms, values and beliefs themselves». En lignende definisjon av kultur har Bang 

(1995:23) som han mener samler mange av definisjonene som allerede er skrevet: 

«Organisasjonkultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som 

utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene» 

Dette gjør at det å lete etter normer, arbeidsverdier, ansattes virkelighetssyn og symboler som 

uttrykker dette, kan veilede til å oppdage mer av en organisasjons kultur som også kan gå 

utover disse predefinerte elementene. Normer kan altså forstås som de reglene som ligger til 

grunn for de ansatte i DSS IKT sine handlinger og det som blir sett på som normalt i 

avdelingen. Videre er det viktig å huske på at kulturbegrepet ikke bør snevres inn til å bare 

omfatte slike normer som er 100% delt i organisasjonen, fordi det ofte er vanskelig å finne 

normer som er helt delte innenfor en organisasjon (Bang 1995:52). Det er et viktig poeng, 

som også kan åpne opp for det som er mer kontekstbundet, ved at samme norm kan ha ulik 

funksjon i forskjellige kontekster og at det ikke alltid vil gjelde alle. Verdier er i større grad 
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enn normer evaluerende ved at de kan har en positiv og negativ pol, i tillegg til at de er 

abstrakte preferanser, der en for å få mer tak på disse spør om hvordan ting «bør være» 

(Chhokar, Brodbeck, og House 2007:7; G Hofstede 1998:484-5). Det å fokusere for mye på 

deler og enkeltsider av kulturbegrepet, som mange organisasjonskultur-forskere har gjort, kan 

være til hinder for å få frem et helhetlig bilde av organisasjonskulturen (Bang 1995:16). Selv 

om det er visse kulturelle elementer som her blir trukket frem, vil de bli tatt med inn i en 

helhet for å se på DSS IKT sin organisasjonskultur. 

4.3.5 Kultur som innhold og uttrykk 

For å kunne utdype kulturbegrepet utover kun å se på predefinerte variabler, kan det være 

nyttig å gjøre et skille mellom kulturinnhold og kulturuttrykk: 

"Kulturinnholdet er det nettverk av betydninger, meninger og modeller for handling 

som ligger i kulturen, og som kan sies å befinne seg i medlemmenes hoder. 

Kulturuttrykkene (også kalt artifakter) er manifestasjoner av kulturinnholdet, og blir 

dermed de handlinger, objekter og den praksis som kulturen bruker for å bekrefte og 

uttrykke seg overfor medlemmene." (Bang 1995:46)

Dette er litt annerledes enn det Alvesson vektlegger:

"Kulturen finnes ikke først og fremst "i" menneskenes hoder, men et sted "mellom" 

hodene til en gruppe mennesker hvor virkelighetsoppfatninger og symboler blir 

uttrykt åpent, f.eks i arbeidsgrupper og på styremøter, men også i materielle 

gjenstander. Kulturen blir dermed sentral når det gjelder hvordan vi skal forstå 

atferdsmønstre, sosiale fenomener, institusjoner og prosesser." (Alvesson 2002:15) 

Her er de uenige om kulturen finnes i hoder eller ikke, men det er tydelig at de er enige om at 

kulturen kommer til syne gjennom praksis, handlinger, fysiske gjenstander og i situasjoner der 

mennesker samhandler. En kan da anta at om en får innblikk i enkeltpersoner, som en del av 

en gruppe, sine meninger om atferdsmønstre, praksiser, handlinger, sosiale fenomener og 

prosesser også kan hjelpe oss til å forstå mer av kulturen. Det å se etter praksiser blir også 

fulgt opp av Hofstede mfl (1990:312) som mener praksiser er noe en lærer når en blir 

sosialisert inn i en organisasjon, slik at praksiser i større grad peker på kulturforskjeller 

mellom organisasjoner. Hofstede mfl. legger litt annet inn i praksisbegrepet enn det jeg forstår 

fra Bang (1995), da Hofstede mfl ser praksiser som symboler, helter og ritualer. Men da blir 

symbolene, heltene og ritualene forstått som det organisasjonsmedlemmer føler «er» og det 
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samsvarer tilfredsstillende det Alvesson (2002) og Bang (1995) vektlegger i forhold til 

praksiser. Det å se på kultur i forhold til hva som «er», har også blitt gjort i GLOBE, en 

internasjonal undersøkelse om organisasjonskultur, der deler av kulturbegrepet blir sett på 

som praksiser av grupper/enheter slik at en undersøker hva som «er» i forhold til vanlig 

oppførsel, institusjonelle praksiser, påbud og forbud. (Chhokar mfl. 2007:4). 

Språket er en del av kulturelle uttrykk, da språk har mye å si i organisasjons-kulturstudier. På 

grunn av språkets store variasjon og kompleksitet, så kan språk være med på å klassifisere og 

hjelpe til med å integrere erfaringer til en meningsfylt helhet (Berger og Luckman 1966 

henvist til i Pettigrew 1979:575) . Dette forteller meg at hva man sier og hvordan man snakker 

om noe, uttrykker ens forståelse for noe og er derfor nyttig å se på i en 

organisasjonkulturstudie. Videre skriver Pettigrew (1979:575) at språk også er et verktøy for å 

oppnå praktiske effekter, det er derfor ofte en del av handling, i tillegg til at språket blir sosialt 

skapt og opprettholdt ved at det legemliggjør eksplisitte formaninger og sosial evaluering. 

Språk har en betydning både innenfor begge de nevnte paradigmene ved at det blir sett på som 

overflatemanifestasjoner av den indre kjernen i kulturen, der en kan anta funksjonalistene ser 

en mer direkte kobling mellom det en sier og kulturen, mens forskere innenfor det fortolkende 

paradigmet nettopp mener at språket og det en sier bør tolkes for å få frem betydningsiden i 

det som blir sagt og de muligheter for tvetydighet som kan finnes i et utsagn. Oppsummert 

medfører denne vektleggingen av å avdekke de kulturelle uttrykkene gjennom praksiser, det 

som «er», forstå erfaringer fra situasjoner der mennesker samhandler, adferdsmønstre og 

språk og deres erfaringer om hva som har endret seg, at det blir er relevant å se etter i en 

analyse av organisasjonskultur i DSS IKT. Det å vektlegge ulike kulturelle uttrykk som nevnt 

her, vil kunne gjøre at det er lettere å få et innblikk i DSS IKT sin kultur og deres kulturelle 

kjerne. Som vi kommer tilbake til senere, kan disse kulturelle uttrykkene undersøkes for å 

finne ut hvordan kulturen har blitt påvirket. 

4.4 Kjennetegn ved norsk statsadministrasjon 

Christensen mfl (2007) som har gjort flere studier av offentlige organisasjoner mener det ikke 
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er en generell konsensus om hvilken teori eller hvilken kjerne av konkurrerende teorier som er 

mest relevant for slike type studier. Derfor er noe teori hentet fra sosiologien, mens noe er 

hentet fra statsvitenskapen for å kunne belyse hva slags organisasjon DSS IKT er. DSS IKT er 

en del av norsk statsadministrasjon, og er som nevnt en underavdeling til Fornyings, 

Administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og et kjennetegn ved offentlig organisasjoner 

er at de har ledere som er valgt ved stortingsvalg (Christensen mfl. 2007:6). Selv om DSS 

IKT er en selvstendig enhet under FAD, er det en minister på toppen som organisasjonen er 

ansvarlig ovenfor. Dette gjør at DSS IKT handler på vegne av politiske valgte autoriteter og 

er styrt gjennom skriftlige lover og regelverk. 

Videre er et annet fellestrekk ved offentlige organisasjoner at de er multifunksjonelle, i den 

betydning at de arbeider kontinuerlig med delvis motstridende hensyn og blir styrt ved å 

kombinere ulike former for styresett. Denne blandingen av styresett oppstår fordi de hverken 

er helt styrt av majoriteten, ikke kun av profesjonelle systemer, eller kun styrt av lover eller av 

fri konkurranse i et marked (Christensen mfl. 2007:7). Offentlige organisasjoner blir derfor 

karakterisert av motstridende målsettinger og heterogenitet, og de fungerer ikke som uniforme 

aktører, men må leve med stadige spenninger og uenigheter (Christensen mfl. 2007:9). I 

forhold til DSS IKT kan eksempler på motstridende hensyn være forskjellige krav fra de ulike 

departementene og moderdepartementet FAD som har lover å forholde seg til på IKT-

fagfeltet. I tillegg har DSS IKT egne ønsker om hvordan de ønsker å utføre ting, men blir 

begrenset av for eksempel hvordan budsjett tildeles, samtidig som DSS IKT hele tiden skal 

tilfredsstille lovverk, brukerne, moderdepartementet og avdelingen i seg selv. Denne 

heterogeniteten og de motstridende målsettingene gjør at offentlige organisasjoner veldig ofte 

må prøve å balansere alle de ulike interessene opp mot hverandre på en måte som kan 

tilfredsstille flest mulig (Christensen mfl. 2007:7). Videre kan en si at DSS IKT er en formell 

organisasjon i offentlig sektor ved at de er etablert for å utføre kollektive interesser og 

spesielle oppgaver ved å gi IKT-brukerstøtte til de fleste departementene i regjeringen, og ved 

at de har relativt stabile oppførselsmønstre, ressurser og belønning knyttet til deres aktiviteter 

(Christensen mfl. 2007:9). 

4.5 Organisasjonsstruktur

Mintzberg (1991:332) mener at all organisert menneskelig aktivitet består av to fundamentale 
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og motstridende krav, nemlig deling av arbeid inn i forskjellige arbeidsoppgaver og 

koordineringen av disse arbeidsoppgavene for å klare å gjennomføre aktiviteten. Dette mener 

Mintzberg (1991:332) medfører at en organisasjons struktur kan defineres som den totalen av 

distinkte oppgaver som arbeidet er delt inn i og den koordinering som må skje mellom disse 

oppgavene. For å spesifisere ytterligere hva som menes med struktur, er det rammeverket som 

prosesser foregår innenfor, der strukturene setter grenser for hvem som kan delta, hva som 

blir sett på som aksepterte, fornuftige, hensiktsmessige eller gyldige vurderinger av en 

situasjon, et problem eller en foreslått løsning (Christensen mfl. 2007:15). Siden struktur kan 

sees på som det rammeverket prosesser foregår innenfor, sier det derfor gjerne noe om 

hvordan disse prosesser bør gjennomføres, der en prosess kan sees på som aktiviteter og 

handlinger som utspiller seg over tid, der dette f.eks kan være beslutningstaking, 

implementering eller læringsprosesser (Christensen mfl. 2007:15). Dette gjør det relevant å 

også se etter aktiviteter som blir gjennomført i en organisasjon, fordi dette er knyttet til 

organisasjonsstrukturen. Videre blir det ofte snakket om et skille mellom formell struktur og 

uformell struktur. Her kan formell struktur forstås som det settet av hovedregler som søkes 

opprettholdt i en organisasjon, spesielt med hensyn til arbeidsdeling og styring, der disse 

reglene ikke behøver å være nedskrevne (Bakka, Fivelsdal, og Nordhaug 2004:70). Men 

likevel ser en ofte formelle strukturer nedskrevne i form av organisasjonskart, regler og 

jobbbeskrivelser, der de spesifiserer prosedyrer, metoder, ansvar, rettigheter og plikter som er 

tildelt ulike enheter og posisjoner og således bidrar til å skape formelle normer (Christensen 

mfl. 2007:15). Videre kan en si at organisasjonsstruktur består av rolleforventninger, og regler 

for hvem som bør eller kan gjøre hva og hvordan hver oppgave bør eller kan bli løst, der det 

er viktig å presisere at denne strukturen ikke sier noe direkte om hvordan organisasjonens 

medlemmer faktisk oppfører seg, da det bare gir retningslinjer og et rammeverk (Christensen 

mfl. 2007:15). Selv om en organisasjons formelle struktur sier noe om hvordan 

organisasjonen skal fungere, trenger ikke dette alltid å være en realitet (Trice og Beyer 1984). 

I forhold til hva slags organisasjon DSS IKT kan forstås som, er det i følge Mintzbergs 

(1991:331) begrepssett en støttestruktur. Dette fordi DSS IKT ikke er en del av det 

departementene gjør og deres struktur, men har sin egen organisering og skal hjelpe 

departementene til å klare å utføre sine arbeidsoppgaver. DSS IKT er derfor utenfor 

hovedlinjen av autoritet til departementene og påvirker derfor departementene kun indirekte. 

Dette fordi de ikke har noe å si for deres arbeidsutførelse og har ikke noe makt i forhold til 

deres arbeidsoppgaver. Videre kan vi si at DSS IKT har en funksjonell gruppering, som vil si 
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at de er gruppert etter de som stort sett jobber med de samme problemstillingene og likt 

fagfelt (Mintzberg 1991:337). 

4.6 Koblinger mellom organisasjonsstruktur og 

organisasjonskultur

Selv om kultur og struktur er forskjellige fenomener, er de sammenvevd i ulike grader av 

støtte og spenningsforhold og derfor relevante å se på i en sammenheng (Hennestad 2003:9). 

Noen går også så sterk ut at de mener at kultur har struktur eller til og med at kultur er 

struktur (Bate 1996:28). Schein trekker frem kulturelle forsterkningsmekanismer og her er 

organisasjonens utforming og struktur i tillegg til dens systemer og prosedyrer viktig for å få 

frem kulturen, noe som peker på at organisasjonsstruktur har en betydningside for 

organisasjonskulturen (Schein 1987:202). På samme måte kan kulturen ytre seg i 

organisasjonsspesifikke handlingsmåter og mønstre, noe som også peker på en kobling 

mellom struktur og kultur (Hennestad 2003:8). Mintzberg (1991:331) som har undersøkt 

strukturen til ulike organisasjoner, mener at alle aktive organisasjoner har en ideologi, som 

kan forstås som kultur. Denne ideologien mener han omfatter tradisjonene og troen til en 

organisasjonen som skiller den fra andre organisasjoner og tilfører visse egenskaper inn i 

kjernen av strukturen. Selv om kulturforståelsen i denne oppgaven går utover det Mintzbergs 

begrep, er det tydelig at han gjør en kobling mellom organisasjonskultur og 

organisasjonsstruktur og at disse kan påvirke hverandre. Som nevnt kan en se på struktur i 

sammenheng med formelle normer, mens uformelle normer gjerne i større grad kan bli funnet 

i organisasjonskulturen ved at de finnes i etablerte tradisjoner som en organisasjons 

medlemmer internaliserer eller oppnår gjennom erfaringer og daglig arbeid med deres 

kollegaer (Christensen mfl. 2007:15). Det er også mulig å se at det kan være en forskjell 

mellom den formelle strukturen en organisasjon har og det som faktisk skjer, da dette ikke 

trenger å stemme overens (Meyer og Rowan 1977). 

4.7 Hvordan kultur kan endres 

Noen mener at kulturen i en organisasjon kan endres, hvis en jobber med den på bestemte 

måter (Alvesson 2002; Bang 1998; Schein 1987). Om og hvordan ledelsen kan endre kultur er 

ikke innenfor oppgavens tema, selv om lederne også har en betydning ved at flere av lederne i 
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DSS IKT var klar over den kulturelle utfordringen ved omstillingsprosessen og at de måtte 

jobbe med kulturen underveis i omstillingsprosessen. Det som har skjedd i DSS IKT er et 

stort prosjekt for å både endre organiseringen ved brukerstøtten i 13 departementer samtidig 

som en har tatt i bruk et nytt rammeverk for drift. Omstillingsprosessen har derfor ikke først 

og fremst vært rettet mot å endre organisasjonskulturen, men helt andre forhold ved 

organisasjonen som kan karakteriseres som en radikal organisasjonsforandring. I forhold til 

slike radikale forandringer, mener Alvesson at det alltid vil gi kulturelle nydefineringer av en 

betydelig del av virkeligheten (2002:254). Og det er disse kulturelle nydefineringene som vil 

være det interessante å ta tak i i denne oppgaven, spesielt knyttet til praksiser og utførte 

handlinger og hvordan en tenker om sitt eget arbeid. Dette fordi den konkrete 

arbeidssituasjonen er en sterk faktor for å utvikle følelser og tolkningsprosesser på 

arbeidsplassene. Det er her ITIL kommer inn og antas å være med på å endre folk sine 

handlinger i DSS IKT. Dette er med på å skape den underliggende antakelsen som denne 

oppgaven er bygget på, om at ITIL er med på å endre organisasjonsstrukturen og kulturen. 

Endring vil her bli studert ved utgangspunkt i folks egne erfaringer og tanker om hva som har 

skjedd, både via en spørreskjemaundersøkelse og ved intervjuer. Dette kan fremvise de 

kulturelle nydefineringene. 

4.8 Relevant litteratur og forskning 

Det finnes få studier som har fokusert på hvordan en ITIL-implementering påvirker 

organisasjonskultur eller organisasjonsstruktur, men det finnes mer litteratur på ITIL-

implementering, eller organisasjonskultur og omstilling. Jeg vil derfor trekke frem noen 

tidligere arbeider som jeg mener passer godt til å belyse min problemstilling og jeg vil her 

trekke frem noen av hovedpunkter i de utvalgte studiene. 

4.8.1 Undersøke kultur ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse

For å undersøke organisasjonskultur mer kvantitativt i denne casestudien og for å se på om det 

har skjedd noen forandringer over tid, har denne oppgaven tatt utgangspunkt i en 

undersøkelse gjennomført av Kanungo mfl (2001). Disse har undersøkt relasjonen mellom 

utvalgte deler av organisasjonskultur og IT-strategi i 72 enheter i offentlig sektor i India. Her 

har de ønsket å skape en bedre forståelse av relasjonene mellom utvalgte deler av 
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organisasjonskultur og strategiene som er involvert i implementering og bruk av 

datasystemer. Fokuset deres er på hvordan organisasjonskulturen påvirker valg av IT-strategi, 

mer enn på selve organisasjonskulturen og hvordan denne kan bli endret ved implementering 

av nye systemer. Selv om det blir erkjent at det er en refleksiv relasjon mellom IT og 

organisasjonskultur, ved at IT kan påvirke organisasjonskultur, samtidig som IT kan bli 

påvirket av kulturen. Det som er interessant å trekke frem fra Kanungo mfl (2001) er hvordan 

de undersøker og kategoriserer organisasjonkulturen. Dette har de gjort ved å ta i bruk 

casestudie og å gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse som kategoriserer 

organisasjonskultur i tre kategorier, som er byråkratisk, innovativ og støttende kultur. Denne 

måten å undersøke organisasjonkultur på, har de gjort ved å gjennomgå flere forskjellige 

kjente kultur-spørreskjemaundersøkelser. Disse tre kategoriene mener de antas å være tilstede 

i alle organisasjoner, men i varierende grad. Organisasjonskultur blir derfor beskrevet ved 

hjelp av variabler som beskriver innholdet i disse tre kulturkategoriene. Dette teoretiske 

bidraget bidrar derfor til en kategorisering og diskusjon av organisasjonskulturen i DSS IKT, 

noe vi kommer tilbake til i kapittel 5.4.2 og 5.6.2. 

4.8.2 Hvordan implementering av ITIL påvirker organisasjonskultur 

Den studien som denne masteroppgaven ligner mest på, er en studie gjennomført av Vindegg 

og Iden (2007). Studien ser på om prosessorientert omstilling medfører forandringer i 

organisasjonskulturen i en IT-avdeling på et universitet i Norge. Det som her menes med 

prosessorientert omstilling er innføring av ITIL som rammeverk for IKT-drift. Analysen viser 

at organisasjonskulturen har endret seg i løpet av den perioden man har jobbet med 

prosessendring. Hovedfunnet er at prosessforbedringsarbeidet gjorde virksomheten mer 

eksternt orientert. Dette blant annet gjennom å fremme bedriftens og de ansattes forståelse av 

hvordan kunder behandles, samt kvaliteten på de tjenester og produkter som ytes til kunden 

(Vindegg og Iden 2007:175). Dette har de kommet frem til gjennom 

spørreskjemaundersøkelsen Organizational Culture Analysis Instrument (OCAI) som er 

utviklet av Cameron og Quinn (2006), og ved oppfølgende intervjuer i etterkant av OCAI-

undersøkelsen ble gjennomført. Dette har gitt en kategorisering av organisasjonen innenfor 

fire ulike kategorier, og også fått frem forandringer i disse kategoriene. Disse fire kategoriene 

er gruppeorganisasjon, entreprenørorganisasjon, ekspertorganisasjon og byråkratisk 

organisasjon. Poengfordelingen og poengmessig og prosentvis forandring fremkommer i 

tabell 4.1. 
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Disse funnene gir grunnlag for at de mener at det har foregått en utvikling i 

organisasjonskulturen på alle de fire dimensjonene og at dette har gitt følgende utvikling for 

praksis i organisasjonen (2007:174):

• (A) organisasjonen har blitt mindre omsorgsfull, legger mindre vekt på langsiktig 

personlig utvikling og at lederstilen kan være mer krevende enn tidligere 

• (B) organisasjonen har blitt flinkere til å sette seg mål, er mer fokusert på å levere 

gode tjenester og mer ressursfokusert.

• (C) Organisasjonen er blitt mer resultatorientert, med sterkere fokus på å prestere og 

mer prestasjonsbasert lederstil. 

• (D) organisasjonen er blitt mindre regelstyrt, lederrollen mindre fokusert på langsiktig 

organisatorisk stabilitet og forutsigbarhet. 

Denne studien og min studie har mange likhetstrekk, men også endel forskjeller. Den viktigste 

likheten er fokuset i oppgaven, der begge ser på om implementering av ITIL påvirker 

organisasjonskultur. Videre har begge valgt å ta i bruk spørreskjemaundersøkelse og intervju 

for å undersøke om det er skjedd endringer i organisasjonskultur. Studiene skiller derfor ikke i 

metodevalg, men i undersøkelsesopplegg i forhold til hvilken rekkefølge aktivitetene har blitt 

utført, antall respondenter og informanter, i tillegg til utforming av spørreskjemaundersøkelse. 

Hos Vindegg og Iden (2007:175) bekreftet svarene i intervjuene de svarene som først ble gitt 

via spørreskjemaundersøkelsen. Dette gir en annen tilnærming til intervjuene, da en i større 

grad vet hva en leter etter. Mens i denne studien har rekkefølgen vært motsatt slik at intervju 

har blitt gjort først, og da i en mer eksplorerende stil fremfor å lete etter bekreftelser. Dette 

kan ha medført at spørreskjemaundersøkelsen ikke har fulgt opp svar som ble gitt i 

intervjuene på alle punkter. Den viktigste forskjellen er kanskje hvordan organiseringen av 

IT-avdelingen som blir studert er. I Iden og Vindeggs studie ser de på en IT-avdeling ved et 

universitet som tradisjonelt var inndelt med funksjoner for ulike fagområder som nettverk, 

databaser og servere, der de var omtrent 50 ansatte. Selv om IT-avdelingen i denne studien 

også hører til i offentlig sektor, har den en mindre tradisjonell struktur ved at den nå 
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inneholder elementer fra linjeorganisering, prosessorganisering og prosjektorganisering. 

Organiseringen av DSS IKT er derfor i mindre grad slik at en kun er fastlåst til den samme 

typen oppgaver. I tillegg har omstillingsprosessene vært veldig ulike ved disse to forskjellige 

IT-avdelingene. I Vindegg og Idens studie har de slik jeg har forstått det, gjort en intern 

omorganisering av menneskene og fått tilført nye arbeidsmåter ved å ta i bruk ITIL-

prosessene. I avdelingen jeg studerer har det vært 13 forskjellige avdelinger som er blitt slått 

sammen til en stor, slik at mange i stor grad har fått endret sine arbeidsoppgaver, samtidig 

som ITIL-prosesser har blitt implementert og ført til ulike forandringer i avdelingen. 

Omstillingsprosessen har derfor omfattet flere mennesker og større organisatoriske 

forandringer. En grundigere sammenstilling av funn i denne studien, opp mot funn i min 

studie, vil bli gitt i avsnitt 5.6.2.

4.8.3 Organisasjonskultur og omstilling 

En studie som ser på forandringer i organisasjonskulturen ved en omstillingsprosess i en 

offentlig organisasjon er Ina Herrestad (1991). Organisasjonen som er i fokus er statens 

kartverk, der hun har valgt å fokusere på faggruppen grafikerne og deres problemer med 

omstillingen fra å være en statsfinansiert monopolbedrift til å kunne klare seg i en 

markedssituasjon. Funnene i denne studien er mindre relevante, men det er interessant å se på 

fremgangsmåten hun bruker for å studere organisasjonskultur. Analysen hun gjør går både på 

grafikerne og deres kultur, og den kulturen ledelsen ønsker at statens kartverk skal ha, der hun 

siden sammenlikner disse to modellene for å finne ut hvordan ledelsen og grafikerne kan gå 

frem for å få til en vellykket omstilling. Det ledelsen ønsker å gjøre er å bryte opp fagskillene 

og strukturene i organisasjonen og skape nye interaksjonsformer, samtidig som de vil endre 

folks holdninger til arbeidet og gå fra å være en tradisjonell offentlig etat til å bli en 

kundeorientert bedrift (Herrestad 1991:13). Dermed har denne avhandlingen også et visst 

strukturelt preg som er med i analysen av kultur. Herrestad har i sin analyse av kulturen 

fokusert på tre nivåer: kulturuttrykk, verdier og normer, og underliggende antakelser, der 

nivåene er hentet fra Schein (1987). Der kulturutrykk blir sett på som noe informantene sier 

og gjør (har gjort), verdier og normer som noe de mener og underliggende antakelser som 

noe de «vet» (Herrestad 1991:28). Schein er generelt basisen hennes i fremstillingen i hvilke 

momenter hun fokuserer på i sin analyse. I min studie er det tatt i bruk flere teoretikere som 

en basis for begrepene og fokus som er valgt, men det er likevel visse fellestrekk ved at 

fokuset er på kultur som noe som er felles og at det er en viss stabilitet i kulturen. Videre at 
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det er nødvendig å analysere kultur ut ifra et historisk perspektiv ved å være klar over at det 

som har skjedd tidligere er med på å påvirke nåtiden. I tillegg vektlegger begge studier at 

kultur kan analyseres som et mønster, som noe statisk og som en kjerne (i denne studien 

uttrykt som innhold, jmf. 4.3.5). 

Det viktigste analytiske skillet er at hun i større grad vektlegger at en kulturanalyse må si noe 

om de verdier, normer eller antakelser som ligger til grunn for de kulturelle uttrykkene, mens 

denne studien i større grad fokuserer på kulturuttrykk, arbeidsverdier og normer fremfor å 

gjøre et dypdykk i de grunnleggende antakelsene. Herrestad fokuserer i større grad på de 

underliggende antakelsene, da hun som Schein (1987), mener at en ikke kan forstå 

kulturuttrykkene om en ikke forstår de underliggende antakelsene eller verdiene (Herrestad 

1991:30). I forhold til å endre en kultur, mener Herrestad (1991:45) at alle nivåene av kultur 

vil være i et gjensidig påvirkningsforhold, der forandringer i ett nivå kan føre til forandringer i 

et annet. Likevel mener hun, med henvisning til Schein (1987:28), at forandring i de øverste 

nivåene i kulturen ikke trenger å gi forandring i de underliggende antakelsene. Hun 

modifiserer seg noe i forhold til Schein og trekker frem at hun mener at forandringer i 

verdinivået gjør at en kan snakke om kulturendring. Om en setter Herrestands syn på hva som 

er en kulturell forandring, vil det kunne passe best innen for det som i denne oppgaven er 

definert som et funksjonalistisk syn på organisasjonskultur ved at hvordan kultur blir definert 

er tydelig og gir mindre rom for det som ikke passer inn i de kulturelle nivåene og hva som 

kan defineres som kulturell forandring i forhold til disse nivåene. For en ser dette i 

sammenheng med å ta i bruk både et funksjonalistisk og et fortolkende syn på 

organisasjonskultur, kan en argumentere for at det også er mulig å se på overgangen mellom 

nivåene som litt mer flytende. I tillegg til at de ikke vil være like definitive i alle 

kulturanalyser, men at hvordan forandringen forstås på også kan variere ut ifra kontekst.

4.8.4 Implementering av ITIL 

Tan mfl (2007) har studert en i en implementeringsprosess i en offentlig helseorganisasjon i 

Australia. Der oppdaget de et behov for å endre organisasjonkulturen fra en teknologifokus til 

et fokus på tjenester for å få ITIL til å fungere tilfredstillende. Dette gjør de blant annet ved å 

henvise til fra Golden (2007), som skriver: «When well-executed, ITIL can shift an IT 

organization's culture and focus from the technology (how things work) to the business  

strategy, how the services IT provides affect business performance. But culture change is  
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probably the hardest type of change to manage, and ITIL's processes are only as effective as  

the degree to which your staff adopts them». Videre skriver de at Endringsprosessen er den 

essensielle for å endre kulturen til IT-personalet fra å være teknologifokusert til å bli 

servicefokusert (Tan mfl. 2007:1067). Men de skriver lite om hva som er spesielt med 

Endringsprosessen eller hvorfor akkurat denne er den prosessen som bidrar til mest forandring 

i organisasjonkulturen. 

En masteroppgave som heter «ITIL: practice and theory: an empirical study» ble levert ved 

Norges handelshøyskole i 2010 (Hirth og Melander 2010). Denne oppgaven handler om 

hvordan en kan implementere ITIL på en best mulig måte i organisasjoner og er basert på 

både kvalitative og kvanitative analyser. De mener å ha funnet at ITIL ikke kan bli 

implementert på en universell måte, men at hver implementeringsprosess må tilpasses til den 

gjeldende organisasjonen, dette blant annet fordi ITIL er et generelt rammeverk som der en 

bør velge ut de delene av rammeverket som er mest aktuelle for den spesifikke organisasjonen 

(Hirth og Melander 2010:74). De spør seg hvordan en kan håndtere forandringsprosessen som 

ITIL initierer og peker på at det også er viktig å fokusere på alle spekter av det de kaller et 

mennesker, system og organisasjonsperspektiv, fremfor å kun fokusere på teknologiske 

aspekter og verktøy (Hirth og Melander 2010:75). Med dette mener de at en bør få frem en 

mer balansert og en simultan vektlegging på å endre menneskene og organisasjonen som 

kommer til å være brukerne av systemet, såvel som selve rammeverket (systemet). Blant 

annet nevner de at å introdusere ITIL i organisasjonen uten å informere de ansatte tilstrekkelig 

om filosofien bak ITIL og om hva prosesstenkning innebærer og uten å få dem til å gjøre 

prosesstenkningen til en integrert del av deres arbeidshverdag, lett gir utfordringer og 

motstand mot ITIL i organisasjonen (Hirth og Melander 2010:65, 67). Det å definere roller og 

ansvar, kan også innebære nødvendig forandringer på organisasjonsstrukturen (Hirth og 

Melander 2010:68). Videre nevner de at en utfordring kan være at ITIL fordrer at autoritet og 

myndighet flyttes nedover i organisasjonen for at det skal være mulig for de ansatte å gi 

brukeren/kunden tilfredstillende og effektiv service, der dette gjerne impliserer en flytting av 

myndighet fra linjene på toppen av hierarkiet og ned til prosessene som gjerne går på tvers av 

flere av hierarkilinjene (Hirth og Melander 2010:66). 

En annen som har skrevet masteroppgave om ITIL, er Langeland (2009) som har hatt fokus 

på hvilke faktorer som er viktigst for å lykkes med implementering av ITIL. Selv om min 

studie ikke har fokus på grad av vellykket implementering, er Langelands studie relevant. For 
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Langeland har studert kjernelitteraturen til ITIL versjon tre som består av fem bøker. Ut ifra 

denne gjennomgangen av kjernelitteraturen har han laget en liste med 62 mulige 

suksessfaktorer, der flere av disse peker på momenter som kan innebære en forandring i 

organisasjonen. Disse faktorene ble gjennomgått sammen med noen ITIL-eksperter, slik at de 

stor igjen med en liste på 12 suksesskriterier for vellykket implementering av ITIL. Noen av 

disse rangerte faktorene er interessante både fordi de er utviklet på bakgrunn av 

litteraturstudier av kjernelitteraturen til ITIL-organisasjonen OGC og fordi de er blitt vurdert 

av ITIL-eksperter som mener dette er viktig i en implementering av ITIL. De faktorene som 

er relevante for denne studien er (her presentert med rangeringsnummer i parentes bak):

• Ledelsen må ha kunnskap om prosessbasert oppgaveløsning (4)

• Generell opplæring i prosesstankegang, ITSM og ITIL for alle involverte (7)

• Felles modulbasert verktøy for understøttelse av prosesser (8)

• Planlegg med at innføring av ITIL innebærer kulturendring (12)

Her er spesielt punkt 12 interessant, der utvalget i Langelands studie mener at det må tas 

høyde for en kulturendring i organisasjonen ved innføring av ITIL. Igjen ser vi at det blir 

nevnt at det skjer en kulturendring ved implementering av ITIL, men at det i mindre grad blir 

utdypet hva denne endringen innebærer. 

4.9 Oppsummering av kapittelet

Det vi har sett i dette teorikapittelet er at organisasjonskultur blir forstått både med det 

funksjonalistiske paradigmet og det fortolkende paradigmet i et samspill. Dette gir en mer 

fleksibel forståelse for organisasjonskultur som gjør at en ikke låser seg i det ene eller det 

andre paradigmet. I tillegg blir det mulig å undersøke organisasjonskultur både som noe 

generelt og noe som er kontekstbundet. Videre tillater det å gjennomføre en analyse som både 

får frem klarhet og stabilitet, samtidig som den tvetydighet og ustabilitet som eventuelt finnes 

i materialet. Vi har sett at organisasjonskultur forstås som noe som forholder seg til historie 

og tradisjoner i en gitt organisasjon. I tillegg til at organisasjonskultur er en karakteristikk ved 

organisasjoner og ikke individer. Organisasjonskultur vil undersøkes som noe som oppleves 

som felles for de fleste, samtidig som analysen også åpner opp for subkulturer og interne 

forskjeller mellom grupperinger i organisasjonen. Videre vil det i undersøkelsen bli lett etter 

arbeidsverdier, virkelighetssyn og symboler som kan veilede og skape en kulturell forståelse 

for DSS IKT. Her vil jeg se etter kulturuttrykk som kan veilede min forståelse av 
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kulturinnholdet. For å se etter om organisasjonskulturen er blitt endret, ønsker jeg å se etter 

om det er skjedd noen kulturelle nydefineringer. 

I forhold til organisasjonsstruktur har vi sett at dette er det rammeverket prosesser foregår 

innenfor. Dette er knyttet til formell struktur som beslutningsmyndighet, stillingsbeskrivelser, 

og regler for hvem som kan og bør gjøre hva og hvordan hver oppgave kan eller bør bli løst. 

Her er det viktig å være klar over at den formelle strukturen ikke alltid stemmer overens med 

den faktiske strukturen. Slik at hvordan arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver faktisk utføres 

ikke nødvendigvis stemmer overens med den formelle strukturen. 

Videre har vi sett at til tross for at organisasjonsstruktur og organisasjonskultur er forskjellige 

fenomener, så er de sammenvevd i ulike grader av støtte og spenningsforhold og derfor er 

relevante å se på i en sammenheng. 

Relevant litteratur har bidratt til å belyse hvordan organisasjonskultur kan undersøkes og ulike 

måter ITIL kan påvirke en organisasjon på. 
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5 Datapresentasjon, analyse og drøfting 

I dette kapittelet vil det bli presentert funn fra både spørreskjemaundersøkelsen og fra de 13 

intervjuene som er gjennomført. Som figur 1.1 i innledningen til denne studien viste, 

inneholder dette casen en femdeling av dataene. Dette ser vi også i figur 5.1 der det i tillegg er 

tatt med ett element til. Figur 5.1 gir oversikten over det som nå skal presenteres. 

Figuren viser at analysen er periodisert. Jeg tar utgangspunkt i hvordan det var før januar 

2006 og frem til og med januar 2011. Hovedfokuset ligger på den påvirkning ITIL har gitt 

organisasjonen i perioden fra februar 2009 frem til januar 2011. Denne perioden er valgt fordi 

selve omstillingsprosessen var avsluttet og vi får derfor et innblikk i hvordan ITIL påvirker en 

organisasjon i daglig drift. I perioden det samtidig foregikk en stor omstillingsprosess, er det 

vanskelig å skille betydninger av ITIL og det som forøvrig skjedde av endringer. Punkt fem 

vil bli presentert og drøftet over to underkapitler der det ene tar for seg organisasjonsstruktur, 
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og det andre tar for seg organisasjonskultur. Punkt 6, Om funn i denne studien også er 

relevante for andre lignende organisasjoner vil bli drøftet i underkapittel 5.7. Presentasjon, 

analyse og drøfting av dataene vil være temabasert og alle datakilder vil bli brukt for å belyse 

forskningsspørsmålene der dette er naturlig.

5.1 Hvordan IKT-driften var før omstillingsprosessen i DSS IKT 

(punkt 1 i figur 5.1) 

Før alle departementenes IKT-avdelinger var innfaset til DSS IKT i februar 2009, ble 

brukerstøtte til de ansatte i departementene gitt via lokale brukerstøtteavdelinger. Disse hadde 

ansvar for drift av e-post, filservere, og små og mellomstore programløsninger som 

departementet brukte, i tillegg til installasjon og brukerstøtte av brukernes PC'er 

(kontaktperson). Antall ansatte i disse IKT-avdelingene var gjerne bare et par personer der de 

også var lokalisert i samme bygg som departementet de tilhørte. Som en av informantene sier, 

gav dette en annen driftssituasjon: «Da hadde jo hvert departement sine IKT og det var en  

helt annen måte å drifte på. Du hadde lissom bare dine små servere å passe på og dine  

klienter. Det ble selvfølgelig et mye nærmere forhold til brukerne» (informant 3). En annen 

forteller at i disse små avdelingene koordinerte de lett oppgavene seg imellom slik at alle i 

større grad gjorde alt: «Så der gjorde du alt [...] det var lissom den som var ledig som gjorde  

det som skulle gjøres» (informant 7). Ute i de forskjellige brukerstøtte-avdelingene ble det 

ofte brukt gule post-it-lapper for å holde oversikt over arbeidsoppgavene og brukerne kunne 

kontakte hvilken person de ville i brukerstøtte-avdelingen. Illustreres gjennom at det ikke 

fantes et enkelt formalisert kontaktpunkt for brukerne (Single Point of Contact), illustrert av 

utsagnet: «På brukerstøtta var vi jo fler, så noen ringte direkte. [...] det var ikke veldig mye 

system, mye gule lapper og sånne ting» (informant 4). Men en informant presiserer at det ikke 

var uprofesjonell IT-drift, bare at det var mindre profesjonelt enn nå når de har implementert 

ITIL (informant 5). Det at IT-personellet var lokalisert i samme bygg som brukerne, gjorde at 

de hadde et nærmere forhold til sine brukere og de opplevde derfor at de var veldig synlige. 

Det var også lettere for IT-personellet å få med seg det som skjedde i den politiske arena da 

de fikk med seg mye av praten i gangene fordi de var nært lokalisert der de politiske 

diskusjonene faktisk foregikk (informant 4). På denne måten foregikk driften i større eller 

mindre grad i de fleste brukerstøtte-avdelingene ute i departementene. FAD hadde som alle de 

andre departementene sine egen lille brukerstøtteavdeling. I tillegg hadde FAD ansvar for det 

som da het Statens forvaltningstjeneste. Statens forvaltningstjeneste hadde ansvar for nett og 
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noen fellestjenester for departementene, i tillegg til PCer og brukerstøtte for brukere ansatt i 

Forvaltningstjenesten. 

5.2 Omstillingsprosessen til DSS IKT (punkt 2 i figur 5.1)

Omstillingsprosessen begynte høsten 2005 da det ble besluttet fra regjeringen at en skulle 

overføre ansvaret for IKT-tjenestene for 13 departementer, samt lønn- og regnskapstjenestene 

for 15 departementer fra 1.januar 2006 til Statens forvaltningstjeneste (Departementenes 

Servicesenter 2009:3). Statens forvaltningstjeneste var i 2005 underlagt Moderniserings-

departementet som skiftet navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) fra 

1.januar 2006. Videre ble det besluttet å gi nytt navn til Statens Forvaltningstjenesten. Det nye 

navnet ble Departementenes servicesenter (DSS), fordi en ønsket å skifte fokus fra forvaltning 

av tjenester til å tenke at en yter en service til deres brukere. Navneendringen skulle 

underbygge at en ønsket å øke kundeorienteringen til virksomheten. Beslutningen om at IKT-

funksjonene skulle sentraliseres til DSS IKT forutsatte at prosessrammeverket ITIL skulle bli 

implementert. Grunnen for å innføre ITIL, samtidig som de sentraliserte IKT-tjenestene var 

fordi de mente at det ville gi gode og stabile resultater. Dette fordi ITIL-prosessene er basert 

på beste praksis(1) innenfor IKT-drift samtidig som de mente ITIL ville gi stordriftsfordeler 

(Alterhaug 2007:3, 12; Departementenes Servicesenter 2008). I tillegg mente 

beslutningstakerne at de tjenestebeskrivelsene brukerstøtteavdelingene hadde ikke i 

tilstrekkelig grad hadde brukeren og kvalitetskrav i fokus. Der det å innføre ITIL skulle hjelpe 

dem til å få på plass ordentlige Tjenestebeskrivelser og avtaler mellom leverandør og 

kunde/bruker ved ITIL-prosessen Tjenestestyring. Fra 1.januar 2006 ble alle de som tidligere 

hadde jobbet i de ulike brukerstøtte-avdelingene formelt ansatt i DSS IKT. Videre ble det 4. 

april 2006 besluttet at den nye organisasjonsformen til DSS IKT skulle være en 

matriseorganisasjon. I 2007 begynte jobben med å få alle departementenes egne, lokale IKT-

avdelinger inn til DSS IKT samtidig som de skulle få alle brukerne ute i departementene inn 

på en felles IKT-plattform (Departementenes Servicesenter 2008). Det første departementet 

ble innfaset før jul i 2007 og totalt ble elleve departementer faset inn til utgangen av 2008 og 

to ble faset inn i januar 2009. Fordi den nye organiseringen av avdelingen ikke var ordentlig 

på plass før dette tidspunktet, regnes februar 2009 som det tidspunktet som refereres til når 

det er snakk om før og nå. Denne omstillingsprosessen medførte en fysisk endring for mange 

medarbeidere ved at de nå fikk kontorplass i DSS IKT sine lokaler. I tillegg måtte alle berørte 

1 Se definisjonen av beste praksis i ordlisten presentert under vedlegg
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sende inn skjema for ønskede stillinger eller arbeidsoppgaver, for sammenslåingen og 

implementeringen av ITIL medførte at flere fikk nye roller (informant 4). 

Omstillingsprosessen innebar altså at 13 IKT-avdelinger ble slått sammen til en avdeling og at 

ITIL ble gjeldende rammeverk for drift av brukerstøtte i sentralforvaltningen. Dette er 

grunnlaget for de eventuelle forandringene i organisasjonkultur og organisasjonsstruktur som 

blir undersøkt i denne studien. 

5.3 Daglig drift med ITIL (punkt 3 i figur 5.1)

For å få et innblikk i hvordan ITIL har kommet inn i daglig drift i avdelingen følger her en 

presentasjon av hvordan både informanter fra intervju og spørreskjemarespondenter opplever 

dette. Først presenteres ulike momenter ved den mottakelsen ITIL har fått i organisasjonen. 

Det kom blant annet frem at folk har blandede følelser for rammeverket. Deretter skal vi ta for 

oss hvordan utvalgene har lært om ITIL, hvilke prosesser de kjenner best til og blir mest 

påvirket av i det daglige. 

Hvordan ble ITIL mottatt i organisasjonen?  

Blant de som har blitt intervjuet er det tydelig at hva de synes om rammeverket er høyst 

forskjellig. Alt fra «ITIL er for meg en bibel» og «Å, det er spennende» til «Jeg tror det er  

bra, men så er det lett å være skeptisk til sånne store ting som bare «gjør det sånn»..», til « 

jeg er vel ikke så veldig glad i ITIL». Informantenes holdninger til rammeverket var med på å 

farge deres fokus i svarene som ble gitt gjennom intervjuene. Der de mest tilfredse hadde mer 

fokus på de positive endringene ITIL gav. De mer kritiske i større grad også hadde fokus på 

uheldige effekter av ITIL, blant annet arbeidsbyrde eller uenighet i hvordan noen ting ble løst. 

Uansett grunnstilling nevner alle informantene både noen positive sider og noen negative 

sider ved ITIL, slik at alle viste at de hadde reflektert utover deres egne holdninger til 

rammeverket. Blant annet var det en som ikke likte ITIL særlig godt, som likevel mente at det 

var bra at ITIL kom fordi rammeverket innebar noen forandringer som organisasjonen trengte. 

I forhold til omstillingsprosessen og implementeringen av ITIL er det stor enighet om at 

denne prosessen var utfordrende og tidkrevende. Blant annet ble det sagt: «Vi har holdt på å 

slite for å få dette her i gang. Så det er først nå hvor alle prosessene er på gang» (informant 

1), og «Jeg bare ser nå hvor lang tid det tar bare på de få, men selvfølgelig viktige  
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prosessene vi holder på med nå» (informant 11), og «vi har hatt endel omorganiseringer som 

jeg synes har slitt endel. Det har både slitt opp miljøer og også slitt litt når det gjelder  

arbeidsområder» (informant 5). Selve implementeringsprosessen har heller ikke foregått uten 

motstand i organisasjonen. Spesielt to av informantene nevner dette. En sier at det har vært en 

jobb å overbevise «tung teknisk kompetanse om at dette er nyttig. [...] i forhold til innføringen  

i organisasjonen, så er det en salgsjobb å gjøre og viktig å prøve å synliggjøre gevinstene og 

hvorfor man gjør det. Så er det alltid noen få som setter seg på bakbeina og ikke vil det» 

(informant 3). Den andre nevner at «fortsatt er det noen som motarbeider det bevisst eller  

kanskje også ubevisst [....] det er fortsatt en holdning mot å bruke det» (informant 8). Denne 

motstanden i organisasjonen kan komme fra at som noen av informantene vektlegger at en må 

jobbe for å tilpasse seg ny hverdag med ITIL. Et utsagn som illustrerer dette: «det er noe med 

å komme inn i tankegangen og lære seg det. Det er jo sånn med alle nye ting så er det en  

terskel du må over og det er jo tungt» (informant 3). Her er ITIL det nye som fordrer en 

endring i tankegangen, slik at det dermed skjer det noe med innholdet i tankesettet (Bang 

1995). Det en annen sier underbygger dette: «for andre her så er det en helt ny hverdag, så 

jeg ser jo det på dem at det er en helt annen hverdag [...] Så folk har ikke lært seg eller  

tilpasset seg situasjonen enda» (informant 8). 

Oppsummering

Oppsummert viser dette at implementeringen av ITIL har vært tidkrevende og utfordrende og 

at de ansatte derfor har noe ulik holdning til rammeverket, der det fortsatt finnes noe motstand 

i organisasjonen mot ITIL. I tillegg har de ansatte har måttet tilpasse seg en ny hverdag og 

opplever at ITIL gir et nytt tankesett å komme inn i. Dette peker på at ITIL gjør noe med 

arbeidsdagen til de ansatte i DSS IKT. 

Hvordan har utvalgene lært ITIL?

Læringsprosessene knyttet til ITIL er interessante fordi de sier noe om hvordan dette er 

implementert i organisasjonen og hvilket forståelsesgrunnlag som er lagt kompetansemessig. 

Svarene kommer frem i figur 5.2. 
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Her kommer det frem at flest har lært om ITIL gjennom interne ressurser som endringsleder,  

problemleder, koordinator eller hendelsesleder. Deretter følger andre medarbeidere, som står 

for viktig kunnskapsdeling om ITIL. Videre har en stor andel lært ITIL gjennom 

foundationkurs (grunnkurs i ITIL) eller gjennom andre kurs. Det er også verdt å nevne at 19% 

av utvalget mener at de i ingen eller liten grad har lært noe om ITIL. Disse funnene passer 

overens med intervjuutvalgets viktigste ressurser for å lære om ITIL. Her nevner seks 

personer at de har hatt foundationkurs, og fem personer nevner interne ressurser i forbindelse 

med opplæring i ITIL. Her er det noe flere som har vært på kurs, enn som har fått opplæring 

av interne kilder. Likevel underbygger funn fra intervjuene at kurs og interne ansatte har vært 

de viktigste kildene til opplæring om ITIL. Av en av informantene blir det også påpekt at 

erfaring er viktig: «Bare å jobbe med brukerstøtte blir på en måte ITIL. Så det meste har jeg  

nok ikke lært gjennom en bok, bare av erfaring» (informant 9). Det er også en i 

intervjuutvalget som savner mer ITIL-kursing i avdelingen fordi personen mener at det er 

noen ansatte som opplever at de bør lære seg mer om ITIL, som underbygger en opplevelse av 

at det faktisk er 19% av utvalget som har fått lite opplæring. Oppsummert viser dette at 

interne ressurser etterfulgt av ulike typer kurs har vært den viktigste kilden til formidling av 

hva ITIL er.

Kjennskap til og påvirkning fra ITIL-prosessene

Alle respondentene har i spørreskjemaundersøkelsen fått spørsmål om hvilke ITIL-prosesser 

de kjenner til. De utvalgte prosessene det spørres etter er valgt på bakgrunn av hva som har 

blitt nevnt i intervju og stått i dokumenter om avdelingen. Det fremkommer tydelig at 

prosessene Forespørsel, Hendelse, Endring, Problem og Tjenestebeskrivelser (SLA) er de 

prosessene som flest personer i utvalget har kjennskap til, noe som fremkommer av figur 5.3. 
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Hvilke prosesser utvalget opplever at de kjenner best kan sees i sammenheng med hvilke 

prosesser utvalget føler de blir mest påvirket av, som fremkommer i figuren 5.4. Her er 

rekkefølgen tilnærmet lik som i figuren ovenfor, slik at de prosessene utvalget har kjennskap 

til også er de prosessene utvalget føler at de blir mest påvirket av eller er tettest knyttet opp til 

i det daglige. 

Det vi ser her er flertallet av utvalget rapporterer at de blir mest påvirket av Forespørsel og 

Hendelseprosessen, etterfulgt av Endringsprosessen. Deretter synker prosentandelen gradvis 

til vi kommer ned til 0% som har svart vet ikke eller ingen. Det at 0% har svart dette viser at 

ITIL påvirker alle uansett hvor de jobber i organisasjonen. Dette underbygges av at 

gjennomsnittlig antall kryss per person er 3,3 kryss. Oppsummert viser dette at alle blir 

påvirket av ITIL i sin arbeidssituasjon. Her er Forespørsel, Hendelsesprosessen og 

Endringsprosessen de viktigste prosessene, men det er tydelig at det er flere sider ved 

rammeverket som simultant utøver en påvirkning. 

Figuren under viser at organisasjonsplassering er utslagsgivende for grad av påvirkning fra 
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ITIL-rammeverket. Spesielt de fire øverste seksjonene er de som har en tett kobling til de fem 

øverste prosessene på de to overstående tabellene, noe intervjuene og dokumenter har gitt 

informasjon om. Se også beskrivelser av seksjonene i kapittel 2.1. Disse seksjonene 

fremkommer i figur 5.5. 

De ITIL-prosessene flest i utvalget har kjennskap til, viser til de prosessene som er mest i 

gang i avdelingen. I forhold til denne fremgangsmåten viser det at DSS IKT har fulgt den 

vanlige fremgangsmåten for å implementere ITIL, dokumentert av Cater-Steel og Tan (2005). 

Her har DSS IKT startet med å implementere Hendelsesprosessen (inkludert Forespørsel) og 

for å få til dette også et brukerstøtteverktøy (USD-en). Etter disse har det vært vanlig å følge 

opp med å implementere endringsprosessen og konfigurasjonsprosessen (Cater-Steel og Tan 

2005). Der en i DSS IKT har valgt å følge opp med nettopp endringsprosessen, men prioritert 

problemprosessen fremfor konfigurasjonsprosessen. I forhold til ITIL-implementeringer i 

forskjellige organisasjoner er det ikke vanlig at noen har en full implementering av hele ITIL. 

Som oftest blir visse prosesser valgt ut (Tan mfl. 2007:1061). På denne måten følger DSS IKT 

i stor grad vanlig fremgangsmåte for implementering. 

5.3.1 Oppsummering av funn relatert til daglig drift med ITIL 

Vi har her sett at mange har en opplevelse av at omstillingsprosessen og implementeringen av 

ITIL var utfordrende. Fortsatt er det i dag blandede følelser for ITIL, der en både har de som 

er forkjempere for ITIL og de som tydelig ikke liker rammeverket. Det har vist seg at ITIL for 

mange har gitt en ny hverdag. Der dette har fordret at en må komme inn en ny tankegang gjort 

at mange må tilpasse seg den nye arbeidssituasjonen med ITIL. De viktigste bidragene for å 

lære ITIL har vært intern opplæring, etterfulgt av ulike typer kurs. Det er også 19% av 

spørreskjemautvalget som i ingen eller liten grad har lært noe om ITIL, slik at ikke alle har 

fått opplæring. De ITIL-prosessene spørreskjemautvalget har best kjennskap til er 
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Forespørsel, Hendelsesprosessen, Endringsprosessen, Problemprosessen og 

Tjenestebeskrivelser (som også kalles Tjenesteavtaler). Dette er også de fem prosessene som 

utvalget føler de blir mest påvirket av. Et viktig funn er at ingen mener at de ikke blir påvirket 

av noen av ITIL-prosessene i sin arbeidshverdag. ITIL påvirker dermed alle i DSS IKT på en 

eller annen måte, uansett hvor tett de jobber med rammeverket. DSS IKT har stort sett fulgt 

vanlig fremgangsmåte for hvilke prosesser som er tatt i bruk og rekkefølgen på 

implementeringen av disse. Selv om ITIL-rammeverket er omstendelig og inneholder mange 

elementer og prosesser, bør ITIL i denne studien bli forstått som de ITIL-prosessene som er i 

implementert i DSS IKT. 

5.4 Trekk ved avdelingens nå-situasjon (punkt 4 i figur 5.1)

For å kunne se på forandringer over tid, skal vi her se på ulike karakteristikker ved nå-

situasjonen til DSS IKT. Først vil organisasjonen bli beskrevet med tanke på at den er en del 

av den norske statsadministrasjonen og utvalgenes opplevelse av denne. Deretter beskrives 

mer spesifikke opplevelser rundt organisasjonsformen til DSS IKT. Etter dette følger en 

kulturmodell av Kanungo mfl (2001) som spørreskjemautvalget plasserer avdelingen 

innenfor. Denne modellen vil så bli drøftet. Men før vi tar fatt på dette, skal vi se litt på 

spørreskjemautvalgets arbeidserfaring. 

Arbeidserfaring og bakgrunn til spørreskjemautvalget

For å finne ut litt om spørreskjemaundersøkelsesutvalget sin arbeidserfaring, ble de spurt om 

hvor de kom fra før de begynte i DSS IKT (eller Forvaltningstjenesten). Av de som har svart 

på spørreundersøkelsen, kom 48% fra et annet departement eller statlig etat, 45% kom fra 

privat sektor, mens 7% kom fra studier. I spørreskjemaundersøkelsesutvalget er det slik at 

26% har blitt overført fra et annet departement til DSS IKT i omstillingsprosessen, der disse 

kommer fra totalt sju forskjellige departementer. I tabell 5.3 fremgår antall år utvalget har hatt 

i ulike sektorer, der alle respondentene har svart for alle kategorier slik at dette er en tabell av 

respondentenes totale arbeidserfaring. 
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I tabell 5.1 ser vi at de størsteparten av utvalget har jobbet i DSS IKT i 3-8 år. Videre ser vi at 

utvalget har noe lengre erfaring i staten enn fra privat sektor da 52% har jobbet i staten i flere 

enn 9 år, mens det tilsvarende erfaring i privat sektor i utvalget er på 40%. Her kommer det 

også frem at 48% har jobbet i det private i 0 til 2 år. Dette forteller at utvalget har mest 

erfaring fra statlig sektor og at en god andel av utvalget har mange års arbeidserfaring.

5.4.1 Beskrive organisasjonen

Trekk ved det å jobbe i offentlig administrasjon

Siden DSS IKT er en del av den norske statsadministrasjonen, ble de fleste av 

intervjuinformantene spurt om hva de synes kjennetegner offentlig organisasjon. Flere nevner 

at det er et trygt sted å jobbe, ved at man er beskyttet og det er et vern om arbeidstaker. Videre 

blir det sagt av flere at det er byråkratisk, hierarkisk eller linjepreget, og at det gjerne er regler 

og rutiner på det meste. Staten er også underlagt riksrevisjon, noe som gir endel retningslinjer. 

Noen av utfordringer ved det å jobbe i staten som blir nevnt er budsjettering og 

ressursmangler, der dette oppleves noe varierende. Flere mener også at det er store 

kulturforskjeller mellom de forskjellige departementene som DSS IKT må samarbeide med 

(informant 1, 8, 9, 13). DSS er en enhet under FAD og inneholder ulike støttefunksjoner for 

de fleste departementene. Et interessant moment ved koblingen til FAD, er at flere av 

informantene sier at de ikke tenker at de er en del av FAD eller at de jobber i et departement, 

noe som tyder på at både DSS og DSS IKT oppfattes som selvstendige enheter og at det er i 

DSS IKT informantene har sin tilknytning. Siden DSS IKT er en del av DSS, har de en felles 

verdierklæring. Disse offisielle verdien er synlig på nettsidene og avdelingskontorene til DSS 

og er følgende (Departementenes servicesenter 2011b): 
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• Brukerorientering – brukerne er våre medspillere

• Kvalitet - er vårt varemerke

• Helhet – felles mål – mange bidrag

• Tillit – er grobunn for åpenhet og positive forventninger

• Lojalitet – vi spiller på samme lag

Jeg opplever ikke dette som uvanlige verdier, slik at DSS ikke skiller seg nevneverdig ut i 

forhold til andre organisasjoner i hvilke målsettinger de har for avdelingene sine.

Opplevelser rundt organisasjonsformen til DSS IKT

DSS IKT har en selvforståelse av at de er matriseorganisert, men som nevnt er det riktigere å 

se at de har en skiftende matriseorganisering. Effekten dette har, er blant annet som en 

informant sier: «Det er jo måten man jobber på, at vi som jobber i drift alltid skal være med i  

prosjekter» (informant 10), altså det at ansatte jobber både med daglig drift, samtidig som de 

gjerne også jobber i prosjekter. Seks av informantene sier på en eller annen måte at de synes 

matriseorganiseringen er uvant, og at den er litt vanskelig å forstå. Et eksempel her er: «jeg 

har nok strevd litt med å skjønne den matrisetankegangen» (informant 3). En av utfordringene 

som blir nevnt er at de ansatte er mest vant til en linjeorganisering og at denne 

organiseringsformen derfor kanskje henger litt igjen: «Det er nok litt linje likevel [...] Det har 

alltid vært sånn før, så det sitter nok litt i.» (informant 4). Dette med at DSS IKT ikke har en 

fast matrisestruktur kommer frem i utsagnet: «Jeg trodde jo at matriseorganisasjonen skulle  

ha en større påvirkning enn den har fått, men jeg mener matrisen ikke følges fullt ut i dag» 

(informant 13). Disse opplevelsene av at organisasjonen ikke er helt matriseorganisert 

understøttes av Mintzberg (1991) som mener at en slik kobling med vanlige linjeoppgaver og 

prosjekt viser til en skiftende matrisestruktur fremfor en fast matrise. 

Finnes det subkulturer i DSS IKT? 

For å gå videre inn på en annen side ved avdelingens struktur, så kan det være nyttig å se på 

om det er subkulturer i avdelingen. Tydelige subkulturer i en organisasjon være med på å 

skape interne forskjeller og derfor er det viktig å avklare i hvilken grad de mener at tydelige 

subkulturer beskriver organisasjonen. Svarene fremgår i figur 5.6.
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Her ser vi at 62% mener at det ikke beskriver organisasjonen eller at det kun beskriver 

organisasjonen litt, mot 38% som mener det beskriver organisasjonen en god del eller nesten 

hele tiden. Ut ifra disse svarene kunne en anta at det var få subkulturer i avdelingen, men 

svarene fra intervju og hvordan de snakker om seg selv i forhold til lokaler, andre personer 

eller seksjoner i DSS IKT tyder på at dette ikke er tilfellet. En informant sier: «Jeg opplever  

at man har litt sånn sine klikker innimellom, hvis det er en subkultur» (informant 12). Videre 

blir avstand mellom bygg nevnt som noe som deler opp miljøet og skaper kulturforskjeller. 

Dette kommer til uttrykk gjennom utsagn som: «selv etasjer virker splittende, og da gjør bygg 

det i hvertfall» (informant 5) og «jeg har sitti begge steder og opplever at det er litt  

kulturforskjeller» (informant 3). I tillegg var det slik at i intervjuene snakket de fleste 

informantene om oss/vi og de/andre, der oss/vi gjerne henviser til seksjonen de er en del av 

eller bygget/etasjen de satt i. Seksjonene jobber med lignende oppgaver innad, slik at de 

samhandler mye i det daglige hva gjelder blant annet arbeidsoppgaver, et poeng Bang (1995) 

trakk frem i utviklingen av subkulturer. Dette blir godt illustrert av en informant som sier: 

«Nå er det jo veldig ulike arbeidsoppgaver så saksmengde og sånn, blir jo veldig forskjellig.  

Og da er det kanskje derfor gruppen kanskje oppfører seg litt forskjellig i forhold til  

hverandre, eller hvordan ting løses» (informant 7). En av informantene pekte også på at det 

var tydelig at de forskjellige koordinatorene hadde ulik effekt på sine medarbeidere ved at de 

skapte noe forskjellige kulturer i sine seksjoner. Dette tyder på at seksjonene kan oppfattes 

som en subgruppering som også kan sies å ha sin kultur, noe som passer overens med 

differensieringsperspektivet til Martin (2002). 

Oppsummerer vi disse funnene tyder det på at det finnes ulike subkulturer i DSS IKT, stort 

sett knyttet til lokalisering eller seksjonsinndeling, men at dette ikke skaper store problemer 

eller konflikter for avdelingen. 
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Viktige roller i DSS IKT

I spørreskjemaundersøkelsen ble respondentene spurt om hvilke roller eller personer de 

oppfatter har hatt mest å si for organisasjonskulturen for avdelingen som helhet og for 

seksjonen en tilhører. Dette ble gjort både fordi det er flere kulturteoretikere, blant annet 

Schein (1987), og Alvesson (2002), mener at ledelsen er viktige i påvirkning av en 

organisasjons kultur. I tillegg til at det kan være relevant å se på om noen ITIL-roller har mye 

å si for organisasjonskulturen. 

Det vi kan se i tabell 5.2 er at avdelingsdirektøren, seksjonsledere(2) og koordinatorene 

oppleves å ha hatt mest å si for organisasjonskulturen i DSS IKT som helhet. Mens det for 

seksjonene oppleves som om det er seksjonslederne som har mest å si for seksjonskulturen, 

deretter mener de at alle i seksjonen bidrar likt, etterfulgt av koordinatorene. At 

avdelingsdirektør har hatt mye å si for kulturen i DSS IKT som helhet, er som forventet da 

dette bekrefter blant annet Schein (1987) sin teori om at ledere har mye å si for kulturen som 

skapes fordi de har makt til å påvirke gjennom valg som tas og hvilke områder det fokuseres 

på. Det at seksjonslederne kommer høy opp både på avdelingen som helhet og for 

seksjonskulturen kan sees i sammenheng med at seksjonslederne sitter i ledergruppen for 

avdelingen. De har således mye makt til å påvirke avdelingen sammen med 

avdelingsdirektøren, i tillegg til at de har myndighet til å ta valg som påvirker hele seksjonen. 

De ulike seksjonene har ulikt antall medarbeidere, fra fem til 22 personer, og det vil kanskje 

spesielt for de mindre seksjonene oppfattes som om alle i seksjonen bidrar likt til den 

kulturskapingen som skjer. Et annet interessant funn er at koordinator kommer på tredjeplass 

2 Heter nå kun seksjonsledere, da de har gjort om alle grupper til seksjoner.
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som kulturpåvirker både på avdelingsnivå og på seksjonsnivå. Koordinator er som 

kontaktpersonen fortalte, ikke en ren ITIL-rolle, men ble innført samtidig som ITIL. Derfor 

var rollen inspirert av rammeverket, fordi den er satt i sammenheng med ITIL-prosessene. Det 

er kun seksjonene NET, FAG, STP og TEA som har en koordinatorrolle.

Et lignende spørsmål ble stilt i intervjuene, men da kun med fokus på viktige roller for 

kulturen i DSS IKT som helhet. En opptelling av totalt ni intervjuer der dette spørsmålet ble 

stilt viser fem personer svarte at koordinatorene har de viktigste rollene. Videre fikk ledelsen, 

avdelingsdirektøren, endringsleder og hendelsesleder alle nevnt av to personer. 

Seksjonsledere, prosessledere og problemleder ble nevnt en gang. Det mest interessante i 

intervjuene er hva som har blitt sagt om de ulike rollene. En av informantene gav denne 

begrunnelsen for hvorfor koordinatorrollen er viktigst: «Koordinatorrollen, det er jo lissom 

det de fleste, ja la oss si vanlige medarbeidere, kommer i kontakt med hver dag da. Både i sin  

egen gruppe og også de andre gruppene. Så det er kanskje den som alle er mest borti  

hvertfall» (informant 7). En annen sier dette: «Koordinatorene i faggruppene og da regne 

hendelseslederene på brukersenteret, sammen med disse prosesslederne. Det er jo de som er  

de mest sentrale rollene i det vi holder på med her» (informant 1). En annen ønsket å dra frem 

ledelsens rolle og begrunnet slik: «jeg ser mer og mer at det er ekstremt viktig for å lykkes  

med en sånn, både omorganisering som vi har vært inni og det å innføre prosesser og nye 

måter å jobbe på. Det er, du kommer ingen vei uten at de er klare, tydelige og går foran og 

viser. Og det syns jeg, det har de vært flinke til» (informant 3). Ledelsen, i tillegg til 

koordinatorer, hendelsesledere og prosesslederne forstås dermed av flere av informantene som 

noen av de viktigste rollene i avdelingen, noe som i stor grad stemmer overens med funn i 

spørreskjemaundersøkelsen (tabell 5.4). Forskjellen ligger i at koordinatoren blir vektlagt mer 

i intervjuene enn i spørreskjemaundersøkelsen. En grunn for dette kan være at disse fem av ni 

informantene som trekker frem koordinatorrollene alle er personer som jobber med ITIL-

rammeverket. Koordinatorenes rolle er derfor som sitatene viser synlig for disse og som 

kontaktpersonen beskrev er rollen inspirert av rammeverket og knyttet til ITIL-prosessene. 

ITIL-koblingen kan derfor forklare noe av forskjellen mellom spørreskjema og intervju. 

Oppsummering

Oppsummert viser dette at utvalgene mener at de rollene som påvirker kulturen i avdelingen 

mest er avdelingsdirektøren og seksjonslederne, i tillegg til koordinatorene. For seksjonsnivå 

er den viktigste rollen seksjonsleder, etterfulgt av en mening om at alle i seksjonen bidrar like 
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mye til kulturskapingen, deretter følger koordinator. Koordinator blir også spesielt trukket 

frem i intervjuene, ved at de har mye å si for daglig drift og samarbeid innad i seksjonen og på 

tvers av seksjoner. 

5.4.2 Organisasjonskulturen i lys av kulturkategoriene til Kanungo 

mfl (2001)

For å undersøke hvilken påvirkning på kulturen ITIL har gitt, skal vi ta for oss hvordan 

utvalgene opplever kulturen i DSS IKT i dag. Dette skal vi gjøre ved å ta i bruk noen 

predefinerte kategorier og variabler som ble brukt i spørreskjemaundersøkelsen. Denne 

undersøkelsen inneholdt en del variabler for å beskrive egen organisasjon hentet og oversatt 

fra Kanungo mfl (2001), og deres undersøkelse av foretrukket IT-strategi og bedriftskultur i 

offentlig sektor i India. Spørreundersøkelsen er som det er skrevet i 4.8.1 utformet med tanke 

på offentlig sektor innenfor et IT-miljø. Variablene som ble brukt var predefinerte og ble 

presentert i vilkårlig rekkefølge i forhold til de tre kategoriene Kanungo mfl (2001) delte 

variablene inn i: byråkratisk kultur, innovativ kultur, og støttende kultur. Respondentene 

skulle vurdere i hvilken grad de mente variabelen beskrev organisasjonen. Til å registrere 

svarene ble det brukt en fire poengs ordinal skala: beskriver ikke organisasjonen (1), 

beskriver organisasjonen litt (2), beskriver organisasjonen en god del (3), beskriver  

organisasjonen nesten hele tiden (4). Ved å bruke svarverdiene har hver av disse tre 

kategoriene blitt tildelt en verdi, jamfør figur 5.7. 
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Slik spørreskjemautvalget opplever nå-situasjonen i DSS IKT, får kategorien støttende kultur 

høyest verdi, mens innovativ kultur får nest høyest verdi og til slutt følger byråkratisk kultur. 

Den totale verdien hver enkelt kulturkategori har fått viser at forskjellene mellom kategoriene 

er relativt liten, da forskjellen mellom øverste og nederste kategori er på 9,3%. Siden 

forskjellene mellom de ulike kategoriene er så små er det mer interessant å gå inn i hver 

kategori og se på svar på variabelnivå. Dette vil bli etterfulgt av en drøfting av modellen.

Kategorien støttende kultur

Som figur 5.7 viste fikk den støttende kulturkategorien størst oppslutning. Om vi går inn i på 

variabelnivå ser vi her er at variablene trygg, vennlig og inkluderende , personlig frihet og 

samarbeidende alle får stor oppslutning av de som mener det beskriver organisasjonen en 

god del eller nesten hele tiden. Dette underbygges av at de fleste informantene sa de trivdes 

og at det var mange hyggelige kollegaer, samtidig som flere nevnte at en ble tatt var på som 

arbeidstaker og hadde en trygg jobb når en først var blitt ansatt i staten. Flere sosiale tiltak ble 

også nevnt, der de ansatte fikk flere muligheter til å være sosial utenfor jobben om de ønsket 

dette. I forhold til egen opplevelse der jeg har vært en utenforstående har jeg hatt ett inntrykk 
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av at de jeg har møtt har vært åpne og vennlige mennesker som stort sett trives i avdeling. 

Videre ser vi at personlig frihet kommer høyt opp i å beskrive avdelingen. Det at dette skjer i 

en organisasjon en skulle tro var veldig styrt av rutiner, kan sees i sammenheng med at mange 

både jobber med prosjekter i tillegg til vanlige oppgaver og dermed har endel frihet i å 

påvirke hvilke oppgaver de får tildelt. Et interessant funn er at variablene relasjonsorientert 

og oppmuntrende får lavest verdi i denne kategorien. Dette er interessant fordi en skulle anta 

at når de i stor grad oppfatter seg som vennlig og inkluderende og samarbeidende, at dette i 

større grad også ville gi utslag på disse to variablene. Om vi ser dette i sammenheng med funn 

fra intervjuene, kom det frem at det at avdelingen nå var blitt så stor, gjorde at en i mindre 

grad hadde oversikt over alle som jobbet i DSS IKT. Dette medførte at en ikke alltid hadde 

tilstrekkelig kjennskap til personer i andre avdelinger. En informant som ikke jobber direkte 

med ITIL fremhevet at en ikke hadde fått jobbet nok i organisasjonen rundt ITIL. Ved at en 

ikke satt nok fokus på relasjoner og de menneskene som måtte samhandle også utenom ITIL-

prosessene. Samme informant opplevde også at det var så sterkt fokus på hva en kunne gjøre 

bedre at en i blant glemte å rose seg selv for hva en faktisk hadde fått til, noe som illustrerer et 

savn etter oppmuntring. Dette indikerer at det ikke jobbes like mye for alle i organisasjonen 

med å oppmuntre og å prøve å skape relasjoner på kryss og tvers i organisasjonen, noe vi i 

kapittel 5.6.2 skal komme tilbake til. 

Kategorien innovativ kultur

Hva gjelder variablene som er definert innenfor en innovativ kulturkategori ser vi at de to 

variablene som beskriver organisasjonen en god del eller nesten hele tiden i størst grad er 

under press og utfordrende. Det at det er såpass stor andel som mener at DSS IKT er en 

organisasjon under press kan forstås i lys av at de er en organisasjon som skal betjene 13 

forskjellige departementer som kan ha tildels ulike behov. I intervjuene nevner seks personer 

at de opplever at det er stort arbeidspress og at det er hektisk å jobbe i DSS IKT. Samtidig 

som de har mange krav eller at de kjenner at de er litt på etterskudd med arbeidsoppgaver. 

Flere kjenner også på at de opplever at andre har høye forventninger til den jobben de skal 

utføre. Ressurssituasjonen ble også nevnt av flere som en utfordring. Disse svarene kan 

dermed tyde på at en i statsadministrasjonen til stadighet må jobbe med motstridende hensyn, 

stadige spenninger og prøve å balansere interesser på en best mulig måte (Christensen mfl. 
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2007). I tillegg fratrådte avdelingsdirektøren rett i forkant av at undersøkelsen ble sendt ut slik 

at dette kan ha vært med på å gi ekstra interne spenninger og utfordringer i organisasjonen. 

For å trekke ITIL inn i dette, kan leveransekravene fra Tjenesteavtalene (beskrevet i kapittel 

2.2) være med på å tydeliggjøre hva som kreves av avdelingen. Disse Tjenesteavtalene setter 

fokus på det resultatet kunden har krav på fra DSS IKT. Dermed kan Tjenesteavtalene også 

utgjøre en form for press og utfordring, samtidig som de kan bidra til opplevelsen av de tre 

påfølgende variablene. Disse tre variablene er driv til å utføre, resultatorientert og 

stimulerende, som 50% eller mer av utvalget mener beskriver organisasjonen en god del eller  

nesten hele tiden En mulig sammenheng er at når en vet hvilket resultat en skal oppnå, kan det 

virke stimulerende for jobben en gjør og gi et driv til å utføre denne. De sidene ved den 

innovative kulturen som det var tydelig at utvalget synes beskrev organisasjonen i liten aller 

ingen grad var variablene risikovillige, kreative, og innovative. Dette antar en at er ord som i 

mindre grad definerer en organisasjon innenfor statsadministrasjonen eller en 

brukerstøtteavdeling, da statsadministrasjonen ikke har råd til å ta store risiko og derfor har et 

fokus på stabile oppførselsmønstre (Christensen mfl. 2007). En brukerstøtteavdeling håndterer 

i hovedsak andres problemer fremfor å måtte tenke på nye produkter eller det å skape noe 

nytt. Innovativ kultur som kategorinavn er derfor lite dekkende og Kanungo mfl har ikke valgt 

ut variabler som gir et godt nok bilde på en innovativ kultur. For som Kanungo mfl (2001:36) 

fremhever blir innovative kulturer sett på som kreative arbeidsmiljøer der utfordringer og det 

å ta risiko er vanlig. Denne kreativiteten og risikovilligheten ser vi ikke i DSS IKT, men vi ser 

at det er en avdeling som har mye å gjøre og et fokus på de resultatene avdelingen skal levere 

og at det er dette som gir utslaget for kategoriens verdi. 

Kategorien byråkratisk kultur 

Når det gjelder byråkratisk kultur, opplever mange at den er sterkt rutinestyrt. Dette mener 

60% av utvalget beskriver organisasjonen en god del eller nesten hele tiden, og er den 

variabelen innen kulturkategorien som får størst oppslutning. Dette var også noe som kom 

frem igjennom intervjuene ved at åtte snakket om mange rutiner eller prosedyrer som styrte 

arbeidet. Videre mener 50% at strukturert beskriver organisasjonen en god del, etterfulgt av 

etablert, solid på 48%, og med 45% oppslutning finner vi hierarkisk og regulert. På disse fire 

variablene er det derfor jevnt mellom de som mener det beskriver organisasjonen en god del, 

mot de som mener det beskriver organisasjonen litt eller ingenting. Den høyeste 

prosentandelen på beskriver ikke organisasjonen av alle variablene, får maktorientert med 
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26%. En informant (6) oppfatter at en er mer egelitaristiske i Norge enn i andre land, ved at 

folk skjuler den statusen man har ved å gå i like klær som andre og ikke prøve å vise at en har 

makt. Det at maktorientering får lav oppslutning underbygger funn i Hofstede og Hofstede 

(1991) som viser at Norge har mye mindre toleranse for maktavstand og dermed en flatere 

organisasjonsstruktur, enn India som har en kultur med mye større toleranse for maktavstand 

der undersøkelsen opprinnelig er blitt brukt. Variabelen maktorientert er dermed ikke så 

definerende på norske organisasjoner generelt, og det er derfor ikke overraskende at dette ikke 

beskriver organisasjonen i stor grad. 

Oppsummering

En oppsummering av de variablene som størst andel av utvalget mener beskriver avdelingen 

en god del eller nesten hele tiden viser at de oppfatter avdelingen som et trygt sted, med et 

vennlig og inkluderende miljø. Her har de endel personlig frihet i valg av oppgaver og de 

samarbeider mye med hverandre i det daglige. Utvalget opplever at avdelingen har mange 

rutiner å forholde seg til og er derfor i stor grad rutinestyrte og rimelig strukturerte. I tillegg 

kjenner utvalget på at de har et stort press på å utføre arbeidsoppgaver og at det derfor er 

utfordrende å jobbe der. Likevel er det et driv til å utføre disse oppgavene med fokus på 

resultatene som skal leveres. 

Diskusjon av modellen

Denne modellen og fremgangsmåte for å undersøke organisasjonskultur kan kritiseres ved at 

det kan være utfordrende å skulle klassifisere egen organisasjon på bakgrunn av predefinerte 

variabler som stort sett begrenser seg til et ord. Utfordringene med å bruke disse ordene er 

blant annet relatert til at det kan forekomme at betydningen som Kanungo mfl (2001) legger 

ned i ordet er annerledes enn min oversatte forståelse, som igjen kan være annerledes enn 

respondentenes forståelse. Det kan derfor være bombastisk å hevde at det ikke er mulig at det 

kan forekomme et visst element av tolkningsfeil i denne delen av spørreskjemaundersøkelsen. 

Videre er det som vi har sett at utvalget av variabler ikke nødvendigvis er det som definerer 

hva som kan sies å være en innovativ, støttende eller byråkratisk kultur. Dette gjelder spesielt 

utvalget av variabler innenfor innovativ kultur, som ikke fremviser godt nok hva som er 

innovativt. I tillegg er forskjellene mellom poengsummen til kategoriene relativt små, slik at 

en kategori ikke definerer organisasjonen alene, men må sees i sammenheng med de andre 
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kategoriene for å gi et realistisk bilde av organisasjonen. Kanungo mfl (2001) fremhever selv 

visse utfordringer ved å ha utviklet konstruksjoner a priori. Der dette kan utelukke andre 

måter å se kultur på. Men der de har brukt de tre kulturkategoriene som kausale variabler for å 

forklare valg av IT-strategi, er kategoriene og variablene i denne studien blitt brukt som 

utgangspunkt for å beskrive organisasjonen. Det at organisasjonskultur er brukt på denne 

måten for å forstå organisasjonens liv, er en fremgangsmåte Kanungo mfl (2001:51) foreslår 

for andre kulturstudier. Med dette utgangspunktet for å bruke deres undersøkelse, har det vært 

mulig å utdype utover de a priori kulturkonstruksjonene deres, blant annet ved bruk av 

intervjudata. Noe vi kommer tilbake til i større grad i kapittel 5.6.2, der denne modellen vil bli 

vurdert i forhold til forandringer over tid. Så på tross av visse utfordringer ved modellen til 

Kanungo mfl (2001), har denne studiens bruk av modellen bidratt til en forståelse for hvordan 

DSS IKT opplever sin egen kultur og vil i kapittel 5.6.2 bli brukt til å belyse de forandringer 

utvalget har opplevd at har skjedd i organisasjonen etter at ITIL ble implementert. 

5.4.3 Oppsummering av funn relatert til avdelingens nå-situasjon 

DSS IKT er en del av norsk statsadministrasjon og er i følge Mintzbergs (1991) termer en 

støtte/stabsfunksjon for 13 departementer. De ansatte i spørreskjemautvalget har lengst 

arbeidserfaring som statlige ansatte og mange har jobbet i statsadminstrasjonen lenge. Vi har 

sett at det finnes subkulturer i avdelingen, men at dette ikke er konfliktfylt. Det vi videre har 

sett at de rollene som utvalget opplever påvirker avdelingskulturen mest (i prioritert 

rekkefølge) er avdelingsdirektør, seksjonsleder og koordinator. Det utvalget mener påvirker 

seksjonskulturen mest er seksjonsleder, at alle i seksjonen bidrar like mye til å påvirke 

seksjonskulturen og koordinator. Her viste koordinatoorrollen seg å være ekstra viktig for de 

som jobber tett til ITIL-prosessene, fordi rollen er inspirert av og knyttet til rammeverket, 

samtidig som dette er en rolle mange er i kontakt med i det daglige.

Vurderingen av nå-situasjonen til organisasjonkulturen ble undersøkt i 

spørreskjemaundersøkelsen ved hjelp av noen kategorier og variabler utviklet av Kanungo mfl 

(2001). Det vi så i denne undersøkelsen var at respondentene på denne undersøkelsen 

opplevde at avdelingen passet best innenfor en støttende kultur, deretter en innovativ kultur 

og til slutt byråkratisk kultur. Forskjellene mellom verdisummen disse kategoriene oppnådde 

var relativt liten og ga derfor ikke et klart bilde av DSS IKT sin organisasjonskultur. Derimot 
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ble bildet av organisasjonskulturen deres tydeligere ved vurdering på variabelnivå. Her så vi 

at de oppfattet seg selv i stor grad å være trygge, vennlige og inkluderende, med stor grad av 

personlig frihet, samarbeidende, tillitsfulle og rettferdige. I tillegg opplevde de at de var 

veldig rutinestyrte og også strukturerte. Det kom i tillegg frem at de har veldig mye å gjøre og 

derfor opplever at de er under press. Flere mener også at det er et utfordrende sted å jobbe. 

5.5 Forandringer i organisasjonsstruktur (punkt 5 i figur 5.1)

Nå har vi sett på hvordan DSS IKT fungerte før januar 2009, og også fått et innblikk i 

omstillingsprosessen og ulike sider ved nå-situasjonen. Det vi nå skal ta fatt på er å se på 

hvordan ITIL kan ha påvirket organisasjonsstrukturen til DSS IKT. Dette blir undersøkt ved å 

se etter forandringer over tid. Fokuset vil være på endringer i arbeidsoppgaver, hvordan ITIL 

er knyttet opp til stillinger og om det er skjedd noen forandringer i beslutningsmyndighet, 

aktivitetsfrekvens og bruk av brukerstøtteverktøy. Presentasjonen og analysen vil foregå 

temavis. Før vi tar fatt på dette vil spørreskjemautvalget bli delt inn i to grupper. 

Inndeling i to grupper

For å kunne se om det er en forskjell mellom ulik grad av ITIL-påvirkning, vil det der det er 

relevant i oppgaven, tidvis bli gjort et skille mellom de som jobber tett med ITIL og de som 

opplever at de ikke jobber tett med ITIL. Skillet mellom disse to gruppene er blitt utviklet ved 

hjelp av svarene på påstanden: stillingen min er knyttet opp mot en eller flere av ITIL-

prosessene. Skillet baserer seg derfor delvis på en objektiv realitet og en subjektiv opplevelse 

av ens egen stilling og arbeidsoppgaver. De som har svart svært enig og enig har blitt plassert 

i høyfokusgruppen. Respondentene i denne gruppen forstås som at de har et bevisst forhold til 

at det er spesifikke deler av ITIL-rammeverket de jobber med og dermed er mer aktive og har 

mer fokus på ITIL-arbeidet som pågår i avdelingen. Den andre gruppen, lavfokusgruppen, 

består av de som har svart uenig, hverken uenig eller enig og vet ikke (ingen svarte svært 

uenig) på påstanden. Disse er derfor enten ubevisste eller usikre på om de jobber med 

spesifikke deler av ITIL-rammeverket eller så jobber de faktisk i mindre grad med ITIL. De 

har dermed mindre fokus på ITIL i sin arbeidshverdag enn høyfokusgruppen. 

Respondentantallet i høyfokusgruppen er 24, mens det er 18 i lavfokusgruppen. Der 

forskjellene er små vil dataene bli presentert for utvalget som helhet. Dette fordi utvalget i 
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utgangspunktet er lite og det å snakke om nyanseforskjeller eller kun små forskjeller mellom 

to enda mindre grupper ikke utdyper forståelsen av problemstillingen nevneverdig. En viss 

utfordring er det at inndelingen baserer seg på subjektiv opplevelse av ens stilling, da ansatte i 

seksjoner som antas å være ITIL-koblet har havnet i lavfokusgruppen. Dette er likevel den 

mest relevante inndelingen ut ifra dataene. Ved at det får frem forskjeller mellom de som har 

et bevisst og aktivt forhold til at de jobber med visse ITIL-prosesser, og de som har et mer 

ubevisst og mindre aktivt forhold til ITIL-koblingen eller faktisk ikke jobber med 

rammeverket. 

5.5.1 Forandring arbeidsoppgaver?

Som nevnt i beskrivelse av omstillingsprosessen (kapittel 5.2), ble det forklart at det skjedde 

en forandring i manges arbeidsoppgaver. ITIL kan dermed ha bidratt til endrede 

arbeidsoppgaver, noe som gjør det viktig å få undersøkt hvor mange i spørreskjemautvalget 

som hadde opplevd dette i forhold til før og etter februar 2009 og i hvilken grad, jamfør tabell 

5.3. 

Her er vi at det er store forskjeller mellom høyfokusgruppen og lavfokusgruppen. I 

høyfokusgruppen er det en markant overvekt av de som mener de har opplevd store eller noen 

endringer i sine arbeidsoppgaver, i forhold til lavfokusgruppen. Samtidig er det 

lavfokusgruppen som i størst grad mener det har skjedd få og minimale endringer eller ingen 

endringer fra tidligere. Dermed er det tydelig at respondentene i høyfokusgruppen har 

gjennomgått de største arbeidsmessige endringene, samtidig som det er disse som knytter seg 

tettes opp til spesifikke ITIL-prosesser. Videre ser vi at nesten dobbelt så mange i 

lavfokusgruppen enn i høyfokusgruppen kom inn i organisasjonen etter innfasingen var ferdig 

i februar 2009. Dette forklarer at det ofte er en litt høyere andel av vet ikke-svar i 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?

Tabell 5.3: Endringer i arbeidsoppgaver

N = 24 N = 18 N = 42
Store endringer fra tidligere 29% 5% 19%
Noen endringer fra tidligere 29% 11% 21%
Få og minimale endringer fra tidligere 21% 39% 29%
Ingen endringer fra tidligere 8% 17% 12%

13% 28% 19%

0% 0% 0%
100% 100% 100%

Har det skjedd noen endringer i dine arbeidsoppgaver i forhold til 
det du gjorde før februar 2009 da alle departementene var blitt faset 
inn til DSS IKT?

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget

Jeg kom inn i organisasjonen etter 
innfasingen
Endringen har først skjedd det siste 
året
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lavfokusgruppen. Det at en andelen av hele utvalget på 19% kom inn i organisasjonen etter 

innfasingen impliserer at de dermed kjenner lite til hvordan DSS IKT fungerte før februar 

2009. Vet ikke-svaralternativet har for hele utvalget jevnt over fått en svarprosent på 7-14%, 

noe som viser at denne gruppen likevel har kunnet svare på flere spørsmål og sett forandringer 

i DSS IKT den tiden de har vært ansatt der. 

Oppsummering

Oppsummert viser dette at implementeringen av ITIL har gitt størst forandring i 

arbeidsoppgaver for høyfokusgruppen. Disse knytter stillingen sin opp til spesifikke ITIL-

prosesser, nos som viser at disse prosessene i stor grad bidrar til den opplevde forandringen i 

arbeidsoppgavene. Lavfokusgruppen har derimot i tydelig mindre grad opplevd forandringer i 

arbeidsoppgavene sine så ITIL har ikke bidratt til så store arbeidsmessige endringer i denne 

gruppen. 

5.5.2 Har ITIL påvirket stillingene?

De faktiske arbeidsoppgavene er knyttet til stillingene de ansatte har og det er derfor 

interessant å gå videre inn i ulike spørsmål knyttet til dette. Som nevnt i avsnitt 2.2 har DSS 

IKT tatt utgangspunkt i prosessbeskrivelser i ITIL-rammeverket i opprettelsen av ny 

organisering. I dette har det inngått forslag til roller og ansvar i forhold til de ulike ITIL-

prosessene. I forkant av spørreskjemaundersøkelsen ble et dokument med en samling av 

stillingsbeskrivelsene gjennomgått. Her var det tydelig at flere ITIL-prosesser og koblinger 

kom til uttrykk i mange av stillingsbeskrivelsene. Derfor ble det interessant å undersøke om 

stillingen ble oppfattet som definert, om ITIL er med på å definere stillingen eller i hvilken 

grad utvalget mener at stillingen ikke har noe med ITIL å gjøre. En av måtene ITIL kan 

påvirke organisasjonsstrukturen på er nettopp gjennom stillingsbeskrivelsene, ved at ITIL-

rammeverket kan bli definert inn i forskjellige stillinger og fordi stillingsbeskrivelser, ansvar 

og arbeidsoppgaver som hver enkelt har tilhører den formelle strukturen til en organisasjon 

(Christensen mfl. 2007:15). Funn relatert til dette vil bli presentert i de følgende 

krysstabellene, for høyfokusgruppen, lavfokusgruppen og hele utvalget.

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?



Datapresentasjon, analyse og drøfting 71

I tabell 5.4 ser vi at en overvekt av høyfokusgruppen er svært enige eller enige i at deres 

stilling er godt definert. Flere i lavfokusgruppen er derfor svært uenige eller uenige i at 

stillingen er definert. Dette viser at flere i høyfokusgruppen opplever stillingene sine som godt 

definerte enn de i lavfokusgruppen. For å se stillingen opp mot ITIL-rammeverket og om 

utvalget opplever at ITIL definerer deres stilling ser vi i tabell 5.4 at 46% av høyfokusgruppen 

er svært enige eller enige i dette, mot 11% i lavfokusgruppen. Likevel ser vi her at det faktisk 

er noen i høyfokusgruppen som er uenige eller svært uenige i at ITIL-rammeverket er med på 

å definere stillingen, da 12% mener dette, i tillegg til en gruppe på 34% som hverken er enige 

eller uenige i dette. Dette kan tyde på at selv om høyfokusgruppen opplever at stillingen deres 

er koblet til en eller flere ITIL-prosesser, betyr ikke dette at de nødvendigvis oppfatter at ITIL 

er det som ene og alene definerer stillingen deres, ved at en også kan ha andre oppgaver en 

rene ITIL-oppgaver. Noe overraskende er det at 11% i lavfokusgruppen er enige i at stillingen 

deres er definert av ITIL, da spørsmålet som avgjorde om de kom i lavfokusgruppen eller 

høyfokusgruppen var om stillingen var koblet til en eller flere ITIL-prosesser. Disse har 

knytter dermed ikke jobben opp til spesifikke deler av rammeverket, men viser at 

rammeverket likevel utgjør en påvirkning på deres stilling. 

Funnene på disse foregående spørsmålene kan settes i sammenheng med det intervjuutvalget 

sier om deres egen stilling. Her mener sju personer at de har en godt definert stilling og av 

disse peker fire stykker på at det er en tydelig kobling til ITIL som de mener gjør at stillingen 

blir godt definert. Disse fire informantene har alle en operativ lederrolle og en av disse 

uttrykker følgende: «ITIL beskriver godt hva rollen består i» (informant 3). En annen sier 

«Ja, alle vet hva [rollen] er. Godt nedfelt i organisasjonen» (informant 1). Disse utsagnene 

hentyder til at ITIL har vært med på å definere de nevnte operative lederrollene. I tillegg er 

det roller hvor det er behov for at flere vet hva disse rollene består av og hva de har ansvar 

for. Som operativ leder er en mest sannsynlig i kontakt med flere personer enn en rådgiver 

eller saksbehandler i sitt daglige virke. I intervjuene var det også seks informanter som 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?

Tabell 5.4: Krysstabell: Stilling godt definert? Definerer ITIL stillingen?

Hvor enig er du i følgende utsagn om stillingen din?
Stillingen min er godt definert ITIL-rammeverket er med på å definere min stilling

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42

Svært Enig 25% 11% 19% Svært Enig 21% 0% 12%
Enig 50% 39% 45% Enig 25% 11% 19%
Hverken enig eller uenig 8% 11% 10% Hverken enig eller uenig 34% 28% 31%
Uenig 17% 33% 24% Uenig 8% 39% 21%
Svært uenig 0% 6% 2% Svært uenig 4% 5% 5%
Vet ikke 0% 0% 0% Vet ikke 8% 17% 12%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hele 
utvalget

Hele 
utvalget
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oppfattet at stillingen ikke var godt nok beskrevet, enten ved at den var for vag eller ikke godt 

nok definert. I forhold til at noen informanter opplevde at ITIL skapte nye tydelige roller, ble 

det derfor relevant å spørre om ITIL kan være med på å tydeliggjøre enkeltpersoners rolle 

eller stilling i organisasjonen. Svarene fremkommer i tabell 5.5.

Her ser vi at 46% av høyfokusgruppen er enige eller svært enige i at ITIL bidrar til å 

tydeliggjøre stillingen i organisasjonen. Dette viser at ITIL kan bidra til en tydelighet i noen 

personers rolle. Andelen i høyfokusgruppen gruppen som er uenige i dette eller hverken er 

enige eller uenige viser at dette likevel ikke gjelder alle. Som forventet tydeliggjør ITIL i liten 

grad stillingen i organisasjonen for personene i lavfokusgruppen, her er et flertall negative til 

dette. Videre, for å undersøke hvor mange som oppfattet at stillingen deres kun var indirekte 

kontakt med forskjellige ITIL-prosesser, eller ikke i kontakt med ITIL i det hele tatt, fikk 

utvalget spørsmålene som kan sees i tabell 5.6.

Her ser vi at svarfordelingen viser at de fleste i avdelingen har en stilling som er i kontakt 

med noe ITIL-relatert. Dette viser seg sterkere i høyfokusgruppen der flere er svært uenige 

eller uenige i begge påstander. Ingen har på noen av påstandene her svart vet ikke eller svært 

enig og kun 12% av hele utvalget er uenige i at stillingen ikke har noe med ITIL å gjøre. 

Svarfordelingen kan tyde på at det er noe usikkerhet rundt hvordan rammeverket viser seg 

direkte eller indirekte egen stilling. Oppsummert viser svarene på disse to spørsmålene likevel 
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Tabell 5.6: Krysstabell: Er stillingen kun indirekte i kontakt med eller har ingenting med ITIL å gjøre?

Tabell 5.5: Krysstabell: Bidrar ITIL til å tydeliggjøre stilling  

i organisasjonen?

Hvor enig er du i følgende utsagn om stillingen din?
ITIL er med på å tydeliggjøre min stilling i organisasjonen

Gruppe 1 Gruppe 2
N = 24 N = 18 N = 42

Svært Enig 17% 5% 12%
Enig 29% 6% 19%
Hverken enig eller uenig 33% 28% 31%
Uenig 13% 39% 24%
Svært uenig 0% 5% 2%
Vet ikke 8% 17% 12%

100% 100% 100%

Hele 
utvalget
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at uansett om en har en stilling som er koblet opp mot en ITIL-prosess eller ikke, så er de 

fleste i kontakt med noe som er ITIL-relatert i sin arbeidshverdag. Dette så vi også i kapittel 

5.3 der det kom frem at alle mente at en eller flere av ITIL-prosessene påvirket dem i 

arbeidshverdagen. 

En stillingsbeskrivelse kan være en indikator på den formelle strukturen, men dette trenger 

ikke å definere fullt ut hvordan arbeidsoppgavene faktisk utføres (Christensen mfl. 2007). Det 

trenger derfor ikke å være et fullstendig samsvar med hva som står i beskrivelsen og hva som 

faktisk gjøres. Derfor ble respondentene spurt i hvilken grad stillingsbeskrivelsen trengte en 

oppdatering og i hvilken grad stillingen samsvarer med det en faktisk utfører. Svarene 

fremkommer i tabell 5.7.

I tabell 5.8 ser vi at 43% er svært enige eller enige i at stillingsbeskrivelsen trenger en 

oppdatering samtidig som 36% er uenige eller svært uenige i at stillingen samsvarer 

tilfredsstillende med det en gjør. Av de som ble intervjuet mente fem personer at de gjør mer 

eller andre oppgaver enn det som står i beskrivelsen. En sier: «Nei, har ikke fått revidert disse 

stillingsbeskrivelsene, så i praksis gjør vi egentlig mye mer, eller andre ting enn det som 

står».(informant 11). Dette viser at etter å ha vært i drift med ITIL i noen år skapes et behov 

for å gjøre tilpasninger i den formelle strukturen via stillingsbeskrivelsene. Det er interessant 

å konstatere at det er en overvekt i lavfokusgruppen av de som er svært enige eller enige i 

dette, 56% mot 34%. Dette underbygges av svarene på om stillingsbeskrivelsen samsvarer 

tilfredsstillende med det de faktisk gjør, her svarer 51% av respondentene i lavfokusgruppen 

at de er svært uenige eller uenige i påstanden, mot 25% av respondentene i høyfokusgruppen. 

Det er altså flere i høyfokusgruppen enn i lavfokusgruppen som opplever at 

stillingsbeskrivelsen samsvarer tilfredsstillende med det de faktisk gjør og at 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?

Tabell 5.7: Krysstabell: Hvor godt samsvarer stillingen med nå-situasjonen?

Hvor enig er du i følgende utsagn om stillingen din?

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42

Svært Enig 17% 22% 19% Svært Enig 12% 11% 12%
Enig 17% 34% 24% Enig 38% 22% 31%
Hverken enig eller uenig 25% 11% 19% Hverken enig eller uenig 25% 11% 19%
Uenig 29% 22% 26% Uenig 21% 34% 26%
Svært uenig 12% 0% 7% Svært uenig 4% 17% 10%
Vet ikke 0% 11% 5% Vet ikke 0% 5% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Stillingsbeskrivelsen min trenger en oppdatering siden det 
har skjedd så mange endringer i omstillingsprosessen

Stillingsbeskrivelsen samsvarer tilfredsstillende med det jeg 
faktisk gjør

Hele 
utvalget

Hele 
utvalget
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stillingsbeskrivelsen derfor ikke trenger en oppdatering. Hovedinntrykket er likevel at det har 

skjedd mye i organisasjonen etter at disse stillingsbeskrivelsene ble planlagt og laget for å få 

ITIL inn i organisasjonen i 2006. En har derfor de siste årene høstet erfaringer med den 

faktiske hverdagen med ITIL-basert IKT-drift. Dette ser ut til å gi et behov for en ytterligere 

tilpasning for å få den formelle strukturen til å passe overens med den faktiske strukturen som 

nå er i organisasjonen. 

Oppsummering

Funnene som nettopp er presentert tyder på flere ting. For det første har ITIL-rammeverket 

kommet inn i organisasjonsstrukturen ved stillingsbeskrivelser. På den måten gir ITIL en 

effekt på de flestes arbeidshverdag, ved at de aller fleste nekter for at stillingen ikke har noe 

med ITIL å gjøre. Koblingen mellom stilling og ITIL er mer markant for høyfokusgruppen, 

der dette samtidig har gitt en opplevelse av å ha en godt definert stilling. ITIL har dermed gitt 

høyfokusgruppen en tydeligere stillingsbeskrivelse som har holdt seg mer stabil over tid ved 

at det er mindre behov for å gjøre tilpasninger i deres stillingsbeskrivelser. Nesten halvparten 

av høyfokusgruppen opplever også at ITIL gjør at deres stilling ikke bare er tydelig for dem 

selv, men også for andre i organisasjonen. Dette gjelder i liten grad lavfokusgruppen. I 

lavfokusgruppen er det en større opplevelse av at stillingen ikke passer tilfredsstillende med 

det de gjør og at stillingsbeskrivelsen trenger en oppdatering. Dette viser at daglig drift med 

ITIL i noen år har skapt et behov for å gjennomgå den formelle strukturen som 

stillingsbeskrivelsene er på nytt. ITIL har dermed påvirket den formelle 

organisasjonsstrukturen utover de som er blitt direkte knyttet til spesifikke ITIL-prosesser. 

Har ITIL medført en standardisering eller spesialisering av stilling?

Nå har vi sett på hvordan ITIL kan knyttes til den formelle strukturen og at rammeverket har 

påvirket oppfattelsen av egen stilling, men dette sier i mindre grad hva som faktisk har skjedd. 

ITIL har som nevnt i kapittel to medført en innføring av prosesser med tilhørende sett med 

prosedyrer. Derfor er det interessant om dette har gitt en forandring i organisasjonsstrukturen 

ved at stillingene har blitt mer standardiserte eller spesialiserte. I figur 5.8 ser vi at 

respondentene i spørreundersøkelsen både har blitt spurt om dette direkte, i tillegg til noen 

spørsmål som kan grense til spesialisering og standardisering. Forskjellene i svarene mellom 

høyfokusgruppen og lavfokusgruppen er på disse spørsmålene små, fra 10% og nedover, 
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derfor er spørreskjemautvalget blitt presentert under ett. Kun to steder vil forskjellen mellom 

de to gruppene bli kommentert.

Her ser vi at utvalget i liten grad opplever en spesialisering, mindre mulighet til å velge 

arbeidsoppgaver selv, å miste tilganger eller å måtte spørre andre om hjelp for å få løst egne 

arbeidsoppgaver. Relatert til påstanden når jeg får egne dataproblemer må jeg i større grad 

enn tidligere ta kontakt med andre for å løse det, så kom det frem en forskjell mellom 

gruppene. Her er det flere blant høyfokusgruppen enn i lavfokusgruppen som er svært uenige 

eller uenige i dette, 46% mot 28%, altså en forskjell på 18 prosentpoeng. På de øvrige 

svarkategoriene er det en svak overvekt i fordel av lavfokusgruppen, der den største 

forskjellen er på 6%. 

I fem intervjuer var spesialisering et tema. Tre informanter forteller at det er blitt mer 

spesialisert, en påpeker at personen har mistet tilganger, mens en informant sier at fagfeltet 

personen jobber med er blitt litt bredere enn tidligere (informant 10). For en av de som 

tidligere jobbet i en IT-avdeling i et departement forteller at «fra å være enerådende, så 

hadde du plutselig et bare lite område og du måtte spørre andre om å gjøre ditt og datt for at  

du skulle få gjort det du skulle» (informant 7). Her ser vi at det for denne personen har skjedd 

en endring i tilgangsrettigheter der personen ikke lenger kan utføre alle de oppgavene den 

gjorde før. Dette underbygges av en annen informant «også var vi selvfølgelig vant til å fikse 

alt sjøl, mens nå når jeg har problemer med pc'en så må jeg sende en sak til brukersenteret  

og få noen til å hjelpe meg med det» (informant 3). Det kommer altså frem at for noen av de, 

som i den tidligere organiseringen med 13 forskjellige IT-avdelinger, kunne gjøre alt, nå har 

opplevd en viss spesialisering av sine arbeidsoppgaver. Men forklaringen og det at disse 

personene ble overflyttet fra et departement tyder på at det ikke trenger å gjelde alle. 

Opplevelsen av at arbeidet ikke er blitt særlig mer spesialisert kan settes i sammenheng med 

at de ansatte i ulike seksjonene både kan være med i prosjekter og holde på med sine 
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Figur 5.8: Standardisering og spesialisering, data fra spørreskjemaundersøkelsen
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linjeoppgaver. En informant forteller at personen prøver å være med i så mange prosjekter 

som mulig, fordi personen synes det er gøy, samtidig som det gir mulighet til økt samarbeid 

mellom de ulike gruppene. Prosjekter bidrar til en annen organisering enn det vanlige 

arbeidet, slik informanten sier videre: «de faste tingene er jo litt mer sånne, ja spesialiserte,  

men fortsatt så er det muligheter for å være med på nye ting for å si det sånn» (informant 7). 

Denne kombinasjonen av å være deltaker i et eller flere prosjekter, samtidig som en jobber 

med ens ordinære oppgaver kan dermed bidra til en forståelse om at arbeidet totalt sett ikke 

oppleves som mer spesialisert. 

Hva gjelder standardisering og økt trygghet i arbeidet ser vi at utvalget i liten grad opplever 

økt standardisering, men en noe høyere andel opplever økt trygghet i arbeidet som utføres. 

Økt trygghet i arbeidet ser her ikke ut til å skje i tilknytning til økt standardisering. Det 

hentyder heller at en har blitt mer trygg på den nye arbeidssituasjonen. I forhold til 

standardisering fremkommer det en forskjell mellom gruppene i tabell 5.8.

Her er det noen flere i høyfokusgruppen som er svært enige eller enige i at oppgavene er blitt 

mer standardisert. Forskjellen mellom gruppene er her på 19 prosentpoeng (25% mot 6% i 

lavfokusgruppen). Dette tenderer mot en liten forskjell i standardisering av arbeidsoppgavene 

for de som har en stilling som er koblet opp mot ITIL-rammeverket. Tre informanter forteller 

at det har blitt noe mer standardisert, der alle disse jobber tett med rammeverket. En 

begrunner dette med «ITIL har ført til at nå er arbeidsoppgavene mer standardiserte. Nå har  

de en prosedyre på hvordan ting skal utføres» (informant 8). Denne standardiseringen er for 

denne informanten relatert til et økt antall prosedyrer, som igjen kan sees i sammenheng med 

at 60% mente at rutinestyrt beskrev organisasjonen en god del eller nesten hele tiden (avsnitt 

5.4.2). Rutiner og prosedyrer er derfor sterkt tilstede i denne avdelingen, selv om svarene fra 

spørreskjemaundersøkelsen umiddelbart får frem at dette ikke har ført til økt standardisering. 
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Tabell 5.8: Krysstabell: Er stillingen blitt mer  

standardisert?

Arbeidsoppgavene mine er blitt mer standardisert

N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 0% 6% 2%
Enig 25% 0% 14%
Hverken enig eller uenig 34% 39% 36%
Uenig 33% 44% 38%
Svært uenig 0% 0% 0%
Vet ikke 8% 11% 10%

100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn og 
frem til i dag, hvor enig er du i følgende utsagn?

Høyfokus
gruppen

Lavfokusg
ruppen

Hele 
utvalget
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Men om vi går videre inn i konteksten, kan en mulig grunn til at standardisering ikke 

oppfattes som en stor tendens for avdelingen som helhet være at primæroppgaven til DSS IKT 

er å gi brukerstøtte og de forholder seg til 13 forskjellige departementer som tildels kan ha 

ulike behov. Dette kan medføre at noen saker kan løses kjapt av en person, mens andre saker 

trenger involvering av flere personer og er mer komplekse, sakene trenger dermed ofte ulik 

problemløsning. I tillegg blir det fremhevet at statsadministrasjonen er mangfoldige, 

heterogeniteten og tildels har motstridende mål (Christensen mfl. 2007), og for DSS IKT som 

jobber med potensielt over 2500 forskjellige brukere kan disse også bidra til variasjoner i 

arbeidshverdagen slik at arbeidet ikke oppfattes så standardisert. Derfor kan vi se at selv om 

avdelingen har mange rutiner og prosedyrer og dermed flere standardiserte fremgangsmåter, 

trenger en ikke oppleve at arbeidet er veldig standardisert. 

Oppsummering

Her har vi sett at avdelingens organisering, prosjektkobling og stadig ulike fremgangsmåter 

for å løse forskjellige saker gjør at de ansatte i liten grad opplever at stillingene er blitt mer 

standardiserte eller spesialiserte. Det er en svak tendens til at det for noen har skjedd en viss 

standardisering og spesialisering av de vanlige arbeidsoppgavene.

5.5.3 Har ITIL påvirket beslutningsmyndigheten?

Til nå har vi vært igjennom ulike strukturelle elementer knyttet til enkeltpersoners stilling og 

arbeidsoppgaver. Derfor skal vi nå ta for oss beslutningsmyndighet som er et strukturelt trekk 

som påvirker flere samtidig. Samtidig er beslutningsmyndighet også nært relatert til den 

formelle strukturen i en organisasjon (Bakka mfl. 2004; Christensen mfl. 2007). I tillegg 

mener Hirth og Melander (2010) å ha funnet at ITIL fordrer at autoritet og myndighet flyttes 

nedover i organisasjonen slik at det skal være mulig for de ansatte å gi brukeren/kunden 

tilfredsstillende og effektiv service. Dette mener de gjerne impliserer en flytting av myndighet 

fra linjene på toppen av hierarkiet og ned til prosessene som gjerne går på tvers av hierarkisk 

nivå. Dette er bakgrunnen for spørsmålene i tabell 5.9.
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Her kommer det frem at det hverken er en sterk tendens til at nærmeste leder kan ta flere 

beslutninger enn før, eller at beslutninger er delegert nedover i organisasjonen. Videre ser vi 

at høyfokusgruppen utgjør en tydelig overvekt på hverken enig eller uenig og de er tilnærmet 

like enige som uenige i spørsmålene. Dette viser at de er usikre på om det har skjedd en 

endring i beslutningsmyndighet. I lavfokusgruppen ser vi samme tendens på spørsmålet om 

nærmeste leder kan ta flere beslutninger enn før, men denne gruppen er mer uenige i at 

beslutninger er delegert nedover i organisasjonen enn høyfokusgruppen. Svarene tyder 

dermed på at det ikke har skjedd en tydelig forandring i beslutningsstrukturene ved at mer 

beslutningsmyndighet er flyttet nedover i hierarkiet eller til nærmeste leder. 

Om ITIL har vært med på å endre hvem som tar beslutninger og hvor beslutninger blir tatt, 

ble også undersøkt i de fleste av intervjuene. Funnene underbygger i stor grad den usikkerhet 

og tosidigheten som svarene på spørreskjemaundersøkelsen viste. Det en informant forteller 

selv er koordinator passer overens med det Hirth og Melander (2010) mente skjedde med 

beslutningene. Ved at denne informanten har en opplevelse av at mange av beslutningene som 

tidligere ble fattet hos ledelsen, nå er delegert ned til seksjonene og da spesielt 

koordinatorene. Denne koordinatoren opplever dermed å ha mer beslutningsmyndighet og at 

saksgangen derfor går raskere. Den nevnte usikkerheten kommer frem igjennom at en 

informant opplevde at det var veldig uklart hvor beslutningene lå (informant 2), mens en 

annen synes reglene for hvordan man beslutter ikke er klare nok og derfor opplever at 

beslutningene er pulveriserte (informant 6). To informanter opplevde dessuten større 

organisatorisk avstand til der mange beslutninger fattes. Alle disse svarene handlet om 

usikkerhet, avstand eller nærhet til beslutninger, men intervjuene tilfører en ytterligere 

dimensjon til spørsmålet om ITIL har påvirket beslutninger på noen måte. For seks 

informanter svarer at ITIL har påvirket hvem eller hvor beslutninger tas, der dette knyttes opp 

til en spesifikk ITIL-prosess: Endringsprosessen (informant 3, 5, 7, 8, 10, 11). En legger her 
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Tabell 5.9: Krysstabell: Forandringer i beslutningsstruktur? 

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn og frem til i dag, hvor enig er du i følgende utsagn?

Beslutninger er delegert nedover i organisasjonen

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 0% 6% 2% Svært Enig 4% 0% 2%
Enig 17% 22% 19% Enig 12% 16% 14%
Hverken enig eller uenig 46% 33% 40% Hverken enig eller uenig 54% 28% 43%
Uenig 12% 22% 17% Uenig 13% 28% 19%
Svært uenig 4% 6% 5% Svært uenig 0% 11% 5%
Vet ikke 21% 11% 17% Vet ikke 17% 17% 17%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Min nærmeste leder kan ta flere beslutninger enn 
før/bestemmer mer enn tidligere

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget
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vekt på nye roller som er koblet til de ulike prosessene deriblant Endringsleder som er med på 

å koordinere og beslutte i Endringssaker. I tillegg blir Endringsråd trukket frem som særskilt 

viktig. Et Endringsråd er en gruppe som blir satt sammen i tilknytning til Endringssaker. Her 

blir de relevante representanter, som kan være kunder, leverandører eller fra egne seksjoner 

hentet inn. Denne gruppen skal gi Endringsansvarlig råd ved vurdering, prioritering og 

tidfesting av endringer (ITSMF 2010). Informantene opplyser at det tidligere gjerne var 

teknikerne selv som bestemte når Endringer skulle kjøres ut. Men nå går flere Endringssaker 

til Endringsråd der disse bestemmer om, hvordan og når en Endring eventuelt skal kjøres ut. 

Det er dermed kommet inn et ekstra beslutningsledd i forbindelse med Endringsprosessen. 

Disse momentene ved Endringsprosessen peker på at en i mindre grad kan gjøre Endringer 

uten at andre er involvert og at en dermed blir litt mer avhengig av andre, noe vi kommer 

tilbake til i avsnitt 5.6.4.

Oppsummering

Her har vi sett at beslutningene ikke er flyttet nedover i organisasjonen, slik Hirth og 

Melander (2010) viser ITIL-rammeverket vektlegger. Her har utvalgene delte meninger eller 

opplever usikkerhet knyttet til dette. Derimot har intervjuene vist at det har skjedd noe med 

beslutningsmyndighet i tilknytning til Endringsprosessen som ble implementert mars 2010. 

Her skjer nå mange av beslutningene i et Endringsråd, i stedet for at teknikere selv bestemmer 

seg for og gjennomfører Endringer på egenhånd. 

5.5.4 Har det skjedd noen forandringer i ulike aktiviteters 

frekvens?

En organisasjonsstruktur handler ikke bare om ulike sider ved formell struktur, som vi nå har 

gått igjennom, men det handler også om de aktiviteter som faktisk gjennomføres. For som 

Christensen mfl (2007:15) påpeker, sier gjerne en organisasjons struktur noe om hvordan 

arbeidsprosesser bør gjennomføres. Det er derfor relevant å se på om det er skjedd noen 

forandringer i aktivitetsfrekvens som følge av implementeringen av ITIL. For å finne av dette 

ble utvalget spurt om de hadde opplevd en forandring i aktivitetsfrekvens til visse aktiviteter 

de siste seks til åtte måneder. Spørsmålet ble bevisst stilt med denne tidshorisonten fordi en 

ny ITIL-prosess startet i denne perioden. Endringsprosessen kom i gang i juni 2010. Flere av 

aktivitetene er derfor relatert til denne prosessen. Det vurderes som hensiktsmessig å fokusere 
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på den siste tiden da denne prosessen er i gang, fordi Tan mfl (2007:1067) mener at det er 

Endringsprosessen som er med på å bidra til størst kulturendring. En mulig frekvensendring i 

aktiviteter relatert til dette er spesielt interessante. Aktivitetene som ble valgt ut er både helt 

ordinære jobbaktiviteter, aktiviteter som ble nevnt under intervjuene, og aktiviteter som er 

mer knyttet til ITIL. Svarene på spørsmålet blir presentert for hele utvalget, høyfokusgruppen 

og lavfokusgruppen og fremgår av tabell 5.10.

Tabell 5.10 viser at det er opplevd en økning i frekvens i alle alternativene bortsett fra to som 

har negativt fortegn. Det at det generelt er en oppfattelse om en økning i frekvens av mange 

aktiviteter, kan bidra til å forklare at mange i utvalget kjenner på at de er mer under press i sin 

arbeidssituasjon, jmf. Avsnitt 5.6.2.

I tabellen ser vi at det er noen forskjeller mellom lavfokusgruppen og høyfokusgruppen. Det 

er interessant å se at det er lavfokusgruppen som opplever mest økning i å sende inn søknader 

på endringer(1), tatt kontakt med andre for å avklare grenseoppganger(3), antall saker med 

behov for tverrfaglig kompetanse(4), møter knyttet opp til ulike ITIL-prosesser(5),  

problemløsning av alle slag sammen med andre(7) og testing av endringer (9). Som vi har 

sett tidligere har ikke lavfokusgruppen knyttet seg opp til noen spesifikke ITIL-prosesser, de 

har i mindre grad opplevd at arbeidsoppgavene endret seg fra før februar 2009 og de opplever 
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at stillingen er mindre definert enn det høyfokusgruppen gjør. Likevel fremkommer det at de 

opplever størst frekvensforandring til flere aktiviteter. Selv om de har mindre fokus på ITIL i 

arbeidet sitt, blir de tydelig dratt inn i det arbeidet som nå skjer i avdelingen, der dette er 

spesielt knyttet til Endringsprosessen. Aktiviteten størst netto andel i lavfokusgruppen har 

opplevd en økning i, er å sende inn søknader på endringer. Sende inn søknader på endringer 

er en ITIL-aktivitet som blir beskrevet i «Service Transition» (Lacy og Macfarlane 2007), og 

handler om at en ikke skal gjøre en endring uten at den blir godkjent av noen andre og at alle 

berørte parter involveres. Økningen i denne aktiviteten kan dermed sies å høre sammen med 

den opplevde økningen i de andre aktivitetene. For når alle berørte parter skal involveres i en 

Endringssak er det en sammenheng at de som sender inn flest søknader på endringer også 

opplever en økt effekt på behovet for tverrfaglig kompetanse, det å løse problemer sammen 

med andre og å avklare grenseoppganger opp mot andre prosesser eller arbeidsoppgaver. Et 

eksempel på dette gir en informant som uttrykker behovet for avklaringer og rutiner utenom 

ITIL-prosessene og et generelt behov for å få organisasjonen til å samhandle bedre: «det er jo  

behov for rutiner utenom de prosessene. Og det er der jeg ser, kanskje vi er kommet litt for  

kort. Det handler også om mennesker som skal samhandle og da hvordan få de menneskene 

til å samhandle. Det er ingen prosesser som gjør seg selv». Denne informanten jobber ikke 

med ITIL, men var igjennom hele intervjuet likevel veldig fokusert på dette med å avklare 

ansvar og grenseoppganger og kan således illustrere det behovet svarene til lavfokusgruppen 

tyder på, nemlig et økt behov for å gjøre organisatoriske avklaringer. I forhold til 

problemløsning sammen med andre, ble det gitt en tilbakemelding av en tekniker i et 

kommentarfelt i undersøkelsen, om at dette spørsmålet var stilt på en upresis og gammeldags 

måte og at det derfor var utydelig. Problemstyring er en ITIL-prosess og problemløsning kan 

derfor i høyfokusgruppen ha blitt relatert til denne prosessen i stedet for «samarbeidet med 

andre for å løse ulike oppgaver» som var min intensjon med spørsmålet. Forskjellen mellom 

gruppene kan når det gjelder denne aktiviteten derfor være relatert til upresis spørsmålsstilling 

i forhold til et ITIL-begrep. Oppsummert er det vi her har sett at ITIL, i hovedsak representert 

ved Endringsprosessen, har påvirket aktivitetene til en større andel av personene i 

lavfokusgruppen enn i høyfokusgruppen. 

Høyfokusgruppen er den gruppen som kobler sin stilling opp til spesifikke ITIL-prosesser og 

er de som har opplevd størst endringer i arbeidsoppgavene siden før februar 2009, noe som 

viser til at mange av disse har jobbet tett med ITIL de senere årene. Det at økningen generelt 

ikke er like markant hos disse trenger derfor ikke tyde på at ITIL gir like stort utslag i hvilke 
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aktiviteter de er en del av. Forandringen i denne gruppen kan dermed ha pågått over lengre 

tid, men vi ser likevel en økning i flere aktiviteter de siste seks til åtte måneder. De 

aktivitetene vi ser at høyfokusgruppen opplever en større frekvensendring på enn 

lavfokusgruppen er på endringer gjennomføres mer organisert, med flere involverte parter  

enn tidligere (6), generell møtevirksomhet (8) og å bli tatt kontakt med for å avklare 

grenseoppganger (9). På aktivitet 6, som kan sies å være en positiv effekt av innføringen av 

Endringsprosessen, ser vi at høyfokusgruppen opplever dette i større grad. Det viser at de har 

litt mer fokus på positive effekter ITIL gir enn lavfokusgruppen. Det at de også opplever en 

større økning i generell møtevirksomhet og å ha blitt tatt kontakt med for å avklare  

grenseoppganger, samtidig som lavfokusgruppen var de som i større grad tok kontakt med 

andre, viser at det er et behov i organisasjonen for å koble og se sammenhenger mellom de 

som har mye fokus på ITIL og de som har mindre fokus på ITIL. Effekten av 

implementeringen av Endringsprosessen gir dermed utslag på ulike Endringsaktiviteter og på 

hvordan arbeidet i avdelingen foregår med økte koblinger mellom ulike personer. 

På aktivitet 11 til 16, er forskjellene mellom gruppene generelt sett mindre og ikke så sterke, 

dette kan dermed sies å være tilfeldigheter. For eksempel er det noen flere i høyfokusgruppen 

som har opplevd en økning i kontakt med andre i gangene, noe som kan sies å være tilfeldig 

ut ifra hvor en sitter og plassering av kontor. Det er dermed ikke relevant å dra inn ITIL som 

mulig forklaringsårsak i forhold til disse aktivitetene. 

På saker ingen tar ansvar for (17) eller kurs (18), ser vi at disse skiller seg ut fra de andre 

aktivitetene ved at utvalget opplever en nedgang i disse aktivitetene. Saker ingen tar ansvar 

for er blitt presentert på et allmøte som noe en skal jobbe for å unngå, da dette medfører at 

kunden ikke får den servicen han har krav på. Det er altså et fokus fra ledelsens side om å 

jobbe for å unngå dette. Reduksjonen er ikke stor, men kan vise til et noe økt fokus på dette. 

Kurs er det flere i lavfokusgruppen enn i høyfokusgruppen som har opplevd en nedgang i, 

22% mot 8%. Savn etter kurs ble av noen informanter trukket frem i løpet av intervjuene, slik 

at denne nedgangen like så mye kan uttrykke et savn etter kurs som en faktisk nedgang. 

I forbindelse med at vi har sett en relativ stor felles økning i bruk av brukerstøtteverktøy for å 

ta kontakt med andre, vil bruk av brukerstøtteverktøy behandles mer i detalj i neste avsnitt. 
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Oppsummering

Totalt sett er det flere forandringer i opplevd aktivitetsfrekvens. De største forandringene 

finner vi faktisk i lavfokusgruppen, der disse har opplevd en markant økning i å måtte sende 

inn søknader på Endringer. Dette har for denne gruppen også medført et større behov for 

tverrfaglighet og å løse problemer sammen med andre, samtidig som det har gitt et behov for 

å avklare interne grenseoppganger mellom arbeidsoppgaver eller prosesser. 

Endringsprosessen har dermed de siste seks til åtte månedenegitt store forandringer også for 

gruppen som ikke kobler egen stilling opp mot spesifikke ITIL-prosesser. Videre har vi sett at 

svarfordelingen viser til et økt behov for avklaringer mellom høyfokusgruppen og 

lavfokusgruppen. Dermed ser vi at implementeringen av Endringsprosessen har medført flere 

endringer i strukturen til organisasjonen. Dette fordi organisasjonsstruktur sier noe om 

foretrukket arbeidsmåte (Christensen mfl. 2007). Derfor kan den forandringen vi har sett i 

relasjon til aktivitetsfrekvens også si noe om forandringer i organisasjonsstruktur og 

foretrukket arbeidsmåte.  

5.5.5 Har ITIL påvirket bruk av brukerstøtteverktøy?

Vi har nettopp sett at det har skjedd en økning i frekvensen av å bruke brukerstøtteverktøyet 

(USD-en) for å kontakte andre. Dette gjelder lavfokusgruppen og høyfokusgruppen i like stor 

grad. Brukerstøtteverktøyet kan dermed knyttes til struktur ved at det kan veilede hvordan 

arbeidsprosesser utføres og hvilke aktiviteter som velges. I tillegg blir det lagt vekt på at bruk 

av felles modulbasert verktøy som understøtter ITIL-prosessene er noe av det viktigste ved en 

ITIL-implementering (Langeland, 2009). Dette medfører at det er relevant å gå dypere inn i 

hva dette brukerstøtteverktøyet er og om ITIL har påvirket bruken av USD-en i forhold til om 

arbeidsverktøyet styrer mer av hverdagen eller om utvalget jobber mer i USD-en enn 

tidligere. 

USD-en er et program som er installert på PC-ene til alle de ansatte i DSS IKT. Det er et 

poeng at deres «USD system er ITIL-basert og [...] systemet støtter jo oppunder prosessene» 

(informant 2). Der dette «er spesialtilpasset slik at den skal fungere for oss» (informant 8). 

Det er i USD-en at alle brukerhenvendelser og saker blir registrert, fordi det er der «vår 

saksbehandling skal foregå, både på teknisk nivå og sånn i forhold til endringsprosess og det  

som skjer i prosessene da» (informant 11). Det er seksjonen IBS som har hovedansvaret for 
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dette, der de bruker USD-en for å behandle henvendelser. Når de ikke kan løse en sak selv 

bruker de USD-en for å kanalisere saker til riktig rolle, ITIL-prosess eller seksjon. Dette er 

dermed et verktøy alle bruker og er knyttet opp til. Noen eksempler på bruk av verktøyet kan 

være: Koordinatorene bruker verktøyet for å fordele saker mellom ansatte i sin seksjon og til å 

ha oversikt over hvor mange saker egen seksjon har ansvar for. Saksbehandlere kan se hvor 

mange saker de selv har ansvar for og kan bruke USD-en til å sende svar eller saksløsning til 

brukerne. En kan få en oversikt over antall saker knyttet til de ulike ITIL-prosesser, antall 

saker som ikke er løst, om de har noen kritiske saker og sjekke status på konkrete saker. 

Brukerstøtteverktøyet gir derfor en nyttig oversikt over arbeidsmengde, ansvar og oppgaver 

for alle i DSS IKT. Siden verktøyet også er ITIL-basert, sier det noe om hvordan ITIL virker i 

avdelingen. Derfor skal vi se om USD-en i løpet av de siste årene er blitt viktigere for arbeidet 

i avdelingen, jamfør tabell 5.11.

Totalt sett viser svarene i tabellen ovenfor at USD-en styrer arbeidsdagen i større grad og at 

mange jobber mer opp mot brukerstøtteverktøyet enn tidligere. Tendensen er her tydelig 

sterkere i høyfokusgruppen på begge påstander, men viser likevel at brukerstøtteverktøyet 

påvirker de fleste uansett hvor mye fokus en har på ITIL i sin arbeidshverdag. Videre er det 

interessant å se at forskjellen i svarene på de to spørsmålene viser at USD-en påvirker 

arbeidsdagen uten at en nødvendigvis må jobbe i verktøyet. Bruk av USD-en har dermed en 

effekt på avdelingen og er således en av måtene ITIL påvirker avdelingen på. 

Dette underbygges av funn i intervjuene blant annet ved at to av informantene sier at noe av 

det første de gjør om morgenen er å sjekke USD-en. En annen belyser viktigheten av 

verktøyet i avdelingen med å si «vi er jo alle knytta opp mot denne USD-en vår da. Og det  

veldig mye av det her dreier seg jo om den strømmen som går i USD-en mellom de 

forskjellige faggruppene og den kontakten de har. [...] Den styrer faktisk ganske mye av 
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Tabell 5.11: Krysstabell: Økt bruk av brukerstøtteverktøy?

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn og frem til i dag, hvor enig er du i følgende utsagn?

Jeg jobber mer opp mot helpdesken/USD'en enn tidligere

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 0% 0% 0% Svært Enig 4% 11% 7%
Enig 4% 0% 2% Enig 46% 28% 38%
Hverken enig eller uenig 13% 45% 26% Hverken enig eller uenig 25% 33% 29%
Uenig 58% 44% 52% Uenig 17% 17% 17%
Svært uenig 17% 0% 10% Svært uenig 0% 0% 0%
Vet ikke 8% 11% 10% Vet ikke 8% 11% 9%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

USD'en styrer arbeidsdagen min i mindre grad enn 
tidligere

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget
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hverdagen vår da. Det som skjer der og måten det jobbes på der.» (informant 1). At USD-en 

også påvirker ansatte som jobber fjernt fra ITIL-prosessene trekker to informanter frem ved å 

si at de følger jevnlig med i USD-en. Den ene av disse forteller at «jeg er faktisk avhengig av 

å gå inn i [USD-en] enten jeg eller en til, for å kunne gi bra service til kundene» (informant 

2). Likevel kommer det fram fra at det er «et veldig tungt verktøy å bruke» (informant 11) og 

at det derfor også tar lengre tid å løse saker nå, slik at verktøyet ikke er ideelt (informant 10). 

USD-en er dermed tungvindt å bruke, samtidig som det styrer mer av arbeidshverdagen til de 

ansatte. Bruk av brukerstøtteverktøyet kan dermed vise til noe av misnøyen som noen 

informanter opplever ved ITIL. 

Oppsummering

Oppsummert tyder disse dataene, uansett hvor fornøyde respondentene og informantene er 

med USD-en, at dette verktøyet styrer mer av arbeidshverdagen til utvalget enn tidligere og at 

endel også i større grad jobber mer i dette verktøyet. Fordi dette brukerstøtteverktøyet er 

ITIL-basert viser det at ITIL har påvirket organisasjonsstrukturen på denne måten. Samtidig 

underbygger det den viktige koblingen Langeland (2009) fant mellom ITIL og bruk av 

brukerstøtteverktøy for å få ITIL til å fungere i en avdeling. 

5.5.6 Oppsummering av funn knyttet til forandringer i 

organisasjonsstrukturen

Det vi nå har sett på har vært hvordan ITIL har påvirket organisasjonsstrukturen i DSS IKT. 

Innledningsvis ble det gjort en inndeling i to grupper, en høyfokusgruppe og en 

lavfokusgruppe. Hva gjelder forandringer i arbeidsoppgaver, har vi sett at det er i 

høyfokusgruppen de største forandringene har skjedd. En kan derfor tydelig se at ITIL har 

blitt implementert inn i den formelle strukturen, representert ved stillingsbeskrivelsene. For 

personene i høyfokusgruppen er det i større grad et samsvar mellom den formelle 

jobbeskrivelsen og hva en faktisk utfører av arbeid, enn for personene i lavfokusgruppen. 

Dette tyder på at ITIL gir en klarhet og stabilitet i de oppgavene som er knyttet til ITIL. 

Samtidig som det uttrykker at for personene i lavfokusgruppen så har noen år med drift basert 

på ITIL gitt et behov for å tilpasse deres stillinger til denne nye hverdagen med ITIL. Videre 

har vi sett at at de fleste er i kontakt med noe ITIL-relatert i jobben sin, uansett om det er 

indirekte eller mer direkte. ITIL har dermed en påvirkning på strukturen utover de som er 

direkte berørt. 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?



Datapresentasjon, analyse og drøfting 86

I forhold til om stillingene var blitt mer standardiserte eller spesialiserte etter implementering 

av ITIL, peker ikke funnene i en entydig retning, da spørreskjemaundersøkelsen og 

intervjuene avdekket litt forskjellige momenter. Tendensen viser til at noen opplever en økt 

standardisering på grunn av økt antall rutiner og prosedyrer som må følges. Denne tendensen 

er noe sterkere i høyfokusgruppen. Funn peker ikke i retning av at arbeidet er blitt særlig mer 

spesialisert. Det viser seg her at muligheten for de ansatte til å jobbe i prosjekter i tillegg til de 

vanlige arbeidsoppgavene gjør at arbeidsdagen oppleves variert og mindre standardisert og 

spesialisert. 

Vi har videre sett at ITIL ikke kan sies å ha bidratt til å forflytte beslutningsmyndighet 

nedover i hierarkiet. Det ITIL derimot har medfør er at noen nye og viktige roller er blitt 

definert i tilknytning til visse ITIL-prosesser. Flere informanter mener at disse rollene den 

siste tiden har fått mer å si i organisasjonen. I tillegg har implementering av 

Endringsprosessen medført et nytt beslutningsledd; Endringsråd. 

I forhold til implementering av ITIL har spesielt Endringsprosessen de siste seks til åtte 

måneder medført en økning i frekvens til visse aktiviteter. Dette har i større grad påvirket 

lavfokusgruppen og viser dermed tydelig at ITIL også påvirker de som ikke har like mye 

fokus på ITIL i sin arbeidshverdag. Vi ser også at ulike arbeidsoppgaver påvirker hverandre, 

ved at det er et økende behov for tverrfaglig kompetanse og avklaringer mellom 

arbeidsoppgaver og prosesser. Lavfokusgruppen opplever dette behovet noe sterkere enn 

høyfokusgruppen og kan settes i sammenheng med den økte involveringen i 

Endringsprosessen.

 

Videre ser vi at brukerstøtteverktøyet USD-en har fått mer å si for arbeidshverdagen og 

brukes oftere, da begge gruppene i stor grad opplever dette. Siden USD-en er basert på ITIL 

og prosessene, er dette en av måtene ITIL påvirker organisasjonsstrukturen. 
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5.6 Forandringer i organisasjonskultur (fortsettelse på punkt 5 i 

figur 5.1)

Nå har vi vært igjennom ulike måter ITIL har påvirket organisasjonsstrukturen på. Som det 

ble presentert i kapittel 4.6 så vi at det var en kobling mellom organisasjonsstruktur og 

organisasjonskultur. Derfor går vi nå over til å se på hvordan ITIL kan ha påvirket 

organisasjonskulturen i DSS IKT. Først skal vi se på hvilken effekt ITIL-begreper har gitt i 

DSS IKT. Så skal vi gå igjennom modellen til Kanungo mfl (2001), men denne gangen med 

fokus på opplevde endringer. Modellen og funnene vil så bli sammenliknet og drøftet opp mot 

med studien til Vindegg og Iden (2007). Etter dette skal vi se mer på om ITIL har bidratt til en 

forandring i kvalitetsbevisstheten til de ansatte og om det er ITIL har medført økt avhengighet 

til hverandre. 

5.6.1 Hvordan har ITIL påvirket språkbruk, kommunikasjon og det 

å klare å tenke prosessbasert? 

Språk og begreper

Språket kan som nevnt i avsnitt 4.3.5, være en del av de kulturelle uttrykkene vi bruker. Om 

en ser dette i sammenheng med ITIL-publikasjonene, tilhører det en omfattende ordliste med 

forklaring og betydninger. På det offisielle ITIL-nettstedet finnes det ordliste og akronymliste 

på 23 forskjellige språk (OGC 2011). Nettopp det at disse relativt omfattende ordlistene og 

begrepsforklaringene er laget, viser at det er viktig å undersøke om og hvilken påvirkning 

ITIL har gitt på dette området. Videre kan språkbruk i en organisasjonskulturstudie betraktes 

som uttrykk for kulturelt innhold slik både det funksjonelle og fortolkende synet på 

organisasjonskultur fremholder (jamfør kapittel 4.2). I tabell 5.12 ser vi at utvalget har blitt 

spurt om de har måttet lære seg mange nye begreper og om de har fått et mer «felles språk». 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?



Datapresentasjon, analyse og drøfting 88

Det kommer tydelig frem at et flertall mener de har måttet lære seg mange nye begreper. Men 

det er markant at dette har skjedd i større utstrekning i høyfokusgruppen, da forskjellen 

mellom gruppene er på 36prosentpoeng. Høyfokusgruppen har dermed hatt mer fokus på å 

lære seg disse begrepene, selv om vi ser at det har gitt en effekt i begge grupper. 

Svarfordelingen på påstanden avdelingen har fått et mer «felles språk», satt i sammenheng 

med forrige påstand viser at den språklige endringen i avdelingen er tydeligere i den forstand 

at enkeltpersoner opplever at de har måttet lære seg nye begreper fremfor at hele avdelingen 

har fått et «felles språk». Dette viser at den språklige omveltningen tar tid, for selv om 

enkeltpersoner har lært seg nye begreper, så vil en ikke alltid se resultatet like raskt i en 

avdeling som helhet.

I intervjuene ble det fortalt at lederne ble kurset i begrepene først. En person forteller etter at 

lederne hadde vært på kurs så kom de tilbake «og har fått endel input og endel språk og 

begreper på plass». Personen har derfor en opplevelse av at «skuta har nok vridd seg litt ja.  

Men samtidig så hører jeg jo også at det fortsatt er mange som er usikre, så det er nok en  

kontinuerlig oppgave og jobb det der» (informant 3). Dette blir underbygget av en annen 

informant som også mener at det var merkbart at lederne tidlig ble drillet i begrepene, noe 

som gjorde at personen ble «litt sånn i stuss i endel tilfeller når de snakket da. Det tok tid å  

venne seg til» (informant5). Dette viser at språket hos disse lederne var blitt endret, men at 

andre ikke umiddelbart klarte å fange essensen i begrepene de brukte. Det å lære seg disse 

begrepene og at det er et ønske fra ledelsen om å bruke disse rett, kommer frem ved en som 

forteller: «Vi bruker jo ITILspråk, og jeg syns det er vanskelig for jeg er ikke så inne i det, så  

jeg blander litt. Så jeg sier kanskje litt feil. Jeg håper det kommer etterhvert. Ja, så det har  

nok endra språket littegrann. Det er om å gjøre å være korrekt» (informant 4). Informanten 

viser til et ønske om å få til et mer felles ITIL-språk i avdelingen. Samtid viser alle disse 
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Tabell 5.12: Krysstabell: Har det skjedd en språklig forandring hos utvalget?

Jeg har måttet lære meg mange nye begreper Avdelingen har fått et mer «felles språk»

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 4% 0% 2% Svært Enig 0% 0% 0%
Enig 71% 39% 57% Enig 54% 33% 45%

17% 22% 19% 34% 39% 36%
Uenig 4% 28% 15% Uenig 4% 11% 7%
Svært uenig 0% 0% 0% Svært uenig 0% 0% 0%
Vet ikke 4% 11% 7% Vet ikke 8% 17% 12%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn, i februar 2009 og frem til i dag, hvor enig 
er du i følgende utsagn?

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus-
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus
-gruppen

Hele 
utvalget

Hverken enig 
eller uenig

Hverken enig 
eller uenig
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utsagnene at ITIL-begrepene er krevende å lære seg og tar tid fordi denne språklige 

omleggingen krever en omstilling utover å kun bruke riktig begrep. Språket uttrykker derfor 

ikke kun ens forståelse for noe, men blir også sosialt skapt og opprettholdt slik at det kan ha 

noe å si for samhandlingen i en gruppe samtidig som det er et verktøy for å oppnå praktiske 

handlinger (Pettigrew, 1979). Utfordringene med å legge om språket viser her til en 

forståelsesforandring av begrepene og deres bakenforliggende betydning, der begrepene også 

hjelper til med å endre måten en tenker og kategoriserer ting på. Det med at språket kan være 

et uttrykk for en forståelse som ligger bak, kan dette utsagnet illustrere godt: «Vi trengte et  

system for Endringer og Hendelser» (informant 10). Utsagnet i seg selv er ikke så spesielt, 

men det som kommer til syne utover det som faktisk sies, er den forståelsen som ligger bak. 

Når personen sier vi trengte et system for Endringer og Hendelser, sier personen dette som om 

disse begrepene er selvsagte. Men noe av utfordringen med ITIL kan nettopp være, som 

tidligere utsagn har illustrert, være at det er utfordrende å skjønne distinksjonen mellom for 

eksempel Endring, Hendelse og Problem. Informanten uttrykker derfor her at forståelsen som 

ligger i begrepene er forstått og setter det hele i en kontekst. 

Om vi ser på disse funnene i forhold til studien gjennomført av Herrestad (1991), presentert i 

kapittel 4.8.3, så mente hun at alle nivåene i kultur er i et gjensidig forhold og at forandringer 

i et nivå kan føre til forandringer i et annet. Der kulturuttrykk blir sett på som det en sier og 

gjør, verdier og normer som det en mener, og underliggende antakelser som noe en vet. For å 

bruke Herrestad sin inndeling kan språket forstås som uttrykk, noe en sier og gjør. Hvordan 

informantene har snakket om den språklige endringen og svarene fra 

spørreskjemaundersøkelsen, viser at det ikke bare går på det en sier og gjør, men at det også 

skjer en endring i det en vet. For å kunne bruke riktig begrep, må en også vite og forstå 

forskjellen. For å utdype dette ytterligere ble det i kapittel 4.3.1 beskrevet at 

organisasjonskultur kan virke som et «sensemaking device» ved å forme fortolkninger av 

situasjoner, hendelser og handlinger (Hennestad 2003:7; Smircich 1983:346). Funnene 

ovenfor peker i retning av at dersom en klarer å få tak i forståelsen som ligger bak begrepene 

ITIL bringer med seg, så kan dette bidra til en ny forståelse for situasjoner, hendelser og 

handlinger, slik at ITIL kan virke som et «sensemaking device». Om vi setter dette opp mot 

Bang (1995) og Alvesson (2002) kan dermed denne språklige forandringen også innebære en 

forandring i modellene som ligger til grunn for handling eller virkelighetsoppfatninger, fordi 

forståelsen blir åpent uttrykt mellom ansatte i hvordan de bruker språket og de nye begrepene. 

Nettopp dette gjør at den språklige forandringen kan forstås som en kulturell forandring, fordi 
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språket som uttrykk medfører en forandring i hvordan man forstår brukerstøtteverdenen. 

Har ITIL gitt økt fokus på kommunikasjon?

Som vi har sett har det skjedd endel språklige forandringer, dette kan medføre økt fokus på 

hvordan man kommuniserer. Dette ble respondentene i spørreskjemaundersøkelsen spurt om. 

Svarene fremvises i tabell 5.13.

Her ser vi at et flertall opplever økt fokus på hvordan en kommuniserer, der det er en overvekt 

av respondenter i høyfokusgruppen som mener dette. I forhold til det vi nettopp har sett om 

språk og begreper, kan en trekke den slutningen av at ITILs nye begreper har vært det som har 

skapt denne opplevde økningen i fokus på kommunisering. Men med kunnskap om DSS IKT, 

vil jeg ikke påstå at det økte fokuset på kommunikasjon i bare stammer fra innføringen av 

ITIL og det å bruke riktige ITIL-begrep. Dette fokuset kan i stor grad også stamme fra den 

kommunikasjonstreningen mange i DSS IKT har gjennomgått og fokuset på å bruke 

erfaringer lært på kurs i hverdagen. Kommunikasjonstreningen har nemlig blitt nevnt av flere 

av informantene. Denne kommunikasjonstreningen har i større grad tatt for seg hvordan en 

bør snakke sammen for å unngå konflikter, det å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger 

og prate om ting en er uenige om. Samtidig utelukkes det ikke at innføringen av ITIL også 

kan ha bidratt til et økt fokus på kommunikasjon ved å fokusere på å bruke ITIL-begrepene 

korrekt som en informant fortalte. Svarene fra spørreskjemaundersøkelsen og intervjuene, gir 

sammen et tvetydig bilde på hva som kan har forårsaket dette noe økende fokuset på 

kommunikasjon de siste tre årene i DSS IKT. 
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Tilvenning til å forstå ITIL-prosesser

Dette med å forstå og lære seg noe nytt, slik som den nevnte språklige forståelsen, kan også 

relateres til forståelsen av ITIL-prosesser. ITIL er som beskrevet i 2.2 et prosessrammeverk 

og det meste er derfor organisert i ulike prosessbeskrivelser som gir en struktur, en rekkefølge 

og sier noe om hvilke roller som trenger å samhandle for å få løst visse saker. En informant 

som kom utenfra og ikke kjente til ITIL fra før, har opplevd at det har tatt tid å forstå 

avdelingen, kanskje nettopp fordi den er ITIL-basert. I tillegg har det for denne personen vært 

spesielt vanskelig å få tak i organisasjonen i forhold til ITIL-prosessene. En annen av 

informantene mente at noe av det som var mest uvant å tilvenne seg med ITIL var:

«det med å tenke prosess. At det hele tiden oppstår egne prosesser hvor det trengs  

forskjellige ressurser inn i og tenke på den måten. Ikke tenke på sånn linjer og båser  

bortover. Men tenke at nå trenger jeg å ha med meg den og den, mens nå trenger jeg  

de og de, og nå må jeg kontakte de og de menneskene for å få dette her til å gå 

igjennom. Det er den der prosesstankegangen som kanskje er litt tung for noen og 

for andre ikke» (informant 1). 

Dette ble underbygget at en som også opplevde at det tok tid å venne seg til at «man snakker 

om prosess hele tiden» (informant 5). Dette viser at trekk ved ITIL kan oppleves som noe nytt 

for flere av de ansatte i DSS IKT, der blant annet er prosesstankegangen noe av det 

utfordrende. Det at prosesstankegangen kan være utfordrende underbygges av noen av 

punktene som Langeland (2009) gjennom sin studie oppdaget at var blant de viktigste for en 

suksessfull ITIL-implementering: «Ledelsen må ha kunnskap om prosessbasert  

oppgaveløsning» og «Generell opplæring i prosesstankegang, ITSM og ITIL for alle  

involverte». Det vi ser her er at prosesstankegang er trukket frem to ganger i listen på de 12 

rangerte suksessfaktorene studien endte opp med (Langeland 2009). Selv om fokuset i min 

studie ikke er på suksessfull implementering, er disse punktene relevante for de viser noen 

utfordringer ITIL gir og setter fokus på noe som bidrar til forandringer i en organisasjon. Det 

at prosesstankegang og de bakenforliggende filosofiene til ITIL er utfordrende å tilegne seg, 

men viktige å lære seg underbygges også av Hirth og Melanders studie (2010). Her virker det 

som om prosesstankegangen på samme måte som språket, kan bidra til en forandring i 

hvordan en forstår brukerstøtteverdenen. For å belyse motpolen til de som opplevde 

prosessene og ITIL som uvant, så var det også noen av teknikerne som ble intervjuet som ikke 

opplevde dette. Spesielt to av disse tenkte ikke over at de jobbet med ITIL i det daglige, for 

disse «bare jobbet sånn», der ITIL lå i bunn for det de gjorde uten at de nødvendigvis tenkte 
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over at det var en ITIL-arbeidsform de hadde (informant 7 og 9). Dermed er det mulig å se at 

noe av denne prosesstanken har grad kommet inn gjennom rutiner og prosedyrer i 

arbeidshverdagen. 

Oppsummering 

Om vi oppsummerer dette finner vi at ITIL har påvirket språkbruk og fordrer for mange en ny 

prosesstankegang. Tendensen for økt tillæring av begreper og en opplevelse av at avdelingen 

har fått et mer «felles språk» er markant sterkere i høyfokusgruppen og viser klart at ITIL har 

en effekt. Både språkbruk og prosesstankegangen er aspekter som er med på å endre det 

kulturelle innholdet i hvordan en forstår brukerstøtteverdenen, ved at det blir fortalt at dette er 

utfordrende, tar tid og krever en forståelsesendring. ITIL har dermed påvirket både kulturelle 

uttrykk, som språket er, og kulturelt innhold ved å endre forståelsen for flere momenter ved 

brukerstøtte. Samtidig kan det dermed virke som om ITIL kan ha en funksjon som 

«sensemaking device». 

5.6.2 Opplevde kulturelle forandringer med utgangspunkt i 

kategoriene til Kanungo mfl (2001) 

I kapittel 5.4.2 så vi hvordan spørreskjemautvalget opplevde nå-situasjonen til 

organisasjonskulturen i DSS IKT. Der så vi at de i stor grad opplevde seg som rutinestyrte, 

trygge, vennlige og inkluderende, men samtidig at de var en avdeling under press og at det er 

et utfordrende sted å jobbe. Nå skal vi bruke den samme modellen for å vurdere om det har 

skjedd noen kulturelle forandringer siden omstillingen trådde i kraft i 2009. Først blir det gitt 

en presentasjon av fremgangsmåten for analysen Deretter vil en figur som gir et oversiktsbilde 

over nåsituasjonen opp mot de opplevde forandringene presenteres. Etter dette vil hver av 

kategoriene bli presentert og vurdert i forhold til en sammenlikning av høyfokusgruppen og 

lavfokusgruppen. Det er relevant å gjøre et skille mellom disse gruppene, da det er endel 

forskjeller mellom disse. Deretter vil undersøkelsesmodellen vil bli sammenliknet med 

modellen til Vindegg og Iden (2007). Før deres funn og funn i denne oppgaven vil bli 

sammenliknet. 

Utgangspunktet for analysen er som nevnt kategoriene og variablene funnet i Kanungo mfl 
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(2001). I avsnitt 5.4.2 ble disse brukt til å vurdere organisasjonskulturen i DSS IKT i dag. Den 

samme modellen er her brukt for å se på opplevde forandringer over tid. Her måtte 

respondentene som mente å ha opplevd en endring i en variabel svare at organisasjonen hadde 

blitt mer eller mindre av dette siden før februar 2009 og frem til undersøkelsestidspunktet. For 

å vise de opplevde forskjellene tydelig, ble det valgt å vise netto andel som har opplevd en 

forandring. Dette har jeg kommet frem til ved følgende fremgangsmåte: andelen som har svart 

mer har blitt subtrahert med andelen som har svart mindre. De som ikke har svart eller har 

svart uendret er blitt utelatt fra beregningen, da de ikke kan sies å ha opplevd en endring. 

Dette gir netto andel av utvalget som har et bevisst forhold til en opplevelse av forandring. 

Positive tall viser til en netto økning i variabelen. I figur 5.9 der svarene fremvises ser vi den 

opplevde nå-situasjonen til venstre og netto andel av utvalget som har opplevd en forandring 

til høyre. Figuren er ment for å gi et oversiktsbilde og for å kunne se nå-situasjonen opp mot 

den forandring utvalget har opplevd. 

Byråkratisk kultur 

I figur 5.9 så vi tydelig at kategorien byråkratisk kultur inneholdt den variabelen størst netto 
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andel av utvalget opplevde en økning i, nemlig rutinestyrt. Derfor skal vi først vurdere denne 

kategorien både for hele utvalget, høyfokusgruppen og lavfokusgruppen. Svarfordelingen 

vises i figur 5.10.

Generelt ser vi at forskjellene mellom gruppene relativt små, noe som viser at opplevde 

forandringen innen den byråkratiske kulturkategorien angår begge gruppene. Dette kom i aller 

høyeste grad også frem gjennom intervjuene. Hele sju av de intervjuede alle har nevnt at det 

er blitt mer byråkratisk i avdelingen etter at ITIL kom. En informant sier det så sterkt som at 

«det er ingen tvil om at det er blitt mer byråkratisk» (informant 8). En annen informant 

forklarer litt mer: «jeg føler nok at mange i organisasjonen opplever det og sier det til dels  

og. At i hvertfall i starten, så er det en merarbeidsbelastning. Og de syns det er litt  

byråkratisk, litt tungvindt og at det skal følges disse rutinene og prosessene» (informant 3). 

Spesielt interessant er det å se at svarfordelingen på variabelen rutinestyrt viser at ITIL 

påvirker rutiner i hele avdelingen, uansett om en har mye fokus på ITIL i det daglige eller 

ikke. I intervjuene kom det også tydelig frem at de opplevde at avdelingen var blitt mer 

rutinestyrt, da seks informanter nevner dette med at det er blitt mer rutinestyrt, mer fastlagte 

rammer eller flere regler de må forholde seg til. Denne økningen i variabelen rutinestyrt, ser 
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Figur 5.10: Opplevde forandringer i variablene innen Kanungo mfl (2001) sin byråkratiske kulturkategori.  

Hele utvalget, høyfokusgruppen og lavfokusgruppen satt opp mot hverandre 
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vi at høyfokusgruppen i større grad enn lavfokusgruppen mener har medført at avdelingen 

også er blitt mer strukturert og ryddig. Høyfokusgruppen jobber tettere med rammeverket og 

har mer fokus på ITIL i sin arbeidshverdag. Denne gruppen ser dermed kanskje mer etter 

positive effekter av å implementere rammeverket, som både variablene strukturert og ryddig 

kan forstås som. Andre byråkratiske trekk som flere informanter nevnte var Endringsråd, noe 

flere saker må vurderes av og dermed kan sees på som et hierarkisk tiltak, ved at det er skjedd 

en økning i antall ledd en sak må igjennom. 

Selv om det her tydelig har skjedd en byråkratisering i avdelingen, kommer det frem av flere 

informanter opplever dette som noe en gjør for å få høyere og bedre kvalitet. En informant 

sier at selv om ITIL «i enkelte sammenhenger mer omstendelig, men det er jo for å 

kvalitetssikre, så jeg ser ikke noe negativt i det (informant 5). Dette underbygges av det en 

annen informant sier: «har sånn følelse av at man unngår mer sånn rot og problemer [med 

ITIL], så det hjelper» (informant 6). Her kommer det frem at bruk av ITIL har et mål og at 

dette veier opp for noen av de opplevde ulempene. Kvalitetssikringen får dermed størst fokus 

og er således et ønskelig resultat ved av bruk av ITIL. Det er dermed interessant å se at DS 

IKT blant de ansatte har klart å legitimere en byråkratisering med henvisning til at det 

representerer en kvalitetssikring. 

Oppsummering byråkratisk kulturkategori

Oppsummert underbygger funnene fra spørreskjemaundersøkelsen og intervjuene hverandre, 

ved å peke på at ITIL i denne avdelingen har gitt en økt byråkratisering. Spesielt ved å øke 

antall rutiner som styrer arbeidshverdagen til de som jobber der. 

Innovativ kultur 

Den neste kategorien som skal diskuteres er innovativ kultur, da vi så i figur 5.9 at denne 

kategorien utmerket seg på tre variabler. Kategorinavnet kan fortsatt sies å være lite 

dekkende, jmf diskusjon i 5.4.2, men svarfordeling på variabelnivå avdekker flere interessante 

funn som vil bli diskutert, se figur 5.11
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Det første som er slående er at det er gjennomgående at høyfokusgruppen har en større andel 

som har opplevd en forandring. Forskjellen er på 20 prosentpoeng eller mer på alle variablene 

bortsett fra på stimulerende og innovative. Noe som også er interessant her er at på variabelen 

risikovillig, så har 17% av høyfokusgruppen opplevd at organisasjonen har blitt mer av dette 

siden 2009, mens 11% av lavfokusgruppen opplever at avdelingen har blitt mindre 

risikovillig. Kreativ er det kun høyfokusgruppen som mener at avdelingen har blitt mer av det 

de siste årene, men siden det er brukerstøtte det er snakk om så handler dette kanskje om å 

være mer kreativ til å finne gode løsninger. 

De største forandringene som må diskuteres er den opplevde økningen i variablene 

utfordrende, under press og resultatorientering, der spesielt høyfokusgruppen har opplevd en 

markant forandring i dette de senere årene. Hva gjelder utfordrende og under press så vi i 

avsnitt 5.5.4 at det ble oppfattet en økning i frekvens til de fleste aktivitetene og dette kan 

bidra til å skape en presset og utfordrende situasjon. I forhold til økningen i 
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resultatorienteringen avdekket intervjuene noe interessant som underbygger dette. 

Informantene sier ikke rett ut at de er blitt mer resultatorienterte, men en slik holdning 

kommer frem igjennom utsagn likevel. Blant annet ble åtte av informantene i løpet av 

intervjuet stilt spørsmål om hva som er viktig for dem i arbeidet og det de uoppfordret har 

svart kan på mange måter sees i sammenheng med en resultatorientering. Tre har uttrykt at det 

er viktig for dem å ha kontroll. Tre personer har også uttrykt at å levere det en skal til rett 

kvalitet er viktig for dem. Effektivitet i saksgangen synes to personer er viktig. Det at 

brukerne er fornøyde med den jobben de gjør, er det spesielt to som nevner at de synes er 

viktig for dem i utførelsen av arbeidet sitt. Den ene uttrykker et sterkt ønske om å gi så rask 

service til brukeren som mulig, ved å trekke frem begrensninger som gjør at en ikke lenger får 

lov til å løse saken selv, men må sende saken videre i systemet. Der dette som medfører at det 

tar lenger til for brukeren å få hjelp. En av informantene var igjennom hele intervjuet veldig 

begeistret for den siden ved ITIL som peker på at en skal tenke verdi i alt en gjør. Personens 

syntes at dette var viktig å etterleve ved at en burde tenke igjennom om det en gjør faktisk 

tilfører noen en verdi og ikke bare gjøre noe for å gjøre det (informant 11). Denne koblingen 

mellom ITIL og fokuset på kvalitet kommer tydelig frem i utsagnet: Jeg tenker at ITIL har 

vært et viktig virkemiddel for oss for å få den kvaliteten vi har nå. Til å rett og slett heve  

kvaliteten vår vesentlig (informant 5). Økningen i resultatorienteringen kan også relateres til 

Tjenesteavtalene (presentert i kapittel 2.2) som sier hva avdelingen skal levere og til hvilken 

tid og kvalitet. Disse avtalene kan være med på å skape et økt fokus på resultater ved at det 

gjør at de ansatte bedre kjenner sine mål som en skal jobbe etter. Flere av disse momentene 

som informantene trekker frem som viktig i arbeidet sitt og det beskrivelsen av koblingen 

ITIL og kvalitet, kan dermed knyttes til en resultatorientering. Dette kan tydelig ha blitt 

påvirket av implementeringen av ITIL, ved at utslaget er markant større for høyfokusgruppen. 

Noe vi også vil bli behandlet mer utfyllende i avsnitt 5.6.3, ved å gå grundigere inn på hvilken 

effekt ITIL kan ha gitt på kvalitetsbevisstheten.

Oppsummering innovativ kulturkategori

Oppsummert kan en som i presentasjonen av nå-situasjonen kritisere kategorien ved at vi ser 

at DSS IKT ikke har blitt mye mer innovative. Det vi ser er at det er skjedd en økning i 

resultatorienteringen deres, i tillegg til at avdelingen har mye å gjøre slik at de derfor 

opplever at det er blitt mer utfordrende å jobbe i DSS IKT og at de er mer under press enn 

tidligere. Funnene viser også at denne forandringer er mer markant i høyfokusgruppen enn i 

lavfokusgruppen. 
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Støttende kultur 

Selv om støttende kultur var den kategorien med de variablene som utvalget nå opplever at 

definerer avdelingen mest (jmf. figur 5.7). så vi i figur 5.9 at dette var den kategorien med 

minst utslag i opplevd forandringer. Altså kan en anta at mange av de elementene som nå 

karakteriserer avdelingen også har karakterisert den tidligere, for eksempel variabelen trygg. 

Likevel viser inndelingen i høyfokusgruppen og lavfokusgruppen i figur 5.12 at det er store 

forskjeller mellom gruppene i opplevde forandringer. 

I figur 5.13, så ser vi flere momenter som er verdt å belyse, for her fremkommer det en 

interessant forskjell mellom de to gruppene. Det er tydelig at høyfokusgruppen har opplevd 

større forandringer enn lavfokusgruppen på variablene samarbeidende og vennlig og 

inkluderende, oppmuntrende, relasjonsorienterte og personlig frihet. Der det på de tre 

sistnevnte kun er høyfokusgruppen som har opplevd en forandring i. Vi har tidligere sett at 

byråkratisering og flere rutiner i større grad har påvirket begge gruppene likt, men dette har 

gitt ulik effekt for de to gruppene, som også drøftingen av innovativ kultur viste. At 
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variabelen samarbeidende er den variabelen som netto andel av høyfokusgruppen opplever en 

størst økning i, kan vise til hvorfor denne gruppen også opplever en markant økning i flere av 

de andre variablene. Økningen i samarbeid kan derfor synes å henge sammen med at det er 

denne gruppen som også kjenner på at de opplever at avdelingen er mer vennlig og 

inkluderende sted å være og mer oppmuntring og mer relasjonsorientering i arbeidshverdagen 

sin, nettopp fordi de samarbeider mer med andre. Samarbeid er uansett et relevant å trekke 

frem fordi samarbeidet er noe nesten alle informantene i intervjuene har snakket om og sett at 

det har skjedd en forandring i. En tydelig ytring kommer fra en informant som mener at man 

etter innføringen av ITIL er helt avhengig av å samarbeide, ved at personen sier følgende: 

«Nå er det fattet og vedtatt at slik skal det fungere og det betyr at vi må samarbeide, ellers får  

vi ikke løst det» (informant 8). Videre henviser flere til konkrete prosesser når de snakker om 

at det er mer samarbeid: «så har det blitt innført at man kan samles en gruppe og se på 

den[en sak] sammen for å løse den. Å løse Problemer det hadde vi ikke før, at vi kunne 

definere en sak som et Problem. Det er flere personer som må jobbe sammen for å løse det.  

Det har blitt litt mer definert» (informant 10). En annen sier: «det blir bare å vise til Endring 

og Problemprosessen, det er der det samarbeides» (informant 9). Fem stykker påpeker 

spesielt dette med å samle flere grupper for å løse saker som en endring ITIL har medført. 

Endringsprosessen inkludert Endringsråd, blir derfor igjen trukket frem som en forklaring for 

noe som har skjedd i avdelingen den senere tiden. 

Det at ITIL har fastsatt visse ting som kan bidra til økt samarbeid kommer til uttrykk gjennom 

hvordan mer kritiske saker bør håndteres: «hastesaker og ting som eskalerer og skal bli løst  

litt fort og tas på alvor. Så samles det kanskje fortere folk fra flere grupper eller seksjoner og 

skal løse ting sammen. Det er kanskje noe som ikke skjedde like automatisk før.» (informant 

4). Som nevnt er avdelingen organisert i fem fagavdelinger (IBS, FAG, NET, STP, TEA) som 

er knyttet opp til spesielt Hendelsesprosessen, Endringsprosessen og Problemprosessen (som 

vi så i kapitel 5.3). Derfor er det interessant det en informant sier om disse faggruppene: «Jeg 

tror jo samarbeidet egentlig har blitt bedre da. I og med at alle faggrupper egentlig må 

involveres, så jeg tror egentlig det blir mer, tettere samarbeid. Absolutt» (informant 7). Dette 

med å involvere flere kommer også tydelig frem i følgende utsagn: «Jeg tror at ITIL bidrar til  

noe positivt når det gjelder samarbeid. ITIL er bygd opp sånn som jeg tolker det, med stor  

grad av samarbeid. At du har behov for å samarbeide fordi en sak skal innom flere, den skal  

overleveres, den skal gis en viss signatur. Så jeg tror at det[ITIL] påvirker, på en positiv måte  

samarbeidet. Det er flere som er innom og skal løse en sak» (informant 13). Hele sju av de 
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intervjuede peker også på momenter som gjør at en er blitt mer avhengig av andre, enten fordi 

en må komme sammen for å løse noe eller fordi en er avhengig av det de andre kan gjøre for 

at du skal klare å gjøre din del av oppgaven. 

Oppsummering støttende kulturkategori

Både intervjuene og data fra spørreskjemaundersøkelsen viser her tydelig at ITIL har medført 

mer samarbeid innad i avdelingen. I intervjuene ble det gjort ved å trekke en direkte 

sammenligning mellom ITIL og økt samarbeid. I spørreskjemaundersøkelsen kom dette frem 

ved at økningen i variabelen samarbeid nærmest bare gjelder høyfokusgruppen. Her tyder det 

også på at økningen i samarbeid for høyfokusgruppen også har gitt en opplevelse av en 

vennligere, mer inkluderende, oppmuntrende og relasjonsorientert avdeling. 

Oppsummering av alle kulturkategoriene

Gjennomgangen av disse kategoriene har vist at ITIL har påvirket organisasjonskulturen i 

DSS IKT på flere områder. Det vi har sett er at ITIL tydelig har gitt en økt byråkratisering av 

avdelingen, blant annet ved at de er blitt markant mer rutinestyrt. Dette er en forandring både 

høyfokusgruppen og lavfokusgruppen opplever relativt likt, men vi ser videre at denne 

byråkratiseringen gir forskjellig påvirkning for de to gruppene. I høyfokusgruppen har disse 

nye rutinene medført at de opplever at de er blitt mer resultatorienterte. Dette et setter dem i 

en situasjon der de har flere og til dels tungvinte rutiner, samtidig som det er et økt fokus på 

resultat, noe som i stor grad medfører at de opplever at arbeidssituasjonen er mer utfordrende 

og at de er mer under press. På samme tid opplever de også at ITIL har medført at de er blitt 

mer samarbeidende, ved at saker nå skal innom flere personer og det er formaliserte. Denne 

økningen i samarbeidet har også medført at høyfokusgruppen kjenner på at avdelingene er 

blitt vennligere, mer oppmuntrende og relasjonsorientert. Det at forskjellene er såpass 

markante mellom de to gruppene, viser til at det er ITIL som har gitt denne kulturelle 

påvirkningen, nettopp fordi de i høyfokusgruppen jobber med konkrete ITIL-prosesser i sin 

arbeidshverdag. 
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Sammenlikning av kulturmodellen brukt i min studie med modellen  

Vindegg og Iden (2007) har brukt

En fordel med en modell med predefinerte kategorier og variabler, som er brukt i min studie, 

gjør at det er lettere å sammenligne ulike modeller og dermed også sammenligne forskjellige 

kulturanalyser. Dette ble diskutert i kapittel 4.2 og viste at predefinerte elementer gir stabilitet 

og generalitet i en analyse, som gir mulighet til sammenligning på tvers av kontekster 

(Schultz og Hatch 1996). Dette skal vi nå ta fatt på, fordi en sammenlikning mellom modellen 

brukt i Vindegg og Idens studie (2007) med modellen brukt i min studie gjør at det er mulig å 

sammenlikne studienes funn. Grunnen til at akkurat denne studien er viktig er fordi de ser på 

samme fenomen, hvordan implementering av ITIL påvirker organisasjonens kultur. Deres 

studie ble presentert i kapittel 4.8.2. Tabell 5.14 viser en sammenstilling av variablene og 

kategoriene til Vindegg og Iden (2007), og de som er brukt i min studie, hentet fra Kanungo 

mfl (2001). I Vindegg og Idens studie var variablene formet som setninger slik som 

«Organisasjonen er et regelstyrt, kontrollert og formelt sted. Formaliserte prosedyrer og 

etablerte arbeidsmåter styrer vanligvis hvordan folk utøver sin jobb». Derfor er ulike ord og 

betydninger fra disse setningene trukket ut og satt sammen med variablene som er brukt i min 

studie, se tabell neste side.

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?



Datapresentasjon, analyse og drøfting 102

Denne sammenstillingen gjør at det er mulig å forstå at deres kategori gruppekultur passer 

tilfredsstillende med støttende kultur og byråkratisk kultur passer med byråkratisk kultur. 

Innovativ kultur skiller seg mest fra Vindegg og Idens studie fordi de har to kategorier der 

min studie kun har en. Som sammenlikningen viser kan en likevel forstå det som om noen 

trekk i innovativ kultur er hentet fra ekspertorganisasjon og noen fra entrepenørorganisasjon. 

Innovativ kulturkategori brukt i min studie kan til en viss grad kan sees på som en 

sammenstilling av ekspertkultur og entreprenørkultur. Sammenlikningen viser at 

betydningene av variablene og kategoriene fra Kanungo mfl (2001) ikke er helt identiske med 

de som er brukt hos Vindegg og Iden (2007), men at de er like nok til at funn kan diskuteres. 
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Forskjellen mellom studiene relaterer seg ikke kun til antall kategorier og deres innhold, men 

også i undersøkelsesopplegg. For det første er størrelsen på avdelingene som studeres og 

utvalgene forskjellige. Vindegg og Iden (2007) har studert en avdeling i overkant av 50 

personer. Av disse har de hatt et utvalg på 10 respondenter som har svart på deres 

spørreskjemaundersøkelse. Et par av disse har også blitt intervjuet i etterkant av 

spørreskjema-undersøkelsen. Dette utvalget ble utvalgt på bakgrunn av at de var ansatte som 

ikke hadde vært aktive i implementeringen av ITIL. Beskrivelsen av dette utvalget gjør at jeg 

forstår det som om disse jobber med ITIL i sin arbeidshverdag, slik at de passer best overens 

med høyfokusgruppen i min studie. Min studie har tatt for seg en større avdeling med 103 

ansatte. Antall respondenter har vært 42, og det er ikke blitt gjort et selektivt utvalg slik som i 

den andre studien. Derimot har 42 respondentene for analytiske formål blitt delt inn i en 

høyfoksugruppe og en lavfokusgruppe etter opplevd kobling til ITIL-rammeverket. Denne 

inndelingen viser derfor frem forskjeller mellom de som har mye fokus og de som har lite 

fokus på ITIL i sin arbeidsdag. Dette fordi avdelingene er noe ulikt organisert, slik at ikke alle 

i utvalget til min studie jobber direkte med ITIL. Begge gruppene i min studie er større en 

Vindegg og Idens ene utvalg. 

Begge studier tar videre for seg forandringer over tid. Deres studie ble sendt ut på to tidspunkt 

der de den første gangen også skulle svare for ett tidligere tidspunkt. Hensikten var å se om 

det skjedde en forandring fra før ITIL ble implementert og til et år etter implementering. Min 

studie ble kun sendt ut på et tidspunkt. Her skulle respondentene svare for opplevde 

forandringer fra før omstillingsprosessen var avsluttet og frem til to år etter. Fokuset for 

undersøkelsesperioden er dermed lik, ved at begge studier har inkludert perioden før ITIL ble 

implementer til en stund etter at ITIL har fått mer fotfeste i avdelingene. 

Videre skiller studiene seg i metodebruk. Den opplevde forandringen ble hos Vindegg og Iden 

(2007) registrert ved at utvalget på hver av de seks spørsmålene skulle fordele 100 poeng på 

fire påstander. Dette gir et godt utgangspunkt for å beskrive nå- situasjonen i en avdeling. Det 

som derimot skjer når denne undersøkelsen brukes ved flere måletidspunkt, er at når 

respondentene opplever en økning på en påstand, så må de fjerne poeng fra et annet sted. 

Derfor ser vi også at deres utvalg opplevde en økning i to kategorier, og en nedgang i to andre 

kategorier. Utviklingen hos dem pekte derfor ikke bare i en retning, noe som kan påstås å i 

stor grad skyldes utformingen av spørreskjemaundersøkelsen. I min studie er det gjort en 
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måling per variabel, der hver respondent som opplevde en forandring skulle notere om 

avdelingen hadde blitt mer eller mindre av det variabelen vurderte. Siden det har vært valgfritt 

å svare, består forandringen av netto andel av utvalget som har opplevd en forandring. Så når 

Vindegg og Iden i sin studie snakker om forandring henviser de til et gjennomsnitts 

prosenttall per kategori for deres utvalg og forandringer i dette tallet. Mens prosenttall i min 

studie henviser til en andel av et utvalg og en tendens mer enn spesifikke tallvurderinger. På 

tross av disse ulikhetene i hvordan kategoriene er bygget opp og i undersøkelsesopplegg, gir 

en sammenligning av resultatene i de to studiene en nytteverdi, fordi fenomenet som 

undersøkes er det samme. 

Drøfting og sammenligning av funn i min studie med funn i Vindegg og  

Iden (2007)

Det tydeligste felles funnet er at organisasjonskulturen i organisasjonene er blitt mer 

resultatorienterte. Vindegg og Iden (2007) konkluderte i sin studie med en gjennomsnittlig 

økning i ekspertkategorien på 23,5% og entreprenørkategorien på 11,6%, Det tolket de dithen 

at organisasjonen hadde blitt mer resultatorientert, med sterkere fokus på å prestere og hadde 

fått en mer prestasjonsbasert lederstil (ekspert), samtidig som de var blitt flinkere til å sette 

seg mål, var mer fokusert på å levere gode tjenester og mer ressursfokusert (entreprenør). 

Dette mente de hadde medført at organisasjonen hadde fått et mer eksternt fokus. Denne 

eksterne orienteringen, det å sette seg mål og fokus på å gjøre en god jobb er ulike uttrykk for 

et økt fokus på resultater av det en gjør. En av forskjellene mellom studiene er at denne 

resultatorienteringen gir markant større utslag i høyfokusgruppen i min studie. Tendensen er 

derfor sterkere blant de som har mye fokus på ITIL i sin arbeidsdag, noe jeg mener styrker at 

det er ITIL som har gitt denne kulturelle endringen. 

Den variabelen som flest i min studie opplevde en økning i var variabelen rutinestyrt. Denne 

variabelen hørte innunder kategorien byråkratisk kultur og svarene på de resterende 

variablene og intervjufunn viser at avdelingen har blitt mer byråkratisk. Dette var en felles 

tendens i både høyfokusgruppen og lavfokusgruppen og viser at hele avdelingen har blitt mer 

byråkratiske etter at ITIL ble implementert i avdelingen. Derfor er det interessant å se at 

Vindegg og Idens kategori byråkratisk kultur er den de mener avdelingen har opplevd størst 
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nedgang i siden ITIL ble implementert. Denne kategorien hadde en nedgang på 12,4% fra 

første til siste undersøkelsestidspunkt. Likevel finner vi at uansett undersøkelsestidspunkt 

definerte avdelingen seg mest innenfor en byråkratisk kultur. Det er dermed mulig å 

problematisere om det faktisk har vært en nedgang i byråkratisk kultur i avdelingen, eller om 

dette skyldes deres utforming av undersøkelsesopplegg. Noe av det ITIL ønsker å få til i en 

organisasjon er jo nettopp å skape struktur og stabilitet ved hjelp av holdbare prinsipper, 

metoder og verktøy slik at kundene alltid ser på tjenesteleveransen som til å stole på (OGC 

2007:5). ITIL representerer derfor med sine prosedyrer, metoder og prinsipper en 

byråkratisering. Så når Vindegg og Iden mener å ha funnet at avdelingen er blitt mindre 

regelstyrt og at ledelsen er mindre fokusert på organisatorisk stabilitet og forutsigbarhet, er 

det et overraskende funn. Noe av målsettingen til brukerstøtte bør jo være å yte en stabil 

tjeneste og gi forutsigbarhet til resten av organisasjonen. Vi har allerede sett at begge studier 

har opplevd en kulturell endring mot mer fokus på resultat av den jobben en gjør. Men det å 

øke fokuset på målsettinger og tjenestenes kvalitet står ikke nødvendigvis i motsetning til økt 

regelstyring i organisasjonen. Noen ganger kan disse to derimot sees i en sammenheng ved at 

en organisasjon må sette fokus på sine regler og prosedyrer for å bli bedre på å levere 

tjenestene sine. På bakgrunn av denne drøftingen er det mulig å tolke at funnene i min studie 

om en økning i byråkratiseringen ikke nødvendigvis trenger å stå i sterk kontrast til funnene i 

Vindegg og Iden, selv om de opplevde en nedgang. Denne nedgangen skyldtes nok heller at 

undersøkelsesutformingen fordret at respondentene måtte fordele 100 poeng mellom fire 

kategorier, noe som medfører at en økning et sted måtte gi en nedgang et annet sted. Jeg 

mener derfor at diskusjonen viser at ITIL representerer en byråkratisering for en organisasjons 

kultur. 

Om vi så beveger oss til den siste kulturkategorien min studie har sett på, støttende kultur, 

passer den best overens med Vindegg og Idens gruppekultur. Her opplever de at IT-

avdelingen de studerte hadde en nedgang i denne kategorien på 8,8%, men likevel var den 

kategorien som definerte avdelingen nest mest. Den slutningen de trakk ut ifra dette funnet 

var at avdelingen var blitt mindre omsorgsfull, mindre vekt på langsiktig personlig utvikling 

og hadde fått en mer krevende lederstil. Min studies støttende kulturkategori fokuserer i 

mindre grad på lederstil og langsiktig personlig utvikling. Samtidig viser den til ulike funn 

hva gjelder forandringer i hvor omsorgsfull avdelingen er, representert ved tydelige forskjeller 

mellom gruppene. Min studie viser til en markant endring for høyfokusgruppen, der de 

opplevde at avdelingen var blitt mer samarbeidende, vennlig og inkluderende, oppmuntrende, 
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relasjonsorientert og mer personlig frihet. Funn i disse to studiene er dermed vanskeligere å 

sammenligne enn de andre kategoriene, fordi de i fokuserer på ulike aspekter. Dermed 

motbeviser eller underbygger ikke funnene i Vindegg og Iden (2007), min studies funn om at 

ITIL har gitt en klar økning i samarbeid for høyfokusgruppen. 

Oppsummering av sammenlikning av studier

Oppsummert ser vi at det i begge studier har skjedd noe med organisasjonskulturen etter at 

ITIL er blitt implementert. Det begge studiene mener å påvise er at det er skjedd en forandring 

spesielt i resultatorienteringen og fokus på å levere gode tjenester, slik at avdelingene kan sies 

å ha blitt mer eksternt orientert. Jeg argumenterte videre for at forskjellen i funn knyttet til 

sider ved en byråkratisk kultur, i større grad skyldes forskjeller i undersøkelsesopplegg enn 

faktiske forskjeller i funn, da ITIL representerer en byråkratisering med sine spesifiserte 

praksiser, prinsipper og metoder. Dette viste funn i min studie ved at byråkratiseringen gjaldt 

både høyfokusgruppen og lavfokusgruppen. Sammenlikningen av funn knyttet til 

gruppekultur og støttende kultur, viste at ulike aspekter ble vektlagt. Slik at Vindegg og Idens 

studie hverken bekrefter eller avkrefter funn i min studie på det området. Uansett forskjeller 

og likheter mellom disse to studiene kommer det tydelig frem at ITIL påvirker en 

organisasjons kultur.

5.6.3 Har ITIL medført økt kvalitetsbevissthet? 

Vi har nå sett at ITIL både denne og Vindegg og Idens (2007) studie har påvirket 

organisasjonene i retning av å bli mer resultatorienterte. I intervjuene snakket flere i utvalget 

om trekk ved avdelingen som tydet på en økt kvalitetsbevissthet og fokus på å forbedre 

seksjonen og tjenestene. Dette viste seg derfor å være relevant å undersøke videre. Også fordi 

blant annet Tan mfl (2007) mener at implementering av ITIL ville bidra til en mer 

serviceorientert kultur. 

I intervjuene var det et flertall av informantene som vektla kvalitet og viktigheten av dette, 

men noen trakk også frem kvantitet, altså det å løse saker raskt. Derfor ble dette satt opp mot 

hverandre i spørreskjemaundersøkelsen, for å se om det er mer fokus på det ene eller det 

andre. Svarene på disse spørsmålene fremvises i tabell 5.15.
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Her ser vi at høyfokusgruppen både er mest enige og mest uenige i begge påstander, mens 

lavfokusgruppen har flere enn høyfokusgruppen som svarer hverken enig eller uenig og vet  

ikke på begge påstander. Det en kan si er at funnene også peker i retning av at flere mener 

kvalitet er viktigst fremfor kvantitet, da det er flere som er svært enige i at kvalitet er viktigst, 

samtidig som det er flest som er svært uenige i at kvantitet er viktigst. Men det å stille kvalitet 

og kvantitet opp mot hverandre, kan virke noe unaturlig, da ulike prioriteringer kan være 

viktig i ulike situasjoner. For eksempel kom det i intervjuene frem at en som jobbet i 

seksjonen IBS som håndterer brukerhenvendelser, fokuserte på det å løse mange saker. Noe 

som kan ha en sammenheng med at disse også ble målt på hvor raskt de løste saker. Mens et 

par personer som jobbet mer teknisk tydelig var mer opptatt av at det de gjorde skulle være av 

god kvalitet. Dette kan vise til normer som ikke er 100% delte, ved at det kan være mer 

kontekstbundet hva som er foretrukket (Bang 1995). Videre er det også mulig å se på 

kvantitet som en del av kvalitet, ved at antall saker en klarer å løse til en gitt tid er med på å 

heve kvaliteten i det avdelingen gjør, disse henger derfor tett sammen, som svarene på 

spørsmålene også viser. Neste tabell 5.16 viser svarfordelingen på spørsmål om endring i 

brukerorientering og forbedringsfokus.

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?

Tabell 5.15: Krysstabell: Mest fokus på kvalitet eller kvantitet?

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 13% 11% 12% Svært Enig 8% 0% 4%
Enig 38% 22% 31% Enig 25% 28% 26%

8% 44% 24% 21% 28% 24%
Uenig 33% 6% 21% Uenig 34% 11% 24%
Svært uenig 0% 6% 2% Svært uenig 8% 11% 10%
Vet ikke 8% 11% 10% Vet ikke 4% 22% 12%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn, i februar 2009 og frem til i dag, hvor enig 
er du i følgende utsagn?

Jeg synes det er viktigere med kvalitet enn 
kvantitet (at en gjør et bra arbeid og at hver 
sak/oppgave blir utført på best mulig måte)

Jeg synes det er viktigere med kvantitet 
fremfor kvalitet (antall saker en klarer å løse, 
hvor kort tid det tar å utføre osv)

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus-
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus
-gruppen

Hele 
utvalget

Hverken enig 
eller uenig

Hverken enig 
eller uenig
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Her ser vi at det første spørsmålet er stilt i negativ retning av spørreskjematekniske årsaker for 

å unngå en ja-effekt (Ringdal 2001:331). Det å svare svært uenig eller uenig på denne 

påstanden kan altså vise til at de snarere tenker oftere over om brukerne er fornøyde med 

jobben de gjør. Her er det en klar overvekt av høyfokusgruppen som tenker oftere over 

brukerne er fornøyde, 88% mot 39% i lavfokusgruppen. Noe av denne overvekten skyldes 

helt klart at det er færre i lavfokusgruppen som jobber direkte med brukere enn det er i 

høyfokusgruppen, slik at noe av forskjellen kan tilskrives dette. Likevel når en såpass stor 

andel i begge grupper mener dette, peker det sterkt i retning av en økt brukerorientering og 

underbygger således resultatene diskutert i avsnitt 5.6.2 og den økningen i resultatorientering 

vi så der. Videre ser vi klart økt fokus på hvordan avdelingen/seksjonen kan forbedre seg. 

Igjen er det en tydelig overvekt i høyfokusgruppen som er svært enige eller enige i dette, 79% 

mot 39% i lavfokusgruppen. Et ønske om å forbedre seg kan også vise til denne økte 

resultatorienteringen, for forbedringer skaper bedre resultater for brukerne. Dette var også noe 

som kom tydelig frem i intervjuene ved at det var veldig mange som kom med konkrete 

eksempler som de syntes avdelingen/seksjonen kunne gjøre på en bedre måte. I intervjuene 

gjaldt dette uansett hvor tett de jobbet med ITIL, men i spørreskjemaundersøkelsen er det en 

markant overvekt i høyfokusgruppen. To spørsmål på egen og andres kvalitetsbevissthet 

presenteres i tabell 5.17. 
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Tabell 5.16: Krysstabell: brukerorientering og forbedringsfokus 

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 0% 0% 0% Svært Enig 8% 6% 7%
Enig 4% 0% 2% Enig 71% 33% 55%

4% 44% 21% 4% 39% 19%
Uenig 50% 33% 43% Uenig 13% 6% 10%
Svært uenig 38% 6% 24% Svært uenig 0% 5% 2%
Vet ikke 4% 17% 10% Vet ikke 4% 11% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn, i februar 2009 og frem til i dag, hvor enig 
er du i følgende utsagn?

Jeg tenker sjeldnere over om brukerne er 
fornøyde med den jobben jeg gjør

Jeg synes det er økt fokus på hvordan vi kan 
forbedre oss som avdeling og/eller seksjon

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus-
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus
-gruppen

Hele 
utvalget

Hverken enig 
eller uenig

Hverken enig 
eller uenig
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Her ser vi noen forskjeller mellom gruppene. En tilnærmet like stor andel i høyfokusgruppen 

mener at de er blitt mer bevisste på at det de selv leverer har god kvalitet og er uenige i at 

andre ikke har fokus på det som kan gjøres bedre. Innen høyfokusgruppen mener dermed et 

flertall at både de selv og andre har en økning kvalitetsbevissthet eller forbedringsfokus. I 

lavfokusgruppen er tendensen markant svakere, fordi flere har svart hverken enig eller uenig 

samtidig som det er tilnærmet like mange som er enige og uenige i begge påstander. Dette 

viser dermed at høyfokusgruppen opplever en økt bevissthet hos seg selv og andre, mens 

lavfokusgruppen har en opplevelse av at det stort sett er slik som det alltid har vært. Begge 

spørsmålene tar for seg mer kognitive aspekter og bevissthet hos seg selv og andre, peker 

dermed mer på kulturinnholdet, som Bang mener befinner seg i medlemmenes hoder (Bang 

1995, s.46). Samtidig viser det til verdier ved at det er positivt å være kvalitetsbevisst og 

således viser til hvordan ting «bør være»(Chhokar mfl. 2007). Derfor hadde det om 

svarfordelingen var entydig positivt vist mer at det var forventet at de skulle svare dette. Her 

ser vi derimot både positive, negative og svar som ikke beveger seg i den ene eller andre 

retningen. Egenrapporteringen oppleves derfor som ærlig. Et uttrykk for økt 

kvalitetsbevissthet, eller fokus på forbedring, er nettopp bedre kvalitet. For å se om 

respondentene oppfattet at det hadde skjedd noen kvalitetsmessige endringer etter innføringen 

av ITIL og som et uttrykk for et økt fokus på kvalitet, ble de spurt om ulike forhold som 

fremgår i de neste krysstabellene. 
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Tabell 5.17: Krysstabell: Har det skjedd en bevissthetsforandring hos en selv eller hos andre?

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 8% 0% 5% Svært Enig 4% 0% 2%
Enig 38% 28% 33% Enig 21% 17% 19%

29% 39% 33% 21% 55% 36%
Uenig 17% 22% 19% Uenig 33% 17% 26%
Svært uenig 4% 0% 3% Svært uenig 8% 0% 5%
Vet ikke 4% 11% 7% Vet ikke 13% 11% 12%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn, i februar 2009 og frem til i dag, hvor enig 
er du i følgende utsagn?

Jeg har blitt mer bevisst at det jeg leverer har 
god kvalitet

Jeg synes ikke folk har fokus på det som kan 
gjøres bedre

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus-
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus
-gruppen

Hele 
utvalget

Hverken enig 
eller uenig

Hverken enig 
eller uenig
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Det tabell 5.18 viser er at det er stor uenighet om at kvaliteten på tjenestene avdelingen 

leverer er blitt dårligere, i tillegg til at det ikke er noen som er enige. Altså viser tabellen at et 

stort flertall i avdelingen mener at kvaliteten på tjenestene de leverer er blitt bedre. Igjen er 

det en liten forskjell mellom gruppene, der høyfokusgruppen er noe mer uenige i påstanden. 

Svarene peker likevel klart i en retning, noe som viser til en stor enighet i begge grupper om 

at kvaliteten faktisk har blitt bedre på tjenestene deres siden februar 2009. En informant sier 

tydelig noe om koblingen mellom ITIL og kvaliteten i avdelingen i utsagnet: 

«Jeg tenker at ITIL har vært et viktig virkemiddel for oss for å få den kvaliteten vi  

har nå. Til å rett og slett heve kvaliteten vår vesentlig. [...] Det generelle er jo,  

kvalitet og forutsigbarhet, det er jo helt gjennomgående. Det er veldig bevissthet på  

det altså, og den, den bevisstheten tror jeg egentlig har steget ganske mye etter at vi  

innførte ITIL.» (informant 5)

Neste tabell 5.19 viser hva respondentene mener om ulike momenter som viser om de har 

klart å heve kvaliteten. 

I forhold til om det er en opplevelse av at avdelingen er blitt flinkere til å redusere hendelser  

som krever hurtig brannslukking og at det er mer som er godt planlagt, ser vi at det er en 
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Tabell 5.18: Krysstabell: Har kvaliteten på tjenestene blitt bedre?

N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 0% 0% 0%
Enig 0% 0% 0%
Hverken enig eller uenig 17% 28% 19%
Uenig 42% 56% 48%
Svært uenig 29% 5% 21%
Vet ikke 12% 11% 12%

100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn og 
frem til i dag, hvor enig er du i følgende utsagn?
Kvaliteten på tjenestene avdelingen leverer er blitt 
dårligere

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget

Tabell 5.19: Krysstabell: Tegn på bedre kvalitet

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn og frem til i dag, hvor enig er du i følgende utsagn?

Jeg synes det er mer som er godt planlagt

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 4% 0% 2% Svært Enig 4% 0% 2%
Enig 54% 33% 45% Enig 46% 28% 38%
Hverken enig eller uenig 25% 33% 29% Hverken enig eller uenig 21% 28% 24%
Uenig 4% 17% 10% Uenig 17% 33% 24%
Svært uenig 0% 6% 2% Svært uenig 0% 0% 0%
Vet ikke 13% 11% 12% Vet ikke 12% 11% 12%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jeg synes vi som avdeling er blitt flinkere til å unngå 
hendelser som krever hurtig brannslukking

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget
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tydelig overvekt i høyfokusgruppen som mener dette. Noe som kan tyde på at de i større grad 

ser konkrete eksempler på at de nå slipper brannslukking oftere og at de planlegger mer enn 

tidligere. Dette kommer nemlig frem i intervjuene, der spesielt to nevner dette som en effekt 

av innføringen av ITIL-prosessen Endring. Den ene forteller at selv om noen syntes 

Endringsprosessen var litt tungvindt mente denne personen at: «jeg tror dem ser at det faktisk  

fungerer, at vi slipper den brannslukkinga etter at du har kjørt ut noe nytt for eksempel» 

(informant 7). Den andre forteller at: «Vi har en mer stabil driftssituasjon [...] ja, vi har 

mindre brannslukking nå enn vi hadde kanskje for et halvt år siden da» (informant 3). en 

tredje forteller også om forandringer relatert til bedre planlegging, brannslukking og 

endringsprosessen ved å si: «før så hadde vi stadig vekk at noen gjorde en endring eller så 

var det ikke varslet, eller det var ikke planlagt eller «vi forsøker og ser hvordan dette  

fungerer» og det var ikke alltid heldig nei. Det var ganske uheldig. Sånt skjer ikke lenger  

takket være ITIL, mener jeg» (informant 8). Om vi relaterer dette til hva vi så i avsnitt 5.5.4 

om aktivitetsfrekvens, så vi at det var en opplevd økning av aktiviteter knyttet til 

Endringsprosessen. Dette underbygger at det har skjedd en forandring i arbeidsmåter og økt 

tenkning på konsekvenser og resultatet av det en gjør. Disse tre informantene knytter alle 

disse forandringene opp mot implementeringen av ITIL. 

I tabell 5.20 ser vi at høyfokusgruppen i større grad en lavfokusgruppen opplever å bli 

evaluert for den jobben de gjør, noe som kan knyttes sammen med at høyfokusgruppen også i 

større grad mener avdelingen er blitt mer resultatorientert. Videre underbygger det også at 

høyfokusgruppen i større grad enn lavfokusgruppen synes det er et økt fokus på hvordan 

avdelingen eller seksjonen kan forbedre seg. De får dermed tydeligere tilbakemeldinger på 

jobben de gjør. En av informantene som har opplevd denne økningen i evaluering sier: «vi får 

en oversikt når ting skjer, og hva som skjer, at det er en logg på det. Det er folk som 

evaluerer hva vi gjør, eller hva vi skal gjøre, eller hva vi har planlagt å gjøre» (informant 

10). I forhold til det å få tilbakemeldinger om de har brutt rutine eller ITIL-regel har et flertall 
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Tabell 5.20: Krysstabell: Blir de ansatte mer evaluert?

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn og frem til i dag, hvor enig er du i følgende utsagn?

Vi blir mer evaluert for det avdelingen gjør

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 4% 0% 2% Svært Enig 4% 0% 2%
Enig 42% 22% 33% Enig 12% 22% 17%
Hverken enig eller uenig 29% 28% 29% Hverken enig eller uenig 21% 28% 24%
Uenig 8% 39% 22% Uenig 29% 28% 28%
Svært uenig 0% 0% 0% Svært uenig 17% 5% 12%
Vet ikke 17% 11% 14% Vet ikke 17% 17% 17%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jeg får en tilbakemelding om jeg ikke følger vedtatt 
prosess/rutine/ITIL-regel

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus
gruppen

Lavfokus
gruppen

Hele 
utvalget



Datapresentasjon, analyse og drøfting 112

ikke opplevd dette. Totalt sett viser svarene på disse to påstandene at det er mer fokus på 

tilbakemeldinger i form av evaluering av en seksjon eller større grupper, fremfor konkrete 

tilbakemeldinger til enkeltpersoner. I tillegg blir høyfokusgruppen noe mer evaluert enn de 

som er i lavfokusgruppen, som igjen underbygger at de opplever seg en litt større økning i 

kvalitetsbevissthet og resultatorientering. 

Oppsummering

I dette kapittelet så vi først om det hadde skjedd noen bevissthetsforandringer relatert til 

kvalitet. Det vi så var at høyfokusgruppen i større grad en lavfokusgruppen opplevde at det 

var mer fokus på brukerne, at de selv hadde blitt mer kvalitetsbevisste og hadde fokus på 

forbedringer, samtidig som det var mer fokus på at hvordan seksjonen eller hele avdelingen 

kunne bli bedre. Noe av grunnen til at lavfokusgruppen i mindre grad har fokus på bruker 

skyldes at de i mindre grad jobber direkte med brukere. 

På spørsmål av mer generell art om egen kvalitetsbevissthet, var tendensen utydelig og viste 

at det i liten grad hadde skjedd noen forandringer med tanke på bevissthet. En av årsakene kan 

være at høyfokusgruppen blir mer evaluert for den jobben de gjør. Men når det er såpass 

gjennomgående at tendensen er sterkere i høyfokusgruppen, viser det at det å jobbe med 

konkrete deler av ITIL har sin effekt på kvalitetsbevisstheten. Det var også en tydelig tendens 

i begge grupper at kvaliteten faktisk var blitt bedre både på tjenestene de leverte og at 

avdelingen var blitt flinkere til å unngå kritiske hendelser som krevde brannslukking og at de 

var blitt bedre til å planlegge. 

Bevissthetsforandringer som vi her har diskutert, er vanskelig å måle, da de kan sies å tilhøre 

hver enkelts grunnleggende antakelser (Schein 1987). Men et symbol for økt 

kvalitetsbevissthet er ofte økt kvalitet, så svarene peker derfor i retning av at det har skjedd en 

forandring i kvalitetsbevissthet og blitt økt fokus på forbedring spesielt i høyfokusgruppen. 

ITIL bidrar dermed til en fokusendring hos de som jobber tett med rammeverket, som gir 

utslag i bedre kvalitet for hele avdelingen. Dette blir også underbygget av tidligere funn i både 

spørreskjemaundersøkelsen og intervjusvar. 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?
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5.6.4 Har ITIL medført forståelse for hvordan avdelingen henger 

sammen? 

Vi så i kapittel 5.6.2. at ITIL hadde medført en markant økning i samarbeid for 

høyfokusgruppen. Dette kan vitne om mer avhengighet til andre, samtidig som dette kan virke 

motsatt; at mer avhengighet til hverandre kan gi økt samarbeid. Derfor skal vi først ta for oss 

om det har skjedd en forandring i økt avhengighet til hverandre. Før vi ser på hvordan dette 

eventuelt innvirker på om det er blitt tydeligere hvordan egne arbeidsoppgaver henger 

sammen med andres oppgaver. Noen av disse spørsmålene kunne også vært stilt i relasjon til 

organisasjonsstruktur, men er i et skjæringsfelt mellom organisasjonsstruktur og 

organisasjonskultur fordi det også handler om arbeidsverdier og de modeller som ligger til 

grunn for handling. I tabell 5.21 ser vi svarfordelingen til spørreskjemautvalget i forhold til 

om opplever at de oftere må vente på andre for å kunne utføre egne arbeidsoppgaver og om de 

oftere må ta hensyn til andre i utføring av egne arbeidsoppgaver. 

På påstanden om en oftere må vente på andre for å kunne utføre egne arbeidsoppgaver, ser vi 

samme tendens i begge grupper. Det er noen fler som er svært enige eller enige i at de oftere 

må vente på andre, enn de som er uenige. Forskjellen mellom positive og negative svar er her 

lik mellom de to gruppene, styrken i retningen er derfor like stor. Derfor er den felles 

tendensen at det er en svak økning for utvalget i å måtte vente på andre for å kunne utføre 

egne arbeidsoppgaver. Et eksempel på detteblir uttrykt av en informant som sier: 

«Det er jo veldig mye av oppgavene som er avhengig av enten interne kollegaer i  

gruppa di eller andre grupper for å få komme deg videre. Skal du sette opp en server  

så må du ha IP-adresse fra nettgruppa. Du skal ha standard plattform som driver  
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Tabell 5.21: Krysstabell: Forandringer i avhengighet til andre og det å måtte ta hensyn?

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 17% 11% 14% Svært Enig 4% 0% 2%
Enig 25% 22% 24% Enig 42% 22% 33%

25% 39% 31% 29% 39% 33%
Uenig 25% 17% 21% Uenig 17% 28% 22%
Svært uenig 0% 0% 0% Svært uenig 0% 0% 0%
Vet ikke 8% 11% 10% Vet ikke 8% 11% 10%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn, i februar 2009 og frem til i dag, hvor enig 
er du i følgende utsagn?

Jeg må oftere vente på andre for å kunne 
utføre mine arbeidsoppgaver

Når jeg løser en oppgave, må jeg oftere ta 
hensyn til andre fordi det jeg gjør påvirker 
andre

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus-
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus
-gruppen

Hele 
utvalget

Hverken enig 
eller uenig

Hverken enig 
eller uenig
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med serverne de setter opp, så kommer det noen fra FAG og setter opp 

fagapplikasjonene oppå der igjen. Så det er godt samarbeid. Du er avhengig av alle,  

alle plasser i IKT» (informant 7). 

Dette underbygges av en annen som sier at personen «merker at teknikerne er utålmodige. De 

vil gjerne på en måte gjøre ting nå. Så når de endelig har funnet ut hva de skal gjøre, også 

må de gjerne vente en uke fordi de må igjennom Endringsrådet eller de må fylle ut masse 

papirer som gjerne skal beskrive endringen og rollbackplanen» (informant 11). I intervjuene 

var det også tre stykker som snakket om at de hadde mistet noen tilganger i forhold til hva de 

kunne gjøre på datasystemene og derfor måtte la andre som hadde de nødvendige tilgangene 

utføre arbeidet for seg, noe som også gav en form for venting. Det er blant annet på den måten 

en prosess utføres, som nevnt i kapittel 2.2 ved at en skal gjøre det en kan på en sak på 

grunnlag av sin kompetanse, ansvar og fullmakter. Dersom dette ikke gir ønsket resultat, så 

må en sende saken videre til neste person eller seksjon som med sine fullmakter og 

kompetanse skal bidra til å løse saken om de klarer det. Denne prosessen skal fortsette helt til 

kunden med henvendelsen har mottatt det forventede resultat, definert ut ifra 

Tjenesteavtalene. Det er derfor ikke overraskende med en liten økning i det å måtte vente på 

andre for å få utført egne arbeidsoppgaver. 

På den andre påstanden i tabell 5.21, når en løser en oppgave, så må en oftere ta hensyn til  

andre fordi det en selv gjør kan påvirke dem, er det klart en tydeligere tendens i 

høyfokusgruppen om at de har denne opplevelsen. Tendensen i lavfokusgruppen er svak 

negativ. Dette kom også frem i intervjuene, men der har informantene i større grad snakket 

om at det andre gjør påvirker dem, fremfor fokus på at det en gjør selv påvirker andre. Et 

eksempel på dette gir en informant som har flere ITIL-relaterte arbeidsoppgaver: 

«Med en gang du skal inn med noe nytt eller det skjer noen litt spesielle ting så er du 

veldig avhengig av andre fordi hvis andre faggrupper utfører sine arbeidsoppgver  

kan det absolutt påvirke mine arbeidsoppgaver. Det har jo også skjedd enkelte  

ganger at det andre har gjort, har stoppet opp ansvarsoppgaver for meg. Da er jeg  

helt avhengig av å få med de og vite hva er blitt gjort, hvorfor kan det her ha 

oppstått» (informant 7). 

Her fremkommer det et helt tydelig behov for denne informanten at de andre også tar hensyn 

til den personens ansvarsoppgaver og informerer i forhold til det de skal utføre. Om vi går 
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videre og ser om dette kan bidra til at det blir tydeligere hvordan egne arbeidsoppgaver henger 

sammen med andres arbeidsoppgaver ser vi i tabell 5.22 noe interessant som også 

underbygger funnene nettopp diskutert. 

 Et tydelig funn som tabell 5.22 viser er at det er en 

sterk tendens i høyfokusgruppen at det er blitt 

tydeligere hvordan egne arbeidsoppgaver henger 

sammen med andres oppgaver. I forhold til forrige 

påstand som ble diskutert, er det her færre i 

høyfokusgruppen som er uenige, slik at tendensen 

her er sterkere enn på forrige påstand. 

Sammenhengen mellom svarene gitt fra 

høyfokusgruppen på disse to påstandene tyder 

derfor på at implementeringen av ITIL og det at de 

selv er koblet opp mot noen ITIL-prosesser i sin 

arbeidshverdag har medført økt tydelighet om 

interne sammenhenger i avdelingen. Dette har 

også gitt en økt forståelse for at en må ta hensyn til andre fordi en skjønner bedre hvordan 

arbeidsoppgaver henger sammen. I kontrollgruppen er derimot retningen noe sterkere i 

negativ retning enn på forrige påstand. Noe som viser at lavfokusgruppen totalt sett ikke 

opplever at det er blitt noe tydeligere hvordan arbeidsoppgaver henger sammen og at dette 

heller ikke tenderer mot en økt forståelse for hvordan egne arbeidsoppgaver påvirker andre.

Oppsummering

Her har vi sett både høyfokusgruppen og lavfokusgruppen har erfart en svak økning i å måtte 

vente på andre for å utføre egne arbeidsoppgaver. Intervjudata understøttet dette ved å peke på 

at alle ikke har de samme tilgangene, de ulike seksjonene har mennesker med forskjellig 

kompetanse som må samhandle, og at mange Endringer må innom Endringsråd før de kan bli 

utført. Videre har vi sett at for lavfokusgruppen har ikke det at ITIL nå er gjeldende 

rammeverk for drift medført at det er blitt tydeligere hvordan egne arbeidsoppgaver henger 

sammen med andre eller en økt forståelse for å ta hensyn til andre. Snarere er retningen på 

svarene svakt negativ. Her skiller høyfokusgruppen seg tydelig ut. De har opplevd en markant 

økning i at det er tydeligere hvordan egne arbeidsoppgaver henger sammen med andres. 

Økningen er også klar på at det nå er en økt bevissthet at de oppgavene en selv utfører kan 

påvirke andres oppgaver. Fordi høyfokusgruppen kobler sine arbeidsoppgaver til konkrete 
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Tabell 5.22: Krysstabell:Er det blitt tydeligere  

hvordan egne arbeidsoppgaver henger sammen 

med andres?

N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 8% 0% 5%
Enig 42% 17% 31%

33% 44% 38%
Uenig 4% 28% 14%
Svært uenig 0% 0% 0%
Vet ikke 13% 11% 12%

100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var 
faset inn, i februar 2009 og frem til i dag, hvor 
enig er du i følgende utsagn?
Det er blitt tydeligere hvordan mine 
arbeidsoppgaver henger sammen med andres 
oppgaver

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus-
gruppen

Hele 
utvalget

Hverken enig 
eller uenig
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ITIL-prosesser ser vi dermed at ITIL har skapt flere interne avhengigheter. Derfor peker dette 

i retningen av at hvordan ITIL-prosessene er utformet og implementert i DSS IKT har gitt 

utslag i høyfokusgruppen i økt forståelse av hvordan ting henger sammen i avdelingen og at 

eget arbeid derfor ofte påvirker andres arbeidsoppgaver. 

5.6.5 Hvilket behov gir ITIL for forståelse av hverandres 

arbeidshverdag?

Vi har nettopp sett at ITIL har medført en avhengighet til hverandre og økt forståelse for 

hvordan oppgaver henger sammen internt i avdelingen for høyfokusgruppen. De neste to 

påstandene utdyper dette med forståelse på tvers av seksjonsgrenser. Spørsmålene kan antas å 

gjelde de fleste organisasjoner. Dermed kan man kritisere påstandene for å være universelle 

og ikke nødvendigvis kunne knyttes til ITIL. I tillegg hentyder ikke påstanden til forandringer 

over tid, men en opplevelse av arbeidssituasjonens nå-situasjon. Påstandene kan relateres til 

arbeidsverdier, fordi det peker på noe man «mener» (Herrestad 1991), og noe som har en 

evaluerende funksjon og spør om hvordan ting «bør være» (Chhokar mfl. 2007; G Hofstede 

1998). Men om en setter det i sammenheng med funn ovenfor og ser på hvilke svar påstanden 

får, kan likevel påstanden sies å ha relevans i forhold til påvirkning fra ITIL eller ikke. 

Det kommer frem i tabell 5.23 at høyfokusgruppen er mer enige i at det er viktig med en 

forståelse for hverandres arbeidshverdag på tvers av seksjoner. Samtidig er de mest uenige i at 

andre ikke alltid forstår hva egen seksjon holder på med i forhold til lavfokusgruppen. Setter 

vi dette i sammenheng med det som ble diskutert i forrige kapittel ser vi at svarene 
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Tabell 5.23: Krysstabell: Forståelse for hverandre

N = 24 N = 18 N = 42 N = 24 N = 18 N = 42
Svært Enig 21% 0% 12% Svært Enig 8% 11% 10%
Enig 54% 50% 52% Enig 42% 39% 41%

13% 28% 19% 8% 39% 21%
Uenig 8% 11% 10% Uenig 33% 0% 19%
Svært uenig 0% 0% 0% Svært uenig 4% 0% 2%
Vet ikke 4% 11% 7% Vet ikke 5% 11% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fra det tidspunktet alle departementene var faset inn, i februar 2009 og frem til i dag, hvor enig 
er du i følgende utsagn?

Jeg opplever at det er viktig at man har en 
forståelse for hverandres arbeidshverdag på 
tvers av seksjoner

Jeg føler at andre ikke alltid skjønner hva jeg 
eller seksjonen/faggruppen min holder på 
med

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus-
gruppen

Hele 
utvalget

Høyfokus-
gruppen

Lavfokus
-gruppen

Hele 
utvalget

Hverken enig 
eller uenig

Hverken enig 
eller uenig
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underbygger høyfokusgruppens opplevelse av økt intern avhengighet og at det nå var 

tydeligere hvordan egne arbeidsoppgaver hang sammen med andres. Dette med at 

høyfokusgruppen var den gruppen som opplevde mest økning i variabelen samarbeidende 

(jmf. Kapittel 5.6.2) kan også bidra til å forklare at de ikke opplever seg like misforstått av 

andre i sin arbeidssituasjon som lavfokusgruppen. Et eksempel fra intervjuene som kan belyse 

denne forskjellen peker nettopp på dette med at ITIL har bidratt med en forandring ved 

hvordan en bør utføre en Endring og at dette kan medvirke til en forståelse for hverandres 

arbeidshverdag og reduserte misforståelser. Informanten peker på Endringsråd, som er blitt 

beskrevet tidligere. I forhold til Endringsråd blir det fortalt at dette rådet blir satt sammen med 

«representanter fra flere faggrupper, for det kan påvirke andre ting enn akkurat det som er  

innen din faggruppe selv om du ikke tenker på det der og da» (informant 7). Dette 

underbygger at ITIL og Endringsprosessen har virket inn på samarbeid på tvers av seksjoner 

og kan bidra til en bevissthetsendring i den forståelsen om at det en selv gjør kan påvirke 

andre. At det for flere har skjedd en bevissthetsendring trekker en annen informant frem. 

Denne personen snakker om andre teknisk ansatte mener at de ikke var «vant til å jobbe etter  

prosedyrer, de er vant til å jobbe etter slik løser vi denne oppgaven, og kun den oppgaven.  

Helheten tenker de ikke så godt over som de gjør nå» (informant 8). Dette viser at det er blitt 

viktigere å tenke mer over helheten i det de gjør. Denne helhetstanken kan nettopp bidra til en 

økt forståelse for hva andre gjør og hvordan ting henger sammen innad i avdelingen. 

Oppsummering

Forståelse av hverandres arbeidshverdag på tvers av seksjoner eller avdelinger kan være 

viktig i de fleste organisasjoner. Derfor er det interessant at dette har gitt større utslag i 

høyfokusgruppen som i sin arbeidsutførelse er koblet opp til ITIL, enn i lavfokusgruppen. 

Samtidig er det kun respondenter i høyfokusgruppen som opplever at de ikke blir misforstått 

av andre seksjoner. Dette vitner dermed om at ITIL som rammeverk for IKT-drift har påvirket 

behovet for forståelse av hverandres arbeidsoppgaver på tvers av seksjoner.

5.6.6 Har noen av ITIL-prosessene hatt større effekt enn andre?

Hele ITIL-rammeverket inneholder som nevnt 26 prosesser, der vi har sett at de prosessene 

som i hovedsak er implementert i DSS IKT er Hendelsesprosessen, Endringsprosessen, 

Tjenestestyring (som har ansvar for Tjenesteavtalene) og tildels Problemprosessen. I tillegg er 

et brukerstøtteverktøy som er basert på ITIL implementert. Igjennom studien har 
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Endringsprosessen og ulike aktiviteter knyttet til denne prosessen blitt trukket frem som 

forklaring på ulike funn som er oppdaget. Jeg mener derfor at det mest sannsynlig er denne 

prosessen som har bidratt til mange av forandringene både strukturelt og kulturelt. 

I avsnitt 5.3, så vi at 55% av hele utvalget oppfattet at de ble påvirket av denne prosessen i sin 

daglige arbeidssituasjon. Videre har vi sett at i forhold til forandringer i beslutningsstruktur 

fortalte mange av informantene at Endringsråd var kommet inn som et nytt beslutningsledd og 

at en nå måtte søke om å få gjennomføre Endringer fremfor å kunne gjøre det med en gang. 

De siste seks til åtte måneder har det også skjedd en forandring i frekvens av visse aktiviteter, 

der vi så at mange av disse var relatert til Endringsprosessen. Dette gjaldt lavfokusgruppen i 

større grad enn høyfokusgruppen og viste dermed at denne prosessen påvirket flere enn bare 

de som mener stillingen sin er knyttet opp til spesifikke ITIL-prosesser. Videre har vi sett at 

spesielt høyfokusgruppen opplever en reduksjon i hendelser som krever hurtig brannslukking 

og at de har blitt bedre til å planlegge, noe som blir underbygget av konkrete eksempler hos 

informantene der de trekker frem at dette er skjedd i relasjon til Endringsprosessen som er 

blitt innført det siste året. Dette underbygges av funn hos Tan mfl (2007:1067) der de skriver 

at Endringsprosessen er den mest essensielle for å endre kulturen til IT-personalet fra å være 

teknologifokusert til å bli servicefokusert (jmf. 4.8.4). Her har vi sett at Endringsprosessen har 

bidratt til visse aktiviteter, samtidig som vi ser en tendens til et økt fokus på brukere og å 

stadig forbedre seg. 

Om vi setter dette i relasjon til en organisasjons kultur, kan kulturen som nevnt forstås som et 

«sensemaking device» (Hennestad 2003; Smircich 1983). Dette kan dermed bidra til hvordan 

de ansatte i DSS IKT forstår situasjoner, hendelser og handlinger og kan dermed være med på 

å kanalisere handlingsvalg. Schein (1987:7) er noe uenig i dette da det fremkommer at han 

mener at synlige atferdsmønstre ikke bare er bestemt av kulturelle forutsetninger, slik som 

antakelser og oppfatninger, men også av situasjonsmessige betingelser som oppstår i 

omgivelsene. Dette mener Schein innebærer at en regelmessighet i atferd kan si like mye om 

omgivelsene som kulturen. Går vi så til funnene, kommer det til uttrykk en forandring av 

frekvensen til visse aktiviteter for endel i utvalget de siste seks til åtte måneder. Relaterer en 

dette til omgivelsene, kan det forstås som krav som stilles fra andre om at det er ved disse 

aktivitetene en får løst visse oppgaver. Men på samme tid kan det også peke på en indre 

forståelse i hver enkelt om at det er noen aktiviteter som er mer hensiktsmessige enn andre for 
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å få løst egne arbeidsoppgaver på en måte som gavner hele avdelingen. Når det vedvarer å 

velge denne måten å løse egne arbeidsoppgaver på, så vil også Schein (1987) være enig i at 

dette kan henge sammen med en kulturell forandring, nettopp fordi kultur er lært og kan 

utvikles ved nye erfaringer. Det at det fortsatt finnes noe motstand i organisasjonen mot ITIL, 

underbygger dette med at ITIL setter i gang forandringsprosesser i menneskene på 

arbeidsplassen og at det kreves en viss læringsprosess ved at en må tilpasse seg og få på plass 

nye rutiner. Det som kan starte som regelmessigheter i omgivelsene, ved krav fra andre om å 

følge ITIL-prosessene, ser ut til å gradvis gi en nyorientering i aktivitetsvalg og forståelse for 

omverdenen. På den måten blir det å velge aktivitet og problemløsning etterhvert blir en 

kulturell forutsetning og et «sensemaking device» som skaper en forståelse for situasjoner, 

andres handlinger og hendelser i organisasjonen og dermed kanaliserer nye handlingsvalg. 

Funnene i denne studien tyder derfor på at DSS IKT er i en prosess der dette er i ferd med å 

skje og at Endringsprosessen er en viktig bidragsyter til dette. 

5.6.7 En avsluttende kommentar til forskjellene mellom 

høyfokusgruppen og lavfokusgruppen

I diskusjonen ovenfor viste jeg at denne endringen i å velge aktivitet og problemløsning 

etterhvert kan bli en kulturell forutsetning og forstås som et «sensemaking device». Det virker 

derfor som om forskjellene i min studie i svarene til høyfokusgruppen og lavfokusgruppen 

kan vise til at om en klarer å gjøre ITIL til et «sensemaking device», så kan dette påvirke i 

hvilken grad en oppnår en kulturell forandring. Her ser vi gjennomgående at det virker som 

om høyfokusgruppen har klart å opparbeide seg en forståelse for rammeverket, dets rutiner, 

prosesser og begreper som også medfører et annet fokus i arbeidshverdagen. Dermed kan det 

at høyfokusgruppen kobler seg til spesifikke ITIL prosesser samtidig som det virker som om 

de har gjort ITIL til sitt «sensemaking device», være det som gjør at disse oppnår en større 

kulturell forandring enn lavfokusgruppen. 

5.6.8 Oppsummering av funn knyttet til forandringer i 

organisasjonskultur 

Et av hovedfokusene i denne oppgaven har vært på om ITIL har påvirket 
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organisasjonskulturen i DSS IKT. Dette ser vi flere tydelige tegn på. En effekt av ITIL er at 

det påvirker språket ved å tilføre mange nye begreper. Det har vist seg at dette ikke bare har 

handlet om nye ord, men at det å lære seg disse begrepene også kan bidra til en forandring i 

virkelighetsoppfatninger og slik en forstår brukerstøtte. Derfor hentyder den språklige 

forandringen som er i gang i DSS IKT at ITIL for endel har medført en kulturell omstilling, 

der dette i større grad gjelder høyfokusgruppen. Denne kulturelle omstillingen gjelder i stor 

grad også tilvenning til en prosesstankegang.

Det har videre vist seg at det er usikkert om det er ITIL som har bidratt til det noe økte 

fokuset på kommunikasjon i DSS IKT, eller om dette er en effekt av kommunikasjonskurs 

flere har vært igjennom. 

I vurdering av den byråkratiske kulturkategorien og intervju kom det frem at ITIL 

representerer en byråkratisering av arbeidshverdagen gjennom at avdelingen har blitt 

betraktelig mer rutinestyrt. Dette var noe både høyfokusgruppen og lavfokusgruppen i stor 

grad opplevde likt. I forhold til studien til Vindegg og Iden (2007) argumenterte jeg for at 

forskjellene mellom studiene på dette punktet i større grad var relatert til forskjeller i 

undersøkelsesopplegg enn i faktisk forskjeller. I min studie er det uansett tydelig at ITIL har 

bidratt med mange nye rutiner og en byråkratisering.

Denne byråkratiseringen ITIL har gitt, er blitt legitimert i organisasjonen ved fokus på at ITIL 

hever kvaliteten på tjenestene avdelingen leverer. Det er også stor grad av enighet blant 

lavfokusgruppen og høyfokusgruppen om at kvaliteten på tjenestene avdelingen leverer er 

blitt bedre. 

Byråkratiseringen har i sammenheng med ulik grad av kobling til og fokus på ITIL gitt ulik 

effekt på flere områder. Høyfokusgruppen er de som viser størst utslag på å ha blitt mer 

resultatorienterte, samtidig som de i større grad enn lavfokusgruppen også opplever at jobben 

de gjør blir mer evaluert. I min studie så vi også at det spesielt i høyfokusgruppen er mer 

fokus på at brukerne er fornøyde med den jobben som gjøres, at det er en tendens mot at de 

Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur?



Datapresentasjon, analyse og drøfting 121

oppfatter seg mer kvalitetsbevisste og at de generelt opplever noe mer fokus på forbedring i 

seksjon og avdeling enn lavfokusgruppen. Denne opplevelsen av at ITIL har gitt en mer 

resultatorienter organisasjonskultur er underbygget i funn gjort av Vindegg og Iden (2007). 

Disse viste at en annen norsk IT-avdelingen klart hadde blitt mer resultatorienterte, og også 

økt sin eksterne orientering og sitt brukerfokus. Dette er det tydeligste felles funnet mellom 

Vindegg og Idens (2007) studie og min. 

Videre har vi sett at ITIL har påvirket samarbeidet i DSS IKT. I intervjuene ble mye av den 

opplevde økningen knyttet til samarbeid koblet opp mot spesifikke ITIL-prosesser. På samme 

tid var det høyfokusgruppen som kobler sin stilling opp til spesifikke ITIL-prosess som 

opplevde den største økningen i samarbeid. Denne økningen i samarbeid har for 

høyfokusgruppen også medført at det har blitt tydeligere hvordan egne arbeidsoppgaver 

henger sammen med andres oppgaver og at de i nå i større grad enn tidligere må ta hensyn til 

andre fordi de er blitt bevisste at eget arbeid påvirket andre. Dette viser at ITIL for spesielt 

høyfokusgruppen har skapt en mer samarbeidende organisasjonskultur. Dette funnet ble 

hverken støttet eller avkreftet av Vindegg og Iden (2007). 

I forhold til om noen av ITIL-prosessene har vært viktigere enn andre for kulturendringene 

har vi sett at spesielt Endringsprosessen har vært viktig. Dette fordi Endringsprosessem bidrar 

til forandringer i tanken om hvordan en best løser ulike problemstillinger, ved at en nå 

involverer flere personer enn tidligere og at det blir samlet Endringsråd der ulike seksjoner 

blir involvert etter type sak og omfang. 

Det at vi har sett at det gjennomgående har vært forskjeller mellom høyfokusgruppen og 

lavfokusgruppen, kan i tillegg til graden av kobling til ITIL-rammeverket vise til at 

høyfokusgruppen i større grad enn lavfokusgruppen har gjort ITIL til et «sensemaking 

device» som veileder forståelse for handlinger og hendelser og således kanaliserer 

handlingsvalg.
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5.7 Kan forståelse fra denne casen benyttes i andre 

sammenhenger? (punkt 6 i figur 5.1)

Vi har i denne oppgaven sett at ITIL har hatt en effekt på organisasjonskulturen og 

organisasjonsstrukturen i DSS IKT, men det gjør ikke at en automatisk kan generalisere 

utover denne ene casen. Likevel er det mulig å gjøre en analytisk generalisering slik som Yin 

(1994) presiserer. I mange studier om implementering av ITIL, har en sett på en avdeling, der 

det samme antallet mennesker var ansatt før og etter implementeringen (Iden 2008; Pham 

2008; Vindegg og Iden 2007), mens det i DSS IKT kan sies å ha skjedd en større omstilling. I 

DSS IKT har de samtidig som en har implementert ITIL også har slått sammen 13 IKT-

avdelinger og dermed doblet avdelingens størrelse. Dette har selvsagt også en effekt på 

hvordan implementeringen av ITIL har foregått. Som flere av informantene sier, har dette 

også medført at 13 forskjellige kulturer har måttet bli smeltet sammen til en kultur, i tillegg til 

at ITIL har medført en kulturendring. Det er mulig å tolke forandringen i organisasjonkulturen 

i DSS IKT som en effekt av disse andre forandringene for eksempel dobling av antall ansatte, 

endring i roller osv. Men samtidig underbygger funnene i denne oppgaven funn som andre har 

gjort, ved at mange skriver at ITIL medfører en kulturendring (Iden og Langeland 2010; 

Langeland 2009; Tan mfl. 2007). Selv kjernelitteraturen om ITIL påpeker dette, selv om de 

ikke nødvendigvis skriver hva denne kulturendringen går ut på (OGC 2007). Videre har DSS 

IKT hatt en rimelig lik implementeringsrekkefølge på prosessene som andre avdelinger, 

dokumentert av Cater-Steel og Tan (2005). Det kan dermed tyde på at ITIL påvirker 

organisasjonskulturen på tross av spesifikke særtrekk ved DSS IKT og den omstillings-

prosessen de har vært igjennom. 

Rikholdigheten til dataene i denne oppgaven, med både intervjudata og spørreskjema-

undersøkelse, gjør også at det er lettere å relatere noen av forandringene som har skjedd i 

organisasjonskulturen og organisasjonsstrukturen til ITIL. Her har vi sett igjennom studien at 

de opplevde forandringene jevnt over har vært større i høyfokusgruppen enn i 

lavfokusgruppen. Dette underbygger ytterligere at når en har en stilling som er koblet opp mot 

spesifikke ITIL-prosesser, så gir det tydeligere forandringer enn for de som ikke har dette. I 

tillegg viser mange funn fra intervjuene at de selv ser en sammenheng mellom forandringer 

som har skjedd i avdelingen og trekk ved ITIL-rammeverket. Det kan dermed være mulig å 

anta at en kan finne igjen trekk ved kulturendringen og strukturendringen som har skjedd i 

DSS IKT også i andre IKT-avdelinger.
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6 Konklusjon

Problemstillingen for denne studien har vært :

Hvordan har organisasjonsstruktur og organisasjonskultur innad i en avdeling 

innenfor IKT-drift i norsk statsadministrasjon blitt påvirket av å ta i bruk ITIL som 

rammeverk for drift?

Dette har blitt utforsket ved hjelp av en casestudie, der DSS IKT har vært organisasjonen som 

har blitt undersøkt. Studien viser at både organisasjonskulturen og organsasjonsstrukturen blir 

påvirket av å ta ITIL i bruk som rammeverkt for IKT-drift. Det at implementering av ITIL 

påvirker organisasjonskulturen blir underbygget av flere studier som peker på dette, uten å 

nødvendigvis si så mye om hva som skjer (Tan mfl. 2007; Langeland 2009). Her har min 

studie kommet med noen viktige bidrag. I tillegg er casen blitt forstått i dybden og gir en 

grundig og valid beretning om hvordan ITIL har blitt implementert i DSS IKT. Ved hjelp av 

andre studier, viser det seg at min studie underbygger flere tidligere funn og samtidig beriker 

dem. Funn her kan dermed vise til tendenser også andre organisasjoner kan komme til å 

oppleve ved å implementere ITIL. 

6.1.1 Hvordan ITIL har påvirket organisasjonsstrukturen i DSS IKT

Hva gjelder hvordan ITIL har påvirket organisasjonsstrukturen, så er et hovedfunn at ITIL har 

kommet inn i organisasjonens formelle struktur via stillingsbeskrivelser. Dette gjelder 

høyfokusgruppen i større grad enn lavfokusgruppen. Det har for høyfokusgruppen også gitt en 

større opplevelse av godt definerte stillinger og større overensstemmelse mellom 

stillingsbeskrivelse og faktisk virkelighet. Det at stillingene for disse er blitt koblet til 

spesifikke ITIL-prosesser har dermed gitt en stabilitet i deres arbeidsoppgaver over tid. Videre 

er det i begge gruppene meget få som mener at stillingen ikke har noe med ITIL å gjøre, 

samtidig som alle mener at en eller flere av ITIL-prosessene påvirker deres arbeidshverdag. 

Dette viser at ITIL påvirker alles arbeidshverdag på en eller annen måte uansett hvor tett de 

jobber med rammeverket. 

Funnene relatert til om stillingene var blitt mer standardiserte eller spesialiserte pekte ikke i 
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en entydig retning på om ITIL har påvirket dette. Tendensen viser at noen opplever en økt 

standardisering på grunn av økt antall rutiner og prosedyrer som må følges. Tendensen er noe 

sterkere i høyfokusgruppen. Noen av forklaringene for at mange opplevde variasjon i arbeidet 

ble lagt på muligheten for å jobbe i prosjekter, i tillegg til at det å løse saker ofte medfører 

forskjellige strategier i problemløsning. Den generelle tendensen er derfor at ITIL for noen 

har medført en svak økning i standardisering, men at arbeidet i liten grad har blitt mer 

standardisert eller spesialisert etter at ITIL ble implementert. 

I forhold til beslutningsmyndighet har ikke ITIL i DSS IKT medført at denne er flyttet 

nedover i organisasjonen, slik Hirth og Melander (2010) impliserte at var en effekt av ITIL. 

Det ITIL derimot har medført for organisasjonsstrukturen er et ekstra beslutningsledd i 

forbindelse med Endringsprosessen, der en nå må sende søknader og få godkjent Endringen 

før den kan gjennomføres. Samtidig har ITIL også bidratt til at nye roller er blitt innført i 

organisasjonen, noe som flere opplever er blitt viktigere for arbeidet i organisasjonen. 

Vi har også sett at brukerstøtteverktøyet avdelingen bruker er basert på ITIL og at dette 

verktøyet styrer mer av arbeidshverdagen deres og er blitt viktigere for å ta kontakt med 

andre. Det at brukerstøtteverktøyet er blitt viktigere gjelder både høyfokusgruppen og 

lavfokusgruppen. 

De siste seks til åtte måneder har vi sett at det har skjedd en forandring i frekvens til visse 

aktiviteter. Her har det skjedd en økning i frekvensen til spesielt aktiviteter som er relatert til 

Endringsprosessen. Vi ser også et økende behov for tverrfaglig kompetanse, ulike 

samhandlingsaktiviteter og å avklare grenseoppganger. Dette har i større grad påvirket 

lavfokusgruppen, noe som viser at ITIL de siste månedene i større grad også påvirker de som 

ikke har like mye fokus på ITIL i sin arbeidshverdag. Det at høyfokusgruppen i noe mindre 

grad har opplevd denne frekvensøkningen til de utvalgte aktivitetene de siste seks til åtte 

måneder, kan skyldes at de har drevet med ITIL lengre. Tendensen beveger seg likevel tydelig 

i samme retning for begge grupper. ITIL kan dermed sies å ha påvirket aktivitetsfrekvensen i 

DSS IKT. 
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6.1.2 Hvordan ITIL har påvirket organisasjonskulturen i DSS IKT

I denne studien har vi sett at ITIL har påvirket organisasjonskulturen på flere måter. En viktig 

funn her er at implementeringen av ITIL har påvirket språket ved å tilføre mange nye 

begreper. Denne språklige endringen medfører også en kulturell forandring. Dette fordi 

forandringen i forståelse også bidrar til en endring i virkelighetsoppfattelsen. Derfor hentyder 

den språklige forandringen som er i gang i DSS IKT at ITIL for endel har medført en kulturell 

omstilling, der dette i større grad gjelder høyfokusgruppen. Denne kulturelle omstillingen 

gjelder i stor grad også tilvenning til en prosesstankegang som for mange er utfordrende.

Et av hovedfunnene relatert til organisasjonskultur, er at implementering av ITIL har 

representert en byråkratisering av kulturen ved å øke antall rutiner og prosedyrer som må tas 

hensyn til i det daglige arbeidet. Dette er tendensen for de fleste i avdelingen uansett i hvilken 

grad de har en stilling som er koblet til spesifikke ITIL-prosesser eller ikke. I forhold til 

studien til Vindegg og Iden (2007) argumenterte jeg for at forskjellene mellom studiene i 

større grad var relatert til forskjeller i undersøkelsesopplegg enn i faktisk forskjeller. Den 

byråkratiseringen ITIL har gitt har blitt legitimert i organisasjonen ved å sette fokus på at ITIL 

hever kvaliteten på tjenestene avdelingen leverer. Det er stor grad av enighet mellom de to 

gruppene at kvaliteten er hevet. 

Det studien videre har funnet er at disse nye ITIL-rutinene har gitt forskjellig effekt for 

høyfokusgruppen og lavfokusgruppen. Dette har medført forandringer i kulturen i retning av 

at den er blitt mer resultatorientert, der tendensen er markant sterkere hos høyfokusgruppen. 

Den økte resultatorienteringen underbygger funn Vindegg og Iden (2007) har gjort og er 

derfor blant de mest tydelige påvirkningen vi ser ITIL har gitt organisasjonskulturen i DSS 

IKT. Andre effekter av denne resultatorienteringen vi spesielt så i høyfokusgruppen kan også 

har gitt et økt fokus på om brukerne er fornøyde med den jobben de gjør, at de oppfatter seg 

som mer kvalitetsbevisste og at de generelt opplever et noe større ønske og fokus på å 

forbedre seksjon eller avdeling. 

Videre har studien vist at ITIL har påvirket kulturen i retning av å være mer samarbeidende. 

Igjen er tendensen mye sterkere i høyfokusgruppen. For høyfokusgruppen har denne økningen 
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i samarbeid også medført at det er blitt tydeligere for de hvordan egne arbeidsoppgaver 

henger sammen med andres oppgaver og en erkjennelse av at eget arbeid kan påvirke andre. 

Høyfokusgruppen har derfor større fokus på hvilke avhengigheter som finnes i avdelingen. 

I forhold til om noen av ITIL-prosessene har bidratt til denne kulturendringen i større grad 

enn andre fant denne studien, som Tan, mfl (2007), at Endringsprosessen har bidratt til en mer 

servicefokusert kultur. Dette medført økt fokus på brukere, bedre planlegging, mer fokus på å 

forbedre seg og valg av andre aktiviteter for å løse en oppgave. 

Gjennomgående i oppgaven har vi sett at det har vært en forskjell mellom høyfokusgruppen 

og lavfokusgruppen. Dette kan i stor grad kan forklares ved at personene i høyfokusgruppen 

kobler stillingen sin opp til en eller flere ITIL-prosesser og dermed jobber tett med 

rammeverket i det daglige. I tillegg ser det også ut som den forståelsen høyfokusgruppen har 

opparbeidet seg for rammeverket, de språklige begrepene og prosessene bidrar til at ITIL kan 

virke som et «sensemaking device» for disse. Dette fordi forskjellene mellom gruppene tyder 

på at høyfokusgruppen i større grad en lavfokusgruppen lar ITIL veilede forståelse for 

situasjoner, handlinger og hendelser i organisasjonen og bidrar til å kanalisere deres 

handlingsvalg. 

Det er selvsagt ikke mulig, som Vindegg og Iden (2007) påpeker, å isolere sammenhengen 

mellom å implementere ITIL og kulturendring, da også andre forhold kan virke inn på 

organisasjonen. Men grundigheten i casebeskrivelsen og det at andre forhold også blir 

diskutert underveis, gjør at det er mulig å til en viss grad skille hva som er en effekt av ITIL 

og hva som er en effekt av andre forhold. I tillegg har det i min studie vært store forskjeller 

mellom de som kobler arbeidet til ulike ITIL-prosesser og således har mye fokus på ITIL i 

arbeidshverdagen sin, i forhold til de som ikke har det. Dette viser at selv om ITIL har hatt en 

påvirkning på organisasjonen som helhet, er påvirkningen sterkere for de som kobler arbeidet 

sitt tett til ITIL-prosessene og ser ut til å ha gjort ITIL til sitt «sensemaking device». Denne 

gradvis nyorienteringen i å velge begreper, aktiviteter og problemløsning som vi har sett i 

høyfokusgruppen ser vi at etterhvert blir en kulturell forutsetning. Funnene i denne oppgaven 

tyder derfor på at DSS IKT er i en prosess der ITIL er i ferd med å skape nye kulturelle 

forutsetninger. 
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6.1.3 Veien videre

Selv om min studie har gitt en grundig innføring i hvilke kulturendringer og strukturendringer 

ITIL kan medføre, er det fortsatt behov for mer forskning på dette feltet. Vi har her sett at 

ITIL har hatt en påvirkning på organisasjonskulturen, men hvordan en bør jobbe med 

organisasjonskulturen i en implementering av ITIL har ikke vært innenfor denne studiens 

rammer. Det å ta i bruk en longitudinal studie med aksjonsforskning som metode mener jeg 

her hadde vært nyttig. Da kunne en tatt utgangspunkt i en måling av organisasjonskulturen før 

en startet implementering av ITIL og ved aksjonsforskning funnet ut hvordan en bør jobbe 

med organisasjonskulturen til en organisasjon som implementerer ITIL-rammeverket. 

Et annet moment er at de fleste av organisasjonene som hittil er blitt undersøkt i Norge 

tilhører den offentlige sektoren (Huynh 2006; Pham 2008; Vindegg og Iden 2007; Iden 2008). 

Det er derfor et behov for å undersøke dette også i privat sektor, der kulturen i utgangspunktet 

kan være anderledes enn kulturen i offentlige organisasjoner. Dette kan vise om ITIL påvirker 

privat og offentlig sektor forskjellig. 
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Vedlegg

Spørreskjemaundersøkelsen

Forespørsel om deltakelse i spørreskjemaundersøkelse om DSS IKT

Jeg er Silje Hauge, som skriver masteroppgave om DSS IKT. Noen av dere har jeg kanskje 
truffet på i gangene, intervjuet eller kanskje du har sett meg på allmøte. Grunnen til at du får 
denne mailen er fordi jeg ønsker å gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse der det at du 
svarer har betydning. Jeg håper derfor virkelig at du kan sette av tid til å delta på. Selve 
undersøkelsen tar ca 20-30 minutter. 

Formålet med spørreskjemaundersøkelsen

Tema for oppgaven er hvordan avdelingen har blitt påvirket av å ta i bruk ITIL som 
rammeverk for drift, med spesielt fokus på organisasjonsstruktur og organisasjonskultur. 
Spørsmålene går på hvordan du oppfatter din egen arbeidshverdag og om du har opplevd noen 
endringer over tid. Til dette kan du, de erfaringer og meninger du har være til stor hjelp i mitt 
arbeid. Jeg er klar over at alle ikke føler de kjenner ITIL så godt, likevel mener jeg at du kan 
svare på undersøkelsen da veldig mange av spørsmålene bare går på hvordan du oppfatter 
egen arbeidsdag. Ofte er dette relatert til før og etter februar 2009, som er det tidspunktet da 
alle departementene var blitt innfaset til DSS IKT. For de som har begynt de siste årene eller 
kjenner at noen av spørsmålene ikke gjelder seg, så er det på de aller fleste spørsmål mulig å 
svare «vet ikke». Fokuset i undersøkelsen er ikke på enkeltpersoner, men å forstå hva som har 
skjedd i avdelingen som helhet. Ved for lav svarprosent vil ikke dataene være mulige å bruke, 
derfor er det viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, selv om det er frivillig å 
være med. 

Behandling av opplysninger
Opplysningene gitt i Nettskjema vil være med på å svare på min problemstilling og kan bli 
brukt i masteroppgaven. Du vil ikke kunne bli identifisert i den ferdige oppgaven, da 
enkeltpersoner vil bli anonymisert og de identifiserende spørsmålene ikke vil bli satt i 
sammenheng. Videre vil opplysningene bli behandlet konfidensielt (jf. 
Personopplysningsloven). Dataene fra spørreskjemaundersøkelsen vil bli lagret på min 
personlige pc/eksterne harddisk, som ingen andre enn jeg har tilgang til. E-postadresser slettes 
i Nettskjema og eventuelle identifiserende bakgrunnsvariabler grovkategoriseres når 
prosjektet er ferdig og har fått vurdering av sensor, senest høsten 2011. Dersom du synes dette 
er greit, så regner jeg din deltakelse i spørreskjemaundersøkelsen som din godkjennelse til å 
bruke og håndtere de data som spørreskjemaundersøkelsen gir. 

Bruk av Verktøy

Verktøyet jeg bruker er Nettskjema, et verktøy som Universitetet i Oslo har utviklet. 
Opplysningene som blir gitt i nettskjemaet behandles konfidensielt. E-postadresser brukes kun 
for å holde orden på antall besvarelser og for å sende ut eventuelle purringer til inviterte 
brukere som ikke har levert besvarelse. Jeg henter ut dataene fra skjemaet uten mulighet til å 
knytte disse opp mot e.postadressene, det finnes altså ingen kobling mellom e-postadresser og 
selve besvarelsene. (http://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/#toc7). 
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Kontaktinformasjon

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 980 73 732, eller sende en e-post til 

siljeoha@ifi.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Lars Groth ved institutt for 

informatikk på telefonnummer 928 64 971 eller mail larsgrot@ifi.uio.no. Studien er meldt til 

Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S. 

Med vennlig hilsen 

Silje Hauge 
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Informasjonsskriv og samtykkeerklæring for gjennomførte 

intervju 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave
Jeg er masterstudent i teknologi, organisasjon og læring ved Universitetet i Oslo og holder nå 
på med den avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er hvilke kulturpåvirkninger 
ITIL og matriseorganisasjon gir for DSS IKT. Jeg er interessert i å finne ut hvordan ITIL og 
matriseorganiseringen har påvirket avdelingen, hva en oppfatter at ledelsen ønsker at kulturen 
skal være. Til dette kan du, de erfaringer og meninger du har være til stor hjelp i mitt arbeid. 

For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue 15-20 personer fra DSS IKT og jeg kommer 
eventuelt også til å gjøre noen observasjoner. Observasjonene vil kun være generelle og ikke 
kunne knyttes tilbake til enkeltpersoner. Intervjuspørsmålene vil ta for seg blant annet 
hvordan en oppfatter ITIL og dens mulige kulturpåvirkning, hvordan matriseorganisasjonen 
kan påvirke kulturen i avdelingen, hva en legger i begrepet kultur og hvilke oppfatninger en 
har om ledelsens ønske for kulturen i DSS IKT. Opplysningene fra deg vil være med på å 
finne ut av disse spørsmålene og kan bli brukt i masteroppgaven, enten direkte eller indirekte. 
Du vil ikke kunne bli identifisert i den ferdige oppgaven, da enkeltpersoner vil bli 
anonymisert(jf. Personopplysningsloven).

Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta omtrent en 
time, og vi blir sammen enige om tid og sted. Opptaket vil bli lagret på min personlige 
pc/eksterne harddisk, som ingen andre enn jeg har tilgang til. 

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 
måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli 
anonymisert. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. Opplysningene anonymiseres og 
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opptakene slettes når oppgaven er ferdig, innen våren 2012. 

Dersom du har lyst å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den vedlagte 
samtykkeerklæringen og gi den til meg. 

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 980 73 732, eller sende en e-post til 
siljeoha@ifi.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Lars Groth ved institutt for 
informatikk på telefonnummer 928 64 971. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste A/S. 

Med vennlig hilsen 
Silje Hauge

Samtykkeerklæring: 
Jeg har mottatt informasjon om studien av ITIL, matriseorganisasjon og kulturpåvirkning og 
ønsker å stille på intervju. 

Signatur …………………………………....................

Telefonnummer……………………………..

Intervjuguide DSS IKT

Generelle opplysninger

Fornavn:

Kjønn:

alder:

Nåværende Stilling og enhet:

Hvor lenge har du jobbet i DSS IKT? 

Har du jobbet i et annet departement før dette? 

I så fall hvilket/hvilke? 

Innledende åpne spørsmål for å få frem det første som faller inn I hodet: 

• Hvordan synes du det er er å jobbe I DSS IKT?

• Hvordan vil du beskrive avdelingen? 
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• Hva tenker du om ITIL? 

• Helt generelt, hvordan påvirker ITIL din arbeidshverdag? 

◦ Er det noe av dette som er en stor overgang fra tidligere?

• Har du et eksempel på hvordan det påvirker DSS IKT sine arbeidsoppgaver? 

• Hva har vært uvant I tilvenningen til bruk av ITIL?

• Hvis du tenker tilbake, har det oppstått noen hendelser der normer for ITILbruk har 
blitt brutt?

• Oppfatter du at ledelsen eller du har fått endret sine ønsker for avdelingen etter at ITIL 
ble innført? 

Stikkord til mulige oppfølgingsspørsmål:

• hvordan lært ITIL?

• Største utfordring med omstillingsprosessen?

Organisasjonskultur 

• Hvordan vil du beskrive organisasjonskulturen i DSS IKT?

• Hvis du tenker igjennom det som har skjedd de siste ukene, har du et eksempel på noe 
som oppleves som felles mellom måten folk jobber på? Mellom de som jobber her?

•  Er det noe du oppfatter at det er uenighet om I avdelingen? Er noe av dette knyttet til 
resultatet av omstillingsprosessen? 

• Har du eksempel på en hendelse der du har reagert på en norm/arbeidsregel er blitt 
brutt I forhold til det du oppfatter som kulturen I denne avdelingen? 

• Har du et eksempel på hvordan bruk av ITIL har påvirket kulturen I avdelingen? 

• Hvis du tenker igjennom de siste månedene, er det noen roller(knyttet til stilling og 
arb.oppgaver) som påvirker kulturen mer enn andre? Og hvorfor?

• Når du tenker på arbeidet du gjør, hva er viktig for deg? Hva er mindre viktig for deg? 

• Hvilke forventninger kjenner du på at andre har til deg i din rolle? 

• Hvilke forventninger har du til dine kollegaer? 

• Har du et inntrykk av at det er noen ulikheter mellom seksjonene? 

• Opplever du at det er subkulturer i DSS IKT?

• Hvordan oppleves I så fall disse?
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Stikkord til mulige oppfølgingsspørsmål:

• Statusforskjeller?

• Nyankommet: hvordan komme inn I avdelingen? 

• Kulturutfordringer under omstillingsprosessen?

• Lederønsker for kultur I DSS IKT?

• Hvordan jobber lederne for å skape kultur?

• passende/upassende å foreta seg? 

• Hvordan har folk reagert på forandringene?

• Holdninger?

Struktur:

• Mener du at stillingen din er godt definert? Hvorfor/hvorfor ikke?[ansvar, 
oppgaver..myndighet, handlingsrom]

• har du fått mer eller mindre frihet I arbeidet ditt etter at ITIL ble innført?

• Hvor avhengig er du av andre for å løse dine oppgaver?

• Har ITIL endret noe på hvem og hvor en beslutning kan tas? 

• Hvordan koordineres arbeidsoppgavene? Har ITIL noe med denne koordinering å 
gjøre?

• Har ITIL endret noe på måten arbeidet er organisert på? Avdelingen er organisert på? 

Stikkord til mulige oppfølgingsspørsmål:

• Utfordring ved matriseorganisering? 

• Lokalisering, det å sitte spredt

• noen roller som er viktigere enn andre?

• Mer synliggjort det en bidrar med?

• Spesialiseringsgrad av oppgavene?

• Standardiseringsgrad av oppgavene? 

• Tydelig hvem som tar beslutninger?
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• Forhold organisasjonskart og virkelighet

Samarbeid/samhandling

• hvis du tenker igjennom gårsdagen, hvor mange enheter eller personer måtte du 
samarbeide med og hvordan fungerte dette? Var det noe som var annerledes enn det 
pleide? 

• Hvordan opplevde du omgangstonen mellom de ansatte I uka som gikk? Opplever du 
en forskjell mellom ulike nivåer? 

• Har du et eksempel på hvordan bruk av ITIL påvirker samarbeidet eller 
samarbeidsform?

• Har du eksempel på en hendelse der du har reagert på en norm/arbeidsregel er blitt 
brutt ift samarbeid?

Stikkord til mulige oppfølgingsspørsmål:

• hvordan prater man med hverandre?

• forholde seg til andre

• forholde seg til ledelsen

• lov å prate med ledergruppa?

• Komme med forbedringsforslag?

• Snakke mer med noen enn andre? 

• Hva kjennetegner omgangstonen mellom ansatte på alle nivåer? (Bang 76-77)

• Mellom seksjoner?

• Mellom leder og underordnet?

• Mellom kollegaer? Mellom nye og veteraner?

• Mellom menn og kvinner? 

Norsk statsadministrasjon

• Hva tenker du er særtrekk ved norsk statsadministrasjon? 

• Hvordan synes du det er å jobbe I et departement? 
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ITIL Ordliste

Et utvalg av begreper fra ITIL terminologiliste 

http://www.itsmf.no/itil-terminologiliste.142752.no.html

Versjon 1.0 – August 2009

ITSMF Norge 

Sortert etter engelsk navn, der strukturen på hver oppføring er:

Norsk navn (engelsk navn) (evt. Navn på ITIL-bok der det står om dette) forklaring.

Tilgjengelighet (Availability)

(Service Design) Konfigurasjonsenhetens eller IT-tjeneste evne til å yte dens avtalte funksjon. 
Tilgjengelighet avgjøres av pålitelighet, vedlikeholdsevne, tjenesteevne, ytelse og sikkerhet. 
Tilgjengelighet beregnes normalt i prosentandeler. Utregningen baseres på avtalt tjenestetid 
og nedetid. Det anbefales å beregne virksomhetens tilgjengelighet ved å bruke målinger utført 
på tilgjengelighet av IT-tjenestene.

Tilgjengelighetsstyring (Availability Management)

(Service Design) Prosessen er ansvarlig for å definere, analysere, planlegge, måle og forbedre 
samtlige aspekter av IT-tjenesters tilgjengelighet. Tilgjengelighetsstyring er ansvarlig for å 
sikre at all IT- Infrastruktur, prosesser verktøy, roller etc. er passende for de avtalte mål for 
tjenestenivå.

Beste praksis/god praksis (Best Practice)

Anerkjente og dokumenterte aktiviteter eller prosesser som med et vellykket resultat har blitt 
benyttet av flere organisasjoner. ITIL er et eksempel på god praksis.

Endring (Change)

(Service Transition) Tillegget, endringen eller fjerningen av noe som kan ha en effekt på IT 
tjenestene. Omfanget bør være samtlige IT-tjenester, konfigurasjonsenheter, prosesser, 
dokumentasjon etc.

Endringsråd (Change Advisory Board CAB)

(Service Transition) En gruppe som gir endringsansvarlig råd ved vurdering, prioritering og 
tidfesting av endringer. CAB kan utgjøres av relevante representanter fra alle områder hos IT-
tjenesteleverandøren, virksomhet og tredjepart, som for eksempel leverandører.

Endringssenario (change case)

(Service Operation) En teknikk som brukes for å forutse påvirkningen av en foreslått endring. 
Endringssaker bruker bestemte scenarioer for å belyse omfanget av en foreslått endring og for 
å bistå med kost nytte analyser.
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Endringskalender (Change Schedule)

(Service Transition) Et dokument som inneholder samtlige godkjente endringer og datoer for 
implementering av disse. En endringskalender kalles i noen tilfeller for fremtidig 
endringsplan, selv om den også inneholder informasjon omendringer som alt har blitt 
implementert.

Konfigurasjonsstyring:

(Service Transition) Prosessen som er ansvarlig for vedlikehold av informasjon om 
konfigurasjonsenhetene som IT-tjenesteleveransene avhenger av, inkludert relasjoner til disse. 
Informasjonen håndteres under hele konfigurasjonsenhetens livssyklus. Konfigurasjonsstyring 
er en del av en samlet tjeneste- og konfigurasjonsstyring (Service Asset and Configuration 
Management).

Konfigurasjonsdatabase (Configuration Management Database (CMDB)

(Service Transistion) En database som brukes til å lagre konfigurasjonslogger gjennom deres 
livssyklus. Konfigurasjonssystemet (CMS) vedlikeholder en eller flere CMDB’er og hver 
CMDB lagrer attributter til konfigurasjonsenheter og deres relasjoner med andre 
konfigurasjonsenheter.

Kritisk suksessfaktor (Critical Success Factor (CSF)

Noe som må skje om en prosess, prosjektplan, eller IT-tjeneste skal kunne lykkes. 
Nøkkelindikatorer (KPI) benyttes for måling av hvorvidt en kritisk suksessfaktor er oppnådd. 
Eksempelvis vil en kritisk suksessfaktor ”beskytt IT-tjenestene ved utføring av endringer ” 
kunne måles av KPI’er som ”prosentvis nedgang av mislykkede endringer”, ”prosentvis 
nedgang av endringer som forårsaker hendelser” etc.

Kunde (customer)

Kjøperen av en vare eller tjeneste. En IT-tjenesteleverandørs kunde er en person eller en 
gruppe som definerer og avtaler mål for tjenestenivået. Uttrykket kunde benyttes av og til 
uoffisielt med betydningen brukere, for eksempel ”Dette er en organisasjon med kundefokus”.

Hasteendring (Emergency Change)

(Service Transition) En endring som må gjennomføres så fort som mulig. Det kan for 
eksempel være for å løse en alvorlig hendelse eller innføre en sikkerhetspatch. Prosessen for 
endringshåndtering vil normalt ha en spesifikk prosedyre for håndtering av hasteendringer.

Hasteendringsråd (Emergency Change Advisory Board (ECAB)

(Service Transition) En del av endringsrådet som tar avgjørelser om hasteendringer med høy 
påvirkning. Hasteendringsrådets medlemmer kan utpekes ved tidspunktet for innkalling til 
møtet. Hvem som bør være medlem av ECAB avhenger av hasteendringens art.

Eskalering (Escalation)

(Service Operation) En aktivitet som etter behov fremskaffer ytterligere ressurser for å kunne 
møte målene satt for tjenestenivå, eller for å møte kundens forventninger. Det kan være behov 
for eskalering innen enhver prosess for ledelse av IT-tjenester, men assosieres som oftest med 
Hendelseshåndtering, problemløsning og håndtering av kundeklager. Det eksisterer to typer 
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eskalering, funksjonell eskalering og hierarkisk eskalering.

Funksjon (Function)

En funksjon eller en gruppe mennesker samt verktøyene de bruker for å utføre en eller flere 
prosesser eller aktiviteter, somfor eksempel Service Desk. Begrepet funksjon har også to 
andre betydninger:

Et tilsiktet formål til en konfigurasjonsenhet, team, prosess (eller IT-tjeneste). En e-post – 
tjenestes funksjon kan for eksempel være å lagre og videresende utgående e-poster. En 
forretningsprosess sin funksjon kan være å ekspedere varer til kunder. Å utføre tilsiktet 
oppgave korrekt, ”Datamaskinen fungerer”

Hendelse (Incident)

Tjenesten er også en hendelse. For eksempel svikt i en disk fra et speilingssett.

Hendelsesstyring (Incident Management)

(Service Operation) Prosessen som er ansvarlig for å håndtere livssyklusen til alle hendelsene. 
Det primære målet med Hendelseshåndtering (Incident Management) er å gjenopprette 
tilgangen til IT-tjenester for brukerne så raskt som mulig.

ITIL:

Dokumentert god praksis for ledelse av IT-tjenester. ITIL eies av OGC og består av en serie 
publikasjoner som gir veiledning til hvordan en kan levere IT-tjenester med et avtalt 
kvalitetsnivå, samt prosesser og ressurser nødvendige for å understøtte disse. For mer 
informasjon se http://www.itil.co.uk/.

Proaktiv problemløsning (Proactive Problem Management)

(Service Operation) En del av prosessen for Problemløsing. Målet med proaktiv 
problemløsing er å identifisere problemer som ellers ville blitt forbisett samt å identifisere 
mulige problemområder basert på trender. Proaktiv problemløsing analyserer hendelsessaker 
og bruker data samlet inn av andre prosesser innen ledelse av IT-tjenester for å identifisere 
trender og betydelige problemer.

Problem

(Service Operation) Underliggende årsak(er) til en eller flere hendelser. Årsak er normalt ikke 
kjent ved tidspunktet for opprettelse av en problemsak og prosessen for problemløsing er 
ansvarlig for videre undersøkelser og analyser.

Problemstyring / Prosessen for problemløsing (Problem Management)

(Service Operation) Prosessen er ansvarlig for håndtering av alle aktiviteter gjennom hele 
livssyklusen av en problemsak. Prosessen Problemløsing sitt primære mål er å forhindre 
hendelser oppstår samt å minimere konsekvensene av hendelser som ikke kan forhindres.

Prosedyre (Procedure)

En stegvis beskrivelse som spesifiserer hvordan en aktivitet skal utføres for å kunne oppnå et 
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fastsatt mål for aktiviteten. Prosedyrer er definert som en del av prosessene.

Prosess (Process)

Et strukturert sett med aktiviteter som satt sammen for å oppnå et spesifikt mål. En Prosess 
har en definert input og bearbeider denne til definert output. En prosess kan omfatte roller, 
ansvarsområder, verktøy og enhver håndteringsmekanisme som kreves for å levere pålitelig 
output. En prosess kan definere overordnede retningslinjer, standarder, andre retningslinjer, 
aktiviteter og arbeidsinstruksjoner der dette er hensiktsmessig og ved behov.

Rolle (Role)

Et sett med ansvarsområder, aktiviteter og myndighet som er tildelt en person eller et team. 
En rolle er definert i en prosess. En person eller et team kan inneha flere roller. Rollene som 
konfigurasjonsansvarlig og endringsansvarlig kan for eksempel utføres av én enkelt person.

Tjenesteavtale (Service Contract)

(Service Strategy) En kontrakt om leveransen av en eller flere IT-tjenester. Begrepet 
tjenesteavtale brukes også med betydningen av enhver avtale om leveransen av IT-tjenester, 
både ved en juridisk kontrakt eller avtale om tjenesteleveranse (Service Level Agreement 
(SLA))

Servicedesk/brukerstøtte (Service Desk)

(Service Operation) Det eneste kontaktpunktet mellom tjenesteleverandøren og brukere. En 
typisk Service Desk håndterer episoder, tjenesteforespørsler og kommunikasjonen med 
brukere.

Tjenesteorientert kultur (Service Culture)

En kundeorientert kultur. De primære målene til en tjenestekultur er kundetilfredshet og å 
bistå kunden med å oppnå sine forretningsmål.

Tjenestenivå (Service Level)

Målt og rapportert prestasjon i forhold til en eller flere mål for tjenestenivå. Begrepet 
tjenestenivå brukes av og til uformelt med betydningen av mål for tjenestenivå.

Avtale om tjenesteleveranse (Service Level Agreement (SLA)) 

(Service Design, Continual Service Improvement) En avtale mellom en IT-tjenesteleverandør 
og en kunde. Tjenesteavtalen (SLA) beskriver IT-tjenesten, dokumenterer mål for tjenestenivå 
og spesifiserer ansvarsområdene til IT-tjenesteleverandøren og kunden. En enkelt SLA kan 
dekke flere IT-tjenester eller flere kunder.

Styring av tjenesteleveranse (Service Level Management (SLM))

(Service Design, Continual Service Improvement) Prosessen som er ansvarlig for å forhandle 
tjenesteavtaler og for å sikre at de imøtekommes. Service Level Management (SLM) er 
ansvarlig for å sikre at samtlige prosesser innenfor ledelse av IT-tjenester, OLA’er og 
kontrakter med tredjepart stemmer overens med tjenestenivåene som er avtalt. SLM 
overvåker og rapporterer på tjenestenivå og avholder jevnlige kundeevalueringer.

Forespørsel/bestilling (Service Request)
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(Service Operation) En forespørsel fra en bruker som søker informasjon, råd, en standard 
endring eller tilgang til en IT-tjeneste. Et eksempel er resetting av et passord eller ytelse av 
standard IT-tjenester for en ny bruker. Tjenesteforespørsler håndteres normalt av en Service 
Desk og krever ikkefremleggelse av en endringsforespørsel.

Kontaktpunkt (Single Point of Contact -SPOC)

(Service Operation) Et kontaktpunkt for kommunikasjon mellom IT-enheten og resten av 
organisasjonen. Et service desk er et eksempel på et kontaktpunkt.

Standardendring (Standard Change)

(Service Transition) En forhåndsgodkjent endring som har lav risiko, er forholdsvis vanlig og 
følger en prosedyre eller en arbeidsinstruksjon, som for eksempel resetting av passord eller 
tildelingen av standard utstyr til en nyansatt. Det kreves ikke en endringsforespørsel for å 
implementere en standard endring og de loggføres og spores gjerne som en 
tjenesteforespørsel. Standardendring

Midlertidig løsning (Workaround)

(Service Operation) En midlertidig løsning for å redusere eller eliminere påvirkningen til en 
hendelse eller et problem der det foreløpig ikke foreligger endelig løsning. Omstart er et 
eksempel på en midlertidig løsning. Midlertidig løsninger dokumenteres i databasen over 
kjente feil, eller i hendelsesloggen.
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