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Sammendrag

Store datasystemer får en mer og mer sentral rolle i samfunnet gjennom et økt
behov for å lagre og behandle informasjon. En løsning for å håndtere all den
informasjonen som finnes, er å lage stadig større og ofte også mer komplekse
systemer. Innen informatikk har det blitt et økt fokus på samspillet mellom det
teknologiske og det sosiale aspektet ved store datasystemer. Dette tydeliggjør i
større grad relasjonene og prosessene som skjer i tilknytning til store datasys
temer.

Denne oppgaven tar for seg endringer i og rundt store datasystemer. Hvilke kon
sekvenser har disse endringene, og hva skjer med de forskjellige partene som er
involvert? Aktørnettverk teori benyttes for å se på endringene som en overset
telsesprosess. Endringene som skjedde i og rundt Felles Studentsystem (FS) ved
innføringen av Kvalitetsreformen danner utgangspunktet for studien. FS brukes
ved en rekke høyere utdanningsinstitusjoner rundt i Norge for å administrere
studenter og studier. Systemet er tett knyttet sammen med institusjoner og
andre aktører i utdanningssektoren. Oppgavens analyse bygger på data som er
samlet inn gjennom deltakende observasjon, tekstanalyse og intervjuer.

Bruken av aktørnettverk teori i analysen gav et spesielt fokus på relasjonene
mellom aktørene i nettverket, og hva disse relasjonene førte til. Analysen i opp
gaven viser hvor mange enkeltdeler som skal passe sammen for at nettverket
rundt et stort datasystem skal fungere. Oppgaven peker på at problemer som
oppstår rundt et datasystem ikke nødvendigvis er et problem i selve datasys
temet. Enkelte deler av Kvalitetsreformen var uproblematiske i FS, men førte
til større problemer i andre nettverk. Analysen viser også konsekvensene av
kompleksitet og minsket handlingsrom i et nettverk. Oppgaven oppsummerer
med å peke på motsetningsforholdet mellom store datasystemers sårbarhet og
den økte avhengigheten av datakvalitet. Store datasystemers sårbarhet må nøye
vurderes opp mot behovet for økt fokus på datakvalitet.





Abstract

The position of large computer systems in the society is strengthened through
an extended need to save and process information. Developing continuously
larger and sometimes also more complex systems is one solution to manage all
the information that exists. The focus on the interplay between the technologi
cal and the social aspects of large computer systems has increased in informa
tics. This focus makes the relations and the processes related to large computer
systems more visible.

This thesis concentrate on changes in and around large computer systems. What
are the consequences of the changes, and what happens to the different parties
involved? The use of actornetwork theory makes it possible to look at the chan
ges as a translation process. The changes in and around Felles Studentsystem1

(FS) as Kvalitetsreformen2 was introduced form the basis for the study. A lar
ge number of higher education institutions in Norway use FS for both students
and studies administration. The system is closely connected with institutions
and other actors in the higher education sector. The thesis’ analysis is based on
data collected through participant observation, textual analysis and interviews.

The use of actornetwork theory in the analysis resulted in a special focus on
the relations between the actors in the network, and the results of these re
lations. The analysis in the thesis shows how a lot of separate parts have to
work together in order to make the network around a large computer system
work. The thesis demonstrates how problems that evolve around a computer
system not necessarily become problems within the computer system. Some
parts of Kvalitetsreformen were included without difficulties in FS, even though
they caused problems in other networks. The analysis also shows the consequ
ences of complexity and decreased action space in a network. The thesis conclu
des by pointing at the contradictory relation between the vulnerability of large
computer systems and the increased dependency on data quality. This calls
for a throughout consideration of the vulnerability of large computer systems
versus the need for increased focus on data quality.

1“Joint Student System”
2“The Quality Reform”, a reform in Norwegian higher education.
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Kapittel 1

Innledning

Dette kapittelet vil starte med å skissere bakgrunnen for denne oppgaven. Der

etter blir problemstillingen og omfanget for oppgaven beskrevet. De avgrensnin

gene som er gjort i oppgaven blir presentert, og til slutt blir oppgavens struktur

gjennomgått.

1.1 Bakgrunn

Gjennom internasjonalisering og globalisering har verden blitt mindre. Beteg
nelsen “nettverkssamfunn” (Castells 1996) brukes for å beskrive hvordan ver
denssamfunnet har utviklet seg til å bestå av en rekke nettverk på kryss og
tvers. Kanskje spesielt Internett har ført til at det i samfunnet i dag eksisterer
store mengder informasjon som er gjenstand for stadig endring og fornyelse.
All denne kunnskapen må håndteres, det er et økt behov for å ha kontroll på all
informasjonen vi omgir oss med.

Store datasystemer får en mer og mer sentral rolle i samfunnet, vi trenger å
lagre all informasjonen som finnes for å ha oversikt. Kravene til datasystemer
endres. En løsning for å håndtere all den informasjonen som foreligger er å
lage stadig større og mer komplekse systemer. Samtidig må de ha evne til å
omstille seg i takt med stadig nye endringer. Store datasystemer er altså relatert
til kompleksitet på to områder. De har selv en kompleks intern struktur, og de
utgjør samtidig en del av en kompleks ekstern struktur som dannes av systemet
og det nettverket som det er en del av.

Antallet relasjoner mellom datasystemer og det som omgir dem har økt. In
formatikk er studier av datasystemer, men i like stor grad studier av alt det
systemet relaterer til. Fokuset på samspillet mellom det teknologiske og det so
siale har blitt større, datasystemer er ikke en isolert enhet. De påvirker og blir
påvirket av omgivelsene sine; alle personene, organisasjonene og de andre del
takerne i det nettverket som datasystemet er en del av. Ved at studier av den



2 Innledning

sosiotekniske relasjonen har blitt mer sentrale i informatikk, har nye analyse
verktøy fra andre fagområder kommet til.

Innfallsvinklene fra blant annet sosiologi gir i større grad en mulighet til å stu
dere disse relasjonene som finnes i og rundt datasystemene. Ved å se på det
teknologiske og det sosiale som en enhet kommer en del relasjoner og prosess
er tydeligere frem. Jeg ønsker i denne oppgaven å belyse oversettelser som skjer

i og rundt store datasystemer når endringer oppstår.

1.2 Problemstilling og omfang for oppgaven

Det studieadministrative systemet Felles Studentsystem (FS) er et godt utgangs
punkt for å se på et stort datasystem i samspill med andre aktører. Systemet
brukes ved en rekke universiteter og høgskoler rundt i Norge for å administrere
studenter og studier, og er sterkt knyttet sammen med aktørene det relaterer til.
Min rolle som student har gitt meg en relasjon til systemet FS, men denne rollen
dekker kun kunnskap om hvordan jeg skal relatere til systemet for å oppfylle
de registreringskravene som stilles til meg. Jeg hadde dermed ingen detaljert
kunnskap om systemet før arbeidet med oppgaven begynte.

Samarbeidet med utviklerne av FS kom i stand gjennom kontakt med Andora
Sjøgren, prosjektleder for FS. USIT var interessert i å få en gjennomgang av alt
hva som hadde skjedd i og rundt FS i forbindelse med Kvalitetsreformen. De
gav meg dermed god tilgang på informasjon og materiale som gjorde det mulig
for meg å studere systemet. Denne oppgaven er for USIT en mulighet til å få
illustrert forskjellige aspekter og relasjoner knyttet til hva som skjedde med FS
ved innføringen av Kvalitetsreformen.

Hovedfokuset i denne oppgaven er å se hvordan endringene som en følge av

Kvalitetsreformen påvirket FS og det omliggende nettverket. Hva skjedde av end

ringer og tolkninger? Hvordan ble FS påvirket av intensjonene med Kvalitetsre

formen? Ved å følge systemet og dets omgivelser gjennom de endringene som
Kvalitetsreformen gav, ønsker jeg å tegne et bilde av alle de konsekvensene som
en slik omfattende endringsprosess gir. De endringene som Kvalitetsreformen
bestod av, knyttet sammen med hva som skjedde av endringer i FS og hvilke
følger disse endringene fikk, kan gi en økt forståelse av hvordan endringer over
settes og tolkes. Det er også et mål for oppgaven å se på hvilke sosiotekniske
relasjoner som fantes i den prosessen som foregikk.

Grunnet kompleksiteten i og rundt store datasystemer er det ikke alltid like lett
å se hvordan ting henger sammen. Å bare se på årsakkonsekvenssammenhenger
gir ikke et utfyllende nok bilde av alle relasjonene som eksisterer i nettverket.
Aktørnettverk teori er et redskap for å studere nettopp hvordan både mennes
kelige og ikkemenneskelige aktører relaterer til hverandre i nettverk. Med dette
som verktøy blir det mulig å se på endringer som skjer i og rundt store datasys
temer og konsekvensene av disse. I arbeidet med analysen av nettverket rundt
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FS har jeg valgt å basere meg på aktørnettverk teori. Målet er å kunne drøfte
hvordan FS, Kvalitetsreformen og de andre involverte partene henger sammen
og influerer hverandre, og hvordan de oversettes til forståelse.

For å finne svar på hovedproblemstillingen for oppgaven blir dermed følgende
spørsmål sentrale:

• Hva var intensjonene med Kvalitetsreformen?

• Hvordan ble disse intensjonene omformet av og realisert inn i FS?

• Hvilke andre aktører ble involvert?

• Hvorfor ble disse aktørene involvert og hvordan?

• Hvilke aktører ble ikke involvert, og hva var årsakene til dette?

1.3 Avgrensinger

En av utfordringene med oppgaven var å finne riktig fokus, og definere hvordan
det ville være riktig å avgrense situasjonen som blir beskrevet.

Det nettverket jeg har valgt å ta for meg er det som utspiller seg mellom FS,
de institusjonene som bruker systemet og de andre aktørene som blir involvert
gjennom innføringen av Kvalitetsreformen. Mitt hovedfokus har dermed i den
ne sammenhengen ikke vært på studentene, og også i liten grad på de faglige
tilsatte ved institusjonene.

I arbeidet med oppgaven har jeg måttet begrense antallet aktører som har blitt
intervjuet. Det har ikke vært mulig å intervjue et omfattende antall brukere, og
jeg har dermed valgt å holde hovedfokus på de brukerne på hver institusjon
som har det overordnede ansvaret for bruken av FS på sin institusjon. Disse er
i oppgaven definert som superbrukere.

Jeg har i oppgaven valgt å ikke gå ned i veldig tekniske detaljer knyttet til FS,
min studie av endringer knyttet til systemet har vært på et mer overordnet nivå.

1.4 Oppgavens struktur

I første kapittel har bakgrunnen for oppgaven blitt presentert, sammen med
problemstilling og omfang. Oppgaven fortsetter i neste kapittel med å ta for
seg aktørnettverk teori og bakgrunn som er relevant for oppgaven. Sentrale
begreper innenfor det teoretiske aspektet blir presentert og diskutert. Videre
går kapittel 3 gjennom hvordan arbeidet med oppgaven har blitt gjort, og hvilke
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metoder som er benyttet. Kapittelet skisserer arbeidsform, og avsluttes med
noen refleksjoner rundt metodene som er anvendt i oppgaven.

Oppgaven presenterer så en oversettelse i ulike omganger, der kapittel 4 foku
serer på intensjonene med Kvalitetsreformen. Dette kapittelet skisserer hoved
trekkene i Kvalitetsreformen gjennom blant annet å få frem hvordan reformen
påvirket mange forskjellige aspekter ved høyere utdanning. Deretter presente
res systemet FS i kapittel 5. Utviklingen av systemet frem til innføringen blir
omtalt, og det gis en kort introduksjon til hvordan systemet er bygget opp. Den
siste delen av kapittelet tar for seg endringene som skjedde med FS som en
konsekvens av Kvalitetsreformen, og presenterer disse gjennom å følge enkelte
“tråder” mellom aktørene. Dette kapittelet blir dermed en oversettelsesomgang
der fokus er på hvilke virkninger som skjedde i FS grunnet Kvalitetsreformen.

Kapittel 6 er en ny omgang oversettelse og analyse av nettverket rundt FS og
Kvalitetsreformen med utgangspunkt i aktørnettverk teori. Aktørenes relasjo
ner til hverandre analyseres utifra de innsamlede dataene. Oversettelsespro
sessen oppsummeres i en avsluttende diskusjon i kapittel 7, der trådene fra
analysen blir samlet og diskutert. Kapittel 8 oppsummerer oppgaven, og hoved
trekkene i oversettelsen blir diskutert på et generelt nivå.



Kapittel 2

Aktørnettverk teori og bakgrunn

Kapittelet begynner med en innledning om blant annet den skandinaviske tradi

sjonen i systemutvikling som danner bakgrunn for oppgaven. Deretter beskrives

aktørnettverk teori. Grenser og relasjoner blir diskutert, grunnlag og begreper

blir presentert. Aktørnettverk teori blir så diskutert relatert til makt, før kapitte

let avsluttes med min tilnærming til teori og bakgrunn.

2.1 Innledning

Den skandinaviske tradisjonen i systemutvikling1 baserer seg på en oppfatning
om at teknologi er todelt. Dette fører til en parallell fokus på både de tekniske og
de ikketekniske aspektene ved systemutviklingsprosessen. Et system er ikke et
isolert objekt. For å utvikle et godt fungerende system er det viktig å se både på
selve ITsystemet og det nettverket som ITsystemet er en del av. Et ITsystem
vil både under utvikling og i bruk være avhengig av, og i samspill med, den
organisasjonen det er en del av og omgivelsene rundt. For å få til et vellykket
ITsystem er det dermed avgjørende å få til en prosess hvor man etter beste
evne ser på systemet fra flere ulike perspektiver.

Den skandinaviske tradisjonen for systemutvikling bygger blant annet på den
sosiotekniske tradisjonen2. Målet er å kunne utvikle et best mulig system gjen
nom å tillegge de sosiale og de tekniske delene like mye vekt. Det tekniske og
det sosiale i en situasjon er ikke to enkeltstående systemer som eksisterer si
de om side. De to delene påvirker hverandre gjennom en refleksiv relasjon, og
skaper på denne måten et samspill.

Med dette som utgangspunkt blir det lettere å se hvordan aktørnettverk teori
har fått innpass i informatikkens verden. I de senere år har stadig flere forskere

1Se (Bratteteig 2004)
2I informasjonssystemer spilte Enid Mumfords ETHICSmetode (Mumford 1983) en viktig

rolle innen denne tradisjonen.
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innen systemutvikling begynt å benytte teorien3. Med opprinnelse i sosiologien,
er aktørnettverk teori et redskap som har som utgangspunkt at alle aktører
realiseres gjennom relasjoner med andre aktører i nettverk. Dermed blir aktør
nettverk teori et mulig redskap for å studere relasjonene mellom et ITsystem
og det som omgir systemet. Med bruk av aktørnettverk teori er ikke det sosiale
og det tekniske noe som bare eksisterer side om side. Denne dualismen unngås
(Cordella & Shaikh 2006) og de to delene knyttes tettere sammen som en helhet,
en tankegang som likner på kyborgmetaforen4 til Donna Haraway (Haraway
1991).

2.2 Grenser og relasjoner

So there is, there should be, no identity, no fixed point. Like other
approaches, actornetwork theory is not something in particular. But
then again, (and this is the point of talking about complexity) neither
is it simply a random set of bits and pieces, wreckage spread along
the hard shoulder of the superhighway of theory.

(Law & Hassard 1999, side 10)

Å skulle beskrive hva aktørnettverk teori er og ikke er, er som å bevege seg ut
i et stadig foranderlig landskap. Du vet omtrent hva som er innholdet, men en
tydeligere definisjon kan fort bli vanskelig ved at utviklerne av begrepet stadig
kommer med nye synspunkter (Walsham 1997). Det er, som John Law (Law &
Hassard 1999) skriver ikke noe fast punkt, og det er helt bevisst. Det er få (om
noen) teorier, metoder eller metodologier som er en sjekkliste på ti punkter. De
fleste dreier seg om at man tar på seg et sett med briller, og hva du ser gjennom
brillene blir farget av ståsted og den bakgrunnen som finnes. Aktørnettverk
teori er likevel et redskap som kanskje i større grad enn mange andre teorier er
seg bevisst, og baserer seg på, at oppfatninger og begreper ikke skal låses fast
i en stillstand. Aktørnettverk teori er kjent som “teorien som ikke er en teori”
(Latour 1999, side 19). Den kan dermed sees på både som en teori, en metode
og en metodologi. Antonio Cordella og Maha Shaikh (Cordella & Shaikh 2006)
mener at aktørnettverk teori har blitt brukt som en fortolkende briller/linse,
istedenfor som en ontologisk basis innen studier av informasjonssystemer i
dag. De stiller spørsmålstegn med hvorfor aktørnettverk teori ikke i større grad
blir brukt i kraft av sin egen ontologi. Mer om dette i slutten av kapittelet.

3Scandinavian Journal of Information Systems har hatt en diskusjon angående den analy
tiske rammen for forskning innen systemutvikling, se i Volume 17, nr 1 (2005) blant annet
(Hanseth 2005). Se også (Cordella & Shaikh 2006). Dessuten (Aanestad 2003) om kameraets
rolle som aktør og (Walsham 1997) om aktørnettverk teoris rolle i forskning innen system
utvikling. Også (Nhampossa 2006) om å se på overføring av teknologi som oversettelse av
teknologi.

4En kyborg er en sammensmelting mellom menneske og maskin, et bilde på hvordan men
neske tar opp i seg teknologien og på denne måten danner en helhet.
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Konseptet med at aktørnettverk teori er så “flytende”, er kanskje vanskeligere å
håndtere for en med bakgrunn fra informatikkens verden, der ting tradisjonelt
har vært mer oppsatt i faste former. Trangen til å systematisk definere alt og
kategorisere det i bokser må legges delvis til side. Ønsket om å “bli ferdig” med
en analyse og å sette to streker under et svar kan bare glemmes. Analysepro
sessen kan pågå lenge, og kan endre seg underveis. Bruno Latour (Latour 1999)
gikk sterkt ut mot at begrepet aktørnettverk teori var det som hadde festet seg.
Han mente da at det var fire ting som ikke fungerte med begrepet: det var ordet
aktør, ordet nettverk, ordet teori og bindestreken. Latour skiftet senere mening
om dette (Latour 2005). Han beklager da at han at han har forandret synspunkt,
men sier at han nå vil forsvare begrepet aktørnettverk teori5. Begrepet er i følge
han så klossete, så forvirrende og så meningsløst at det fortjener å bli beholdt.

2.3 Grunnlag og begreper

Selv om det er mye som er flytende, er det likevel en del sentrale begreper innen
aktørnettverk teori som kan presenteres. Bakgrunnen for å presentere begrep
ene er å klargjøre hvilket fokus jeg har i oppgaven, og hvilke oppfatninger jeg
har av disse begrepene som danner grunnlaget for den videre analysen.

Michel Callon har definert fire etapper i en oversettelsesprosess, og dette er
sentrale begreper i analysen som gjøres i kapittel 6. Den videre diskusjonen
rundt de fire etappene i oversettelsesprosesser; problematisering, interesser
ing, innrullering og mobilisering bygger på Callons artikkel om kamskjellene i
St. Brieucbukten (Callon 2001). Artikkelen diskuterer elementer til en overset
telsessosiologi, som aktørnettverk teori i en tidligere periode var kjent som.
Callon forteller om hvordan tre forskere studerer kamskjell, og hvilke relasjon
er som utspiller seg i arbeidet med nettverket. Forskerne ønsker å finne ut hva
som skjer med kamskjellene, og deres arbeid med å få med seg kamskjellene,
fiskerne og andre forskerkolleger beskrives gjennom en tankegang basert på
begreper fra aktørnettverk teori.

De følgende begrepene blir her presentert:

• Aktører

• Nettverk

• Blackboxing

• Oversettelser

• Alignment

5Latour (Latour 2005) skriver begrepet med to bindestreker, altså aktørnettverkteori. Jeg
har valgt å benytte skrivemåten med kun en bindestrek, aktørnettverk teori, da denne benyttes
i de fleste andre artikler om emnet som er benyttet i denne oppgaven.
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• Problematisering

• Interessering

• Innrullering

• Mobilisering

Aktører i aktørnettverk teori er ikke enkeltstående objekter som i kraft av seg
selv gjør ting og blir definert. Å snakke om aktører i flertall fremhever aspekt
et med at aktører bli definert gjennom sine handlinger i relasjon til andre ak
tører, og på den måten danner et nettverk (Law & Hassard 1999, Cordella &
Shaikh 2006). Det er relasjonene mellom disse aktørene som er i fokus. Det opp
rinnelige franske ordet som ble anvendt var ordet actant som ved oversettelse
kan gi et begrep om at det er snakk om noe ”utøvende”. Denne oversettelsen kan
gjøre det enklere å fokusere på at begrepet aktør i aktørnettverk teori favner
både menneskelige og ikkemenneskelige elementer. Det skilles altså ikke mel
lom mennesker og ting rundt oss, sett fra aktørnettverk perspektiv har de alle
den samme evnen til å påvirke. Mennesker, objekter og organisasjoner sidestil
les og likestilles som en og samme type element. Enkelte ganger kan aktører
henge tett sammen, og tilsammen danne en større enhet på samme måte som
det de sosiotekniske aspektene ved en situasjon knyttes sammen. Aktørene
kan altså også danne kyborger (Haraway 1991).

Bruno Latour (Latour 2005) diskuterer forholdet mellom aktørene som opptrer
slik han ser det. Aktører inngår i relasjoner på en slik måte at de får andre til

å gjøre ting. Dette gjelder både fiskere, kamskjell og andre, altså alle aktørene
som opptrer i nettverk. Han uttrykker det på følgende måte:

“... all the actors we are going to deploy might be associated in such
a way that they make others do things. This is done not by transpor
ting a force that would remain the same throughout as some sort of
faithful intermediary, but by generating transformations manifested
by the many unexpected events triggered in the other mediators that
follow them along the line.”

(Latour 2005, side 107)

Måten aktørene er bundet sammen på er ikke gjennom at de bærer med seg en
form for styrke som forblir den samme gjennom handlingene, men ved at de
genererer endringer gjennom de mange uventede hendelsene som blir utløst i
de andre formidlerne som følger dem langs linjen. Fokuset er dermed på at en
aktør er en aktør i en sammenhengende rekke av aktører, istedet for en årsak
som følges av en rekke formidlere. Aktørene er viktige gjennom at de får andre
til å gjøre noe  det er sånn relasjonene skapes. Drivkraften i det hele ligger ikke
definert et sted, men opprettholdes gjennom relasjonene. En aktør kan sette i
gang hendelser, og dermed skape eller forandre relasjoner.
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Ordet nettverk har blitt et moteord. Internett og globalisering har ført til at vi
har gått fra å være et industrisamfunn til å være et nettverkssamfunn (Castells
1996). Alt er nettverk, og den utstrakte bruken av ordet gir et behov for å pre
sisere hva nettverk er i sammenheng med aktørnettverk teori. Bruno Latour
(Latour 1999) omtaler problemstillingen. Tidligere impliserte ordet nettverk en
serie av transformasjoner som ikke kunne fanges opp av noen av de tradisjo
nelle begrepene innen sosiologisk teori. Latour påpeker at nettverk i dag kan
oppfattes som transport uten endring. Pakker transporteres i nettverk, infor
masjon flytter seg fra den ene til den andre siden av verden på et blunk. Der
imot har aktørnettverk teori et fokus på at et nettverk ikke er en statisk re
lasjon, men noe foranderlig slik som Latour beskriver med sitt begrep om at
“they make others do things”. Det er, sett med aktørnettverk teoris øyne, ikke
definert hva som skal med i et nettverk og ikke, og dette kan stadig forandre
seg. Hovedfokuset er på relasjonene mellom aktørene, det er gjennom disse at
aktørene bekreftes og formes. Et nettverk definerer seg selv gjennom sin egen
konstruksjon, og vil kunne gjennomgå stadige endringer når relasjonene mel
lom de involverte aktørene forandres. Aktørene som er en del av et nettverk,
er også de som konstituerer nettverket (Cordella & Shaikh 2006). Det eksisterer
dermed en fullstendig avhengighet hvor det ene begrepet ikke kan bli definert
uten det andre.

En utfordring med aktørnettverk teori er motstanden mot å benytte seg av
forhåndsdefinerte oppfatninger. En slik oppfatning, som ofte brukes til å se på
forholdet mellom aktører, er hierarkiske prinsipper. Disse er ikke forenlige med
aktørnettverk teoris begrep om at alle aktører i utgangspunktet er likestilte.
Dette impliserer at relasjonene mellom aktørene ikke kan vurderes på grunnlag
av at en aktør i prinsippet skal ha en posisjon som er overlegen en annen. Aktør
nettverk teori gir likevel muligheten til å se på forskjellige lag i et nettverk. Ved
å gå dypere inn i detaljer vil et annet lag i nettverket tre frem. Et viktig aspekt
med denne oppgaven er nettopp muligheten til forflytning mellom de forskjel
lige lagene i nettverket for å se på både hvordan de ulike lagene fungerte, og
hvordan de henger sammen. Ved å zoome inn eller ut økes eller minskes detal
jeringsnivået slik at det er forskjellige aktører som kommer i fokus.

Begrepet blackboxing6 angir innen aktørnettverk teori prosessen med å gjøre
noe i nettverket til en fungerende helhet som ikke lenger diskuteres eller for
handles, men som tas for gitt. Innholdet i den svarte boksen blir ikke undersøkt
noe nærmere idet boksen er etablert. Ved å plassere deler av nettverket i svarte
bokser, kan nettverket bygges større og studeres i større sammenhenger. Ved
å gå den andre veien, og åpne de svarte boksene, er det mulig å gå inn i dy
pere, mer detaljerte lag av nettverket. Også da kan nye aspekter ved relasjoner
synliggjøres.

Oversettelser er et sentralt begrep innen aktørnettverk teori. Bruno Latour (Latour

6Begrepet brukes på engelsk fordi det ikke finnes en god norsk oversettelse. Direkte oversatt
betyr begrepet å lage svarte bokser, å lukke inn noe slik at innholdet i boksen ikke er synlig
utenfra.
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Figur 2.1: Aligning av nettverket. Pilene viser retningen som aktøren ønsker å
bevege seg i. Aktørene trekker etterhvert i samme retning.

2005) beskriver oversettelse som en relasjon som ikke transporterer kausa
litet, men som forårsaker at to mediatorer eksisterer sammen. Aktører i et
aktørnettverk forhandler seg i mellom i en oversettelsesprosess (Cordella &
Shaikh 2006). John Law (Law 2003) fremhever at “oversettelse” egentlig er et
verb som impliserer endring og muligheten for likhet, muligheten for at en ting
(en aktør) kan stå i stedet for en annen (for eksempel et nettverk). Han fram
hever at dette er selve hovedfokuset ved bruk av aktørnettverk teori; det vil si
hvordan aktører beveger seg, plasserer seg ved siden av hverandre og holder
sammen delene som de er bygget opp av.

Begrepet alignment7 har ingen god norsk oversettelse. Det definerer prosessen
med å prøve å få nettverket, med alle aktørene som er involvert, oppstilt på en
symbolsk “linje”. Betydningen er at aktørene i nettverket har kommet frem til
en enighet og dermed trekker i samme retning, slik som det vises på figur 2.1.
Overgangen har her skjedd fra at aktørene trekker i ulik retning, til at de peker
samme vei. Ved at aktørene trekker i forskjellige retninger skapes det ubalanse
i nettverket. Nettverket vil heller ikke ha noen fremgang.

Problematisering er den første av de fire etappene med oversettelse beskrev
et av Michel Callon (Callon 2001). Det som skal problematiseres er en aktørs
rolle i nettverket. Målet med problematiseringen er å bli en uunnværlig del i
nettverket, altså å skape en situasjon der resten av det aktuelle nettverket ikke
kommer utenom denne aktøren. Forskerne som studerte kamskjell i Callons
artikkel gjorde seg selv uunnværlige ved å skissere et nettverk der de andre
aktørenes identiteter avhang av forskernes posisjon. Problematiseringen er der
med en prosess med å få frem hvilke mekanismer som skjer i nettverket som
fører til uunnværlighet.

En aktør kan komme i posisjon som et obligatorisk passasjepunkt. Ved å være et
obligatorisk passasjepunkt kan den sentrale aktøren hjelpe de andre aktørene
som er involvert med å oppnå sine mål. De andre aktørene har ikke nødven

7Begrepet brukes på engelsk fordi det ikke finnes en god norsk oversettelse. Oversatt betyr
begrepet å få til å stille i rekke, ordne og innrette.
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Figur 2.2: Kreftene ved interessering. (Callon 2001)

digvis samme mål, men de må via det samme punktet for å komme videre. De
er bundet sammen i nettverket gjennom at de ikke kan oppnå sitt mål alene,
de er avhengig av andre involverte aktører. I Callons (Callon 2001) beskrivelse
av kamskjellene er alle de involverte aktørene avhengig av at kamskjellene som
studeres fester seg i settekassene slik forskerne håper. Dette er det obligatoris
ke passasjepunktet som alle aktørene avhenger av.

Enkelte av de involverte aktørene kan også velge å avvise problematiseringen
helt. Ved å ikke anse den som viktig trekker de seg ut av hele prosessen slik
som beskrevet av Helen Gansmo (Gansmo 2003). Endel norske skoler ble un
dersøkt for å se hvordan de tok til seg den nasjonale handlingsplanen for å
øke elevers, og spesielt jenters, bruk av IKT. Enkelte av skolene mente enten at
det handlingsplanen fokuserte på ikke var et problem, eller de prioriterte ikke
å følge opp de instruksjonene som kom fra myndighetene. Hos disse skolene
stoppet oversettelsesprosessen opp nesten før den hadde startet, fordi de ikke
godtok problematiseringen. De kunne likevel nå målet om øke spesielt jenters
bruk av IKT, men gjennom bruk av andre strategier enn den som myndighetene
hadde skissert.

Interessering er fasen der allianser i nettverket settes på plass. Enkelte av aktør
ene vil ønske å “fange” de resterende aktørene inn i sine defineringer. Med dette
vil de samtidig dreie dem bort fra aktører utenfor nettverket som kan ønske å
definere aktørene på andre og konkurrende måter, slik som vist på figur 2.2.
Aktør A drar aktør B bort fra de andre aktørene C, D og E som også ønsker å
knytte til seg aktør B.

Det hele speiler svar på spørsmålet om “hvordan aktørene dras med”. En aktør
ønsker å få andre aktører interessert i det nettverket denne aktøren kan tilby,
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og unngå at de andre aktørene heller velger å bli definert gjennom relasjoner til
aktører i andre konkurrerende nettverk utenfor.

Michel Callon definerer interessering som

“Å fange andre aktørers interesse er å bygge innretninger som plas
serer seg mellom dem og alle andre aktører som ønsker å definere
deres identiteter på en annen måte.”

(Callon 2001, side 101102)

Callon diskuterer også betydningen av ordet interessering. Å være interessert
betyr å være i mellom noe; interesse. Ved å dra en aktør nærmere seg selv
enn konkurrende aktører, plasserer hovedaktøren en kraft mellom aktøren den
ønsker å tiltrekke seg og de andre aktørene slik figur 2.2 på forrige side viser.

Innrullering er prosessen med forhandlinger, styrkeprøver og “triks” som følger
med interesseringene. Det er ikke sikkert at interesseringsinnretningene fører
til allianser i nettverket, selv om en aktør har vært interessert blir den altså
ikke nødvendigvis innrullert. Interessering fører til innrullering når den lykkes.
Målet er i følge Michel Callon (Callon 2001) å gjøre om et spørsmål til en rekke
påstander som er sikrere. Hva er det da som gjør at noen interesseringer lykkes
og de aktuelle aktørene faktisk blir innrullert i nettverket?

Callon understreker at resultatet av det hele ikke er å definere noe etter ferdig
oppsatte roller og posisjoner:

“Innrulleringen verken impliserer eller utelukker ferdigetablerte rol
ler. Den er et innretning som definerer et sett av roller og tilskriver
dem til aktører som aksepterer dem.”

(Callon 2001, side 105)

Den eventuelle aksepten fra aktørene er et resultat av relasjonene mellom ak
tørene der og da, og er ikke grunnlagt i forhåndsdefinerte oppsett. Aktørene
kan i følge Callon innrulleres på forskjellige måter. Det kan enten være fys
isk vold (mot inntrengere), forførelser, forhandlinger eller betingelsesløs tilslut
ning. Graden av overbevisning kan dermed variere blant de aktørene som blir
innrullert, og dette kan påvirke stabiliteten i nettverket.

Mobilisering er det siste av de fire etappene i oversettelsen hos Michel Callon
(Callon 2001). Hvem er det som taler i hvem sitt navn? Og hvem representerer
hvem? I mobiliseringen av allierte er spørsmålet om hvorvidt talspersonene er
representative. I nettverkene er det det som regel alltid noen aktører som blir
til talspersoner og uttaler seg på vegne av de andre. Spørsmålet er om resten av
massene vil følge de få individene som fungerte som deres talspersoner? Dette
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kommer først frem på slutten av prosessen, som et resultat av de forhandling
ene som har skjedd. Vellykkede nettverk med alignede interesser er skapt når
en tilstrekkelig mengde aktører har blitt innrullert, og disse aktørene er villige
til å bidra for å dra nettverket videre sammen.

2.4 Et spørsmål om makt

Aktørnettverk teoris syn på aktører tilsier at alle aktører er likestilte innenfor
nettverket. Så hva da med makt? Det er ofte forskjeller på aktører i samfunnet
slik at det ikke er mulig å si at alle aktører har like mye å si, at de er likestilte.
Dermed gir det, som beskrevet av Susan Leigh Star (Star 2001, side 132), “store
utfordringer å hevde at ethvert perspektiv er like viktig i en nettverksanalyse”.
Aktørnettverk teori ser på det som at aspekter som makt er noe som kommer
ut av handlingene til aktørene i nettverket der og da. Makt kommer med en
aktørs evne til å aligne andre aktører i sin retning. Star (Star 2001) beskriver
aspektet makt på følgende måte:

“Makt handler om hvem sin metafor som bringer verdener sammen
og holder dem sammen.”

(Star 2001, side 152)

Å finne frem til hvor makten er plassert, blir dermed en søken etter å få frem
hvem sin metafor det er som blir anvendt i nettverket. Gjennom at en aktørs
metafor blir brukt, vil denne aktøren inneha en posisjon som gir makt. Susan
Leigh Star tar også opp hvordan Bruno Latour, Michel Callon og andre som har
skrevet om maktnettverk mener at makten ligger i delegeringsprosessen og i
disiplineringsprosessen. Hun henviser så til Joan H. Fujimura, som sier:

“Jeg er, i motsetning til Latour, fremdeles sosiologisk interessert i
å forstå hvorfor og hvordan noen synspunkter seirer over andre
i konstruksjonen av teknologier og sannheter. Hvorfor og hvordan
noen menneskelige aktører går med på å følge andres vilje, og hvor
for og hvordan noen gjør motstand mot å la seg innrullere, nekter å
bli med på lasset... Jeg vil velge side, ta stilling. ”.

(Fujimura 1991 i Star 2001, side 127128)

Bakgrunnen for hvorfor noens metafor blir valgt og ikke andres kan også si noe
om relasjonene som eksisterer i nettverket. Hva er det som ligger bak det hele,
hva er det som skjer i prosessen som gjør at det til slutt er en metafor som står
igjen?
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2.5 Min tilnærming

Som beskrevet innledningsvis i denne oppgaven, har jeg vært nødt til å gjøre
innskrenkninger når det gjelder hvor stort område jeg kunne innhente data fra.
Det er også en utfordring å skulle beskrive alt av detaljer, slik aktørnettverk
teori legger opp til. Aktørnettverk teori har blitt kritisert for at det har for mye
fokus på detaljene, og ikke er oppmerksom nok på de større sosiale strukturene
som også påvirker det detaljerte bildet (Walsham 1997). Jeg har i denne oppga
ven prøvd å beskrive de detaljene som er nødvendige for analysen. Jeg beveger
meg også i de forskjellige lagene i nettverket, og skifter på den måten mellom
aktører.

Mye av diskusjonene som har eksistert rundt bruken av aktørnettverk teori
har gått på sidestillingen av menneskelige og ikkemenneskelige aktører. At
det ikke skilles mellom mennesker og andre objekter er en veldig forskjel
lig tankegang fra en grunntanke om at menneske er i en spesiell, høyerestilt
posisjon. Nettopp det at aktørnettverk teori sidestiller menneskelige og ikke
menneskelige aktører var en argument for å bruke aktørnettverk teori i den
ne oppgaven. I den situasjonen jeg vil studere, er det tydelig at Felles Stu
dentsystem, som studieadministrativt system, spiller en sentral rolle. Ved bruk
av aktørnettverk teori ønsket jeg å studere den rollen og den innflytelsen som
FS har i nettverket. Det at ikkemenneskelige aktører er sidestilt med menneske
lige aktører i analysen, vil gjøre det enklere å fokusere på systemets rolle på lik
linje med andre aktørers rolle. Viktigheten av andre ikkemenneskelige aktørers
rolle trer tydeligere frem.

Aspektet rundt makt har som tidligere nevnt vært både diskutert og uavklart i
aktørnettverk teori. Jeg har i denne framstillingen valgt å basere meg på inn
spillene fra Susan Leigh Star (Star 2001) for å få frem disse relasjonene på en
best mulig måte. I likhet med alt annet rundt aktørnettverk teori er det heller
ikke her, slik jeg ser det, et fasitsvar som gir en oppskrift og en løsning. Joan
H. Fujimuras (Fujimura 1991) tanker blir i oppgaven brukt for å se på motstand
som oppstår i nettverket.

Ved å ta for meg Michel Callons fire etapper i en oversetttelsesprosess har jeg
allerede signalisert at dette er den vinklingen av aktørnettverk teori som jeg
har valgt å benytte i oppgaven. Denne tilnærmingen gjør det mulig å ta for meg,
steg for steg, skrittene med hva som skjer i relasjonene mellom aktørene mens
oversettelsen skjer. Analysen som følger senere i oppgaven vil basere seg på de
begrepene som er presentert i dette kapittelet.

Som tidligere nevnt drøfter Antonio Cordella og Maha Shaikh (Cordella & Shaikh
2006) om hvorvidt aktørnettverk teori kun har blitt brukt som en fortolken
de brille innen forskning på informasjonssystemer. Ved å bare bruke aktør
nettverk teori som en brille, mener de at en forsker i stor grad vil bli preget av
den brillen som brukes for å samle inn data. Dermed blir aktørnettverk teori
en beskrivende metodologi. Forfatterne hevder videre at forskeren må tillate
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aktørene å snakke på egen hånd, og i minst mulig grad tillegge dem meninger.
På den måten blir interaksjonen mellom aktørene tydelig, og det er fra disse
relasjonene at virkeligheten oppstår.

I denne oppgaven har jeg gjort noe av det som Cordella og Shaikh (Cordella
& Shaikh 2006) beskriver, gjennom å bruke aktørnettverk teori til å analysere
prosessen som fører til en potensiell stabilisering av nettverket rundt FS og Kva
litetsreformen. Fokus er dermed ikke på effekter i et ferdigforhandlet system,
men på relasjonene og forholdene i nettverket som kan føre til stabilisering og
mulig blackboxing. Aktørnettverk teori er brukt som et analyseredskap for å se
på de dynamiske relasjonene i nettverket.





Kapittel 3

Metode

I begynnelsen av dette kapittelet blir kvalitative forskningsmetoder presentert i

korte trekk. Deretter beskrives metodene som er benyttet i oppgaven, henholdsvis

deltakende observasjon, tekstanalyse og samtaler med aktører. Hvordan samtal

ene ble gjort blir presentert, og aspektet med analysen av data blir beskrevet. Til

slutt følger en diskusjon om gyldighet og pålitelighet.

3.1 Innledning

Ved at mitt mål med denne oppgaven er å finne frem til, og se på, hvilke over
settelser og tolkninger aktører har av endringer i og rundt store datasystemer,
måtte jeg velge metoder som hadde fokus på aktørenes synspunkter og hand
linger. Det var også et mål å komme frem til hvorfor de involverte aktørene
relaterte til hverandre slik de gjorde. Jeg ville ikke måle forekomsten av noe,
men derimot å finne ut hva folk tenkte og vurderte rundt FS ved innføring
en av Kvalitetsreformen. For å komme frem til svar på problemstillingene som
beskrevet ovenfor, ble det valgt å benytte kvalitative forskningsmetoder som
deltakende observasjon, tekstanalyse og semistrukturerte intervjuer slik de er
beskrevet av blant annet David Silverman (Silverman 2001). Disse metodene ble
brukt for å samle inn data, den innsamlede informasjonen ble senere tolket og
analysert ved hjelp av aktørnettverk teori. Innfallsvinkelen som ble benyttet
for å kartlegge hvilket aktører som spilte inn og hvilke nettverk som eksister
te mellom dem, var etter mønster av Michel Callons (Callon 2001) artikkel om
oversettelsens sosiologi1 og kamskjell.

1Begrepet ble senere til aktørnettverk teori.
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3.2 Kvalitative forskningsmetoder

Et generelt skille i valg av forskningsmetode har tradisjonelt sett gått mellom
kvalitative og kvantitative metoder. Disse er ikke nødvendigvis motstridende,
men fordi de har forskjellig fokus vil de også gi forskjellig informasjon. Dette
gjør at det tidvis også kan være ønskelig å kombinere kvalitative og kvantitative
metoder, såkalte “mixed methods” (Creswell 2003). Den delen av informatikk
som ser på menneskemaskin interaksjon og organisasjonsmessige implikasjo
ner, slik som det også fokuseres på i denne oppgaven, har kommet mer og mer
frem i løpet av de siste 20 årene. Michael Myers (Myers & Avison 2002) tar opp
dette, og peker på at dette har medført en større bruk av også kvalitative meto
der.

Kvalitative forskningsmetoder defineres ved at det arbeidet som gjøres fore
går ute i den verdenen som skal studeres (Denzin & Lincoln 2005). Kvalitativ
forskning bruker flere metoder som er interaktive og rettet mot mennesker
(Creswell 2003). David Silverman (Silverman 2001) skriver at valget av forsk
ningsmetode skal avhenge av hva du har til hensikt å finne ut av. Det er altså
målet for hva som skal oppnås som bestemmer metoden. Det vil aldri være kun
en teori som kan gi det beste bildet av en situasjon (Walsham 1997), så dermed
må den metoden som er mest relevant å bruke i den aktuelle sammenhengen
velges. Kvalitative forskningsmetoder skiller seg fra kvantitative forskningsme
toder gjennom hvilken bakenforliggende tilnærming man har ved innsamling av
data, og på hvilken måte man bruker ulike metoder for å samle inn dataene på.
Kvalitativ forskning gjør bruk av kvalitative data for å finne ut av og forstå so
siale fenomener. En type kvalitativ forskningsmetode er case studier. Robert Yin
(Yin 1994, side 13) beskriver intensjonen med case studier på følgende måte:

“A case study is an empirical inquiry that:

• investigates a contemporary phenomenon within its reallife con
text, especially when

• the boundaries between phenomenon and context are not clear
ly evident.”

De argumentene som fremlegges i beskrivelsen fra Yin ovenfor, ligger også til
grunn for mine valg av metoder; deltakende observasjon, tekstanalyse og sam
taler med involverte aktører. Robert Stake (Stake 2005) kommenterer at en case
studie ikke er et metodologisk valg, men et valg av hva som er ønskelig å stude
re.
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3.3 Tilnærming til FS: deltakende observasjon og tekstanalyse

3.3.1 Observasjon hos utviklere

Deltakende observasjon bygger på en tankerekke om at man, for å få en rikt
igst mulig oppfatning av hva det er som skjer, må gå ut i felten og observere
gjennom selv å delta i situasjonene, i stedet for kun å observere på avstand.
Metoden er noe knyttet opp mot både antropologi og etnografi gjennom sin tro
på direkte studier av mennesker. David Silverman (Silverman 2001) beskriver
dessuten hvordan deltakende observasjon kan være noe mer enn en metode,
gjennom at man ikke kan studere samfunnet uten å selv være en del av det,
se også (Denzin & Lincoln 2005). Fokus ved deltakende observasjon må være
på hva det er man vil se på, hvilke etiske aspekter som kan være involvert og
hvilket metodevalg som tas.

FS er et stort og omfattende system som det krever mye tid på å sette seg inn i
for å få nok kunnskap. Min første introduksjon til FS kom gjennom samtale med
prosjektleder for systemet, Andora Sjøgren. Gjennom sitt arbeid med systemet
helt fra starten av utviklingen, innehar hun omfattende og detaljert informasjon
om FS som var nyttig for meg både i startfasen og senere. En annen kilde var
USITs nettsider der utviklerne publiserer mye informasjon om FS2.

Prosjektleder for FS gav meg mulighet til å jobbe hos USIT i perioden juni  au
gust 2005. Intensjonen fra USIT sin side var at jeg på den måten kunne lære
mer om systemet og få en bedre forståelse av det. Den deltakende observasjon
en gjorde det mulig å bli kjent med utviklerne og på den måten få mye verdifull
informasjon om og innsikt i både selve systemet og dets rolle i forhold til andre
aktører rundt. Det er ikke mulig å bli fullbefaren med FS i løpet av en periode
på to måneder. Likevel var det lærerikt å kunne prøve systemet selv, og å jobbe
med dokumentasjonen til enkelte av modulene3. I tillegg fikk jeg muligheten til
å delta på møte i en av underarbeidsgruppene. Jeg jobbet ikke primært med
masteroppgaven da jeg var hos USIT, men alt jeg lærte om systemet førte til at
jeg fikk et mye mer utfyllende bilde av FS. Grunnlaget mitt for å skrive oppgav
en ble mer solid, og jeg fikk en større forståelse for kompleksiteten i systemet
og dets forhold til andre aktører.

3.3.2 Analyse av dokumenter

Å analysere tekst er ingen ensidig ting. Både innholdet i teksten og på hvilken
måte den er samlet inn kan influere hvordan teksten håndteres, og hva man
vil få ut av tekstanalysen. Tekst vil ikke nødvendigvis, selv om det virker mer
permanent enn for eksempel tale, gi et objektivt bilde av det som studeres.

2http://www.fs.usit.uio.no
3For detaljer om oppbygging av og innhold i FS, se kapittel 5 på side 37
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Det finnes omfattende dokumentasjon om FS, blant annet mye detaljert infor
masjon om de forskjellige modulene i brukerhåndbøkene4. Jeg fikk i tillegg til
gang til mange andre dokumenter som referater fra arbeidsgrupper, og notater
skrevet underveis om blant annet omstrukturering av systemet5. For hver nye
versjon av FS som blir lansert, blir det også skrevet et endringsdokument som
beskriver endringene som har skjedd med systemet siden forrige versjon. Man
ge av dokumentene ble kun lest for å få oversikt over systemet, andre, da særlig
endringsdokumentene, dannet grunnlag for å spore endringer og utvikling som
hadde skjedd. Disse dokumentene ble analysert nøyere enn de andre, blant an
net gjennom en enkel form for koding av dataene. Overordnede endringer ble
systematisert og satt i sammenheng med hverandre for å se hvordan endringene
hadde utviklet seg.

3.4 Samtaler med aktører

David Silverman (Silverman 2001) foreslår noen retningslinjer som kan være
nyttige i forbindelse med bruk av intervjuer som metode. Det første temaet er
om hvilken status man gir dataene. Hva er det som kommer ut av samtalen
med den som blir intervjuet? Han anbefaler også å vurdere om den analytiske
posisjon man inntar ved bruk av intervjuer passer til den praktiske fokusen man
har, og om hvorvidt intervjudata virkelig vil hjelpe for å se på forskningstemaet
som er valgt. I denne sammenhengen skulle jeg se på hva som hadde skjedd
tidligere, noe som gjorde at jeg var avhengig av å få gjenfortalt inntrykk og
opplevelser fra aktører som var tilstede da. Retroperspektivet gjør det vanskelig
å benytte blant annet observasjon til akkurat denne delen av datainnsamlingen,
jeg har derfor valgt å benytte intervjuer.

3.4.1 Utvelgelse av intervjuobjekter

Det var et mål å finne mer ut av hva brukerne av systemet synes om hele pro
sessen rundt FS i relasjon til innføringen av Kvalitetsreformen, og å forstå FS
bedre. Derfor valgte jeg å intervjue enkelte brukere, utviklere hos USIT og en
ansatt i Kunnskapsdepartementet. Tanken bak dette var at jeg gjennom semist
rukturerte intervjuer ville få ut mye informasjon om hva de tenkte og synes om
prosessen. Målet var både å få svar på mine egne spørsmål, og å finne frem til
eventuelle andre ting som de som ble intervjuet mente om prosessen som ikke
tidligere var kommet frem.

Utviklingsgruppen som har jobbet med FS, har i stor grad bestått av de sam
me menneskene hele tiden. Utskiftningen av utviklerne har vært veldig lav. Det

4Dette er dokumenter som beskriver alt innholdet i alle bilder, rapporter og rutiner i FS.
5Disse interne dokumentene til FSgruppen hos USIT er ikke tatt med i referanseoversikten

i denne oppgaven.
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gjorde det mulig for meg å få snakke med utviklerne som deltok i utviklingen
av systemet fra starten av, og som fremdeles er aktive i utviklingsprosessen.

Brukerne av FS rundt på institusjonene er mange, og de er forskjellige. Enkelte
bruker FS mange ganger om dagen til å legge inn mye ulik informasjon, andre
bruker systemet kun som oppslagsverk6. Et sentralt skille som kan brukes til
å dele brukerne i to grupper, er å se på hvem av dem som har direkte kontakt
med utviklerne av FS og hvem som ikke har det. Betegnelsene og organiserin
gen er litt forskjellig på de forskjellige institusjonene, men på hver institusjon
er den en relativt liten gruppe av brukere som sitter på toppen i organisasjonen
studieadministrativt sett. Disse har ansvaret for bruken av FS ved hele institu
sjonen. Jeg valgte å kun intervjue brukere i denne gruppen, superbrukere, som
altså har en direkte relasjon til utviklerne av FS7. Valget om å bare snakke med
superbrukere var motivert utifra at innspill fra de andre brukerne ved institu
sjonene som skal få innvirkning på systemet må gjennom dem. Superbrukerne
som var aktuelle å intervjue har alle sittet i noen av USITs underarbeidsgrupper
for arbeidet med FS, og hadde alle sammen jobbet med FS siden systemet ble
innført ved deres institusjon. Det var en forutsetning at jeg måtte få tak i su
perbrukere som var aktive da Kvalitetsreformen ble innført i 2003, og helst i en
periode før og etter. Dette ble oppfylt gjennom at det også blant superbrukerne
hadde vært liten utskiftning, og alle jeg intervjuet hadde jobbet med FS i lengre
tid.

Jeg intervjuet til sammen fire superbrukere, ansatt ved fire forskjellige institu
sjoner: UiO, NTNU, HiO og UMB. Ettersom UMB ved innføringen av Kvalitetsre
formen var en høgskole (NLH) medførte dette en jevn fordeling mellom univer
siteter og høgskoler. Utvalget var motivert av forslag fra prosjektleder for FS
og tilgjengelighet. Ved å velge å holde meg på superbrukernivå og intervjue ved
flere institusjoner i stedet for ved flere steder på samme institusjon, strakk jeg
meg horisontalt i stedet for vertikalt i brukermassen. Spørsmålet om hvorvidt
forskjellen i bruk kan være like stor mellom to fakulteter på samme institusjon
som mellom brukere på to institusjoner ble stilt, men jeg vurderte at å strekke
seg ut horisontalt til flere institusjoner kom til å gi et mer komplett bilde av
endringene rundt systemet.

Totalt intervjuet jeg to av utviklerne hos USIT. Jeg valgte her prosjektleder, og
en av de mest erfarne utviklerne som har vært med i utviklingen av FS helt
fra starten av systemet. Tanken bak valget av de mest erfarne utviklerne var
at de med sin erfaring og innsikt ville kunne gi et helhetlig bilde av prosessen
slik de hadde sett den. Intervjuet med en underdirektør som hadde jobbet i
Kunnskapsdepartementet under innføringen av Kvalitetsreformen ble ordnet
gjennom kontakt med departementet via epost. Etter ønske oversendte jeg min
liste med spørsmål, slik at den ansatte som ble intervjuet hadde spørsmålene
på forhånd.

6Beskrivelse gitt av superbruker B i samtale.
7I denne oppgaven er det kun disse brukerne som er definert som superbrukere, selv om

begrepet også blir brukt om blant annet toppbrukerne på et fakultet etc.
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3.4.2 Gjennomføring av intervjuene

Fordelen med intervjuer i forhold til metoder der de involverte aktørene skal
skrive ned hva de tenker og mener, er muligheten til å stille oppfølgingsspørs
mål. Det er også mulig å utdype hva man mener hvis dette ikke kommer klart
frem, og man kan se hvordan intervjuobjektet responderer på de forskjellige
temaene som kommer opp (Hove & Anda 2005). Jeg intervjuet superbrukerne
og representanten for departementet i perioden oktober/november 2005. Inter
vjuene varte i en til to timer. Samtalene ble tatt opp på diktafon, de intervjuede
hadde på forhånd gitt sitt samtykke til at dette var i orden. Jeg valgte å ikke
transkribere intervjuene nøyaktig i etterkant, men brukte dem til å få skrevet
utfyllende setninger rundt notatene jeg hadde gjort underveis. Det ble her gjort
visse tilpasninger av språket fra talespråk til skriftspråk.

Målet med intervjuene med brukerne var å prøve å få dannet et bilde av deres
syn på prosessen rundt innføringen av Kvalitetsreformen, da spesielt med tan
ke på FS sin rolle i det hele. Ettersom jeg anvendte semistrukturerte intervjuer,
laget jeg på forhånd en plan for intervjuene8 med temaene som det var øns
kelig at de som ble intervjuet snakket rundt. Disse temaene ble så formet som
spørsmål. Intensjonen var også at de som ble intervjuet skulle få sagt det de
ville og tenkte rundt temaet. Spørsmålene var relativt generelle, og utformet
slik at de som ble intervjuet skulle snakke mye og beskrive situasjonen slik de
så den. Hvilke tema som ble tatt i samtalen varierte med hva de forskjellige
superbrukerne hadde fokus på.

Gjennom å gjøre et intervju i departementet var målet å få fanget opp også de
partementets syn på innføringsprosessen, og få klarlagt i noe større grad hvor
dan ting speilet seg fra deres ståsted. Kvalitetsreformen ble initiert og igangsatt
av departementet, så hva de tenkte om prosessen var en viktig faktor i nettver
ket. Spørsmålene jeg stilte der var også relativt vidt utformet, med lite fokus på
detaljer. Gjennom samtalene med utviklerne prøvde jeg å få mest mulig infor
masjon om hva de hadde tenkt rundt prosessen med å få Kvalitetsreformens
endringer samstemt med FS. Jeg ønsket også å få dem til å beskrive hvordan
avgjørelser tas, og hvilket forhold det var mellom de forskjellige aktørene som
var involvert, sett fra deres side.

3.4.3 Refleksjoner rundt intervjuene

Intervjuene ble foretatt over en periode på ca 2 måneder. Jeg hadde dermed en
prosess underveis der jeg hadde tid til å analysere hvordan et intervju fungerte
før jeg hadde neste intervju. Det var bevisst fra min side at jeg ønsket å endre
spørsmålene til superbrukerne minimalt underveis. Ved å ha stilt noenlunde de
samme spørsmålene til alle fire, ville det være mye enklere for meg i etterkant
å sammenlikne informasjonen de kom med som svar på spørsmålene. Noen

8Se vedlegg A: Tema for intervjuer.
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småjusteringer var det likevel, eksempelvis brakte den første superbrukeren
opp et tema som jeg brakte med meg videre og spurte de andre superbrukerne
om.

I intervjusituasjonen var jeg bevisst på at jeg i størst mulig grad ville la de som
ble intervjuet få styre samtalen innenfor rammen av spørsmålene. Samtidig var
det et behov for å skape tillit og en “trygg” situasjon, som Siw E. Hove og Bente
Anda (Hove & Anda 2005) beskriver, slik at de som ble intervjuet fikk sagt mest
mulig. Underveis stilte jeg oppfølgingsspørsmål der jeg følte det trengtes. Disse
tilleggsspørsmålene ble ikke alltid stilt med en gang, men tidvis skrevet ned for
å komme tilbake til dem senere i intervjuet. Denne framgangsmåten ble valgt
for ikke å avbryte den som ble intervjuet.

Ved å spille inn intervjuene underveis erfarte jeg at jeg kunne være mye mer
tilstede i intervjusituasjonen, fordi jeg slapp å notere. Dette beskrives også i
(Hove & Anda 2005). Dermed ble det økt fokus på hva den som ble intervjuet sa
og signaliserte hele tiden underveis. Muligheten til å ha hele fokus på samtalen
og minimalt på notatblokken gjorde at det ble enklere å skape en naturlig flyt
i situasjonen. En utfordring etter å ha gjort intervjuene med brukerne var at
de på samme spørsmål kunne snakke om vidt forskjellige ting som beskrevet
tidligere. Det var tydelig at hvordan organiseringen og miljøet på de forskjelli
ge institusjonene er bygget opp har mye å si for vinklingen og innstillingen de
har til FS og Kvalitetsreformen. Intervjuene gav med andre ord innblikk i veldig
forskjellige organisasjonskulturer. Dette ligger dog utenfor denne oppgavens
hensikt. Intervjuet i departementet var nyttig gjennom at det gjennom en tal
sperson gav departementets syn på forholdet mellom de forskjellige involverte
partene, og hvordan departementet så på sin egen rolle i nettverket.

3.5 Analyse av data

Gjennom den deltakende observasjonen og tekstanalysen samlet jeg sammen
en rekke notater om de forskjellige aspektene ved FS og nettverket rundt sett
utifra aktørnettverk teori. Tekstanalysen ble gjort parallelt med og etter den
deltakende observasjonen, notater og delanalyser ble så gjort i flere omganger.
Det var relasjonene mellom aktørene som var i fokus både ved innsamling av
data, men spesielt ved analysen av dataene.

Utskriftene fra intervjuene jeg gjorde med utviklere, superbrukere og en ansatt
i Departementet ble gjennomgått utifra aktørnettverk teori med basis i Michel
Callons begreper som beskrevet i kapittel 2. Dette gjelder spesielt de fire etap
pene i oversettelsesprosesser; problematisering, interessering, innrullering og
mobilisering. Disse begrepene ble merkelapper som jeg prøvde å feste fast til
de ulike delene av det de som ble intervjuet hadde sagt. Dette ble gjort ved
gjennomlesing av utskriftene fra intervjuene i flere runder. Informasjonen som
kom ut av dette ble så senere systematisert og gruppert begrepsvis, og dannet
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på den måten utgangspunktet for analysen som så ble gjort av dataene. Sitater
som beskrev enkelte fenomener på en god måte ble plukket ut. I arbeidet med
analysen gav jeg hver enkelt av superbrukerne (i tilfeldig rekkefølge) en bokstav
for å kjenne dem igjen. De er dermed gjengitt i oppgaven som superbruker A, B,
C og D. Utviklerne er ikke nærmere definert, og blir bare omtalt som utviklere.
Det samme gjelder personen som ble intervjuet i departementet.

3.6 Gyldighet og pålitelighet

Callon (Callon 2001) beskriver virkeligheten som en prosess. Den står ikke stil
le, men beveger seg stadig til nye faser. Å skulle beskrive en situasjon eller et
nettverk vil dermed alltid være å beskrive øyeblikksbilder, det vil være vanske
lig å fange opp alle endringene som skjer. Med bruk av aktørnettverk teori er
utgangspunktet at virkeligheten konstrueres i samspillet som skjer mellom ak
tører (Law & Hassard 1999). Å skulle beskrive “fakta” i en oppgave som denne
er et utopisk prosjekt, det er simpelthen ikke mulig. Fakta finnes rett og slett
ikke, dermed blir å skulle tilstrebe seg objektivitet i analysen et vanskelig pro
sjekt. Alle observasjoner og beskrivelser som gjøres har grunnlag i en subjektiv
fortolkning av situasjonen. Det er ingen studier som ikke har utgangspunkt i
en eller annen bakenforliggende konseptuell struktur (Creswell 2003), selv om
ønsket er å i størst mulig grad la aktørene tale selv (Cordella & Shaikh 2006).

Norman K. Denzin og Yvonna S. Lincoln (Denzin & Lincoln 2005) beskriver en
forsker som en “bricoleur”. Begrepet er fransk, og kan i denne sammenhengen
best oversettes som en som setter sammen ulike deler til en helhet9. Ved å si at
forskeren produserer en “bricolage” signaliseres det bevegelige med prosessen,
og at forskeren skaper sitt bilde gjennom å benytte forskjellige verktøy til å
sammenstille den informasjonen som finnes. Denzin og Lincoln skriver at:

“The researcherasinterpretivebricoleur is always, already in the ma
terial world of values and empirical experience. This world is con
fronted and constituted through the lens that the scholar’s paradigm
or interpretive perspective provides.”

(Denzin & Lincoln 2005, side 375)

Med et naturvitenskapelig tankesett kan verden bestå av deler som skal settes
sammen til en nøyaktig helhet. Dette fungerer ikke i samspill med tankemåten
i aktørnettverk teori. Tolkningen her må heller bli at prosessen som skjer med
undersøkelser og analyse er et samspill og en hermeneutisk sirkel. Det finnes
ikke en undersøkelse som er fri for oppfatninger. Dette gjør at min person og

9Direkte oversatt betyr uttrykket en “gjørdetselvtype”, en som utfører reparasjonsarbeid,
setter noe sammen. Bricoler (vb) betyr å gjøre småreparasjoner, å “mekke”.
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mine oppfatninger spiller inn i beskrivelsene. Det er jeg som har satt grensene
for det nettverket som er studert, disse grensene finnes ikke naturlig (Cordella
& Shaikh 2006). Det er jeg som har observert og intervjuet, for deretter å trekke
slutninger av hva jeg har sett og hørt. Teorien og bakgrunnen for oppgaven,
i dette tilfelle spesielt aktørnettverk teori, farger hva jeg har lagt merke til i
min studie selv med et ønske om å være mest mulig nøytral i datainnsamlingen.
Slikt sett har jeg gått over til å benytte aktørnettverk teori som min ramme,
min bakgrunn som jeg bygger på (Creswell 2003). Sett fra den vinkelen beskri
ver altså Antonio Cordella og Maha Shaikh (Cordella & Shaikh 2006) bruken av
aktørnettverk teori som en deskriptiv metodologi.

Å oppnå gyldighet og pålitelighet i prosessen er et mål for all forskning. Det er
alltid viktig å stille spørsmålstegn ved om de funnene som blir gjort er gode nok
til at de kan brukes til å basere videre arbeid på (Denzin & Lincoln 2005). Med
bruk av begreper fra aktørnettverk teori kan det hele beskrives som en overtal
elsesprosess, der målet er å presentere og begrunne et prosjekt på en slik måte
at leseren blir enig i om at det som er gjort både er gyldig og pålitelig. Ved å
benytte både dokumentanalyse, semistrukturerte intervjuer og deltakende ob
servasjon oppnås en triangulering. Dette gir heller ikke en objektiv sannhet,
Denzin og Lincoln (Denzin & Lincoln 2005) påpeker at triangulering ikke er et
redskap eller en strategi for å oppnå gyldighet, men et alternativ til gyldighet.
Ved å innhente informasjon fra forskjellige kilder kan det totale informasjons
bildet bli mer utfyllende. Trianguleringen hjelper da til med å klargjøre mening
ved at saken sees på fra flere forskjellige ståsteder. Virkeligheten er kompleks.
Bruken av forskjellige metoder vil også kunne forhindre misforståelser og mis
visende tolkninger av situasjonene som beskrives, ved å sørge for at mer enn en
person beskriver relasjonene i nettverket. Målet er at den samlede forståelsen
av hvorfor ting henger sammen slik de gjør skal bli best mulig.

Underveis i prosessen hadde jeg et ønske om å prøve å ha fokus på pålitelighe
ten til arbeidet. Et av redskapene jeg da brukte var å stadig stille meg spørsmål
om hva det var jeg ikke så i en gitt sammenheng eller situasjon. Ved å fokusere
på hva det var som ikke var i fokus, ønsket jeg å bevisstgjøre meg selv på mitt
eget ståsted oppi det hele. Susan Leigh Star (Star 2001) tar opp aspektet med
makt, men også viktigheten av å ha fokus på det usynlige arbeidet, det arbeidet
som skjer som ikke er synlig ved første øyekast. Å ha fokus på dette også kan gi
verdifull informasjon om hvordan relasjonene “virkelig” er i det nettverket som
studeres.





Kapittel 4

Kvalitetsreformen

Dette kapittelet vil starte med å beskrive hovedtrekkene ved Kvalitetsreformen.

Deretter blir de ulike sidene av Kvalitetsreformen beskrevet mer i detalj. Noen

inntrykk om reformens utstrekning og omfang blir diskutert, før kapittelet av

sluttes med tanker rundt konsekvensene av omlegging og strukturering.

4.1 Hovedtrekk ved Kvalitetsreformen

Kvalitetsreformen som ble innført ved høyere utdanningsinstitusjoner i Nor
ge høsten 2003 var en vidtrekkende og omfattende reform. Reformen omfattet
både statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. Det var mange endrin
ger som skjedde. Det ble lagt om til en ny gradsstruktur, og en ny oppbygging
av studiene med mer tilrettelagte studieløp og en bedre utnyttelse av studieår
et. Det skulle være et mer forpliktende forhold mellom student og studiested,
med en bedre oppfølging av studenten blant annet gjennom nye vurderings og
evalueringsformer. Dessuten medførte reformen en omlegging av studiefinan
sieringen både for studenter og institusjoner, progresjon skulle nå belønnes i
større grad enn tidligere. Rokkansenteret, UiB, og NIFU STEP evaluerer reform
en. Evalueringsarbeidet startet opp i 2003, og vil være avsluttet ved årsskiftet
2006/20071.

4.1.1 Årsak og bakgrunn

Årsakene til Kvalitetsreformen var flere. En av hovedårsakene var å innføre in
ternasjonale avtaler på området utdanning, da spesielt Boulognaprosessen2. Vi

1Første delrapport av evalueringen fra NIFU STEP kom i februar 2006 (Michelsen &
Aamodt 2006). Rapporten bygger på data fra undersøkelser blant de vitenskapelige ansatte, og
er dermed hovedsakelig basert på deres synspunkter på og vurderinger av Kvalitetsreformen.

2Mer informasjon om prosessen finnes på http://www.kvalitetsreformen.dep.no
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sjonen for denne prosessen som startet i 1999 er å ha et felles europeisk område
for utdanning innen 2010. For å få til dette var det nødvendig med en samkjør
ing og tilpasning av høyere utdanning i de forskjellige landene. Prosessen hadde
ti satsningsområder, og inneholdt blant annet et mål om å innføre et sammen
lignbart gradssystem med to hovednivåer. Dette ville gjøre det mulig å oppnå
målet om økt mobilitet for studenter og ansatte i høyere utdanning. Bedre kvali
tetssikring og økt institusjonssamarbeid var også en del av Boulognaprosessens
satsningsområder.

Den andre hovedårsaken som satte i gang Kvalitetsreformen var et nasjonalt
behov for å heve kvaliteten på studiene i høyere utdanning i Norge. Bakgrunns
materialet som lå til grunn3 viste at kvaliteten på utdanning og forskning kunne
bli bedre, og at intensiteten på utdanningen burde økes. Enkelte mente også at
studiene slik de var hadde en struktur som ikke stemte overens med arbeids
markedets behov4. Gjennom Kvalitetsreformen ville det være mulig å få oppfylt
ønsket om en mer samlet planlegging og organisering av utdanningene også på
nasjonalt nivå.

Stortingsmelding nr 27 20002001 (Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
2001) var selve grunnlaget for Kvalitetsreformen. Den bar tittelen “Gjør din plikt
 Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning”. Stortingsmeldingen skis
serer målene og linjene i prosessen på et overordnet nivå. Dette var en bevisst
tanke som var i samsvar med vurderingene i reformen om økt frihet til insti
tusjonene. Stortingsmeldingen var et rammeverk som senere skulle tolkes av
institusjonene og FS.

I stortingsmeldingen nevnes flere ulike drivkrefter for Kvalitetsreformen. Dette
var blant annet en økt etterspørsel etter utdanning og kunnskap, endringer i
studentgruppene, teknologisk utvikling og en globalisering som gir rom for økt
internasjonalisering. Krefter som virket i resten av samfunnet påvirket også
utdanningssektoren.

4.1.2 Mål og virkemidler

Hensikten med Kvalitetsreformen settes opp i to hovedpunkter i stortingsmel
ding nr 27 (Kirke, utdannings og forskningsdepartementet 2001). Hovedfokus
var å få studenter som lykkes, og kvalitet i forskning. For å få til dette ble en
god del virkemidler satt opp, se figur 4.1 på neste side. Studentene skulle i
større grad lykkes blant annet gjennom endret studieinnhold og struktur. Inn
holdet i studiene skulle reformeres, og en ny gradsstruktur skulle innføres. I
tillegg skulle det bli en bedre og enklere studiefinansiering, og institusjonene
skulle få en større faglig frihet. Institusjonene ble i større grad enn tidligere

3Dette materialet kom blant annet gjennom rapporter fra FS. Se også innstillingene
fra Aamodtutvalget (Aamodtutvalget 1999) og Mjøsutvalget (Mjøsutvalget 1999a, Mjøs
utvalget 1999b, Mjøsutvalget 2000).

4Informasjon gitt fra ansatt i departementet i samtale.
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Figur 4.1: Virkemidler i Kvalitetsreformen. (St.meld nr 27 20002001)

fristilte fra departementet. De fikk økt ansvar, og større frihet på blant annet
personalområdet. I tillegg fikk også institusjonene et nytt finansieringssystem,
og også større økonomiske fullmakter. Større faglig frihet og større muligheter
for institusjonsprofilering var også blant virkemidlene. Samlet sett skulle dette
gi kvalitet i forskningen ved institusjonene, i tillegg til at studentene altså skulle
lykkes bedre i sine studier.

4.2 Kvalitetsreformen  mange forskjellige reformer

Det blir tydelig av figur 4.1 at Kvalitetsreformen førte til store endringer på
mange forskjellige områder for høyere utdanning. På basis av hvilke konsek
venser Kvalitetsreformen hadde, er det mulig å dele den opp og si at den besto
av mange ulike typer reformer:

• Strukturreform

• Innholdsreform

• Finansieringsreform for studenter og institusjoner

• Rettighetsreform

• Kvalitetssikringsreform

• Studiemiljøreform

• Styringsreform
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Denne inndelingen (Bergsager & Sjøgren 2003) er her brukt for å presentere
innholdet i Kvalitetsreformen.

4.2.1 Strukturreform

Som en følge av Boulognaprosessen var innføringen av en ny gradsstruktur en
sentral del av Kvalitetsreformen. Dette var hoveddelen av Kvalitetsreformens
rolle som strukturreform. Det nye systemet definerte at laveregradsstudier skul
le gå over tre år og føre frem til en Bachelorgrad, mens høyeregradsstudier
skulle gå over to år og gi en Mastergrad. I tillegg ble en doktorgrad definert til
3 år. Dette erstattet tilsammen ca 90 forskjellige grader og yrkesutdanninger
som hadde eksistert i høyere utdanning. Noen studieløp ble lagt opp til femårig
master. Enkelte studier som medisin, psykologi og teologi ble kun noe endret,
totalt sett ble det likevel i høy grad en homogenisering av studiestrukturene i
høyere utdanning.

Homogeniseringen ble også forsterket gjennom at studentene i langt større grad
enn tidligere skulle opptas til faste studieprogrammer. Dette hadde store lik
hetstrekk ved det som tidligere hadde vært ordningen ved profesjonsstudier.
Disse endringene ble derfor størst ved de “frie fagene”5 på universitetene. Tidli
gere var det her mulig å velge forskjellige grunnfag relativt fritt og sette sammen
i en grad. En effekt av Kvalitetsreformen var at denne åpenheten ble borte.

Karaktersystemet ble endret ved at et nytt og enhetlig system ble innført, også
dette i tråd med Boulognaprosessen. Den nye skalaen gikk fra A som beste
karakter til E som dårligste ståkarakter og F for ikke bestått. Dette systemet
erstattet et større utvalg av forskjellige karakterskalaer, og forskjellig bruk av
de samme skalaene. Vektingsenheten ble også omgjort til studiepoeng for å
være sammenlignbart med utdanningsinstitusjoner i utlandet. Tre studiepoeng
tilsvarer et vekttall, slik at et fullt studieår er ekvivalent med 60 studiepoeng.
Både det nye karaktersystemet og innføringen av studiepoeng ble innført for å
ha samsvar med det europeiske ECTSsystemet6.

4.2.2 Innholdsreform

Ved at studiestrukturen ble lagt om og nye studieprogrammer skulle bygges
opp, ble det også åpnet opp for at innholdet i studiene både kunne og måtte
endres. Kvalitetsreformen førte dermed også til en innholdsreform for studiene.

Kvalitetsreformen som innholdsreform medførte endringer i det studentene
skulle lære, altså at det kom nytt innhold i fag. Det kom også endringer i me

5Det vil si spesielt HF og SVfakultetene.
6ECTSsystemet er laget for å beskrive arbeidsbelastning i studieprogrammer, slik at det er

mulig å sammenligne studier på tvers av landegrensene.
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toder for hvordan studentene skulle lære seg dette (dette sklir over mot struk
turreformen). Det kom nye rutiner og bestemmelser for hva et studium skulle
inneholde, og hvordan det skulle gjennomføres. I tillegg skulle det være bed
re oppfølging. Generelt ble det store omlegginger i retning av mer struktur og
fast opplegg, og faste krav til når ting skulle skje. Hovedfokus var på hvordan
studentene skulle lære seg innholdet i studiet sitt.

Utdanningsplaner var et sentralt punkt i Kvalitetsreformen. Hovedpoenget med
utdanningsplanene var at det skulle inngås en forpliktende avtale mellom stu
dent og lærested som skulle regulere forpliktelsene partene hadde til hverandre.
Utdanningsplanene skulle gjøre det mulig å følge opp studenten på en tettere og
bedre måte enn før, og institusjonene skulle samtidig få et redskap som gjorde
at de hadde bedre oversikt over studentene. Dermed skulle planlegging kunne
forenkles.

Det kom også endringer i evalueringsformene. Det var et uttalt mål med Kvali
tetsreformen å i mindre grad enn tidligere kun basere seg på sluttvurderinger i
form av enkeltstående avsluttende eksamener. Et av hovedpunktene i reformen
var bedre tilbakemelding til og oppfølging av den enkelte student. “Mappebe
grepet”7 ble innført, og i det lå det et signal om at antallet vurderingsformer
skulle utvides og at vurdering i større grad skje løpende underveis i studiene.
Et argument for dette var å få en økt kvalitet på studiene, i tillegg til en økt diffe
rensiering av vurderingsformene. Studieintensiteten skulle også fordeles jevnt
over hele semesteret, og det ble gitt et pålegg om at semesteret skulle bli lengre.

Kvalitetsreformen satte også et økt fokus på internasjonal utveksling. Det skulle
bli enklere for studenter å ta deler av studiet utenlands. Det ble dermed ønskelig
at studieprogrammene i større grad skulle legge til rette for utveksling under
veis i studiet. På samme måte var det ønskelig at flere utenlandske studenter
kom på utveksling til Norge. Studiene måtte dermed legges til rette for dette,
spesielt med hensyn til språk. For å sikre økt mobilitet ble Diploma Supplement
(DS) innført. Dette er et internasjonalt vitnemålstillegg som er laget for å gi en
utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen som studenten har oppnådd. Dette var
en del av Boulognaprosessen, og intensjonen var å gjøre utdanning på tvers av
landegrenser enklere.

4.2.3 Finansieringsreform for studenter og institusjoner

Kvalitetsreformen førte også til endringer i studiestøtten for studentene. An
delen av studielånet som var stipend økte noe, og reglene ble endret slik at
studielånet ikke ble omgjort til stipend før eksamen var bestått8 . I tillegg ble

7Det er vanskelig å komme med en entydig definisjon av begrepet, men det dreier seg om
en arbeidsmåte og en vurderingsform som gir en mer bredspektret vurdering enn tradisjonelle
eksamener.

8I undervisningsårene 200203 og 200304 ble studiestøtten gitt både som lån og stipend.
En del av stipendet ble utbetalt som lån, og ble omgjort etter bestått eksamen. Fra og med
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fribeløpet for hvor mye man kunne tjene ved siden av studiene endret, og om
gjort til et fast beløp per år i stedet for per måned. Endringen i studiefinansie
ringen, ved at lån kun ble gjort om til stipend ved bestått eksamen, førte til
at kostnaden eller risikoen for gjennomføring ble skjøvet over på studentene.
I tillegg ble utbetalingene mer strukturert ved at studentene gikk fra halvårlige
til månedlige utbetalinger. Dette var hovedtrekkene i finansieringsreformen for

studentene.

Endringen i studiefinansieringen for studentene førte til et nytt behov for rap
portering til Lånekassen. Mer enn tidligere var det viktig at dataene som ble
rapportert fra studieadministrasjonssystemene var korrekte, ved at de fikk en
direkte konsekvens ut til studentene. Lånekassen fikk direkte overført informa
sjon om studieprogresjon fra FS, og det var på grunnlag av denne informasjonen
at lån ble gjort om til stipend  eller ikke ble omgjort.

Kvalitetsreformen ble en finansieringsreform også for institusjonene. Ordninge
ne for hvordan institusjonene mottok støtte ble lagt om, slik at de i større grad
skulle belønnes for studieprogresjon og kvalitet. I Stortingsmeldingen skisseres
en løsning der resultatorienteringen i finansieringsmodellen skulle balanseres.
Dette skulle gjøres ved at finansiering bestod av tre deler: basisfinansiering av
institusjonene og en resultatbasert del inndelt i finansiering av forskning og
undervisning.

Dette førte til at det var nye rapporteringer som skulle til eksterne aktører som
departementet (via DBH) og andre. Effektivitetsundersøkelser ble mer sentrale
enn tidligere, fordi de spilte en rolle i finansieringen av institusjonene. Også
derfor ble det større fokus på at dataene om studieprogresjon i FS var riktig.

4.2.4 Rettighetsreform

Stortingsmelding nr 27 som lå til grunn for Kvalitetsreformen het “Gjør din
plikt, krev din rett”. Dette gjenspeiler tanken med Kvalitetsreformen om at det
skulle bli enklere for studenten å se hvilke rettigheter den enkelte hadde, men
også pliktene til studentene skulle tydeliggjøres. Kvalitetsreformen la opp til
nye evalueringsformer, med et mål om at studenten skulle få bedre veiledning
og tilbakemelding. Kvalitetsreformens rolle som rettighetsreform hang dermed
mye sammen med dens rolle som innholdsreformen slik den er beskrevet oven
for.

undervisningsåret 200405 ble all støtte utbetalt som lån, og en del av lånet ble omgjort til
stipend etter studieprogresjon i følge vilkår.
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4.2.5 Kvalitetssikringsreform

I forbindelse med innføringen av Kvalitetsreformen og Boulognaprosessen ble
et nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) opprettet9. NOKUT had
de som oppgave å akkreditere både institusjoner og studietilbud ved norske
høyere utdanningsinstitusjoner. Til arbeidsoppgaven lå det også å kontrollere
kvaliteten på studiene rundt ved institusjonene, og å følge opp at institusjonene
selv hadde gode rutiner og systemer for kvalitetssikring. I tillegg skulle NOKUT
godkjenne opprettelsen av enkelte andre studier og utenlandsk utdanning.

Både gjennom opprettelsen av NOKUT og de økte kravene til rapportering økte
fokuset på kvalitet; Kvalitetsreformen var en kvalitetssikringsreform. Kvalitet
skulle ikke bare være et kjennetegn ved studiene, den skulle også dokumenteres
og rapporteres i langt større grad enn tidligere.

4.2.6 Studiemiljøreform

Ved opprettelsen av studieprogram og faste studieløp var det meningen å gi fle
re studenter en økt “klassefølelse” ved at studentene fulgte hverandre gjennom
studiet. Gruppearbeid skulle også bli mer brukt som arbeidsmåte og evaluer
ingsform, og disse tingene, kombinert med at læringsmiljø skulle følges opp
bedre, gjorde at Kvalitetsreformen også var en studiemiljøreform. Økt bruk av
prosjektarbeid skulle gjøre at studentene i større grad måtte samarbeide med
medstudenter om oppgaver underveis. Kvalitetsreformen ønsket også å innføre
læringsmiljøutvalg10 ved de enkelte institusjonene for å forbedre det fysiske
læringsmiljøet.

4.2.7 Styringsreform

En annen del av Kvalitetsreformen var at institusjonene selv i større grad skulle
få lov til å bestemme sin egen organisering. Hensikten med dette var å gjøre
dem mer fleksible i forhold til endringer. Dette gjaldt blant annet etablering av
nye studietilbud. Endringene betød at innenfor rammene av en ny gradsstruk
tur sto lærestedene i stor grad fritt til å utvikle det faglige innholdet i studiene.
Unntaket var studier med nasjonale rammeplaner. Undervisnings og evaluer
ingsformer ble det fortsatt opp til institusjonene og fagmiljøene å fastlegge.
Kvalitetsreformen gav riktignok klare føringer, men departementet kunne ikke

9Med hjemmel i kapittel 2 i “Lov om universiteter og høgskoler” (LOV2005040115)
10Utvalget er i tråd med Lov om universiteter og høgskoler, § 43. Læringsmiljø. Målet med

utvalget er å sørge for at “læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske
arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse,
sikkerhet og velferd” (Lov om universiteter og høgskoler, § 43). Utvalgene består av like mange
studenter og tilsatte.
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lenger pålegge institusjonene bestemte løsninger. De avga mange av sine tidli
gere styringsvirkemidler, og dermed ble en effekt av reformen en omfattende
delegering til universiteter og høgskoler gjennom en styringsreform; institusjo
nene ble “satt fri.” Likevel styrte de ikke alt selv, noe som var tydelig blant annet
gjennom diskusjonen rundt normalfordeling av karakterer11.

4.3 Inntrykk om reformens utstrekning og omfang

Kvalitetsreformen var som beskrevet ovenfor omfattende, og hadde en vidtrek
kende utstrekning og omfang. Alle aktørene i utdanningssektoren, departemen
tet, institusjonene, de faglige og administrative tilsatte og selvfølgelig student
ene, ble merket av alle endringene som skulle skje. Utdanningssektoren og de
høyere utdanningsinstitusjonene er en sektor som er vant med endringer. De
forventer at det kommer en viss mengde endringer med ujevne mellomrom, og
dette preget også de som ble intervjuet sitt syn på Kvalitetsreformen. De super
brukerne jeg snakket med uttrykte ikke misnøye med at det ble gjennomført
en reform, men de uttrykte misnøye med enkelte av delene og måten de ble
gjennomført på.

Det er vanskelig å gjennomføre en reform som Kvalitetsreformen uten at noen
blir rammet. Studenter som måtte legge om studiet sitt på grunn av Kvalitets
reformen, såkalte “overgangsstudenter”, brukte ekstra ressurser på dette 12. De
tilsatte merket at alt det de jobbet med skulle legges om til en ny struktur, og at
dette var tidkrevende 13. Kvalitetsreformen var en “storrengjøring” av utdann
ingssektoren, og medførte dermed endringer for nesten alle tilknyttet sektoren.
Enkelte av institusjonene satte i gang prosjekter for å se på den omorganisering
en som Kvalitetsreformen medførte14. I tillegg var Kvalitetsreformen en prosess
med stor fallhøyde. Institusjonene måtte få til innføringen av Kvalitetsreform
en, hvis ikke kom det til å skape store problemer i utdanningssektoren på sikt.
Fordi Kvalitetsreformen var tett knyttet opp mot økt bruk av IKT, måtte stu
dentene knyttes tettere opp mot fellestjenestene innen IKT som institusjonene
disponerte. Alt dette tegner tilsammen et bilde av en stor og kompleks reform
som måtte innføres.

11Beskrivelsen av ECTS sier at ECTSskalaen rangerer studentene på en analytisk basis. Der
for er statistiske data om studentpresentasjoner en forutsetning for å bruke ECTSsystemet.
Karakterene blir fordelt blant studentene som har bestått i forhold til en normalfordelings
kurve (ECTS  European Credit Transfer and Accumulation System: Sist sjekket 04.04.2006).
Departementet påpeker likevel at “Dette betyr imidlertid ikke at det skal benyttes en statistisk
normalfordeling ved vurdering av studentenes prestasjoner i hvert enkelt emne eller fag, for
hvert enkelt semester.” (Utdannings og forskningsdepartementet 2002b)

12Se http://universitas.uio.no/?sak=3958 (Sist sjekket 24.04.2006)
13Se blant annet (Michelsen & Aamodt 2006)
14Se blant annet KOSTprosjektet ved UiO: http://www.admin.uio.no/prosjekter/kost
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4.4 Strukturering og omlegging: mer og mindre frihet

Inntrykkene fra det som skisseres i Stortingsmelding nr 27 20002001 er blant
annet at Kvalitetsreformen inneholder mange krav til utdanningsinstitusjone
ne. Dette gjelder spesielt om hva departementet mener at institusjonene må
gjøre og hvordan de må omstille seg for å være klare for fremtiden. Disse kra
vene som institusjonene må oppfylle greier de kun å gjennomføre ved bruk av
forskjellige hjelpemidler, hvorav FS står som et sentralt et. Uten å ha et funger
ende studieadministrativt system ville det vært vanskelig å innføre alle de nye
endringene som Kvalitetsreformen kom med.

Mangfold er et ord som går igjen i stortingsmelding nr 27. Det må være et stu
dietilbud som er mangfoldig nok til å dekke det mangfoldet av brukere som
man mener vil utvikle seg. Det må være mer mangfold for å tilfredsstille stu
dentene i fremtiden. Variasjon i utdanningen er også et stikkord, blant annet
når det gjelder undervisningsformer og vurderingsformer. Samtidig ønskes det
en innsnevring av mangfoldet av systemet rundt fagene. Dette gjelder blant an
net studietilbud og karakterskalaer, for å få til en standardisering i forbindelse
med Boulognaprosessen slik som tidligere nevnt. Stortingsmeldingen (Kirke,
utdannings og forskningsdepartementet 2001) inneholdt et ønske om å sam
kjøre ting i større grad, å dempe lokale variasjoner og å gjøre det enklere å
finne frem i tilbudene. Økningen i mangfold stiller krav til at FS, som det mest
brukte studieadministrative systemet, kan håndtere de forskjellige variantene.
Innsnevring av mangfoldet er også noe som kan påvirke FS, ved at det legger
mye føringer på hva som skal være tillatt i studiene som er representert i sys
temet. Hva institusjonene og studentene skal få lov til blir redefinert. Alt dette
tegner et bilde av et motsetningsforhold mellom mer og mindre frihet, mer og

mindre variasjon.

Under innføringen av Kvalitetsreformen var det veldig mye som skulle endres
på en gang. Kvalitetsreformen gav også utdanningsinstitusjonene en mulighet
til å gjøre andre omstruktureringer og justeringer ved siden av alle endringene
som var pålagte. Dermed ble det totalt sett mye store endringsprosesser som
skulle gjennomføres. Tidsrammen for Kvalitetsreformen var forholdsvis knapp,
faktisk så knapp at starttidspunktet for reformen ble forskjøvet et år15. Likevel
gav mange, spesielt ansatte, uttrykk for at arbeidspresset var for høyt 16. Det
var en utfordring å få de tilsatte og studentene til å ta til seg reformen, og ikke
bare oppleve å få den “tredd ned over hodet”. Dette ble vanskeligere grunnet
det høye arbeidspresset og de korte tidsfristene, spesielt for de administrativt
tilsatte. Mange av disse skulle i denne perioden enten begynne å bruke FS, eller
bruke systemet mer omfattende enn de hadde gjort tidligere.

Rammeverket for reformen gav relativt vide definisjoner. Dette førte til et behov

15Kvalitetsreformen skulle egentlig blitt innført høsten 2002, men starttidspunktet ble for
skjøvet til høsten 2003.

16Se http://universitas.uio.no/?sak=46901 (Sist sjekket 24.04.2006) og (Michelsen & Aamodt
2006)
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Figur 4.2: Nye begreper med Kvalitetsreformen

for defineringsarbeid. Hvordan skulle det hele konkretiseres? Mye tankearbeid
var påkrevd, og dette tok også tid. Totalt var det mange nye begreper som ble
innført, en stor utfordring å håndtere for de involverte aktørene. I figur 4.2 sam
menfattes Kvalitetsreformen gjennom å gi en oversikt over de mest sentrale av
disse nye begrepene som ble introdusert. Som en oppsummering kan man si ar
nye studieprogram ble utformet, med bokstavkarakterer og studiepoeng som
skulle tilpasse studiene i forhold til Boulognaprosessen. Hva studentene og ins
titusjonene hadde av retter og plikter til hverandre ble gjort tydeligere. Dette
ble synliggjort i utdanningsplaner som alle studenter skulle ha for sine studier.
Planene ble bygget opp av emnekombinasjoner, og mappeevaluering ble innført
som en ny evalueringsform. Og alt dette nye skulle rapporteres og dokumente
res grundigere enn tidligere, noe som satte økt fokus på datakvaliteten.



Kapittel 5

“Institusjonen” Felles
Studentsystem

I begynnelsen av dette kapittelet blir utviklingen av og historien om FS presen

tert. Deretter beskrives systemet generelt, og hvordan det er bygget opp. Sys

temets rolle ved institusjonene blir diskutert. Den andre delen av kapittelet tar

for seg endringer i og rundt FS som en følge av Kvalitetsreformen. Endringene

følges gjennom hvordan de påvirket de forskjellige delene av systemet, og også

nettverket rundt FS.

5.1 Utviklingen av og historien om FS

Felles Studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som er utviklet for
universiteter og høgskoler i Norge. Systemet ble utviklet av Universitetets senter
for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo. Utviklingen skjedde
ved seksjon for utvikling av administrative fellestjenester (SUAF). Arbeidet som
USIT har gjort omfatter hele utviklingsprosessen fra kravspesifikasjon, utvikl
ing, testing og dokumentasjon til leveranse og brukerstøtte.

Før FS ble utviklet hadde alle universitetene og høgskolene forskjellige systemer
som i varierende grad dekket de samme bruksområdene som FS. Det var også
flere forskjellige systemer som håndterte de forskjellige studieadministrative
aspektene. Da kravene om innrapportering til departementet ble strammet inn
i løpet av 1992, viste flere av de eksisterende systemene svakheter, og det ble
tydeligere at endringer måtte til. Sverre Spildo fra UiB tok initiativ til et samar
beid for å se på muligheten for å komme frem til et felles studentsystem for alle
universitetene. På et tidlig tidspunkt tenkte man seg både et lønns og personal
system, et studentsystem og et doktorgradssystem. Initiativet til utviklingen av
et nytt system medførte at Koordineringsutvalget for Program for Utvikling av
Universitetenes Driftsystemer ble dannet.
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I september 1993 ble forprosjektet formelt igangsatt av Koordineringsutvalg
et. Prosjektet ble kalt “Felles Studentsystem”. Prosjektet ble lagt til USIT1, hvor
målet var å lage en kravspesifikasjon for hva slags system som faktisk trengtes.
I tillegg skulle det estimeres hvor lang tid utviklingen av et slikt system ville
ta, og anslagsvis hvor mye det eventuelt ville koste. Forprosjektet varte frem til
juni 1994. Konklusjonen var at man ikke hadde lykkes med å finne et system
som ville passe inn med de forutsetninger som var lagt, og man måtte belage
seg på å utvikle et system selv. Kravspesifikasjonen til systemet ble sendt ut
på høring. De viktigste punktene det kom tilbakemelding på var aspekter an
gående fleksibiliteten til systemet, sikkerhet, kvalitetssikring og muligheten for
å få til lokale tilpasninger. Det var også fokus på at tidsfrister for utviklingen
måtte være realistiske og at de måtte holdes, og at planer for innføringen måtte
etableres.

Analysedelen av prosjektet var en videreføring av forprosjektet. Denne fasen
ble ledet av USIT. En datamodell ble formet gjennom bruk av NIAM2, og det
ble enighet om et felles studentbegrep. I denne prosessen ble også prosjekter
som ville grense opp mot FS trukket inn. Dette gjaldt blant andre Samordna
Opptak, SSB, NSD og Lånekassen. Departementet støttet utviklingsfasen med å
finansiere utviklingen av systemet. Systemet skulle være ferdig til oktober 1996,
og inkludere en kompetanseoppbygging ved de forskjellige institusjonene.

Hovedprosjektfasen var delt inn i 16 forskjellige aktiviteter som hver hadde si
ne definerte mål og tidsfrister. Systemet var delt opp i moduler som ble utviklet
hver for seg. Implementeringen av FS ved universitetene skjedde som planlagt
i 1996, bortsett fra ved NTNU der det var noe forsinkelser. Alle universitete
ne hadde systemet i bruk til opptaksarbeidet våren 1997. Perioden ble preget
av at ting ikke gikk helt på skinner og var en av de mest hektiske periodene i
utviklingen av FS. Mange av modulene var ikke blitt tilfredsstillende testet ved
institusjonene, og det ble brukt en del tid på blant annet retting av feil. En mer
utfyllende oversikt over systemutviklingsprosessen til FS finnes i en diplomopp
gave fra NTNU om FS (Lauritzen 1998).

I desember 1997 endte den utvidede prosjektperioden for FS, og en ny fase be
gynte. Man hadde lykkes i å utvikle og igangsette et system etter planen, og
arbeidet med FS endret seg fra utvikling til drift. I tillegg var det fokus på å
tilpasse systemet til bruken ved høgskolene. I 1998 ble prosjektene FS og FS
H3 slått sammen. Dette var det første driftsåret til FS, og systemet gikk over i
en annen fase. 1. mars 1999 ble FS opprettet som et samarbeidstiltak4 . Orga
niseringen av FS ble vurdert på nytt i 2001. Dette førte til en ny struktur med
nedsetting av en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver enkelt
av brukerinstitusjonene i tillegg til et sekretariat. Det var tidvis problematisk at

1Årsaken til dette var blant annet at UiO fremdeles hadde en ADBseksjon, og at USIT hadde
erfaring med bruk av Oracle og UNIX. (Lauritzen 1998)

2NIAM står for Natural language Information Analysis Method og er en metode for datamo
dellering.

3Felles Studentsystem for Høgskolene
4Dette tilsvarer et “§18organ” som forklares i avsnitt 5.2.2 på side 40.
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det tok så lang tid før brukerne tok i bruk enkelte av modulene i FS, dette gjaldt
særlig utdanningsmodulen og utvekslingsmodulen. Arbeidet med endringer i FS
relatert til Kvalitetsreformen begynte i 2002.

FS er ikke alene om å tilby studieadministrasjonssystemer til høgere utdann
ingsinstitusjoner. Gjennom reorganiseringen av det regionale høgskolesystemet
i 1994 ble mange distriktshøgskoler slått sammen til statlige høgskoler. De nye
enhetene måtet da velge et system, og i denne prosessen forsvant mange av de
mindre systemene. Slik det er nå er det kun MSTAS som er er reelt alternativ
for høgskolene. MSTAS er et kommersielt system som utvikles av IST (tidligere
ErgoEnet AS). BI bruker et eget amerikanskutviklet system, Banner.

5.2 Beskrivelse av systemet

5.2.1 Generelt

FS er et redskap for administrasjon av studier og studenter ved brukerinstitu
sjonene. Gjennom de forskjellige delene av systemet kan brukerne administrere
og organisere alle faser av studieadministrasjonen, fra opptak til undervisning
og eksamen. Systemet følger dermed studenten gjennom studielivet, fra start
til mål.

FS er et stort og omfattende system gjennom at det skal favne de aller fleste
aspekter ved studieadministrasjon. Systemet kan ved første inntrykk virke over
veldende, ved at det inneholder en imponerende stor mengde informasjon knyt
tet til studenter og studier. Totalt har systemet nesten 500 skjermbilder, hvorav
halvparten av disse er ’kodebilder’5. Det eksisterer ca 350 forskjellige rapporter
og rutiner for å oppdatere systemet. Datamodellen som danner basisen for hele
FS består av totalt 900 tabeller og 1100 hjelpetabeller. En rekke skranker sørger
for at dataene i de forskjellige tabellene er konsistente i forhold til hverandre,
i tillegg utfører triggere kontroller ved blant annet automatiske oppdateringer.
Databasen består av totalt 400.000 kodelinjer. FS er et klientserver system som
bruker Oracle som databaseplattform. Det kjører på Unixbaserte servere med
PCer eller terminalservere som klienter.

Det er flere komponenter knyttet sammen i og rundt FS. De forskjellige delene
blir beskrevet mer inngående i kapittel 5.2.3 på side 42. Selve kjernen er FS
databasen. Til denne er det knyttet en FSklient for brukerne. FS er også tilknyt
tet LIST6, som igjen har en LISTwebklient knyttet til seg. FS har også knytninger
mot Studentweb og Søknadsweb, som er systemets koblinger mot studentene.
Studentene bruker Studentweb i forbindelse med blant annet semesterregistre
ring og utdanningsplaner, og Søknadsweb ved et eventuelt lokalt opptak til en
institusjon.

5Kodemodulen i FS omfatter bare kodebilder (ingen rapporter) for de andre modulene.
6LIST er LedelsesInformasjonsSystemet (LIS) tilknyttet FS
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Figur 5.1: Oversikt over FS med tilknytninger til eksterne aktører.
Gjengitt med tillatelse fra USIT/FSgruppen.

FS har i tillegg, blant annet gjennom rapportering, relasjon til en rekke aktø
rer utenfor systemet, som vist i figur 5.1. De forskjellige delene av studiead
ministrasjon krever kontakt med andre systemer og institusjoner. Informasjon
om undervisning må utveksles blant annet med timeplanleggingssystem og e
læringssystemer. Data om studentenes progresjon skal rapporteres til blant
andre Lånekassen, SSB og DBH7. Satsingen på datavarehus er forholdsvis ny
og gjøres gjennom LIST.

5.2.2 Organisasjonen FS

Organisasjonsmessig er FS et såkalt “§18organ”8. Det betyr at det er et statlig
fellestiltak som har et styre i form av brukerinstitusjonene. I tillegg kommer FS
prosjektet, som er utviklingsgruppen for systemet FS hos USIT. All kompetan
sen på drift og systemutviklingen ligger der.

7DBH er et oppdragsprosjekt som NSD utfører på vegne av Universitets og høgskoleavdel
ingen i Kunnskapsdepartementet.

8Definisjonen kommer fra den tidligere “Lov om universiteter og høgskoler”: “§ 18.
Driftsansvar for nasjonale fellesoppgaver: Departementet kan i samråd med institusjonen leg
ge driften av en nasjonal fellesoppgave til en bestemt institusjon, uten at institusjonens egne
styringsorgan har ansvaret for den faglige virksomheten.” Tilsvarer §14 (4) i “Lov om univer
siteter og høgskoler” fra 1.8.2005
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Figur 5.2: Organisasjonen FS. Gjengitt med tillatelse fra USIT/FSgruppen.

Det øverste organet i FS er årsmøtet. Det består av en representant fra hver av
institusjonene som bruker FS, se figur 5.2. Styret består av fem representant
er fra et utvalg av brukerinstitusjonene, og har tre vararepresentanter. 9 En av
varamedlemmene møter fast, og i tillegg har både departementet og SSB en ob
servatør hver i styret. Den daglige lederen av FSsekretariatet er linken mellom
FS og utviklingsgruppen hos USIT. Utviklingsprosjektet leies altså inn av FS fra
USIT. Det samme gjør daglig leder, men det er departementet som finansierer
bemanningen av FSsekretariatet, altså daglig leder og sekretær.

Den sentrale arbeidsgruppen gir råd og anbefalinger til styret angående driften
av FS. Arbeidsgruppen består av en representant for hver brukerinstitusjon og
dessuten FSsekretariatet. Under den sentrale arbeidsgruppen finnes det også
ulike underarbeidsgrupper som tar for seg de enkelte delene av systemet. Det
finnes blant annet arbeidsgrupper for LIST, utdanningsplaner, doktorgrad, ek
samen og etterutdanning. Disse arbeidsgruppene kan initieres både av bruker
representantene i arbeidsgruppen og utviklere hos USIT, og består av represen
tanter fra både institusjonene og utviklerne.

9Styrets medlemmer oppnevnes av årsmøtet for en periode på 3 år. Hver brukerinstitusjon
deltar med en representant på årsmøtet, men representanten har stemmevekt i henhold til sin
institusjons økonomiske forpliktelser i tiltaket FS. Årsmøtet ledes av styrets leder, og godkjen
ner årsmelding og regnskap i tillegg til å fastsette budsjett på bakgrunn av styrets innstilling.
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5.2.3 Oppbyggingen av systemet FS

Som beskrevet innledningsvis, består FS av en rekke moduler og delsystem
er som tilsammen danner et komplett studieadministrasjonssystem. Pr februar
2006 inneholder FS 16 moduler og delsystemer. De ulike modulene og delsys
temene har følgende innhold10:

Person inneholder informasjon om personer, studenter og ansatte. Se mer i
modulen Programstudent.

Opptaksmodulen tar for seg den delen av studieinformasjonen som er relatert
til opptak; grunnlagsdata for opptak og rutiner for opptakskvalifikasjoner.

Studieelementer inneholder informasjon om de forskjellige studieelementene
som studieprogrammer og emner, og kombinasjoner av disse.

Utvekslingsmodulen dekker informasjon knyttet til studenten relatert til ut
vekslingsopphold.

Semesterregistrering inneholder informasjon knyttet til studentens semester
registrering, som semesterkort, registrering og melding til eksamen.

Betalingsmodulen benyttes for innkreving og administrering av studentavgift
er, det vil si semesteravgift til samskipnad og andre avgifter som institu
sjonen krever inn.

Undervisning dekker den delen av studieadministrasjonen som går på å plan
legge, organisere og administrere undervisning.

Eksamensmodulen er delt i forberedelse til eksamen og administrering av ek
samenskandidater. Forberedelsesdelen dekker det som er uavhengig av
eksamenskandidater, modulen Eksamen dekker det som har med eksa
menskandidater å gjøre.

Kvalifikasjon dekker den administrative prosessen med å tildele kvalifikasjon
er, vitnemål og Diploma Supplement.

Godkjenningsmodulen er den delen av FS som brukes til å behandle saker
og registrere konklusjoner som gjelder godkjenning av ekstern utdanning
og/eller fritak for bestemte eksamener.

Stipend inneholder en løsning der det er mulig å administrere studentstipend
(ikke studiestøtte fra Lånekassen), altså å fordele ulike typer legatmidler
til søkere i henhold til bestemte kriterier.

Etter og videreutdanning er modulen i FS som gjør det mulig å administrere
og organisere kurs og kursdeltakere innen etter og videreutdanning ved
institusjonene.

10Oversikten er basert på brukerhåndbøkene til FS.
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Figur 5.3: Eksempel på vindu i FS: Studieprogramstudent samlebilde.
Gjengitt med tillatelse fra USIT/FSgruppen.

Programstudent er en ny modul i FS som er tilpasset Kvalitetsreformen. Det er i
denne modulen studenter som har utdanningsplaner administreres. Gjen
nom studieprogramstudent samlebilde som vist på figur 5.3 kan brukeren
raskt få oversikt over all sentral informasjon knyttet til en studieprogram
student.

Studentweb er en nettapplikasjon som håndterer kommunikasjon mellom stu
dentene og institusjonen. Applikasjonen inneholder blant annet utdann
ingsplanene, semesterregistrering og framvisning av eksamensresultater.

Søknadsweb er en annen nettapplikasjon til bruk for lokalt opptak ved insti
tusjonene, som for eksempel opptak til toårige masterstudier.

Rapportering inneholder informasjon av hva som rapporteres av data til ulike
eksterne aktører som NSD, SSB, NIFU og Lånekassen.

LIST står for LedelsesInformasjon og STatistikk. LISTsystemet vil inneholde
data og rapporter om alle viktige studieadministrative forhold, så som
eksamensresultater og studiepoengproduksjon, studentens studieaktivi
tet og gjennomstrømning, fullføring av studier, kandidatproduksjon og så
videre.

Modulene som er beskrevet ovenfor danner utgangspunktet for organiseringen
av FS, noe som også kommer frem av hovedmenyen for FS, se figur 5.4 på neste
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Figur 5.4: Modulene i FS. Gjengitt med tillatelse fra USIT/FSgruppen.

side. Ved å klikke ved de forskjellige modulnavnene kan brukeren gå inn i de
forskjellige delene av systemet. Kun en del/modul kan være aktiv av gangen.
Brukerne interagerer med systemet ved hjelp av tre hjelpemidler: skjermbild
er, rapporter og rutiner. Skjermbildene gjør det mulig å lese, endre, slette og
legge til informasjon i databasen. Rapporter kan hente ut og bearbeide data i
systemet. Rutinene kan i tillegg til dette gjøre endringer i databasen.

De forskjellige modulene består av forskjellige skjermbilder/vinduer, der in
formasjon har blitt gruppert på ulike måter. Mange av vinduene er såkalte to
nivåsvinduer11, se figur 5.3 på forrige side. Studieprogramstudent samlebilde
inneholder all informasjonen som er knyttet til en studieprogramstudent i FS
12. Ved å bevege seg mellom kartotekkortene13 kan brukeren få informasjon om
forskjellige “temaer”, som for eksempel hvilke emner studenten er meldt opp i
eller eksamensresultater.

FS har definert en lang rekke roller og tilhørigheter, slik at brukerne rundt på
institusjonene kan få tilgang kun til den delen av systemet som de har behov
for. Hver av institusjonene har kun tilgang til sine egne data, og innenfor en
institusjon defineres det så videre hvor mye av denne informasjonen hver en
kelt bruker skal ha tilgang til. Systemet er godt dokumentert, spesielt når det
gjelder grunnlagsdata. For hver modul er det utarbeidet en omfattende bruker
dokumentasjon, som skal oppdateres for hver nye versjon av FS som kommer.
I tillegg er det utarbeidet kurshåndbøker for enkelte av modulene, men disse

11I tonivåvinduene er den øvre delen av vinduet fast, mens det er mulig å skifte informasjo
nen i den nedre delen av vinduet med å bla i kartotekkortene

12I Studieprogramstudent samlebilde er det mulig å søke fram en student og få en rekke
opplysninger om den aktuelle studenten, som adresser, bakgrunn, eksamensmelding, eksa
mensresultater, oppnådde grader, studierett, kull og klasse. Det er opprettet ett bilde per stu
dieprogram som en student er eller har vært knyttet til.

13’Fanene’ midt i skjermbildet på figur 5.3 på forrige side.
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blir i liten grad vedlikeholdt videre, og kursingen av brukere baserer seg på bru
kerdokumentasjonen. Årsaken til at kurshåndbøkene ikke lenger oppdateres er
problematikken rundt å skulle vedlikeholde to tidvis overlappende dokumen
tasjoner. Utviklerne har dermed valgt å fokusere på å alltid holde brukerdoku
mentasjonen oppdatert i forhold til siste versjon av FS14.

FS kommer med nye versjoner ca to ganger i året, i henholdsvis oktober/novem
ber og mars. Slik har det vært siden 200115, og frekvensen på nye versjoner
forble uforandret gjennom perioden med innføringen av Kvalitetsreformen.

5.3 Systemets rolle ved institusjonene

I februar 2005 var det 22 institusjoner som brukte FS16. Ved enkelte av de størs
te institusjonene er det flere hundre brukere17 av systemet. Gjennom at syste
met har mange brukere, og at det brukes til å lagre mye avgjørende informasjon
om studenter og studietilbud spiller FS en avgjørende rolle for institusjonene.
De ulike institusjonene har tatt i bruk FS på forskjellige tidspunkt, og overgan
gen til systemet foregikk med forskjellig grad av problemer utifra de beskrivel
sene som ble gitt av superbrukerne i intervjuer. For enkelte institusjoner gled
systemet raskt inn i rutiner, andre steder var innføringen mer problematisk
og tok lengre tid. Hvordan systemet ble mottatt har til en viss grad også pre
get systemets rolle ved institusjonen. Institusjonene hadde dermed forskjellige
grunnlag ved innføringen til Kvalitetsreformen.

Det er de administrative ansatte ved institusjonene som bruker FS i sitt daglige
arbeid. Brukerne er en heterogen gruppe, og i hvor stor grad systemet brukes
varierer veldig. Enkelte av de ansatte bruker systemet aktivt, til blant annet å
registrere mye ny informasjon. Andre bruker systemet kun som et oppslagsverk
der de henter ut den informasjonen de eventuelt måtte trenge.

5.4 Endringer i og rundt FS som en følge av Kvalitetsreformen

Kvalitetsreformen stilte store krav til studieadministrasjon. I et notat som drøf
ter ITmessige konsekvenser av Kvalitetsreformen ved UiO (Ness 2002) kons
tateres det at det studieadministrative arbeidet må bli basis for tjenester til
lærings og undervisningsprosessene. Det beskrives også at “Kompleksiteten i
de nye studietilbudene vil være langt større enn dagens, og vil være en utfordr
ing både for studieadministrative IKTsystemer, arbeidsrutiner, kompetanse og

14Dokumentasjonen på systemet er tilgjengelig for brukerne på FS sine nettsider http://fs.

usit.uio.no.
15I perioden 1997 til 2000 kom det nye versjoner noe oftere
16En oversikt over disse institusjonene finnes i vedlegg B: Brukerinstitusjoner.
17Studenter som bruker Studentweb/Søknadsweb er ikke regnet med her.
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personell”18. Kravene som ble stilt til FS gjennom Kvalitetsreformen var store,
og krevde endringer.

Ved at FS er et studieadministrativt system, er alt som er i systemet en tolkning
eller en oversettelse av lovtekst og regler som angår høyere utdanning. Som sys
tem består FS av masse detaljer, noe som blir bekreftet av omfanget på systemet
slik beskrevet tidligere. FS er rett og slett en mengde detaljer om studenter og
studier satt i system. Det må det være, fordi studieadministrasjon av høyere ut
danning er et område som består av en uendelig mengde detaljert informasjon.
Å skaffe seg fullstendig oversikt over hva som til enhver tid skjer med systemet
er dermed en svært stor oppgave. Det er få som kjenner hver detalj i systemet,
og det har heller ikke vært målet med denne oppgaven. Kategoriseringen og sys
tematiseringen av den informasjon jeg har fått har skjedd på bakgrunn av min
kunnskap om systemet, det vil si gjennom intervjuer, deltakende observasjon
og gjennomgang av dokumenter knyttet til systemet og nettverket rundt19.

5.4.1 Hva er egentlig endringer som følge av Kvalitetsreformen?

Da superbrukere og utviklere som ble intervjuet prøvde å definere hva som
hadde skjedd av endringer som en følge av Kvalitetsreformen, ble det klart at
det ikke var så enkelt å definere nøyaktig hvilke endringer som kunne knyttes
opp mot Kvalitetsreformen. Alle var enige om at Kvalitetsreformen hadde sitt
utgangspunkt i stortingsmelding nr 27 20002001. Denne stortingsmeldingen
definerte og trakk opp et rammeverk for hva Kvalitetsreformen skulle innehol
de. Likevel var det vanskelig å definere helt nøyaktig hvilke endringer som var
en del av reformen og ikke. En av utviklerne uttalte at: “Det er nesten vanskelig
å si hva som er og hva som ikke er en del av Kvalitetsreformen. Hvis jeg hadde
et ønske om det, kunne jeg tatt hver eneste ting som har skjedd og puttet det i
en bås; det kan komme inn her, under dette avsnittet i Kvalitetsreformen.” Ved
at Kvalitetsreformen var så vidtrekkende, berørte den mange forskjellige aspek
ter ved administrering av studier slik som beskrevet gjennom presentasjonen i
kapittel 4 av de ulike typene reformer Kvalitetsreformen var.

Parallelt med Kvalitetsreformen skjedde det også andre endringsprosesser og
reformer rundt ved institusjonene. Alle prosessene hadde det til felles at de
på en aller annen måte grep fatt i organisasjonsmessige detaljer i og rundt
studiene på institusjonene. På det grunnlaget er det mulig å si at de nok påvirket
hverandre, og at å skille dem ut i tydelig adskilte løp kan være både vanskelig
og uten hensikt. En av utviklerne beskrev i intervjuet Kvalitetsreformen som litt
“stor og ullen”, og langt fra “ti punkter på et ark” som skal oppfylles. Dermed
ble mye av det som faktisk skjedde av endringer som konsekvenser av reformen
både utviklernes og institusjonenes tolkninger av hvordan Kvalitetsreformen
skulle implementeres.

18Totalt regnet USIT med at Kvalitetsreformen ville generere et ressursbehov på ca 4547
millioner kroner (Ness 2002)

19Dette er som nevnt i kapittel 3 spesielt ulike dokumenter fra USIT/FSgruppen.
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Superbruker D beskrev det som at: “Det er vanskelig å få tak i hvilke endringer
som skyldes Kvalitetsreformen, fordi det skjedde så mye på en gang”, og tegner
dermed et bilde av en hektisk periode der det skjedde mye. Flere av institusjon
ene som bruker FS omorganiserte hele eller deler av virksomheten sin parallelt
med Kvalitetsreformen, og det gjorde det vanskelig å se nøyaktige sammenhen
ger og hva som egentlig var årsak og konsekvens i forskjellige situasjoner. I
tillegg kommer aspektet med at prosessen med administrering av studier i Nor
ge aldri er i stillstand. Det er stadig ting som skjer, og enkelte brukere fremhevet
da også at endringer godt kunne ha skjedd uansett. Sektoren er som tidligere
nevnt vant til stadige endringer, så å eksplisitt definere årsak til alle endringene
var vanskelig.

De som ble intervjuet var ikke helt enige i om hvorvidt FS hadde endret seg mye
eller lite, og om systemet var blitt enklere eller ikke som en følge av Kvalitets
reformen. Bruker C beskriver endringen som har skjedd som at: “Systemet er
mye mer komplekst, det er det ingen tvil om”. Man hva har blitt mer komplekst,
og hvordan? En av utviklerne mente at det som har skjedd er en opprydding i
systemet som en følge av reformen. Han sa at: “FS har ikke blitt så mye større
enn det var tidligere, men det har blitt større krav til datakvalitet i systemet.
Totalt har FS blitt enklere, men altså mye større krav.”

Også i forhold til start og slutt er Kvalitetsreformen vanskelig å definere som
noe annet enn en langstrakt forhandlingsprosess. De som ble intervjuet pekte
på at Kvalitetsreformen i dag enda var i startfasen, og det var mye arbeid som
gjenstod før resultatene og konsekvensene kom tydelig frem.

5.4.2 Den Store Endringen: utdanningsplaner

Den mest sentrale og tydelige endringen relatert til FS som en følge av Kvali
tetsreformen var utdanningsplanene. Rettigheter og plikter skulle tydeliggjøres
i større grad, noe som kom frem gjennom tittelen “Gjør din plikt, krev din rett”
på stortingsmelding nr 27 20002001. Det var nødvendig å ha mer oversikt over
studentene for å kunne følge dem opp på den måten som de, i følge stortings
meldingen, hadde krav på. Både brukere og utviklere fremhevet at utdannings
planene var det de hadde brukt mest tid og krefter på i arbeidet med Kvalitets
reformen. “Utdanningsplanene har tatt mesteparten av tiden. Resten har på en
måte gått sin skjeve gang uansett”, kommenterte superbruker B i intervjuet.

Utviklerne av FS startet arbeidet med å håndtere utdanningsplanene i 2002. På
det tidspunktet var det veldig lite som var klart, selv om UHR hadde et utvalg
som satte ned hvordan utdanningsplanene skulle fungere. Utdanningsplanene
skulle opprinnelig være kontrakter mellom institusjonene og studentene. Dette
ble endret underveis i prosessen med innføringen av Kvalitetsreformen. Resul
tatet var en løsning som i større grad var automatisert. Utdanningsplanene ble
todelte med følgende inndeling:
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Figur 5.5: Del 1 av utdanningsplan i FS. Gjengitt med tillatelse fra USIT/FSgruppen.

• Del 1 gjenspeilte den kontraktsmessige delen om at studentene skulle få
forskjellig informasjon og reglementer fra institusjonen. Utformingen av
denne i FS vises i figur 5.5.

• Del 2 inneholdt fagvalgene og studiesammensetningen som danner studie
programmet for studenten. Utformingen av denne i FS vises i figur 5.6 på
neste side.

Datamodellen i FS måtte endres for å favne regelverket for utdanningsplanene.
Det var også nødvendig å implementere i databasen hvordan man på de forskjel
lige programmene hadde lov til å sette sammen forskjellige emnekombinasjoner
for å oppnå en grad. Denne regelverkstrukturen for utdanningsplaner ble lagt
på plass i studieelementstrukturen i november 200220. Det var emnekombina
sjoner som dannet basis for den regelverkstrukturen. Parallelt ble Hovedfags
modulen generalisert, og modulen skiftet navn til Planstudent som beskrevet i
punkt 1 i “Hovedtrekk i endringer”, figur 5.7 på side 51. Det ble besluttet at alle
studenter som gikk på studieprogrammer der utdanningsplan benyttes, skulle
opprettes som studieprogramstudenter i FS.

I mars 200321 ble Planstudentmodulen samt regelverkstrukturene for utdann
ingsplaner forberedt for igangsetting av utdanningsplaner for høstsemesteret.
Studentwebapplikasjonen som kom 1. mai samme år inneholdt funksjonalitet
for utdanningsplaner, og inkluderte også søkerwebapplikasjonen. Frem til da
hadde Søkerweb vært en selvstendig applikasjon. Fokus gjennom hele året var
på få innført bruken av utdanningsplaner.

20FS versjon 4.1
21FS versjon 4.2
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Figur 5.6: Del 2 av utdanningsplan i FS. Gjengitt med tillatelse fra USIT/FSgruppen.

Brukerne merket presset rundt innføringen av utdanningsplanene. Det var mye
å forberede, og det var mye som ble endret. Utdanningsplanene var en utford
ring å få på plass. Likevel uttaler de i ettertid at de i stor grad er fornøyd med
håndteringen av det hele i FS. Superbruker A kommenterte i intervjuet at: “FS
løste i stor grad mye av det som gjaldt utdanningsplaner. Og FSsiden mener jeg
egentlig oppfylte de kravene som ble satt.” Superbrukerne pekte på at det var
andre sider av prosessen som var mer krevende. Det var en utfordring å tenke
ut hvordan planene skulle bli. Både teknisk hvordan man skal løse det, og også
hvordan strukturen på oppbygging skulle bli funksjonell i forhold til studenten.
Løsningen måtte være brukervennlig også, og fungere estetisk.

5.4.3 Dominoeffekter: andre modulendringer

Andre endringer som skjedde med systemet hang sammen med utdannings
planene. En av utviklerne beskrev det som at “systemet måtte ta hensyn til at
utdanningsplaner ble så sentralt, i og med at alle studenter skulle ha det.” Mye
av de andre endringene som kom i systemet var knyttet til akkurat den endring
en, og andre ting i systemet måtte gjøres om på grunn av dette. Strukturmessige
endringer som en følge av Kvalitetsreformen viste seg gjennom nye studiepro
grammer og en stor omstrukturering av tilhørighet for studenten. De skulle nå
knyttes til studieprogrammer i en tettere grad enn tidligere. Hovedtrekkene i
endringene med systemet vises i oversikt 5.7 på side 51. Hele kull/klassestruk
turen i FS ble også gjort om for å tilpasse seg utdanningsplaner, som beskrevet
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i punkt 2 i oversikt 5.7 på neste side.

Koblinger endres  et ’klasseløst’ FS

For å se på alt som skjedde med disse forskjellige endringene, er det nødvendig
å begynne et stykke tilbake i tid. Da FS ble utviklet i 1993 var det studierett og
klassetilhørighet som bandt studentene og studiene sammen. Doktorgradskan
didatene kom senere inn i FS fra et annet system, og skulle ikke ha noe med
resten av studentene å gjøre. Dette dannet dermed en ny kobling mellom en
type student og studier, det samme gjorde hovedfag. Hovedfagsstudentene var
i sin egen modul i systemet. Planen opprinnelig var å slå sammen doktorgrad
og hovedfag, fordi det var mange likhetstrekk mellom de to. Utdanningsplanen
kom så og gav enda en kobling mellom student og studium, studieprogram
studenten som beskrevet ovenfor oppstod fordi studentene skulle ha emner i
utdanningsplan. Samtidig lå fremdeles de gamle koblingene der, og disse for
skjellige koblingene trengte ikke å være konsistente. Dermed var det behov for
en opprydning i relasjonen mellom studenter og studier. Modulene for Dokto
rgrad, Hovedfag, Kull/klasse og studierett ble slått sammen, jfr punkt 2,3 og 4
i oversikt 5.7 på neste side. Ved å gjøre om til en ny modul, studieprogramstu
dent, fikk man en felles måte å administrere alle studentgruppene på, der det
før hadde vært flere forskjellige måter. Et av utviklerne beskrev at: “studentene
var litt schizofrene”. En student kunne tilhøre en klasse uten å ha studierett,
fordi ting ikke lenger hang sammen på en enhetlig måte. FS ble endret i forhold
til bruken, og sammenslåingen skjedde med utgangspunkt i datamodellen. Ut
viklerne hadde i denne prosessen fokus på å ikke bare legge til ting, men også
å få endret datamodellene som allerede eksisterte for å ikke å få et uforholds
messig stort og vanskelig system.

Endringene som skjedde førte til en struktur i FS uten klasser22. Ved å slå sam
men alle modulene ble resultatet et “klasseløst” FS, med en felles modul: Stu
dieprogramstudent. Studieprogramstudent samlebilde erstattet Student samle
bilde i FS fra og med oktober 200423. I dette bildet ble det da mulig å foreta alle
oppdateringer som gjaldt studenters forhold til studieprogram:

• studierett

• kull/klassetilknytning

• utdanningsplaner

Dette var store endringer når det gjaldt vedlikehold av studenters forhold til
studieprogram. Forenklingen var spesielt synlig i forhold til vedlikehold av den

22FS hadde en struktur for å administrere klassetilhørighet, der studentene kunne grupperes
enten i studiekull eller i klasse. Denne strukturen ble tatt bort og erstattet med gruppering av
studentene innenfor studieprogram.

23FS versjon 5.0
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Hovedtrekkene i endringene med systemet

1. Innføring av Planstudent i forbindelse med Kvalitetsreformen.
Planstudent overtok rollen som hovedfagsstudent hadde inntil
da. Dette ble gjort i forkant av semesteret høst 2003.

2. Innføring av studieprogramstudent til erstatning for planstu
dent, studierett og kull. Noen studieprogram (teknologi
studiene ved NTNU) benyttet fortsatt gammel kullordning i en
overgangsperiode.

3. Inkludering av doktorgradskandidater som studieprogramstu
denter. Modulen for doktorgrad ble beholdt da doktorgrad har
noen ekstra bilder og rapporter i forhold til andre studenter.

4. Utfasing av gammel kullordning høsten 2005. Alle studier kom
da over på ny ordning.

Figur 5.7: Hovedtrekk i endringer

aktuelle informasjonen. Rapportmenyen i Planstudentmodulen ble forbedret
med hensyn på gruppering av rapporter. Modulen ble til oktober 200424 beholdt
som i versjonen fra mars 200425, men senere ble det foretatt en del sammen
slåinger som følge av strukturendringene vedrørende studentstudieprogram. I
mars 200526 kom en ny del av omstruktureringen av studentens kobling mot
studieprogram. Doktorgradskandidat ble da slått sammen med studieprogram
student. Den siste delen av denne omstruktureringen kom i oktober 200527. Da
ble modulene i FSklienten som gjaldt kull, studierett og planstudent utfaset,
og de fleste bilder og rapporter som omhandlet gammel kullstruktur ble fjer
net. Det ble større fokus på fordelene ved å ha et felles system uten en stor
grad av egentilpassning ved de forskjellige institusjonene, og at dette faktisk
var mulig å få til.

Innføringen av Kvalitetsreformen, og da spesielt utdanningsplanene, førte til at
bindingen i FS mellom eksamensmelding og undervisningsmelding/emneopp
tak måtte vurderes på nytt. Tidligere utgjorde eksamensmeldingen en binding
mellom studenten og institusjonen. Da utdanningsplaner ble innført, overtok de
denne rollen som avtale mellom partene. Utdanningsplanene førte til et behov
om å ha undervisningsopptak tidligere enn før hvis det var opptak til et emne.
Dermed måtte studenten ha lov til å gjøre enkelte ting før semesterregistrer
ing var gjennomført, og kravene i FS måtte løses opp og endres. Dette var en
lengre forhandlingsprosess for FS og institusjonene. Undervisningspåmelding,
eksamenspåmelding, semesterregistrering og betaling ble fristilte i forhold til
hverandre. Institusjonene er likevel regulert av en felles frist hvert semester for

24FS versjon 5.0
25FS versjon 4.4
26FS versjon 5.1
27FS versjon 5.2
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å rapportere antall aktive studenter til NSD.

Endrede evalueringsformer og konsekvenser som forsterkes

Et nytt kapittel i konsekvensene av Kvalitetsreformen var relasjonen til eksamen
og eksamensformer. Kvalitetsreformen la opp til større valgfrihet og en større
variasjon i bruk av evalueringsformer for studiene. Strukturen inneholdt også
mappeevaluering, og valgmuligheter mellom at noe skulle være obligatorisk og
noe skulle være valgbart ved evaluering av studentene. I tillegg skulle karakter
beregnes på forskjellige måter. Dette fremkalte et behov i FS for en modell for å
legge inn slike strukturer, en utvidelse av den enkle strukturen systemet brukte
før reformen. Et mål var også å lage modellen som håndterte dette mer fleksibel
enn tidligere.

Ved flere av de institusjonene der jeg intervjuet superbrukere økte antallet
avlagte eksamener betydelig i perioden rundt innføringen av Kvalitetsreformen.
Det finnes ingen entydige svar på hvorfor denne økningen i antallet eksamen
er kom samtidig med Kvalitetsreformen, men det skjedde en fragmentering av
emner på mange studier i perioden. Emnene ble delt opp i mindre deler med
eksamen for hver del. Eksempelvis ble enkelte grunnfag splittet opp. Før hadde
dette vært et emne og studentene hadde fått en felles karakter på hele grunnfag
et. Nå ble dette delt opp i flere enkeltstående emner, med eksamen og karakter
for hver enkelt del. En av superbrukerne nevnte at innføringen av mappevurde
ringen kunne være en årsak til denne oppsplittingen. De økonomiske aspektene
kan også ha spilt inn. Ved at institusjonene i større grad fikk støtte gjennom
studieprogresjon, var det med mindre emner mulig å fange opp mer progre
sjon. Hvis studentene bare gikk et halvt år ville de med den gamle ordningen,
med eksamen på slutten av et grunnfag, ikke ha hatt noen studieprogresjon.
Med den nye ordningen ville de antakelig ha en eller flere eksamener etter et
halvt år. Dermed ville de få registrert en studieprogresjon. Samtidig koster det
penger å avholde eksamener, så noen entydige slutninger er ikke mulig å trekke
her.

En av utviklerne påpekte i intervjuet at det ikke var flere endringer i systemet
etter reformen enn det var før innføringen av Kvalitetsreformen. Men de end
ringene som kom var mer alvorlig når det gjaldt bruken av systemet. De var
mer omfattende, og bruken av systemet ble helt annerledes enn den var tidli
gere. Et eksempel som ble nevnt var koblingene rundt studieprogramstudent.
En av utviklerne beskrev at: “Hva du må registrere på vedkommende blir an
nerledes. Hvordan de oppstår, hvordan vi blir kvitt en student. Når de slutter,
hva må man da gjøre? Du får helt andre rutiner på hvordan du skal behandle
dem informasjonsmessig.” Endringene i systemet førte dermed også til endrin
ger i rutiner rundt systemet. Også flere av superbrukerne nevnte i intervjuene
hvordan endringer i systemet fikk større og andre konsekvenser, se figur 5.8 på
neste side.
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Konsekvenser av endringer  et eksempel:

Superbruker C beskrev hvordan implikasjonene av endringer i
systemet er større nå enn før på grunn av Kvalitetsreformen:

“Det å endre emnekoder har blitt annerledes. Det var ingen
katastrofe før om man laget versjoner av emner, det gikk sin vante
gang. Nå får du en implikasjon som er helt annerledes enn tidligere,
fordi dette emnet inngår i emnekombinasjoner, det inngår i ulike
utdanningsplaner. Det blir dominoeffekt av alle sånne ting som
man gjør, som tidligere ikke hadde så stor effekt. Alle endringene
blir tydeligere og skaper mye mer jobb enn de gjorde tidligere.”
(...)
“En student som skifter kull for eksempel. Så er det en annen
emnekombinasjon som er knyttet til det nye kullet. Dermed må
det flyttes og redigeres ting som allerede ligger inne i studentens
utdanningsplan. Implikasjonene av sånne endringer har blitt mye
større. Hva skjer med studenter i permisjon, endring av emnekoder
og så videre? Det blir mer jobb.”

Figur 5.8: Eksempel på konsekvenser av endringer

5.4.4 Store endringer som var små i systemet

Diploma Supplement var det første med Kvalitetsreformen generelt som før
te til endringer i FS. Allerede i 2001 var løsningen, som skulle forenkle flyten
av studenter mellom landene, i drift. Diploma Supplement beskriver studienes
rammeplaner, og et utvalg i regi av UHR definerte hvordan den norske modell
en skulle se ut. Det hele kom som et tillegg i systemet, og skapte ingen særlige
problemer i forhold til resten av FS. Diploma Supplement var dermed en rela
tivt stor endring som kom med Kvalitetsreformen, men som ikke skapte store
endringer i FS.

Noen av de mest tydelige endringene utad som følge av Kvalitetsreformen var
endringene i karakterskala og vektingsmåte. Hovedenheten for belastningsberegning
gikk fra vekttall til studiepoeng, og som en følge av dette måtte alle fag på al
le studier gå over til den nye vektingsbetegnelsen. Innad i FS var ikke dette
noe stort problem. Deler av NTNU hadde tidligere benyttet belastningstimer, og
NMH hadde hatt semestertimer. FS hadde dermed allerede fra det ble utviklet
måttet forholde seg til flere alternativer for belastningsberegning, og hadde alle
rede muligheten til å beregne reduksjoner mellom emner med forskjellig verdi.
Overgangen til studiepoeng skjedde gradvis i systemet:

• I mars 200328 ble dialogen som gir totalt antall vekttall skiftet om til stu

28FS versjon 4.2



54 “Institusjonen” Felles Studentsystem

diepoeng. FS hadde dermed tatt opp i seg studiepoengene idet Kvalitets
reformen startet.

• I november 200329 ble det gjort en siste endring i vektingsbetegnelse slik
at de fleste stedene som tidligere var summert med vekttall ble omgjort
til studiepoeng.

På samme måte som at overgangen til studiepoeng ikke var noe problem sys
temmessig, var heller ikke overgangen til ny karakterskala problematisk. Den
nye karakterskalaen med bokstavkarakterer tilpasset ECTSstandard ble innført
i systemet i løpet av 2002:

• Flere bilder med karakterinformasjon i FS ble endret i mars 200230 til å
kunne vise frem og motta bokstavkarakterer.

• Enda flere bilder og rapporter ble endret til å håndtere oppdatering av
fremvisning av bokstavkarakterer, og ikke kun tallrepresentasjon av disse,
i november 200231.

Også her hadde systemet måttet håndtere mange forskjellige varianter fra før.
En av utviklerne uttrykte det på følgende måte: “Vi hadde vel en tredve karakter
skalaer fra før, så det kom bare en til”. Karakterskala og vektingsbetegnelses
endringene var altså endringer av en type som aldri kunne ha skapt like store
konsekvenser i FS som utdanningsplaner. Det var ikke mulig fordi systemet var
designet på en slik måte at det kunne romme endringer av denne typen uten
problemer.

5.4.5 Alt skal rapporteres: kravene til datakvalitet øker

En merkbar effekt av Kvalitetsreformen som påvirket FS var hvordan kravene til
datakvalitet økte. Det skjedde blant annet gjennom innføringen av utdannings
planene og Studentweb, der kravene ble strengere. Superbruker C uttalte: “Det
er noen på den andre siden som skal nyttiggjøre seg av denne informasjonen”.
For at studentene skulle få lagt opp riktige utdanningsplaner på Studentweb,
var de avhengige av at informasjonen som var registrert der om dem selv og
emnene var korrekt. Den delen av Kvalitetsreformen som førte til endringen i fi
nansieringen for institusjonene økte også behov for rapportering, og da spesielt
korrekt rapportering. Kvalitetsreformen førte til en direkte overføring til Låne
kassen av studentenes studieprogresjon, FS var dermed “fasiten” som støtte ble
beregnet utifra.

Mengden av ekstern rapportering økte, og det førte altså til krav om en mye
bedre kvalitet på databasen til FS enn tidligere. Økningen av kvaliteten på da
tamaterialet ble et satsningsområde. Dataene som skulle ut til Lånekassen, SSB,

29FS versjon 4.3
30FS versjon 4.0
31FS versjon 4.1
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NIFU, Bibsys og DBH måtte gjenspeile virkeligheten ved institusjonene, og dette
presset frem bedring i datakvaliteten. Flere diagnoserapporter ble laget for å
hjelpe til med forbedring av datakvaliteten. Arbeidet med LIST og et “datavare
hus” som skulle gjøre det enklere å hente ut informasjon fra FS ble påbegynt.

FS knyttet altså til seg flere aktører fra utsiden. I tillegg til at det ble høyere
krav til datakvalitet, måtte systemet også fungere i forhold til andre system
rundt seg, se figur 5.1 på side 40. Dette førte igjen til at ting som ble registrert
feil fikk mye større konsekvenser enn det gjorde tidligere, slik superbruker C
beskrev på figur 5.8 på side 53. I takt med dette økte også oppmerksomheten
rundt det å administrere studier. En superbruker uttrykte at “Det som virkelig
har skjedd med Kvalitetsreformen er jo at sakte, men sikkert, så er det ikke
lenger økonomisystem og personalsystem som er de store, viktige systemene
for institusjonene. De ser mye klarere nå, at studieadministrasjonssystemet er
viktig”.

5.4.6 Konsekvensene går et steg videre: endringer i bruk og arbeids
flyt for brukerne

I analysen av de innsamlede dataene kom det frem at like viktig som de konk
rete endringene i selve systemet, var konsekvensene som disse endringene fikk
for bruken av FS ved institusjonene. Innføringen av Kvalitetsreformen førte til
at større deler av systemet ble tatt mer i bruk enn tidligere. Det var ikke bare
systemet som skulle endres, men hele organisasjonen som skulle bruke syste
met, og dette tok tid. En av superbrukerne som ble intervjuet beskrev at: “Det er
en treghet. Endringer i systemet fører ikke nødvendigvis til endringer i bruken
før etter en stund.”

Utdanningsplanene førte til at brukerne var nødt til å bruke FS tettere enn de
gjorde tidligere. Ved at det var mer informasjon som skulle registreres, hadde
systemet også fått flere nye brukere. En del institusjoner måtte legge ut arbeids
oppgaver på fakultetsnivå og instituttnivå der de ikke hadde vært tidligere. Det
te var tidvis en krevende jobb, særlig på institusjoner der ledelsen ikke var så
veldig opptatt av innføringen av Kvalitetsreformen.

Enkelte arbeidsoppgaver måtte etter innføringen av Kvalitetsreformen i større
grad tas underveis i semesteret, noe som gav bedre oversikt for alle, studenten
inkludert, påpekte en av superbrukerne i samtale. En annen superbruker uttalte
at dette var en effekt som var ønskelig, men som kanskje ikke ble helt oppnådd.
Han sa at: “Kvalitetsreformen burde i alle fall ha endret brukernes arbeidsflyt,
men jeg vet ikke helt hvor godt det budskapet om at det er best å gjøre det
ordentlig fra begynnelsen har kommet ut.”

Flere av superbrukerne påpekte at brukerne ikke hadde det lett under og etter
innføringen av Kvalitetsreformen. Det ble stilt høyere krav til dem enn tidligere,
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og det var tidvis en undervurdering av omfanget og vanskelighetene med å gjen
nomføre en prosess som gav såpass store endringer i nettverkene. FS fungerte
som en talsperson for Kvalitetsreformen enkelte steder gjennom at endringer
som en følge av reformen kom ut til brukerne gjennom FS. Bare det faktum at
ting ble endret var en konsekvens for brukerne. I tillegg ble det en økning i ar
beidsoppgaver, og mønstre i rutiner ble forskjøvet. Superbruker C beskrev det
hele slik: “De ansatte har hele tiden hatt de samme overordnede arbeidsoppga
vene knyttet til studentene. Forskjellen er at de nå har fått et redskap å bruke
til å gjøre det. Nå må de ta ting tidligere, de må ta ting etterhvert. Hele utdan
ningsplanen skal være ferdig tidligere. De må jobbe annerledes enn de gjorde
tidligere.”

Selv om FS tidvis ikke har greid å tilby den støtten som brukerne har ønsket for
alle de forskjellige arbeidsoppgavene, har systemet stadig vokst seg til slik at
det kan benyttes i flere og flere arbeidsoppgaver. En av superbrukerne beskrev
det som at: “Det har kommet til biter i FS etterhvert som har gjort at vi får til
ting nå som vi før ikke fikk til.”



Kapittel 6

Aktører i relasjoner: Hva jeg så

Dette kapittelet vil starte med å beskrive de ulike aktørene som trer frem i nettver

ket. Deretter vil relasjonene mellom disse aktørene bli analysert utifra en overset

telsesprosess i fire etapper. Det første steget tar for seg problematisering: hvor

dan bli uunnværlig. Deretter følger interesseringen med hvordan allianser blir

satt på plass. Det neste steget er innrullering, der rollene i nettverket defineres og

koordineres. Det siste steget i oversettelsesprosessen er mobilisering av allierte.

6.1 Innledning

Å skulle beskrive hendelser og situasjoner er en utfordring. Hvilket nivå skal
man legge seg på? Hvilke detaljer skal med? Ikke for mange, for da blir bildet
uoversiktlig for leseren. Samtidig skal ikke kompleksiteten mistes. Også ved
bruk av aktørnettverk teori er det viktig å unngå dualisme (Law & Hassard
1999). En situasjon vil aldri være et svarthvitt bilde, og må dermed heller ikke
presenteres som det. Det er heller viktig å se alle gråtonene, alle delene som
spiller inn og skillene som ikke alltid er så enkle å få med seg. Hvor mange
aktører er det egentlig som er med i nettverket?

Utfordringen ligger også, som beskrevet i kapittel 3, i at en beskrivelse aldri kan
bli komplett utfyllende eller objektiv (Denzin & Lincoln 2005). Den analysen av
aktørene og deres relasjoner som følger i dette kapittelet er bygget på hva ana
lysen av de innsamlede dataene viste. Noe annet er ikke mulig, slik som Latours
(Latour 2005) utsagn “they make others do things” viser. Aktørenes holdning
er og meninger er det som skaper situasjonen. Kapittelet bygger på intervjuene
som ble gjort med utviklere, superbrukere og en ansatt i departementet. Alle ut
sagnene som er gjengitt stammer fra disse intervjuene med mindre noe annet er
spesifisert. I tillegg fikk jeg også informasjon gjennom deltakende observasjon
hos USIT og ulike dokumenter som beskrevet i kapittel 3.
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Å få fram et fullstendig bilde kan være en evigvarende prosess, og et sted må
det settes grenser. Det er en balansegang, å bevege seg mellom det det klare og
det uklare slik som Pirjo Elovaara (Elovaara 2004) skriver: “How can we write
a story that is both closed and open?” Det er en utfordring, også med bruk
av aktørnettverk teori, å skrive på en måte som favner både motstanden, alle
utfordringene og mulighetene som finnes i det nettverket som skal beskrives.

6.2 Interdefinering av aktørene

Å finne frem til aktørene og deres relasjoner er en studie i å følge sporene
mellom de menneskelige og de ikkemenneskelige. Det er ikke alltid like lett
å se grensene mellom aktørene. En rekke aktører er med i samspillet rundt
Kvalitetsreformen og FS. Antallet aktører varier med hvor vidt i utstrekning
man lar nettverket favne, og også med hvilket nivå av detaljering man legger
seg på, jevnfør aspektet med zooming i kapittel 2.3 på side 9. Ved å fokusere
på detaljer på enkelte områder av nettverket er det mulig å avdekke mange
forskjellige aktører. Aktørene som ble tydelige i nettverket som er studert blir
presentert nedenfor. Fokuset i beskrivelsene er på aktørenes mål, og deres rolle
i forhold til de andre aktørene som er involvert.

Felles Studentsystem (FS) står som studieadministrativt system sentralt i nett
verket. FS er en ikkemenneskelig aktør som blir institusjonenes redskap for å
oppfylle de krav som departementet stilte gjennom Kvalitetsreformen, og målet
for systemet er å ta opp i seg reformen.

Kvalitetsreformen er også en ikkemenneskelig aktør, definert gjennom et
sett, et system, av definisjoner fra departementet. Dette førte imidlertid ikke
til at Kvalitetsreformen var klart definert fra starten av, problemet var heller
at det var mye rom for tvetydige tolkninger. Bakgrunnen for Kvalitetsreformen
var blant annet Boulognaprosessen. Målet til Kvalitetsreformen som aktør var
å bli gjennomført, å skape seg plass i nettverket og på den måten sørge for en
vridning i relasjonene slik at gjennomføringen skjedde.

Utviklerne er en egen gruppe ansatte hos USIT som utvikler og drifter FS på
oppdrag fra FSprosjektet. I så henseende må utviklernes mål være å sørge for
å vedlikeholde systemet tilfredsstillende, og opprettholde eller øke antallet ins
titusjoner som bruker FS.

Kunnskapsdepartementet, heretter beskrevet som departementet, har det over
ordnede ansvaret for høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er departe



6.2 Interdefinering av aktørene 59

mentet som har utformet og definert Kvalitetsreformen, og det er de som sitt
er med den prinsipielle makten i relasjonen rundt utdanningsinstitusjonene og
studieadministrasjon. Departementet har som mål å få Kvalitetsreformen gjen
nomført.

Institusjonene er i denne sammenhengen en fellesbetegnelse på alle univer
sitetene og høgskolene som bruker FS som sitt studieadministrative system.
Det er de som er de kontraktsmessige brukerne av systemet, og institusjonene
relaterer til utviklerne av FS gjennom sine superbrukere. Institusjonene er “på
ført” Kvalitetsreformen av departementet, og har ansvaret for å implementere
Kvalitetsreformen i sitt tilbud og arbeid. Institusjonene er forskjellige, og res
ponderte også forskjellig til prosessen med innføringen av Kvalitetsreformen.
På et overordnet plan har de likevel alle et mål om å innføre Kvalitetsreformen
på en best mulig måte, de er nødt til å innføre reformen.

Superbrukerne er i dette nettverket betegnelsen på de brukerne på hver ins
titusjon som har kontakt med utviklerne av FS, og som har det overordnede
veilednings og koordineringsansvaret for systembruken ved sin institusjon. De
kan defineres som “talspersoner” for brukerne ved sin institusjon ved at de er
bindeleddet mot FS, og er ansvarlig for å kanalisere videre informasjon mel
lom utviklerne av systemet og brukerne nedover på institusjonen. Ønsker fra
brukerne må via superbrukerne for å få innvirkning på FS.

Arbeidsgruppen for FS består av en representant for hver enkelt av alle de
institusjonene som bruker FS. Institusjonene utpeker selv sitt medlem. Arbeids
gruppen ledes av daglig leder for FS, og er et rådgivende organ som behandler
hva som bør skje av endringer i systemet videre fremover. Målet for arbeids
gruppen er å sikre kommunikasjon mellom utviklerne og brukerne, for å kom
me frem til en enighet som fremmer systemets videre utvikling.

Styret for FS består av fem medlemmer, og har per nå i tillegg en observatør
fra henholdsvis departementet og SSB. Styrets medlemmer oppnevnes av års
møtet for en periode på 3 år. En valgkomité oppnevnt av årsmøtet innstiller le
der, nestleder og styremedlemmer. Det er styret for FS som behandler hva som
skal skje med systemet etter innspill fra arbeidsgruppen og utviklerne. Målet
for styret er, i likhet med arbeidsgruppen, å fremme FS sin videre utvikling.

Andre/vanlige brukere er alle de andre ansatte rundt på institusjonene som
bruker FS som verktøy i sitt arbeid. De har ingen kontakt med utviklerne direk
te, kun gjennom superbrukerne. Det finnes mange forskjeller grader og typer
av systembruk. Noen bruker FS hele tiden til å legge inn mye forskjellig infor
masjon, noen bruker systemet kun til enkelte registreringer ved siden av andre
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systemer, og noen bruker FS kun som oppslagsverk. Brukernes mål er å kunne
gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en best mulig måte.

Studentene er basisen for hele FS og alle dataene som ligger i systemet. Det
er for å ha oversikten over studentene at FS brukes. Kravet til oppfølging av
studentene økte med innføringen av Kvalitetsreformen. Studentene bruker ikke
FS direkte selv, men gjennom Studentweb og eventuelt Søknadsweb. Deres mål
er å kunne gjennomføre studiene på den best mulige måten.

De faglige ansatte er ikke direkte knyttet til FS annet enn ved at de er regist
rert i systemet. De har ikke tilgang til informasjonen derfra annet enn gjennom
ansatte i administrasjonen, men har en rolle relatert til systemet fordi de utfor
mer mye av den informasjonen som skal legges inn i FS. De faglige ønsker å få
undervist og forsket best mulig.

Eksterne rapporteringsmottakere er et samlebegrep for institusjoner/enhet
er som mottar rapportering fra FS: NSD (DBH), SSB, NIFU, Lånekassen, Helsetil
synet og Bibsys. Rapporteringer til dem fra FS har økt i antall og omfang etter
innføringen av Kvalitetsreformen. Disse rapporteringene inneholder data som
utgjør grunnlaget for blant annet statistikk, studielån, finansiell støtte og videre
utvikling av institusjonene. I forhold til FS ønsker rapporteringsmottakerne å få
mest mulig korrekte data fra FS på en enklest mulig måte.

Datakvalitet et et begrep som gjennom Kvalitetsreformen spiller en sentral
rolle i nettverket. Det ble forlangt økt datakvalitet i FS fordi dataene i større
grad enn tidligere skulle brukes videre av andre aktører, slik som de eksterne
rapporteringsmottakerne. Den økte fokusen på datakvalitet må dermed gjen
nomføres. Valget av datakvalitet som en ikkemenneskelig aktør i oversettelses
prosessen gjør det lettere å se hvilken innvirkning datakvaliteten hadde på det
som skjedde i nettverket.

Utdanningsplaner er et nytt begrep som ble innført med Kvalitetsreformen.
Utdanningsplanen er en avtale mellom hver enkelt student og lærestedet, og
brukes for å planlegge studentens studieløp. Utdanningsplanen er en gjensidig
forpliktende avtale som har som mål å bli realisert.

6.3 Oversettelse i fire etapper

Star (Star 2001, side 133) spør “Hvordan lager man en modell (for ikke å snakke
om en oversettelse eller et universelt språk) for den store heterogeniteten som
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fremtrer i enhver sammenstilling, ethvert nettverk?” Som drøftet innledningsvis
i dette kapittelet er dette mye lettere sagt en gjort. Callon (Callon 2001) anven
der, som beskrevet i kapittel 2, en “oversettelsens sosiologi”1 hvor prosessen
med oversettelse deles opp i de fire etappene problematisering, interessering,
innrullering og mobilisering. Denne samme innfallsvinkelen kan også anvendes
på samspillet mellom FS, Kvalitetsreformen og de andre involverte aktørene, og
det er dette jeg bygger videre på i denne analysen.

6.3.1 Problematisering: hvordan bli uunnværlig

Hvem av alle de aktørene som er presentert ovenfor er uunnværlige, og hva
er det som gjør dem uunnværlige? Ved første øyekast synes det som om al
le aktørene som er involvert må være til stede. De er uløselig knyttet sammen
gjennom sine forpliktelser rundt høyere utdanning. Departementet har ansvar
et for det hele gjennom sine definerte arbeidsoppgaver. Institusjonene lever av
å tilby høyere utdanning til studentene, som er involvert fordi de ønsker å ta en
utdannelse. FS er som studieadministrasjonssystem skapt for å være et redskap
for institusjonene og brukerne der. Disse brukerne må være involvert i nettver
ket for å utføre oppgavene sine, til det trenger de FS. Det virker dermed som
om de alle er uunnværlige. Denne formen for uunnværlighet er den som gjelder
for alle aktørene i nettverket. Hvis ikke alle aktørene er tilstede er det ikke mu
lig å danne akkurat det spesifikke nettverket. I tillegg kan enkelte aktører være
uunnværlig på en annen måte, gjennom å bli et obligatorisk passasjepunkt i
nettverket slik som beskrevet i kapittel 2.

Oppstartsfasen

Da de fire universitetene begynte samarbeidet om et nytt studentsystem, var det
som tidligere nevnt et alternativ å finne et ferdig studieadministrativt system
som kunne kjøpes. Det viste seg at dette var tilnærmet uaktuelt, og resultatet
til slutt var at de startet utviklingen av Felles Studentsystem. Dette ble dermed
starten på nettverket med de involverte aktørene, og der FS fikk en sentral rol
le. Departementet var også interessert i dannelsen av et nytt system da FS ble
startet opp. Dette ville forenkle departementets oppgave med å innhente sam
menliknbar informasjon fra de forskjellige institusjonene. Departementet var
dermed også interessert i at spesielt de største institusjonene samlet seg i et
nettverk rundt et felles system.

Bakgrunnen for Kvalitetsreformen var, som beskrevet i kapittel 4 på side 27, i
tillegg til Boulognaprosessen at departementet så et behov for å rette på flere
sentrale ting i sektoren. Innsatsen og progresjonen på studiene var ikke tilfreds
stillende, og departementet ønsket å forandre på dette. Forutsetningen for Kva
litetsreformen var at både departementet og institusjonene, som var de sentrale

1Begrepet ble, som beskrevet i kapittel 2 på side 5, senere endret til aktørnettverk teori.
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aktørene i nettverket, hadde tilgang til bakgrunnsdata. Dette fikk de fra de stu
dieadministrative systemene, og informasjon de hentet ut var blant annet om
graden av studieprogresjon. Disse dataene måtte gi dem et noenlunde riktig bil
de av virksomheten og resultatene i sektoren, slik at avgjørelser ble tatt på en
riktig grunnlag. Dataene spilte dermed en viktig rolle i prosessen, og det gjorde
også de studieadministrative systemene som dataene ble hentet fra. Dette var
FS og tilsvarende systemer.

Gjennom det utvidede kunnskapstilfanget departementet fikk gjennom FS og
andre systemer, hadde de et grunnlag for en langt mer presis problemforståel
se enn uten. De hadde da også et langt bedre grunnlag for å målrette tiltak, og
departementet hadde dermed all mulig interesse i å gjøre de studieadministrati
ve systemene til en sentral aktør i relasjon til institusjonene. Ved at FS inneholdt
dataene som la grunnlaget for reformprosessen, ble systemet en aktør i nettver
ket, en aktør som spilte en viktig rolle. Det var på grunnlag av blant annet FS at
departementet kunne dokumentere behovet for en reform av høyere utdanning
i Norge. FS lå dermed til grunn for Kvalitetsreformen, og var en aktør som bidro
til at reformen ble påbegynt. En forbedring av innholdet i de studieadministrati
ve systemene, og samtidig en bedre utnyttelse av dette innholdet, var også noe
departementet så på som et mål med Kvalitetsreformen.

Avhengigheten av systemet

Da departementet bestemte at de vil sette i gang Kvalitetsreformen, var de av
hengig av å få med seg andre aktører i nettverket. De var avhengige av fagres
sursene ved institusjonene på undervisningssiden. På den administrative siden
av Kvalitetsreformen var FS en sentral aktør. Det er her sammenhengen mellom
FS og Kvalitetsreformen er mest konkret. I tillegg til å hente bakgrunnsdata for
reformen fra systemet, var departementet klar over at det var mye med Kvali
tetsreformen de ikke kunne få gjort hvis de ikke hadde et system som FS eller
tilsvarende. Denne sammenhengen vises i figur 6.1 på neste side. Figuren vis
er en innledende oversikt over relasjonene mellom de mest sentrale aktørene i
nettverket. Departementet avhenger av FS i sitt arbeid med å utforme og gjen
nomføre Kvalitetsreformen. Institusjonene er også avhengige av systemet for å
kunne innføre Kvalitetsreformen slik den er utformet.

FS la også grunnlaget for en sentral posisjon gjennom at utviklerne av FS fant
en arbeidsmetode for utvikling som fungerte. Helt fra oppstarten av system
et har utviklerne benyttet den samme metoden for utvikling. Metoden baserer
seg på datamodellen som utgangspunkt, og at all utbygging skjer utifra den
ne. Utviklernes kompetanse på datamodellering er også meget god, og systemet
stod dermed sterkt rustet til å håndtere endringer som kom som en følge av
Kvalitetsreformen. Utviklerne forventet at systemet kom til å måtte gjennomgå
endringer relativt ofte. En av utviklerne uttalte at: “Vi visste hvor mye endringer
det kommer”. Ved at det også var en lav utskiftningsrate i utviklergruppen ble
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Figur 6.1: Innledende oversikt over relasjonene mellom noen av de sentrale ak
tørene

det enklere å bevare kompetansen om systemet som var bygget opp. Denne vel
lykkede utviklingen av systemet fra starten av la også et grunnlag for systemets
rolle under Kvalitetsreformen.

Den nye reformen influerte FS som en lang rekke av krav til hvordan ting måtte
være i relasjonen mellom studier og student. FS var spesielt sentral i forhold
til den delen av Kvalitetsreformen som hadde med utdanningsplanene å gjø
re. Målet var å få til en tettere kontakt mellom institusjon og student, og for å
få dette til i praksis var institusjonene helt avhengige av FS. Spesielt de store
institusjonene så at det ikke var mulig å få til utdanningsplaner uten støtte fra
FS, og systemet trådde da inn som en aktør i nettverket mellom institusjon og
student. Superbruker C uttalte at: “FS var helt avgjørende i forhold til å innføre
utdanningsplaner. Uten å ha et FS som systemstøtte og med den Studentweben
så hadde vi ikke fått utdanningsplaner. Så enkelt er det.” Alternativet til FS ville
vært en papirløsning, som hadde vært mer ressurskrevende, og som dessuten
ikke ville gjort det mulig å få ut den informasjonen som var nødvendig. Uten en
løsning som innebar bruk av studieadministrasjonssystemet og etableringen av
en “studentweb”løsning hadde utdanningsplaner forblitt en papirbestemmelse.
Ingen av institusjonene hadde laget utdanningsplaner uten å involvere aktøren
FS. Systemet ble dermed uunnværlig for å få innført konseptet utdanningsplan
er.

Sentral aktør på enda et felt: Kravene til rapportering og kvalitet

Kvalitetsreformen stilte mye høyere krav til datakvaliteten i studieadministrati
ve systemer. Det ble dermed stilt krav til aktøren FS på en helt annen måte enn
tidligere. I mye større grad enn tidligere ble det forventet at systemet skulle væ
re et redskap som kunne fortelle institusjonene om statustilstand. Superbruker
B uttalte at: “ Vi bruker FS etterhvert ikke bare til administrering av studier, men
også som en kilde til informasjon i studieinformasjonssammenheng”. Kravene
til aktøren FS knyttet til rapportering hadde kanskje kommet uansett, på grunn
av en generell endring mot strengere krav til budsjetter og så videre. Men Kva
litetsreformen var det som satte ting i gang, og utdanningsplanene står frem
som en sentral aktør som genererte rapporteringsbehov.
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FS var sentral i forhold til den nye finansieringsreformen for institusjonene som
omtalt i kapittel 4. FS var involvert også her som aktør gjennom en rolle som
premissleverandør. Troverdigheten til den nye finansieringsordningen baserte
seg på at dataene var korrekte. Institusjonene skulle få en del av finansieringen
basert på data om studieprogresjon, og det førte til et press om datakvalitet
på FS. Institusjonene måtte forholde seg annerledes til FS, systemet ble en mer
sentral aktør fordi dataene som legges inn i systemet skulle ut igjen på andre
siden og brukes av andre aktører for å ta beslutninger knyttet blant annet til
økonomi og finansieringsformer.

Bevisstgjøring rundt FS sin rolle

I takt med alle disse andre kravene, endret FS sin rolle i forhold til de andre
aktørene i nettverket seg. Systemet ble mer sentralt som beskrevet ovenfor, og
de andre aktørene rundt systemet ble også mer klar over at FS var blitt sentralt.
Systemet hadde hele tiden vært viktig, men de nye endringene i nettverket gjor
de de andre aktørene mer bevisst på systemet. Relasjonene i nettverket endret
seg slik at FS stod mer i midten, det syntes gjennom at det eksempelvis kom mer
penger til studieadministrasjon2 . Statusen til det studieadministrative systemet
økte i forhold til økonomi og personalsystemer, som tidligere hadde vært sett
på som viktigere. Den økte statusen førte også til at nye aktører fikk en relasjon
til systemet. Riksrevisjonen ble involvert fordi studieadministrasjonssystemet
spilte en mer avgjørende rolle i forbindelse med finansieringen. Hele nettverket
ble “løftet opp” i forhold til andre relaterte nettverk som økonomi og personal,
og FS ble altså en sentral aktør i det hele.

Nettverket rundt FS kan sees på som to lag utenfor hverandre. Det innerste
laget er de som direkte har en relasjon til systemet. Det neste laget er de som
gjennom andre talspersoner får en relasjon til FS. Posisjonen til FS og hvor
uunnværlig systemet er, kan måles gjennom hvor mange som har en relasjon til
det, hvor synlig systemet er både i det innerste og det ytterste laget. Gjennom
nye krav til rapportering fikk systemet mye mer vidtrekkende konsekvenser på
alle måter. Den ytterste sirkelen rundt systemet økte derfor gjennom at antallet
eksterne rapporteringsmottakere økte. Systemet vokste seg også til å bli en mye
mer sentral aktør for sine brukere, og ble tatt i bruk av flere. Dermed økte også
den innerste sirkelen. Når nettverket rundt Kvalitetsreformen skal identifiseres
er dermed FS en aktør det er umulig å komme utenom.

Definering av obligatoriske passasjepunkter

Som beskrevet vokste avhengigheten til FS, og på dette grunnlaget kan FS frem
mes som et obligatorisk passasjepunkt for nettverket (Callon 2001). De for
skjellige aktørene som var involvert i nettverket hadde alle interesse av at det

2Informasjon fra utvikler i samtale.
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Figur 6.2: Obligatorisk passasjepunkt i systemet

obligatoriske passasjepunktet ble nådd. Årsaken til dette var at det bare var
på den måten de kunne oppnå sine egne mål for prosessen. Dette illustreres i
figur 6.2, som viser målene til de mest sentrale aktørene. Pilene viser hvordan
aktørene fra sitt startsted må via det obligatoriske passasjepunktet for å kom
me frem til sine mål. Departementet ønsket å få innført Kvalitetsreformen, og
reformen selv hadde som mål å bli innført. For å få til dette var de avhengige
av FS. Det samme var institusjonene hvis de skulle få gjennomført reformen og
få drevet sitt tilbud på en best mulig måte. Brukernes mål var å få gjort jobben
sin, og for å få til dette var de også avhengige av FS. Omfanget av denne av
hengigheten økte med innføringen av Kvalitetsreformen blant annet på grunn
av utdanningsplanene. Superbruker A konstaterte at: “Brukerne våre vil jo helt
klart ha merket at FS er verktøyet”. FS utgjorde selve arbeidsgrunnlaget til ut
viklerne, så de hadde sånn sett all mulig interesse av å få systemet til å fungere
slik at bruken av systemet ble minst mulig problematisk. I tillegg ønsket utvikl
erne av FS at antallet brukere av systemet ikke minsket, men heller økte i antall.
De ønsket dermed også at FS skulle bli uunnværlig.

Hvilket mål hadde egentlig FS da Kvalitetsreformen ble innført? Og hadde sys
temet et eget mål, eller var det utviklerne som på vegne av systemet har et mål?
Det som gagnet FS var å sikre fortsatt stabilitet, slik at det ikke ble snakk om at
noen ønsket å bytte bort fra systemet  hvis i det hele tatt det å bytte til MSTAS
ble sett på som et reelt alternativ. Dette alternativet ble hverken nevnt eller dis
kutert i intervjuene som er gjort i forbindelse med oppgaven. Den stabiliteten
som FS ønsket avhang av FS sin evne til å holde seg oppdatert og ajour på det
nivået som brukerinstitusjonene ønsket.
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Det obligatoriske passasjepunktet i denne sammenhengen var altså FS, og at
FS tok inn i seg Kvalitetsreformen slik at reformen festet seg i systemet. Dette
understøttes av at alt i nettverket avhang av at Kvalitetsreformen ble imple
mentert i FS. FS var et uunnværlig verktøy for institusjonene gjennom sin rolle
som studieadministrativt system. Som system skulle FS holde styr på all mulig
studierelevant informasjon på de enkelte institusjonene, og måtte kunne hånd
tere de til enhver tid gjeldende kravene til studieadministrasjon. Forhandlinger
skjedde om hva som skulle med i FS som en følge av Kvalitetsreformen, og på
hvilken måte det skulle implementeres i systemet. For å få innført reformen
måtte institusjonene, eller kanskje snarere departementet, ha FS i sitt nettverk.
FS var en nøkkel til gjennomføring.

Etter å ha definert FS som et obligatorisk passasjepunkt i nettverket, er det
naturlig å følge opp med en vurdering på om hvorvidt FS hadde noe valg vedrø
rende å innta den posisjonen systemet gjorde som obligatorisk passasjepunkt.
Svaret på dette er at nei antakelig ikke, men det hadde heller ikke kamskjellene i
St.Brieucbukten som Michel Callon (Callon 2001) beskrev. I Callons beskrivelse
var det obligatoriske passasjepunktet som alt avhang av, hvorvidt kamskjelle
ne greide å feste seg i settekassene som planlagt. Hvis ikke kamskjellene festet
seg, så ville de dø. I overført betydning ville FS også gjøre det om systemet ikke
tok opp i seg Kvalitetsreformen. Gjennom å ikke oppfylle kravene og dermed
ikke nå målet sitt ville både FS og kamskjellene på hver sin måte skyte seg selv
i foten. Parallelt med at de er uunnværlige for andre, er de også selv avhengige
av at prosessen fungerer.

FS kan i sin rolle som obligatorisk passasjepunkt også sees på som et gren
seobjekt slik dette beskrives av Susan Leigh Star (Star & Griesemer 1989) og Eva
Brandt (Brandt 2005). Et grenseobjekt er et objekt som betyr noe for forskjellige
aktører, men betydningen grenseobjektet har er ikke lik for de forskjellige ak
tørene. FS fyller forskjellige roller for de andre aktørene i nettverket, de ser på
FS på forskjellige måter. Brukerne ser på FS som et hjelpemiddel for å få utførte
sine arbeidsoppgaver, for departementet er systemet en kilde til bakgrunnin
formasjon. Rollen FS spiller for de enkelte aktørene er litt forskjellig, men i
nettverket som helhet er det et samlende obligatorisk passasjepunkt.

Oppsummering

Det var mange aktører som var involvert i prosessen rundt FS i forbindelse med
innføringen av Kvalitetsreformen. Allerede gjennom dannelsen av FS i 1993 ble
systemet sentralt for brukerinstitusjonene, på det tidspunktet bare de fire uni
versitetene og to høgskoler. Utviklerne av FS har gjennom hele utviklingpro
sessen støttet seg på en metode som har vært avgjørende for at utvikling av
systemet har fungert så godt som den har gjort. Utviklerne greide også å få til
en prosess der de både tok avgjørelser som var viktige for andre, og samtidig
greide å være lydhøre og ha fokus på brukermedvirkning i den stadige utvikl
ingsprosessen.
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Departementet var helt fra starten av interessert i å få et system som FS, og var
avhengig av FS for å få bakgrunnsdata om hva som skjedde ved utdanningsins
titusjonene. Denne avhengigheten ble utvidet både i omfang og i forhold til
antall aktører gjennom at kravene til rapportering og datakvalitet økte gjennom
innføringen av Kvalitetsreformen. Gjennom dette skjedde det en bevisstgjøring
hos aktørene rundt FS om at systemet var viktig. FS ble et obligatorisk passasje
punkt som alle de andre aktørene var avhengige av for å nå sine mål.

6.3.2 Interessering: hvordan allianser settes på plass

Hvordan illustrerer så nettverket rundt FS og innføringen av Kvalitetsreformen
en interesseringsprosess? Relevante spørsmål å finne ut av her er hva som er
grunnlaget interesseringen tolkes utifra, og hvilket press i retning av innruller
ing som skapes på de aktuelle aktørene. En interessering som lykkes, bekrefter
i følge Callon (Callon 2001) gyldigheten av en problematisering og de implisit
te alliansene som følger med. Problematiseringen som her skal gjøres gyldig er
altså at FS er aktøren som de andre aktørene ikke klarer seg uten.

En prosess som tar tid

Det ligger en naturlig treghet i organisasjoner, som gjør at endringer som skjer
i et system ikke nødvendigvis fører til endringer i bruken før etter en stund.
Denne tregheten kom også til syne ved innføringen av Kvalitetsreformen. Ins
titusjonene endret seg ikke over natten, det var, spesielt enkelte steder, store
endringer i organisasjonskultur som måtte til. Dette, kombinert med at Kva
litetsreformen i seg selv var en langstrakt prosess, gjorde at prosessen med
interessering tok lang tid. Kvalitetsreformen kan sees på som en eneste stor
og langvarig forhandling. Superbruker A omtalte innføringsprosessen som “sni
kende”. Sakte, men sikkert gled ting på plass.

Flere av de involverte aktørene som ble intervjuet påpekte i samtalene at: “Kva
litetsreformen har så vidt startet”. Man kan dermed si at prosessen med Kvali
tetsreformen egentlig fremdeles er der, den er ikke avsluttet, selv om nettverket
er etablert. I nettverket rundt Kvalitetsreformen og FS eksisterte det allerede re
lasjoner mellom mange av de involverte aktørene. Departementet var i kraft av
sin rolle allerede knyttet til utdanningsinstitusjonene. De involverte institusjo
nene brukte allerede FS som sitt studieadministrative system, og hadde dermed
allerede en relasjon der. Men relasjonene ble endret, og innføringen av Kvalitets
reformen satte i gang en ny interesseringsprosess for de involverte aktørene.
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Utgangspunktet

Utgangspunktet for de forskjellige institusjonene som brukte FS var forskjellig.
Institusjonene varierte i størrelse, i fagtilbud og i fokus. Da de startet å bruke FS
var de enda mer forskjellige. Samarbeidet rundt systemet gjorde institusjonene
mer samkjørte, de ble alignet3 i mye større grad enn tidligere. Likevel var det
fremdeles mange forskjeller mellom institusjonene, også når det kom til bruken
av systemet. Kvalitetsreformen var en mulighet for å få vridd brukerne mer
i retning av FS. Kravene som kom til rapportering og om utdanningsplaner,
gjorde at systemet krevde mer av sine brukere.

Fordi Kvalitetsreformen på ingen måte var ferdigforhandlet da den kom fra de
partementet til institusjonene og FS, fantes det mange uavklarte punkter der
det kunne gjøres forskjellige valg. Brukerne tolket også FS på forskjellige måt
er, og valgte tidvis forskjellige løsninger på hvordan de la inn ting. Dette gjaldt
blant annet innpassing av utdanning fra andre læresteder i følge superbruker D.
Dette ble et problem i nettverket; ikke bare kunne ting gjøres på mange måter,
men det var også flere måter som kunne være riktige. Med termer fra aktør
nettverk teori blir dette at ting ble oversatt på ulike måter. Det ble dermed et
behov for forhandlinger. FS jobbet bevisst for å få til en enhetlig bruk av syste
met. En av utviklerne beskrev det som at “Vi kjører mer og mer mot en felles
bruk”. De ville helst oppnå at alle institusjonene brukte systemet likt, på tross
av alle forskjellene som eksisterte mellom institusjonene. På denne måten ville
alle institusjonene være interessert, og senere innrullert, i nettverket i like stor
grad, de ville være mest mulig alignet. For å få til dette kommer utfordringene
som Joan H. Fujimura (Fujimura 1991) beskriver om motstand. Enkelte aktører
vil lett gå med på å følge andre aktørers vilje, mens andre aktører vil kjempe
i mot. Det er ingen selvfølge at alle institusjonene vil velge å bli med på lasset
frivillig.

Gjennom sin tolkning av departementets pålegg, endte FS opp med et resultat
som de måtte få institusjonene interessert inn i. Fordi institusjonene selv sit
ter i FS sin arbeidsgruppe og styre, ble dette enklere. Utviklerne av FS hadde
også bygget opp et godt samarbeid med kontaktpersonene på institusjonene
gjennom mange års samarbeid. Den lave graden av utskiftning hadde gjort det
te enklere. Dermed var det blitt skapt en trygghet i nettverket som gjorde det
enklere å få brukerne interessert.

Ledelsen ved enkelte av institusjonene støttet ikke oppunder FS sitt forsøk på
interessering. Superbruker B konstaterer at: “Det er alltid en kamp om å få opp
merksomhet fra ledelsen. [...] Ledelsen har viljen til å satse på innføringen av nye
systemer, men mangler totalt forståelse av konsekvensene ved det.” Dette gjaldt
ikke bare FS, men gjorde at interesseringen ble vanskeligere. Kvalitetsreformen
ble sett på som en “administrasjonsting”, noe som ikke egentlig hadde interesse
for hele organisasjonen. Noen av brukerne viste dermed motstand mot interes
seringen, slik som beskrevet ovenfor (Fujimura 1991). De ville ikke umiddelbart

3Som beskrevet i kapittel 2: Stilt på linje, mer enige om retning
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være med på lasset. Ved å ikke vise interesse, gjorde ledelsen det vanskelige
re å knyttet brukerne tettere sammen med systemet. Hadde lederne vært mer
interessert i systemet, hadde de kunnet hjulpet systemet med å dra brukerne i
riktig retning, fordi ledernes ståsted smitter over på brukerne. Dermed kunne
interessering, og senere innrullering, gått enklere. Superbruker A beskriver at:
“Lederne dytter kanskje litt av sitt ståsted over på sine tilsatte igjen”.

Selv om FS var et verktøy som brukerne måtte bruke, var systemet seg også
bevisst ønsker om endringer som kom fra brukerne, og hadde klare rutiner for
hvordan de skulle håndteres. Gjennom å ha jevne møter ble alliansen mellom
systemet, utviklerne og superbrukerne stadig vedlikeholdt, og det var stadig
nye forhandlinger om hvordan ting skulle løses gjennom møter i arbeidsgrup
pen og underarbeidsgruppene. Det var likevel utviklerne av FS som satt med
kontrollen, gjennom at de sa ja eller nei til å implementere endringsforslag som
kom direkte inn fra superbrukerne, særlig på epost. Var utviklerne ikke enige,
ble forhandlingene løftet opp et nivå til arbeidsgruppen og eventuelt videre opp
til styret ved spesielle ting.

Utdanningsplaner

Utdanningsplanene var en ny aktør som skulle interesseres, og som brukerne
av FS gjennom en prosess skulle involveres med. Utdanningsplanene, slik de
var utformet først gjennom intensjonen fra departementet og så gjennom ar
beidsgruppen til UHR, ble tolket inn i FS av utviklerne. Disse oversettelsene
som skjedde var avhengig av aktørene rundt og forhandlinger som fant sted,
og ble ikke gjort utifra “objektive” fakta. Slike fakta var det ikke mulig å finne.
Bortsett fra det som kom frem underveis fantes det ingen “fasit” for hvordan ut
danningsplanene skulle være. De andre aktørene i nettverket, institusjonene og
departementet, influerte på hvilken tolkning av utdanningsplanene utviklerne
implementerte inn i FS. Utdanningsplanene ble dermed forhandlet inn i syste
met på en linje som begynte hos departementet, gikk videre til UHR, deretter
til utviklerne av FS og arbeidsgruppen til systemet. Lokalt på institusjonene ble
det også forhandlet om utdanningsplanenes rolle i nettverket.

Utdanningsplanene skulle interessere flere aktører. Både brukerne av FS, og bru
kerne av Studentweb; studentene. Like viktig som at den tekniske løsningen
i databasen fungerte, var det at strukturen på oppbyggingen av Studentweb
fungerte i forhold til studenten. Aktører skulle altså interesseres i forhold til
utdanningsplanene på flere forskjellige kanter av utdanningsplanene.

Prosessen med interessering i relasjon til Kvalitetsreformen gikk med andre
ord vel så mye på avklaring og forhandling av begreper, som på å ta inn noe
ferdigdefinert. FS ville her være avventende og se hvilke definisjonen de andre
aktørene som var involvert kom opp med. På den måten ville det være enklere
å få brukerne interessert med FS senere. Dette viste seg å være enklere sagt enn
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gjort. Både utdanningsplaner og begrepet med mappeevaluering var helt nye
ting, som ingen av aktørene i nettverket hadde noen relasjon til fra før.

Departementet ønsket som tidligere nevnt å få aktørene som var involvert vridd
mer i FS sin retning. Det første trinnet i denne prosessen var departementets
involvering i utvikling av FS i form av støtte til utviklingsprosessen. Ved å få et
felles studieadministrativt system fra og med 1993 fikk departementet forenkl
et situasjonen i forhold til rapportering. Det var den samme tanken som lå bak
en tettere kobling mot FS ved innføringen av Kvalitetsreformen. Departementet
ønsket ha et annet forhold mellom student og institusjon, for å oppnå sitt mål
om en høyere gjennomstrømning og bedre kvalitet. Utdanningsplaner ble mid
delet de ville bruke, og dermed var de avhengige av at brukerne ble interessert
i et tettere nettverk med FS.

Innføringen av utdanningsplanene skapte vansker i forhold til enkeltemnestu
dentene og andre studenter uten utdanningsplan. Superbruker D konstaterte at:
“Datamodellen som er valgt takler programstudenten greit. Men vi har så man
ge andre typer studenter også, som ikke kommer inn på programmer4.” Disse
studentene falt utenfor utdanningsplanene slik oppsettet ble. En av utviklerne
konstaterte at: “Enkeltemnestudentene er en gruppe vi ikke håndterer helt bra
nå. De skulle nesten ikke vært der opprinnelig”. Denne gruppen av studenter
passet så dårlig inn med Kvalitetsreformen og det nye konseptet utdannings
planer at de var langt unna å bli interessert inn i nettverket.

Standardisering og ikke

Fordi institusjonene var forskjellige, valgte de også forskjellige løsninger for
arbeidsfordeling og bruk av FS. Interesseringen av institusjonene ble dermed
forskjellig. Utifra intervjuene med superbrukerne kan det virke som om insti
tusjonenes organisering påvirket hvilke problemer som oppstod i forbindelse
med Kvalitetsreformen. Særlig gikk dette på om hvorvidt institusjonene hadde
en sentralisert eller desentralisert organisering. En av superbrukerne konsta
terte at “Det var et stort problem at vi var sentralstyrt, og hadde sentralstyrte
oppgaver”. Dette gav forskjeller i arbeidsfordelingen internt på institusjonene,
ved at tilsvarende arbeidsoppgaver ikke var lokalisert på de samme stedene
på de ulike institusjonene. Eksamensrelaterte oppgaver var sentralstyrt et sted,
mens disse oppgavene var lokalisert hos fakultetene og instituttene på en an
nen av brukerinstitusjonene. På institusjonene der mye var sentraladministrert,
var det problematisk å få med brukere på fakultetene. Dette var nødvendig på
grunn av utdanningsplanene, men fakultetene var ikke helt uten videre villige til
å bli med i prosessen. Sett fra deres synspunkt brakte det dem ingen fordeler,
og de var dermed ikke interessert. Formene for interessering varierte altså, og
enkelte fakulteter ville ikke bli med i samme retning som de andre. Med bruk av
figur 2.2 på side 11, var det vanskelig å få “fanget” inn enkelte av brukerne.

4Studenter som ikke har utdanningsplaner er blant annet enkeltemnestudenter, privatister
og gamle studenter med overgangsordning.
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Kravene i Kvalitetsreformen gjaldt alle institusjonene, uavhengig av hvordan
de var organisert. Organisasjonsformen på institusjonene gjorde at kravene ble
oversatt inn forskjellig på de forskjellige institusjonene. Dette stod i motset
ning til FS forsøk på standardisering og homogenisering. Gjennom generelle
forhandlinger og kontinuerlige diskusjoner var det et mål for FS å aligne sine
egne og institusjonenes behov. Det var ikke alltid alle brukerrepresentantene
hadde et ønske om å være like. Stadige sammenligninger og diskusjoner før
te likevel til en prosess med synkronisering og tilslutt en relativ høy grad av
enighetsoppnåelse.

Det var altså et mål for FS å være et standardisert system, samtidig som det
skulle sørge for at alle institusjonene fikk dekket alle sine studieadministrati
ve behov. Dette var vanskelig, fordi de enkelte institusjonene ikke alltid valgte
tilsvarende løsninger. De enkelte institusjonene påvirket i utviklingen av sys
temet, men de var samtidig ikke garantert at de fikk akkurat det de ønsket,
fordi det måtte velges løsninger som gjorde at systemet kunne fungere som en
helhet. Gjennom at bruken av FS ble helhetlig, ville de individuelle forskjellene
mellom institusjonene minskes.

Susan Leigh Star (Star 2001) beskriver opplevelser om standardisering gjennom
hvordan det er å være allergisk mot løk når hun oppsøker en hamburgerres
taurant. På McDonalds håndterer de løkallergi, men det tar fryktelig lang tid
for Star å få en hamburger, fordi hun som allergiske person faller utenfor det
vanlige standardoppsettet som restauranten har. McDonalds har en løsning på
problemet, men ikke en løsning som Star synes fungerer. Neste gang hun er på
McDonalds velger Star en annen løsningsstrategi, hun bestiller en vanlig ham
burger og med en plastkniv skraper hun løken vekk. McDonalds håndtering av
problemet har dermed ført til at den allergiske personen har valgt en løsning
som gjør at den innordner seg det standardiserte oppsettet og ordner problemet
sitt utenfor nettverket. Ved å standardisere institusjonene blir spesialløsninger
marginalisert.

Ved å ha minst mulige spesialløsninger, forenkles løsningene. Hvis institusjon
ene tilpasser sine arbeidsmåter slik at de fungerer med den eksisterende sys
temløsningen, håndteres spesialtilfeller utenfor systemet. Dette blir på samme
måte som Star håndterte sin løkallergi. Da forenkles situasjonen for FS. For FS
var det et mål å få til en ensretting av sine brukerinstitusjoner på samme måte
som det for McDonalds er et mål å få til standardisering av sine brukere. Star
beskriver det som at: “Det er alltid et misforhold mellom standardiserte eller
konvensjonelle teknologiske systemer og den enkeltes behov” (Star 2001, si
de 135). Dette stemmer overens med problemstillingen som FS må håndtere.
Misforholdet fører til forhandlinger i arbeidsgruppen, hvilke løsninger skal vel
ges for å få det best mulig for institusjonene? Behovene ved en institusjon var
ikke de samme som behovene ved en annen institusjon. Problemet med enkel
temnestudenter førte også til en vanskeligere prosess, fordi det ikke var mulig
å få disse studentene interessert. Målet fra FS sin side var standardisering. Ved
å minske forskjeller mellom ønsker fra institusjonene, ble situasjonen enklere
for FS gjennom at systemet ble mer ensrettet og stabilt.
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FS og Kvalitetsreformen som en del av noe større

Kvalitetsreformen skjedde samtidig med forskjellige andre endringsprosesser
og reformer rundt på institusjonene. Om det var tilfeldig at det skjedde sam
tidig er, som tidligere nevnt, vanskelig å komme med et entydig svar på utifra
hva jeg har fått av informasjon. Mye av det som skjedde var antakeligvis utløst
av Kvalitetsreformen eller de bakenforliggende årsakene til reformen. Kvalitets
reformen var en “gyllen mulighet” til å gjøre også andre endringer i organisa
sjonene. Dette gjorde at fokus måtte deles med andre prosesser, brukerne ble
dratt i flere retninger de ikke hadde vært før. Samtidig ønsket FS å dra dem i sin
retning, og få dem interessert (Callon 2001) slik som illustrert på figur 2.2 på
side 11. Generelt ble det en periode med mye press på de som var involvert
gjennom alle endringene som skjedde. Brukerne ble interessert i flere nettverk,
FS dro dem ikke helt vekk fra andre aktører.

Både FS i seg selv og den utviklingen som skjedde med FS som følge av Kvali
tetsreformen var, og er, en del av noe større; en større helhet som det må sees
i sammenheng med. Alt som skjedde rundt FS påvirket i stor grad bruken av
systemet, og hva brukerne kom til å gjøre. Kvalitetsreformen førte til en lang
rekke av endringer ikke bare i FS, men også rundt systemet. Hver av delene i FS
strekker seg sideveis ut i andre nettverk, som for eksempel ved at et lite felt i FS
kan avgjøre mye om et opptak. En liten kode i systemet om studentens status
avgjør hvordan studenten blir plassert ved opptaket. En liten del av FS spiller
altså inn i et stort nettverk bestående av alle de som har med opptak å gjøre og
deres arbeid.

Fokuset på datakvalitet endret også FS sin rolle og innvirkning på andre aktører.
Konsekvensene av data som ble lagt inn i FS ble større gjennom at FS strakte
seg mer utover og inn i relasjoner med mange andre. Systemet er ikke en isolert
enhet, og hva som skjer med det fletter inn og relaterer med en rekke andre
aktører.

Susan Leigh Star (Star 2001, side 151) fremhever det å anerkjenne viktigheten av
at alle aktørene i nettverket har mange medlemskap i flere verdener samtidig.
Hun skriver at: “Siden vi alle er medlemmer av flere enn ett praksisfellesskap og
dermed av flere nettverk, vil vi i handlingsøyeblikket trekke sammen repertoar
fra flere verdener. Vi skaper blant annet metaforer  broer mellom verdenene”
Hvordan institusjonene løste ting relatert til FS i forbindelse med Kvalitetsre
formen hang sammen med alle de andre aspektene ved reformen som de måtte
relatere til. Det var så mye som var nytt. Alt det nye med hvordan studiene
teknisk sett skulle endres, og alle de sosiale følgene av disse endringene. Selv
om en aktør er medlem i flere verdener, vil den som regel være mer i sentrum
av noen av nettverkene enn andre. Figur 2.2 på side 11 viser hvordan aktører
gjennom interesseringen blir posisjonert. Det vil si at hva som skjer i et annet
nettverk aldri totalt bestemmer hva som skjer i det aktuelle nettverket, selv om
det definitivt spiller inn. Studentene hadde en lite aktiv rolle her, mens i andre
nettverk knyttet til Kvalitetsreformen hadde de en langt mer sentral plass.
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Oppsummering

Hele prosessen med innføringen av Kvalitetsreformen tok mye tid, og dermed
tok også interesseringen mye tid. Utgangspunktet for interesseringen var for
skjellig for de ulike institusjonene som brukte FS. Det at de at de hadde sam
ordnet seg og brukte samme studieadministrasjonssystem gjorde likevel at for
skjellene mellom institusjonene var noe mindre, og interesseringen dermed noe
enklere, enn den ellers hadde vært.

Kvalitetsreformen var ingen liste på ti punkter som skulle gjennomføres, det
var mye som var uavklart og store rom for tolkninger. Ikke alle på institusjo
nene medvirket like mye for å få til interesseringen, enkelte så på prosessen i
stor grad som en “administrasjonsting”. Systemets utviklere hadde mye å si for
hvordan interesseringen skjedde. Utdanningsplanene var den største nye en
kelttingen som kom som en følge av Kvalitetsreformen. Utdanningsplanene ble
oversatt inn i FS gjennom tolkninger og forhandlinger fra spesielt UHR, institu
sjonenes superbrukere og utviklerne av FS.

For å få til interesseringen best mulig spilte forsøkene på standardisering fra
FS sin side en viktig rolle. Utviklere ønsket en standardisert bruk av systemet
fra institusjonenes side. Å få til dette var en utfordring fordi det var store for
skjeller mellom institusjonene. I tillegg ble institusjonenes bruk av FS påvirket
av andre nettverk som de deltok i.

6.3.3 Hvordan defineres og koordineres rollene: innrullering

Den neste fasen i oversettelsesprosessen (Callon 2001) er innrulleringen. Viktige
aspekter her er å prøve å finne frem til hvem som må overbevise hvem om hva,
og om det er noen aktører i nettverket som det er mulig å si at er innrullert
uten motstand. Det er også viktig å finne ut av om det er noen aktører som må
styres utenom, er det noen det ikke forhandles med? Og er det noen aktører
som innrulleres, men som gjør motstand?

I nettverket rundt FS er spørsmålet om noen av de involverte aktørene hadde
noe valg vedrørende om de ville bli innrullert. Som et generelt utgangspunkt i
aktørnettverk teori vil en aktør alltid ha et valg. Likevel har aktørene som er
involvert her, grunnet sin tettet sammenknytning som diskutert tidligere, færre
reelle alternativer. For kunne egentlig utviklerne velge å ikke satse videre på
FS? Eller kunne institusjonene velge å skifte system? Hva skulle i så fall dette
være, når de ved oppstarten av FS hadde konkludert med at det ikke fantes et
annet system som dekket deres behov? Og kunne departementet valgt å gjøre
noe annerledes?
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Makten i relasjonene

De fleste av aktørene i nettverket rundt FS og Kvalitetsreformen kunne ikke vel
ge om de ville være med i nettverket. Ble de stående utenfor hadde de i alle fall
ikke noe å si, og ville antakelig opphøre å fungere. Departementet hadde gjen
nom sine oppgaver et ansvar for utdanningssektoren, og institusjonene måtte
gjennom sin rolle som utdanningsinstitusjoner ha et forhold til departement
et. FS var et studieadministasjonssystem, og var dermed naturlig nok relatert
til de overnevnte. Aktørene kunne imidlertid påvirke på hvilken måte de var
med i nettverket gjennom relasjonene. Hvor sterke relasjoner ville de knytte?
Ikke alle aktører i et nettverk innehar samme grad av fleksibilitet (Cordella &
Shaikh 2006). Det er viktig å fremheve at i relasjonene mellom de aktørene i det
aktuelle nettverket var ikke kraften lik alle veier, det kunne være større kraft
som virker den ene veien enn den andre. Eksempelvis hadde, som jeg kommer
tilbake til senere, FS større påvirkning på studentene enn omvendt.

Fujimura (Fujimura 1991) ønsker, som beskrevet i kapittel 2 på side 5, å forstå
hvorfor og hvordan noen menneskelige aktører går med på å følge andres vilje,
og hvorfor og hvordan noen gjør motstand mot å la seg innrullere, mot å bli
med på lasset. Spørsmålene var mange. Hvem var det som bestemte av aktørene
i nettverket rundt FS, hvem var det som definerte grensene? Hvem sin metafor
var det som brakte verdener sammen og holder dem sammen, som beskrevet av
Susan Leigh Star (Star 2001). Hvem var det sin metafor som gjaldt i samspillet
mellom FS, institusjonene og Kvalitetsreformen? Hvem var det sine handlinger,
innstilling, tankesett, valg, sine innspill som påvirket? Ved implementering  hva
var det som var avgjørende for at ting ble som de ble? Det er ikke alltid at det
er makt slik det kan oppfattes i første omgang som er det som virker. Uttrykket
makt innebærer mer enn at en aktør i kraft av sin stilling eller uttrykksmåte
skal kunne bestemme over andre aktører. Andre faktorer som for eksempel
felles gagn, kan dessuten spille inn.

Det eksisterte et nettverk gjennom rammeverket for høyere utdanning, Kvali
tetsreformen og FS. Et parallelt nettverk var også mellom FS, kravene til sys
temet og systemutviklingen. Dette var snarere steg som skulle gås gjennom
forhandlinger. For å komme videre fra et steg til det neste måtte det forhand
les frem en enighet som deretter førte til fremdrift. I dette nettverket rundt FS
kan det virke som om det var en kombinasjon av flere forskjellige ting, at det
var flere av aktørene som fikk påvirke. Kvalitetsreformen kan sees på som en
metafor slik Star snakker om, i hvert fall var den rammene det ble tolket etter,
Kvalitetsreformen utgjorde utgangspunktet som skulle defineres ut i praksis.
Kvalitetsreformen måtte sørge for at FS gjennom sin videreutvikling kom i sam
me retning som reformen. Skjedde dette gjennom ren og skjær makt? Utvikler
ne måtte tilpasse systemet i henhold til krav fra institusjonene, og institusjonen
måtte gjennomføre Kvalitetsreformen etter pålegg fra departementet fordi den
bunnet i en lov?

Mye av det som bestemte utformingen av og endringene med FS var et resul
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tat av de lover og regler som gjaldt på området utdanning, og de kravene som
fantes til rapportering. I perioden med innføringen av Kvalitetsreformen var
det reformens metafor som definerte spillereglene. Ved å se på makt slik det
vanligvis oppfattes, er det departementet som alltid har det avgjørende ordet.
Det er i siste instans departementet som kan sette hardt mot hardt, ved at det
er de som definerer hvordan høyere utdanning skal foregå i Norge på et over
ordnet plan. Stortinget og Regjeringen, gjennom departementet, bestemte at
Kvalitetsreformen skulle innføres, en avgjørelse som det var en forutsetning at
institusjonene var inneforstått med. I realiteten er det likevel ikke slik at depar
tementet bare “tvinger” frem pålegg. Sett fra aktørnettverk perspektiv ble det
forhandlinger uansett hva slags “makt” noen av aktørene måtte ha. Institusjo
nene, FS, brukerne og de andre aktørene forholdt seg til metaforen som gjaldt
Kvalitetsreformen. Studieprogrammer ble skapt, utdanningsplaner ble innført.

Institusjonene hadde, til tross for at de måtte rette seg etter pålegg fra departe
mentet, en relativt stor grad av mulighet til å kontrollere seg selv. Når det gjaldt
FS og hvordan det utviklet seg var det mange avgjørelser som ble tatt som de
partementet ikke kunne blande seg inn i, fordi det gikk på mer underordnede
beslutninger. Likevel, hvis FS hadde bestemt seg for å gå en linje som ikke de
partementet var enig i, ville det bli problemer i nettverket. Departementet ville
da kunne styre institusjonene tilbake til sin linje gjennom pålegg. Fordi så mye
av det institusjonene gjorde ble behandlet gjennom FS ville FS da enten gå ut av
nettverket, eller måtte rette seg etter det departementet mente.

FS kontrollerte, gjennom utviklerne i USIT, til en viss grad institusjonene på om
råder som hadde med bruk av systemet å gjøre. Samtidig hadde institusjonene
brukerrepresentanter i arbeidsgruppen og influerte på systemets utvikling, slik
at det ikke er mulig å snakke om et “FS mot institusjonene”forhold.

De som ble innrullert

En bøyg i prosessen var delen som gikk på å få implementert Kvalitetsreformens
endringer inn i FS. Hele innføringen av reformen var avhengig av at FS, som
obligatorisk passasjepunkt, måtte med i prosessen. I prosessen med dette var
det klart hele veien at det var departementet som bestemte, men utviklerne av
FS satt likevel ikke passive og ventet på at de andre aktørene rundt skulle bli
enige om hva som skulle lages.

Hva en aktør er, blir definert av forholdet man har til andre ting rundt seg. Dette
beskrives av Law (Law & Hassard 1999, side 6) som at: “In a network, elements
retain their spatial integrity by virtue of their position in a set of links or rela
tions.” Forhandlingene rundt å få institusjonene og de andre aktørene innrullert
førte til en endring i rollene hos aktørene. Fordi FS var det obligatoriske passa
sjepunktet i nettverket kom systemet i en posisjon som var mer sentral, det ble
tydeligere for alle de andre aktørene involvert at FS hadde en sentral posisjon.
Superbruker D beskrev det som at: “Det er liksom første bud: Du skal ikke ha
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andre databaser enn FS.” Viktigheten av FS som system avhang av relasjonen
det hadde til institusjonene, det var denne relasjonen som gjorde at systemet
var viktig. Hvis ikke det var noen som var avhengige av å bruke FS som system,
ville heller ikke FS hatt sin sentrale rolle. Dette virket også den andre veien, den
økte posisjonen som FS fikk gjorde det enklere å få institusjonene innrullert.

Nettverket ble utvidet, ved at flere aktører enn tidligere ble innrullert. Dette
kom særlig på grunn av de endrede kravene til rapportering, og de aktørene var
eksterne rapporteringsmottakere som Lånekassen, SSB, DBH og BIBSYS5. Utifra
hva jeg har fått av informasjon virker det som om de fleste her ble innrullert
uten motstand, fordi de selv ønsket å motta rapportering fra FS. Eventuelle
forhandlinger med disse deltagerne ligger på siden av denne oppgaven.

Forhandlingene rundt utdanningsplanene og innrulleringen av disse var en ut
fordring. Utdanningsplanene forhandlet med systemet, og dette førte til for
handlinger med både utviklerne og arbeidsgruppen. Forhandlingene skulle føre
frem til hva slags rolle utdanningsplanene skulle få i systemet, og dermed hva
slags rolle de skulle få for brukerne og studentene. En forutsetning som hele
tiden lå til grunn, var at det måtte velges en løsning som var teknisk mulig å
implementere i systemet. Forholdet mellom en student og et studium ble end
ret. Som et resultat av prosessen ble relasjonen mellom de to tettere, både i
praksis og i FS. Studentene ble tydeligere relatert til et studieprogram, gjennom
at flest mulige studenter skulle sluses inn på studieprogrammer. Dette ble fulgt
opp med etableringen av utdanningsplaner og studieprogramstudenten i FS. En
keltemnestudenter havnet dermed, som allerede beskrevet, mer på utsiden enn
tidligere og ble heller ikke innrullert.

Det nye karaktersystemet og omleggingen til studiepoeng var endringer som var
gjenstand for mye og harde forhandlinger i andre nettverk relatert til Kvalitets
reformen enn det som er fokus for denne oppgaven. Det hele krevde mye arbeid
fra de ansatte, og studentene var ikke alle enige i at den nye karakterskalaen var
bedre6. Likevel var dette en endring som FS tok opp i seg med nesten betingel
sesløs oppslutning. Systemet håndterte den nye skalaen uten problemer, og ble
ikke berørt av problemene som oppstod i de andre nettverkene. Innrulleringen
gikk uten problemer.

Reforhandlinger

Et resultat av reforhandlingene i nettverket, var at departementet trakk seg mer
ut av nettverket. Den delen av Kvalitetsreformen som gjorde at institusjone
ne fikk større grad av selvstyrerett førte til at departementet bevisst trakk seg

5Enkelte av disse hadde også tidligere mottatt rapportering fra FS.
6Ved at skalaen var mindre detaljert enn tidligere ble det blant annet problematisk å rangere

søkere ved opptak til mastergradsstudier. Antallet ståkarakterer ble redusert fra 31 tallkarak
terer til fem bokstavkarakterer, flere får dermed beste karakter.
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Figur 6.3: Kommunikasjon i lag av nettverket

tilbake og overlot innføringen av reformen til institusjonene. Den ansatte i de
partementet som ble intervjuet uttalte at: “Departementets styring om hva som
skjer på institusjonene er på et overordnet nivå”. Enkelte institusjoners ønske
om å holde departementet i større grad involvert i nettverket7 ble ikke hørt. FS
sin relasjon til departementet som rådgiver gjorde at forholdet dem imellom ble
preget av forhandlinger under innføringen av Kvalitetsreformen. Departement
et var veldig oppmerksom på at de ikke kunne få innført utdanningsplanene på
en funksjonell måte uten å ha med seg FS. Hele tiden var det Kvalitetsreformens
metafor som lå til grunn for relasjonen.

Kommunikasjon i lag av nettverket vises i figur 6.3. I arbeidsgruppen i FS ble
det jobbet bevisst etter en konsensusstrategi, der det ble diskutert og forhand
let til en enighet som alle kunne leve med ble oppnådd. Aktørene som møttes
her, utviklerne og institusjonene gjennom superbrukerne, hadde dermed et de
finert forum som ble brukt til å stadig reforhandle hvordan relasjonen mellom
dem skulle være. Utviklerne, og til en viss grad brukerrepresentantene, hadde
mye møter. Dette var kanskje en nødvendighet for å få samkjørt såpass mange
forskjellig aspekter som det var behov for rundt FS. Å klarlegge de forskjellige
institusjonenes behov, for så å etter beste evne komme frem til det beste felles
multiplum og få alignet aktørene på en best mulig måte, var en kontinuerlig
prosess.

Grad av innrullering

For institusjonene som allerede brukte FS, går det ikke an å fremstille situasjo
nen som et valg mellom hvorvidt institusjonene ville fortsette å bruke systemet
eller ikke. Etter hva jeg har fått av informasjon gjennom intervjuene, var det
te som tidligere nevnt i svært liten grad et tema. Fokuset var mer på hvilken
rolle de skulle spille i det hele, og hvordan relasjonen mellom institusjonene
og systemet ville utvikle seg videre. Her bygget disse aktørene videre på den
allerede eksisterende relasjonen, og en godt fungerende kommunikasjonskanal
gjennom arbeidsgruppe og kommunikasjon via epost og telefon om feilmel
dinger og endringer gjorde at partene fungerte godt sammen. Institusjonenes
brukerrepresentanter hadde et godt forhold til utviklerne av FS, derfor stolte de
på dem og fulgte med i prosessen slik utviklerne skisserte den. De følte at de

7Ønske uttrykt i samtale med superbruker B.
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forslagene de selv kom med ble håndtert på en bra måte, og var dermed fornøyd
med relasjonen.

Brukerne lokalt ble, utifra det superbrukerne formidlet i intervjuer, innrullert
med alt fra ingen motstand til sterk bruk av overtalelser og forhandlinger. Den
ne delen av innrulleringen var det ikke FS selv som måtte gjøre. FS forholdt seg
til institusjonenes brukerrepresentanter, superbrukerne, og så måtte institusjo
nene selv videre jobbe med å få innrullert sine respektive brukere. Selv om FS
ikke direkte relaterte til de lokale brukerne, påvirket disse brukerne FS gjennom
at tilbakemelding fra dem tidvis ble formidlet tilbake til utviklerne. Dette var i
følge en av utviklerne ikke alltid konkrete hendelser, men utsagn av typen: “Det
te fungerer virkelig dårlig”. Den samme utvikleren beskrev det i samtale som at
“De som er flinke med FS og kan FS, de er fornøyd. De som ikke kan FS, de er
ikke fornøyd”. De som hadde akseptert innrulleringen var dermed fornøyde, de
som var mer avventende til innrulleringen var det antakelig fordi relasjonen de
hadde til FS var dårlig.

Noen av institusjonene hadde, som tidligere nevnt, problemer med å få inn
rullert sine brukere på fakultetsnivå. I en stor grad skyldes dette at de ikke
følte at det var noen bidrags og belønningsbalanse8 tilstede slik som vist på
figur 6.4 på neste side. Det må være en balanse mellom hva den enkelte aktøren
bidrar med og den belønningen den får som et resultat av bidraget. Bidraget er
ikke nødvendigvis likt som belønningen, det avgjørende er at aktøren føler at
det totalt sett er verdt å bidra i nettverket. Når dette ikke var i balanse, respon
derte brukerne med manglende vilje til å innrulleres. De lokale brukerne hadde
ingen følelse med nettverket som beskrives her som angikk utviklingen av FS,
de fungerte i nettverket hvor FS var inkludert gjennom den daglige bruken de
hadde av systemet. Grunnen til at det var viktig for FS å få de lokale brukerne
innrullert, var at FS ble påvirket indirekte gjennom kommentarer som beskrevet
ovenfor. Grunnlaget til systemet lå dessuten i at det ble brukt, hvis dette ikke
fungerte ville systemet stått utenfor hele nettverket.

Om hvorvidt de uvillige av brukerne egentlig ble innrullert eller ikke kan dis
kuteres. På en side kan det hevdes at de ikke ble innrullert, fordi de satte seg
opp mot hele prosessen. Med ord fra Joan H. Fujimura (Fujimura 1991) ville de
ikke være med på lasset. Likevel er det slik at de ikke hadde noe valg vedrøren
de om hvorvidt de ville bruke systemet, og så lenge de brukte systemet var de
likevel blitt innrullert, selv om dette skjedde til en viss grad med bruk av press
og makt.

“Følelsen av å bli påtvunget noe” var hvordan en av de intervjuede superbru
kerne beskrev responsen fra noen av de som på grunn av Kvalitetsreformen var
nødt til å ta i bruk FS i sitt arbeid. På grunn av hensyn til rom og eksamensplan
legging, utdanningsplaner og rapportering ble det et krav at systemet skulle
brukes. Den endrede arbeidsflyten for brukerne på grunn av Kvalitetsreformen
og systemendringene ble ikke like godt mottatt overalt, og skapte innrullerings

8Se (Busch & Vanebo 2003)
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Aktøren Nettverket

Figur 6.4: Bidrags og belønningsbalanse

problemer. Brukerne ble på et vis mer tvunget i retning av FS på grunn av trykk
fra andre involverte aktører, enn av egen vilje. For å få til dette måtte det ligge
noe bak som fungerer som pressmiddel. Dette var i denne sammenhengen på
legg fra institusjonen om at rutinene skulle legges om, utdanningsplanene med
alt de medførte skulle innføres, og dermed var systembruken ikke til å unngå.

Totalt sett økte nettverket rundt FS. En særlig årsak til dette var den økte rap
porteringen, som førte til at flere aktører ble involvert og at flere relasjoner ble
dannet. Dette kan også være en forklaring på den økte kompliseringen i nett
verket.

De som ikke ble innrullert

De av aktørene som falt utenfor nettverket ble ikke inkludert i stabiliseringspro
sessene. De faglige ble ikke fokusert på i forbindelse med endringene i FS ved
Kvalitetsreformen. Fokuset var heller ikke på samspillet mellom de faglige og de
administrative ansatte. Dette førte til at de faglige ikke ble innrullert i nettverk
et rundt FS. På den ene siden var det greit, fordi de faglige ikke relaterte direkte
til FS gjennom at de ikke hadde tilgang til systemet. Samtidig ble det klart at
de faglige gjennom Kvalitetsreformen fikk en mye større påvirkningskraft på
systemet lokalt. Mye av all den nye informasjonen som skulle legges inn i FS
var det de faglige som produserte. Dermed hadde de faglige påvirkning på ut
forming av det som senere skulle bli systeminnhold. Deres manglende relasjon
til FS gjorde at de ikke hadde noen forståelse av hvordan systemet fungerte i
følge superbruker A. Han beskrev at: “Mange av de faglige har det forholdet
til FS at “FS skal ikke bestemme hvordan studiene skal være” ”. Dette førte til
ekstraarbeid for de administrative ansatte som skulle håndtere dette i FS, og
påvirket relasjonen mellom de faglige og de administrative tilsatte. Superbru
ker A konstaterte at mange av de administrative tøyde ting langt for å behage
faglærerne. Her virket det som det var et behov for forhandlinger som ikke ble
tilfredsstilt; de faglige og de administrative var ofte ikke på linje når det gjaldt
utformingen av studieprogrammer og fag. Hva som ble resultatet av disse for
handlingene var litt forskjellig mellom institusjonene utifra den informasjonen
som kom frem i samtaler med superbrukerne. Ettersom jeg her ikke har innhen
tet informasjon om hva de faglige mener, kan jeg heller ikke si noe entydig om
hva disse forhandlingene har resultert i og i hvor stor grad de har eksistert.

Studentene ble ikke innrullert i forhold til FS etter innføringen av Kvalitets
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reformen. I alle fall ikke direkte, i systemet var det Studentweben som talte
studentenes sak. Studentene selv hadde ingen måte å påvirke systemet på, de
måtte da i så fall gå via sin institusjon. De hadde dermed en veldig liten grad
av talerett. Likevel ble studentene i stor grad påvirket av de endringene som
skjedde i nettverket, gjennom at ulike representasjoner av studentene er mye
av innholdet i FS.

Ved å zoome inn på systemet kommer utdanningsplanene og Studentweb frem,
som ble laget for å bli brukt nettopp av studentene. De ble dermed knyttet tet
tere opp mot systemet enn tidligere, og ble i så måte en bruker. Denne direkte
relasjonen var der ikke før, da var FS et system der det ble lagret studentinfor
masjon, men som ikke studenten hadde tilgang til annet enn gjennom en enk
lere versjon av Studentweb. Studentene er ikke en homogen gruppe, som vist
gjennom eksempelet med enkeltemnestudenter. Å konkludere med at alle eller
ingen av studentene ble innrullert er dermed kanskje en for stor forenkling.
Enkeltemnestudentene ble eksempelvis i liten grad innrullert med utdannings
planene, fordi den valgte løsningen fungerte dårlig for denne typen studenter.
Der flesteparten av studentmassen i hvert fall ble innrullert med utdannings
planene som ble lansert, ble denne gruppen i større grad stående utenfor.

Oppsummering

Med utgangspunkt i aktørnettverk teori har en aktør alltid et valg i enhver si
tuasjon om hva den ønsker å gjøre. I denne prosessen var det likevel vanskelig
for aktørene å ikke bli innrullert. Det var Kvalitetsreformens metafor som var
dominerende i nettverket, og relasjonene mellom aktørene baserte seg på den
ne. Innrulleringen av utdanningsplanene var en lang prosess, men det var aldri
noen tvil om at de skulle innrulleres fordi de var en så sentral del av reformen.
Innrulleringen av den nye karakterskalaen gikk greit, fordi de problemene som
var knyttet til den nye karakterskalaen var i andre nettverk enn det nettverket
som var tilknyttet FS.

Departementet ble innrullert i nettverket, men inntok en mer tilbaketrukket
rolle enn tidligere. For institusjonene ved superbrukerne gikk prosessen relativt
bra, mye takket være den gode relasjonen de hadde med utviklerne av FS. Lokale
brukere var mer problematiske, fordi de slet mer med systemet. Likevel måtte
de godta prosessen mer eller mindre frivillig, og ble innrullert. Det var lite fokus
på relasjonen til de faglige, og de ble ikke innrullert i nettverket sett utifra FS sitt
ståsted. Studentenes rolle ble endret, men de ble heller ikke direkte innrullert i
forhold til FS.

6.3.4 Mobilisering av allierte: er talspersonene representative?

Mobiliseringen av allierte er en prosess der en rekke mellomledd og motstykker
faller på plass, og en talsperson utpekes (Callon 2001). Samlingen av mellom
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ledd vil altså sakte, men sikkert redusere antallet representative samtalepart
nere. Hvem som snakker på vegne av hvem er vanskelig å få frem tydelig. Star
(Star 2001, side 129) mener at det er viktig “å lytte, heller enn å snakke på vegne
av andre”. Det går på å høre på ulike røster, å ikke gjøre seg til talsperson. Å
gjøre det er å utøve makt, å bli en maktperson. Det er en utfordring å beholde
mangfoldet i nettverket, og å sørge for at alle de forskjellige aktørene blir hørt
samtidig som talspersoner trer frem. Hvordan skal flerstemthet oversettes?

Kvalitetsreformen kan tale på vegne av departementet, selv om de begge er
aktører. Det Kvalitetsreformen ble, var kanskje ikke nøyaktig det departementet
planla at den skulle bli. Kvalitetsreformen har rett og slett endret seg som et
resultat av de forhandlingene som har foregått mellom reformen og de andre
aktørene i nettverket. Likevel er de store linjene i tråd med departementets
visjoner, og mer detaljer var det hele tiden lagt opp til at institusjonene i større
grad selv skulle ta seg av. Rammene for Kvalitetsreformen og dennes metafor
kan dermed stå i stedet for departementet i nettverket.

Enigheten rundt FS ble nådd i forhandlinger rundt utviklerne, arbeidsgrupp
en med superbrukerne og styret. Aktørene som utgjorde arbeidsgruppen som
talsperson, var representanter for institusjonene. Arbeidsgruppen i FS var ho
vedforumet der det ble forhandlet mellom utviklerne av FS og brukerrepresen
tantene. Kommunikasjonen der fikk i løpet av perioden rundt Kvalitetsreform
en en mer formalisert form. Årsaken til dette ble under intervjuer beskrevet
av både utviklere og brukere som det faktum at flere institusjoner har tatt i
bruk FS. Representantene for institusjonene mente at de gjennom sin posisjon
i arbeidsgruppen hadde gode muligheter for å påvirke prosessen med hva som
skjer rundt FS. En av utviklerne påpekte dessuten at arbeidsgruppen, og under
arbeidsgruppene, er fora for diskusjon, ikke for avstemminger. Det er derfor
mulig å si at det er forhandlinger mellom de involverte aktørene som skjer. Når
det ble oppnådd enighet i arbeidsgruppen, hadde de involverte kommet frem
til en løsning som de alle kunne gå god for. Det var så opp til FS å sette denne
løsningen i verk.

En av utviklerne påpekte at selv om det er representanter fra de samme institu
sjonene som sitter i arbeidsgruppen og styret, så er det ofte at de to enhetene
ikke ser tingene helt på samme måte. Så hvem er da egentlig mest representativ
som talsperson for institusjonene? Er det styret, fordi de i følge en av utviklerne
ser bredere og ser konsekvenser på andre områder? Eller er det arbeidsgruppe
representantene, fordi det er de som koordinerer arbeidet med de andre bru
kerne på sin institusjon? Ved å se på problemstillingen gjennom å bruke en
inndeling i lag, har arbeidsgruppen og styret fokus på forskjellige detaljerings
lag av FS. Arbeidsgruppen ser i større grad på detaljer, i motsetning til styret
som skal ta de helt overordnede beslutningene. Ved at de beveger seg i forskjel
lige detaljeringslag er det mulig at de ikke alltid er helt samstemte i sine mål.
De må likevel trekke systemet i omtrent samme retning for at nettverket skal
fungere.

Institusjonene hadde flere talspersoner i de forskjellige nettverkene de deltok
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Institusjon Student ble til: Institusjon

FS Studweb

Student

Figur 6.5: Relasjonen mellom institusjon og student

i. I denne sammenhengen var det superbrukerne som var de viktigste, fordi det
var de som hadde hovedkommunikasjonskanalen mot FS. Da FS skulle endres,
ble det bare forhandlet med et lite antall av brukerne, nemlig superbrukerne
som var talspersoner. De representerte et stort antall ansatte/brukere. Om de
var representative avhenger av hvilke kommunikasjonskanaler som fantes in
ternt på institusjonene. Om de var representative blir også synlig først når sys
temet med endringene skal tas i bruk av alle de andre brukerne, godtas det?
Vil, med ord fra Callon (Callon 2001), massene følge sine representanter? Bru
kerne av FS er en så heterogen gruppe, at å vurdere om hvorvidt superbrukerne
på toppen av institusjonene var representative, om det var enighet om det, er
vanskelig å si. Ved at de er så heterogene, er det vanskelig å finne en enhetlig
talsperson for dem  og å få til en felles løsning som fungerer godt for alle.
Det var forhandlingene som skjedde i kommunikasjonen mellom brukerne og
superbrukerne som førte til hva de sistenevnte bragte videre til utviklerne.

Det var ingen som talte på vegne av de faglige, fordi de ikke ble innrullert i
nettverket fra starten av. Forhandlingene som var her var også, som tidligere
nevnt, på kanten av det nettverket som denne oppgaven har tatt for seg. Det
fører til at FS selv ikke kan stå på vegne av de faglige, selv om det de faglige
produserte av studieprogrammer og struktur ble tatt inn i FS. På den måten
hadde de faglige stor påvirkning på datakvaliteten, som ble en sentral aktør.
Det de faglige produserer ble representert i systemet gjennom en tolkning av
de administrative brukerne som legger inn informasjonen.

En av intensjonene med Kvalitetsreformen var å medvirke til at relasjonen mel
lom studentene og institusjonen ble tettere og mer forpliktende. Dette skulle
skje gjennom utformingene av “kontrakter” som senere ble til utdanningspla
ner. Ved at relasjonen ble definert gjennom utdanningsplaner, ble FS involvert
i relasjonen mellom de fleste av studentene og institusjonen, som vist på fi
gur 6.5. Utdanningsplanene var for studenten på Studentweb, så relasjonen mel
lom studenten og institusjonen gikk gjennom FS og Studentweb. Institusjonen
har dermed delegert mye av sitt ansvar som den fikk i forbindelse med Kvali
tetsreformen, til Studentweb. Det er systemet som studenten forholder seg til
i sin relasjon med institusjonen, fra systemets side er det Studentweb som blir
en talsperson for studenten. For studenten er det Studentweb som represente
rer institusjonen i denne sammenhengen. Dermed kunne FS påvirke studenten
direkte i stor grad, mens kraften den andre veien var svært liten, slik som vist
på figur 6.5. Skulle studenten påvirke FS måtte dette gå gjennom institusjonen.
Det ville så være institusjonen som valgte hvordan den eventuelt ville påvirke
systemet, studenten hadde ingen direkte påvirkningskraft på systemet. For ins
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titusjonen var det utdanningsplanen på Studentweb som gjennom sitt innhold
og oppbygging ble en representasjon av og talsperson for studenten.

En kan spørre seg om det som var intensjonen med utdanningsplanene er igjen
i resultatet slik det ble. Det er det vanskelig å gi et entydig svar på, ettersom
utdanningsplaner fra starten av var såpass vagt definert. En av brukerne hevdet
at det dessuten er et gap i forhold til brukerne rundt på institusjonene sin
forståelse av utdanningsplanene. Planenes inntog i nettverket er ikke ferdigstilt,
det hele er enda ikke blitt stabilt selv om utdanningsplanene definitivt har blitt
innrullert.

Samtidig er studentene blitt en sentral aktør og overvåker for systemet gjen
nom FS sin utvidede rolle som leverandør av informasjon til andre systemer. FS
omformer studentene inn i tall og rapporteringer som sendes Lånekassen. Det
økte fokuset på datakvalitet spiller inn. En av superbrukerne som ble intervjuet
beskrev endringen som at: “vi har fått 2500 nye kontrollører”, med henvisning
til at hver enkelt student nå sjekket opp om dataene som blir rapportert fra
systemet til Lånekassen er korrekt. Rapportdataene er en representasjon av
studentene, dermed ble studentene interessert i at dette “bildet” var riktig.

Forhandlingene i nettverket utviklet FS. Selv om aktørene i nettverket hadde for
skjellig grad av tilknytning (Cordella & Shaikh 2006), var FS et samlende punkt.
På grunnlag av forhandlingene som skjedde ble dermed FS en talsperson for alle
sine brukere, selv om de var tilknyttet i litt forskjellig grad. Ved at FS ikke bare
stod på vegne av seg selv, men også på vegne av alle brukerrepresentantene
som var involvert, dannet nettverket en enhet.

Oppsummering

Kvalitetsreformen talte på vegne av departementet gjennom oversettelsespro
sessen. Enigheten rundt FS ble nådd i forhandlinger rundt utviklerne, arbeids
gruppen og tildels styret for FS. Arbeidsgruppen og styret så ting tildels fra
forskjellige vinkler, der styret hadde mest fokus på det prinsipielle, og arbeids
gruppen konsentrerte seg om mer spesifikke aspekter.

Institusjonenes viktigste talsperson i denne sammenhengen var superbruker
ne, det var de som hadde mulighet til påvirkning av systemet. De faglige var
representert i systemet, men ble ikke fokusert på. FS kom inn i det som, i den
opprinnelige planen med Kvalitetsreformen, var tenkt som en tett relasjon mel
lom institusjonen og studenten. Utdanningsplanen i FS ble mellomleddet og en
talsperson i denne relasjonen.

Å finne en enhetlig talsperson for brukerne av FS er vanskelig, egentlig umulig.
Brukerne er på ingen måte en homogen gruppe, så å finne frem til en talsperson
som skal stå på vegne av dem alle blir en for stor forenkling til at det blir nyttig.
Likevel var de alle sammen tilknyttet FS slik analysen har vist.
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Kan da altså FS tale på vegne av alle de andre involverte aktørene? Og kan FS
tale på egne vegne i det hele tatt? Er FS en talsperson for Kvalitetsreformen?
Ved å ta Kvalitetsreformen opp i seg signaliserer FS i alle fall sin aksept, og
systemets håndtering av reformen har mye å si for hvordan Kvalitetsreformen
ble oppfattet av andre involverte aktører.



Kapittel 7

Avsluttende diskusjon

Dette kapittelet inneholder en avsluttende diskusjon om aktørenes relasjoner i

nettverket. Resultatene av den foregående analysen blir diskutert opp mot måle

ne for oppgaven som ble presentert innledningsvis.

7.1 Innledning

Gjennom arbeidet med oppgaven var målet å se på hvordan endringer som en
følge av Kvalitetsreformen påvirket FS og det omliggende nettverket. Dette har
blitt gjort gjennom oversettelser i flere omganger. Kapittel 4 så på oversettelser
i forhold til intensjonene med Kvalitetsreformen. Deretter ble virkningene på
FS av disse intensjonene kartlagt i kapittel 5. Analysen i kapittel 6 så på det
samlede nettverket gjennom bruk av aktørnettverk teori.

7.2 Intensjonene med Kvalitetsreformen

Intensjonene med Kvalitetsreformen var økt kvalitet på forskning og utdann
ing, satt i sammenheng med en økt internasjonalisering og en økt intensitet
på studiene. Som beskrevet i kapittel 4 var mangfold og variasjon stikkord for
Kvalitetsreformen slik den utviklet seg. Intensjonene slik de ble presentert i
stortingsmeldingen tegnet et bilde hvor reformen ville gi både mer og mindre
frihet, og mer og mindre variasjon. Ved at endringene som skulle skje som en
følge av Kvalitetsreformen gikk på så sentrale deler ved hvordan den høyere
utdanningen i i Norge var organisert, førte reformen til en lang rekke av enkelt
stående, men likevel sammenhengende, endringer.

Analysen har vist at i dette nettverket var Kvalitetsreformen den aktøren som
“sparket i gang” de hendelsene som skjedde. Det var Kvalitetsreformens meta
for som styrte nettverket, gjennom at det var Kvalitetsreformens innhold og
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oppsett som var førende for hvordan de andre aktørene har relatert til hverand
re. Ved at Kvalitetsreformen var den sentrale metaforen, slik som beskrevet av
Susan Leigh Star (Star 2001), ble den økte og minskede graden av frihet og varia
sjon som kjennetegnet Kvalitetsreformen oversatt inn i nettverket. Kvalitetsre
formen var svært vidtrekkende, og som vist tidligere i oppgaven var det veldig
mange små enkeltdeler ved reformen som skulle oversettes inn i nettverket for
at oversettelsesprosessen skulle fungere.

7.3 Utformingen og realiseringen av intensjonene i FS

Intensjonene med Kvalitetsreformen ble speilet i endringene som skjedde med
FS gjennom at FS tok opp i seg de nye begrepene som Kvalitetsreformen kom
med.

7.3.1 Viktige punkter i oversettelsesprosessen

Usikkerheten om hva egentlig Kvalitetsreformen innebar var en utfordring for
nettverket. Denne usikkerheten gjorde det vanskeligere å få til en interessering
av reformen. Dermed ble undringen om hva det var som egentlig skulle skje,
og hvordan dette skulle løses, et av de mer sentrale områdene for å få realisert
Kvalitetsreformens intensjoner i FS. Usikkerheten gjorde, som beskrevet tidlig
ere, det vanskeligere for FS å utforme de nye løsningene som skulle til for å få
innrullert Kvalitetsreformen. Den samlede usikkerheten om hva som var utfallet
av reformen kan beskrives som en avgjørende faktor i interesseringsprosessen.

Det var utdanningsplanene som var den største endringen i forhold til Kvalitets
reformen, det var alle de som ble intervjuet enige om. Det kan virke som om ut
fordringene med utdanningsplaner var like sterkt knyttet opp mot alle de andre
endringene som planene medførte, som mot innføringen av selve utdannings
planene. “Det usynlige arbeidet” som omtales av Susan Leigh Star (Star 2001)
kan brukes som en betegnelse på alt dette arbeidet rundt utdanningsplanene
som også var svært arbeidskrevende, selv om ikke alt av det var like tydelig.

FS oppnådde sin status som uunnværlig i nettverket gjennom avhengigheten av
at Kvalitetsreformens intensjoner ble realisert i FS. Gjennom bruken av Callons
begrepsapparat (Callon 2001) i analysen ble FS det obligatoriske passasjepunk
tet i nettverket. Dette hadde ikke FS fått til om de ikke hadde lykkes i å ta opp
i seg Kvalitetsreformen, og få interessert og innrullert aktørene slik som vist
på figur 2.2 på side 11. Årsaken til at dette fungerte så bra som det gjorde, var
blant annet spesielt hvordan utviklerne av FS håndterte utviklingen av systemet
og forhandlingene med brukerne. De hadde is i magen og ventet heller på av
klaring, enn å sette i gang med å implementere begreper i systemet på et tidlig
stadium. Balansegangen mellom å vise handlekraft og å bevare roen fungerte.
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Dette var en av årsakene til en vellykket oversettelse. Fokus var på å “lytte, hel
ler enn å snakke på vegne av andre” slik Susan Leigh Star (Star 2001) beskrev.
Oversettelsesprosessen fikk rom til å bli gjennomført i det tempoet den trengte,
uten at utviklerne presset frem løsninger med liten grad av forhandling.

7.3.2 Det innrullerte nettverket

For at et komplett system skal fungere er det noen aktører som må være med
på lasset (Star 2001). Det har vist seg at i dette nettverket ble de fleste aktørene
innrullert. Analysen har vist at det var lite rom for noen av aktørene å trekke
seg helt ut, og ikke bli med i nettverket. Aspektet med definert makt spilte
inn, og også lover som gjelder for høyere utdanning. Aktørene hadde likevel
påvirkningskraft over på hvilken måte de ble med i nettverket. Som beskrevet
av Antonio Cordella og Maha Shaikh (Cordella & Shaikh 2006), varierte aktørenes
fleksibilitet. Enkelte aktører ble lett med, andre trengte mer tid og forhandling,
og enkelte ble ikke med i det hele tatt (Fujimura 1991).

Superbrukerne som ble intervjuet fortalte om et nettverk som ble tettere og
mer komplisert. Ved å ta opp i seg intensjonene med Kvalitetsreformen strakk
FS seg mer utover i forhold til rapportering eksternt, men også internt på insti
tusjonene skjedde det en utvikling i nettverket gjennom økt bruk. Med bruk av
Latours (Latour 2005) begrep fikk aktørene hverandre til å gjøre ting: Kvalitets
reformen ble tatt opp i FS, FS fikk flere brukere, fokuset på datakvalitet førte til
endringer i arbeidsmønstre.

At flere ble med i nettverket rundt FS, blant annet på grunn av rapportering,
er en forklaring på den økte kompleksiteten som oppstod i nettverket. Dette
tilsvarer innrulleringsfasen i oversettelsesprosessen (Callon 2001), flere aktører
kom med. Blant annet gjaldt dette flere nye brukerinstitusjoner. Det kan virke
som om FS i sin nåværende form lykkes i å interessere flere institusjoner enn
tidligere. En annen årsak er de økte kravene til rapportering, som har kommet
tydelig frem gjennom alle de forskjellige kildene som er benyttet i oppgaven.
Den økte kompleksiteten førte til en større mengde relasjoner, og dermed at
ting i større grad enn tidligere fikk konsekvenser. Dette gjaldt spesielt innlegg
ing av feilinformasjon i systemet.

Gjennom analysen av nettverket står datakvaliteten frem som en av de mest
sentrale aktørene. De som ble intervjuet fremhevet viktigheten av en god kva
litet på dataene i FS, og poengterte hvordan fokuset på dette hadde økt med
innføringen av Kvalitetsreformen. Ved å gjøre blant annet datakvalitet til en ak
tør i denne analysen har jeg åpnet en “svart boks” i nettverket. Som aktør får
datakvaliteten de andre aktørene til å gjøre ting. Datakvalitet var før innføring
en av Kvalitetsreformen ikke like viktig og var ikke så i fokus, det var en “svart
boks” som bare var tilstede i nettverket. Ved å gjøre datakvaliteten til en aktør
har viktigheten av datakvaliteten i nettverket blitt tydeliggjort.
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Det kan virke som om fokuset på god datakvalitet var det som lå bak at antallet
innrullerte brukere rundt på institusjonene økte. I tråd med Joan H. Fujimura
kan det gi svar på spørsmålet om “hvorfor og hvordan noen synspunkter seirer
over andre i konstruksjonen av teknologier og sannheter” (Fujimura 1991, si
de 222). Datakvaliteten var som en del av Kvalitetsreformen blitt så viktig at det
ble et synspunkt som måtte følges. De lokale brukerne var i dette nettverket de
som viste mest motstand mot prosessen, men som likevel ble innrullert fordi
Kvalitetsreformens metafor var den som ble gjeldende i nettverket. De ville ikke
bli med på lasset, men måtte til slutt det likevel.

Ved å analysere med bruk av Michel Callons (Callon 2001) bilde på interessering
(se figur 2.2 på side 11), ble de administrativt tilsatte på brukerinstitusjonene
sterkere tilknyttet FS gjennom innføringen av Kvalitetsreformen. Skillet mellom
de administrative og de faglig tilsatte ble tydelig gjennom at de administrati
ve ble tettere tilknyttet til systemet, mens de andre falt utenfor innrullerings
prosessen i nettverket. Analysen viser at det kan virke som om det ikke var nok
oppmerksomhet på de fagliges rolle i nettverket knyttet til FS. Dette skapte,
som beskrevet ovenfor, problemer for enkelte av de administrative ansatte og
deres relasjon til FS. I sammenheng med FS var det ikke de faglige som seiret.
Det var ikke deres metafor som holdt nettverket sammen (Star 2001). Dette ble
gjenspeilet i utsagnet fra superbruker A om at enkelte faglige mente at “FS skal
ikke bestemme hvordan studiene skal være”. Utsagnet viser også FS sin mu
lighet for dominans i nettverket. Analysen av nettverket viser at det antakelig
hadde vært en fordel å få de faglige tilsatte tettere tilknyttet FS. Etableringen
av en faglærerweb tilknyttet FS som nå er under utvikling vil kunne endre på
relasjonene her, og føre til en innrullering av også de faglige tilsatte. Ved at de
faglige har en relasjon til innholdet i FS, vil en innrullering av de faglige også ha
en innvirkning på datakvaliteten i systemet.

Studentene spilte en viktig rolle i nettverket, gjennom å være grunnlaget for
flesteparten av dataene og å bli påvirket av dataenes kvalitet. Deres rolle frem
står gjennom analysen som noe tverrgående. De ble ikke innrullert i det nett
verket som her har blitt studert, men gjennom utdanningsplanene og utvidelsen
av Studentweb ble de mer sentrale og fikk en endret rolle i forhold til tidligere.
Endringene i Kvalitetsreformen som gjorde at studentene måtte knyttes tettere
opp mot institusjonenes fellestjenester innen IKT gjorde dem mer sentrale og
mer aktive. Studentene ble også mer aktive fordi utdanningsplanene krevde en
annen og mer kontinuerlig form for kommunikasjon. Studentweb var studente
nes talsperson, og var den aktøren som ble innrullert.

7.4 Grenser for og stabilitet i nettverket

Star (Star 2001, side 128) fremhever, som tidligere nevnt, viktigheten i “å bringe
frem det usynlige arbeidet”. Dette går ut på å være oppmerksom på alt det ar
beidet som blir gjort i prosesser som kanskje ikke blir lagt merke til ved første
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øyekast. I sammenhengen rundt FS var det et godt grunnlag for usynlig arbeid
at personene som representerte de forskjellige aktørene kjente hverandre godt.
Den gode relasjonen sørget for å forenkle arbeidet som baserte seg på den
ne relasjonen. Et annet viktig aspekt var det faktum at utviklerne av FS hadde
vært med gjennom hele prosessen. Ved å unngå utskiftning i noen særlig grad,
satt det folk og arbeidet med systemet som hadde vært med helt fra starten av
utviklingen. Den kunnskapen de innehadde helt ubevisst etter å ha vært med
så lenge var til en stor hjelp for stabiliteten i nettverket. At noen hadde så
stor oversikt over alle de intrikate relasjonene mellom alle detaljene i system
et, forenklet koordineringen av arbeidet med systemet. Det forenklet antakelig
også en god del arbeid som ikke er synlig, men nødvendig, for at systemet skal
være så velfungerende som det er. Studentene gjorde også et usynlig arbeid for
FS gjennom sin rolle som kontrollører av datakvaliteten. Dette arbeidet er ikke
veldig synlig, men hjalp til med å opprettholde fokuset på datakvalitet. Dette
sluttet igjen opp om fokuset på at FS var en viktig aktør i nettverket.

Som beskrevet innledningsvis i kapittel 6 er det utfordrende å gjøre en analy
se som både skal være åpen og lukket (Elovaara 2004), å favne både motstand,
stabilitet og muligheter i et nettverk. Er nå nettverket rundt FS og Kvalitetsrefor
men stabilt? Kanskje er ikke alle aktørene som er involvert enige i at nettverket
rundt FS og Kvalitetsreformen, som de er en del av, er stabilt? Susan Leigh Star
konstaterer at et nettverk kun er stabilt for noen, for de som vedlikeholder nett
verket (Star 2001). Utvalget av hvem som har blitt intervjuet i oppgaven har nok
påvirket oppfatningene av hvordan oversettelsesprosessen har skjedd, og også
konklusjonen om nettverkets stabilitet. I denne analysen er det superbrukerne
som har vært de lokale brukerne sin stemme. Selv om det er dette som er den
definerte kanalen i forhold til forhandlinger med systemet, ville antakeligvis de
lokale brukerne gitt uttrykk for andre oppfatninger om en del av relasjonene i
nettverket dersom de hadde hatt anledning til å uttale seg direkte om hva som
skjedde. Hvis de ikke selv føler seg som en del av nettverket, vil de heller ikke
regne nettverket som stabilt.

Analysen viser totalt sett en vellykket oversettelse som har ført til et stabilt
nettverk. Årsaken til det gode resultatet har sammenheng med at nettverket
har lykkes i å få Kvalitetsreformens intensjoner tatt opp i FS. Nettverket har
også funnet løsninger som, på tross av enkelte uenigheter, har fungert for alle
de involverte aktørene. De har gjennom kommunikasjon og forhandlinger fått
et omtrent samlet bilde på hvordan de skal bevege seg fremover, og i hvilken
retning FS skal utvikle seg. Det er imponerende hvordan et så stort datasystem
som FS har greid å gjennomføre den oversettelsesprosessen som har vært nød
vendig for å bli til den sentrale aktøren som systemet er i dag. I tillegg ser også
nettverket ut til å opprettholde aligningen og vedlikeholde relasjonene på en
slik måte at nettverket holder seg stabilt.

Det er ingen automatikk i at et slikt nettverk rundt et stort datasystem oppnår
stabilitet og er så velfungerende som det FS har greid. Som vist i analysen er
det en rekke detaljer som skal fungere, det er mange punkter som må alignes
for å oppnå stabilitet. Det er dermed også en rekke detaljer som potensielt ikke
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kommer til å fungere. Analysen viste tydelig hvordan de teknologiske og sosiale
aspektene ved prosessen henger tett sammen og danner en “kyborgisk” enhet
(Haraway 1991). Dette kom spesielt frem gjennom superbrukernes konstater
inger om at prosessen med å bestemme seg for hva som faktisk skal gjøres,
er det som tar tid. For at et stort datasystem skal fungere så bra som det gjør
med FS, skal en lang rekke aktører alignes og innrulleres slik som det skjedde i
nettverket rundt FS og Kvalitetsreformen. Sett med bruk av aktørnettverk teo
ri er ikke aktører stabile i seg selv (Cordella & Shaikh 2006). De kan gjennom
forhandlinger oppnå relasjoner som er stabile, men dette kan senere endre seg.

7.5 Uten aktører og nettverk: hva da?

Hadde resultatene av denne oppgaven vært de samme hvis andre alternative
analysemetoder hadde blitt benyttet?

I den første omgangen med oversettelse i kapittel 4 blir Kvalitetsreformen pre
sentert som mange forskjellige reformer. Med dette som utgangspunkt kunne
jeg valgt å analysere FS i forhold til hver enkelt av disse forskjellige typene re
former, for å se hvordan dette spilte inn på endringene i FS. Ved å eventuelt
bruke noe organisasjonsteori i kombinasjon med dette, ville fokuset i analysen
antakelig vært annerledes. Det hadde da vært aktuelt å se på organisasjons
forandringer og hvilke implikasjoner dette førte til i systemet og for brukerne
av systemet. De forskjellige organisasjonskulturene på institusjonene ville da
blitt mer sentrale i analysen.

Bruken av aktørnettverk teori gav meg en mulighet til å å se spesielt på re
sultatene av relasjonene mellom aktørene, både de menneskelige og de ikke
menneskelige. Den analysen som nå er gjort belyser hvordan aktørene gjennom
relasjonene fikk hverandre til å gjøre ting (Latour 2005, Cordella & Shaikh 2006).
Dersom jeg ikke hadde betraktet teknologien som en aktør, ville jeg kanskje ikke
fått frem hvordan dens rolle som en aktør skapte og påvirket handlingsrommet
i situasjonen. FS inntok en noe avventende posisjon i forhold til begrepsavkla
ring, denne posisjonen ville kanskje ikke vært like tydelig uten bruk av aktør
nettverk teori. Bruken av aktørnettverk teori i analysen har også gitt en spesielt
fokus på relasjonene som finnes, og hva disse relasjonene fører til. Mange ana
lysemetoder tenderer til å beskrive en situasjon som er mer lineær og enklere
enn den virkeligheten som er studert. Aktørnettverk teori gir her en mulighet
til å fremstille virkeligheten med flere av alle de detaljene som den består av, og
som påvirker det som skjer.
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7.6 Oppsummering

Kvalitetsreformen er nå, om ikke ferdig, så i alle fall godt på vei innført. Så
langt har ting i det store og det hele fungert relativt bra. Hvor bra det har fun
gert kommer an på hvilke punkter som brukes for å måle vellykketheten av
innføringen. Er det de riktige målepunktene? Sett fra FS sin side så er det det.
Systemet har oppfylt sin rolle som obligatorisk passasjepunkt, og har gjort det
mulig for de andre involverte aktørene å oppnå sine mål i et nettverk som har
vært dominert av Kvalitetsreformens metafor.

Det er flere mekanismer som ligger bak det faktum at FS har fått en mye mer
sentral rolle etter innføringen av Kvalitetsreformen. Statusen for studieadmi
nistrasjonssystemet har økt gjennom at avhengigheten til den typen systemer
økte. Utviklingen av et system som FS var en forutsetning for at det skulle være
mulig å gjennomføre Kvalitetsreformen eller en tilsvarende reform. En av årsa
kene til at avhengigheten til studieadministrative systemer økte var at viktighe
ten av datakvaliteten har økt. Kravene til rapportering økte, det skapte et større
behov for sammenlignbarhet mellom institusjonene og som en konsekvens av
dette igjen standardisering av bruken av systemet.

Ble FS laget for å få gjennomført Kvalitetsreformen eller en tilsvarende reform?
FS er i alle fall en institusjon i enda større grad enn noen av utdanningsinsti
tusjonene selv, i betydningen av at FS som system har fått en posisjon som et
uunnværlig utgangspunkt. Det var Kvalitetsreformens metafor som ledet denne
oversettelsesprosessen, men en dyp avhengighet til FS var synlig i nettverket.
Forhandlingene i nettverket var avhengige av FS, men utviklet også FS til det
systemet det ble og er.





Kapittel 8

Konklusjon

Gjennom første del av oppgaven ble bakgrunnen for oppgaven og hvilke meto

der som lå til grunn for arbeidet presentert. Deretter ble Kvalitetsreformen og

FS beskrevet. Kapittel 6 inneholdt analysen av relasjonene mellom aktørene som

er involvert, og i forrige kapittel ble en avsluttende diskusjon presentert. I det

te kapittelet vil noen hovedtrekk ved oversettelsesprosessen bli beskrevet, før en

oversettelse til generell bruk blir presentert.

8.1 Hovedtrekk ved oversettelsesprosessen

Gjennom denne oppgaven har jeg klargjort hvilke aktører som finnes i nettver
ket rundt FS og Kvalitetsreformen. Analysen har vist hvilke relasjoner de har,
og hvordan aktørenes roller påvirker hverandre.

Enkelte ting som var store endringer i Kvalitetsreformen, var små i FS. Eksem
plet som har blitt visst på dette er den nye karakterskalaen og vektingsbetegnel
sen studiepoeng, FS hadde allerede innrullert karakterskalaer og vektingsbeteg
nelser på et mer generelt nivå. Hva som er en utfordring i nettverket rundt et
datasystem, trenger ikke dermed å være en stor utfordring i selve systemet. Ut
danningsplanene var en av de viktigste aspektene knyttet til Kvalitetsreformens
intensjon, og disse planene ble oversatt inn i FS. Oversettelsesprosessen med å
få festet Kvalitetsreformens intensjoner i FS var vellykket.

At viktigheten av datakvaliteten økte var en av de store hendelsene i den over
settelsesprosessen som her er studert. Datakvaliteten var en aktør utenfor da
tasystemet som førte til store konsekvenser i hele nettverket. Det økte rappor
teringsbehovet var bakgrunnen for ønsket om økt datakvalitet. Dette var også
en av de viktigste aspektene ved Kvalitetsreformen. Den økte fokusen på data
kvaliteten førte til to ting:
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• For det første medførte det at statusen for studieadministrasjonssystemer
har økt. Gjennom oversettelsesprosessen ble det bevist at datasystemet, i
dette tilfellet FS, var avgjørende for at prosessen skulle lykkes.

• Dessuten førte det til at kompleksiteten i nettverket rundt datasystemet
økte. Det var flere aktører som kom med, og det ble dannet flere relasjo
ner. Dette førte også til at den generelle avhengigheten økte, og spesielt
avhengigheten av datasystemet.

Oppgaven har tegnet et bilde av alle de små enkeltstående delene som må settes
sammen for at et stort datasystem skal fungere. Gjennom oversettelsesproses
sen som skjedde fikk FS en meget sterk posisjon i nettverket. Samtidig viser
analysen hvordan systemet er fullstendig avhengig av de andre aktørene i nett
verket for å opprettholde denne posisjonen.

I forhold til videre arbeid ville det vært interessant å se på hva dannelsen av
Faglærerweb som nå utvikles som en del tilknyttet FS vil gjøre med nettverket.
Hvordan vil dette påvirke relasjonene mellom aktørene i nettverket? Vil det føre
til nye oversettelser og en endret stabilitet i nettverket? Å studere hva som
skjedde av forhandlinger lokalt hos brukerne av FS kunne også frembrakt mer
informasjon om hvilke relasjoner som spiller inn ved bruken av systemet. Det
hadde også vært interessant å sammenlikne FS med andre studieadministrative
systemer som er i bruk i Norge. Hva skjedde med Banner og MSTAS under
innføringen av Kvalitetsreformen? Er de like gode systemer? Ble de forandret
og var like enkle å endre, eller falt de av lasset?

For å få mer detaljert kunnskap om hva innføringen av Kvalitetsreformen gjorde
med FS kan det også være aktuelt å se mer i detalj på de forskjellige modulene
i systemet. De tekniske detaljene med FS har i denne oppgaven blitt behandlet
som en svart boks som omtrent ikke har blitt åpnet og studert. Ved å følge
oversettelsene av Kvalitetsreformens intensjoner på dette planet vil det komme
frem nye opplysninger om hvordan intensjonene helt konkret ble tatt opp som
en del av systemet.

8.2 En oversettelse til generell bruk

Ved å løfte blikket, hva kan så sies som en oversettelse av dette til en mer
generell situasjon?

Aktører er knyttet sammen i relasjoner på kryss og tvers. Analysen av nettverk
et viser hvordan alt skal kunne relateres til alt annet, og at det alltid skal være
mulig å ha en “totaloversikt” i mye større grad enn før. Dette gir en økt komp
leksitet i nettverk. Relasjoner som eksisterer mellom aktører er aldri ensidig.
De virker ikke alltid med samme kraft i begge retninger, men en aktør kan aldri
påvirke en annen aktør uten av det går en kraft også i den andre retningen.
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Aktører kan også innrulleres i et nettverk med ulik styrke. Enkelte aktører blir
innrullert på tross av en del motstand, disse aktørene er da ikke like sterkt in
teressert i nettverket. Dette kan føre til at relasjoner mellom aktørene enklere
kan forandres senere.

Små ting i et nettverk kan være store ting i et annet nettverk  og omvendt.
Hvilken effekt endringer har i et nettverk kommer helt an på den oversettel
sesprosessen som skjer mellom de involverte aktørene. Det er dermed viktig
å ha fokus på å analysere relasjonene mellom de involverte aktørene ved sto
re endringsprosesser: “...move the focus of the analysis from the actor, either
technology or society, towards a more complex and less defined phenomenon
that is the interaction” (Cordella & Shaikh 2006). Å ikke ta for gitt hvilke endr
inger som kommer til å bli store og ikke, men heller ha is i magen og vente til
oversettelsene har “satt seg” i større grad, bringer mer klarhet til prosessen.

Det har gjennom oppgaven kommet tydelig frem hvordan alle aktørene og al
le deres handlinger henger tett sammen i dette nettverket. Konsekvensene av
denne kompleksiteten er det viktig å ha fokus på. Ved å åpne svarte bokser
kan det tydeliggjøres hvordan aktørers roller endrer seg i nettverket. Det at alt
skal knyttes tettere sammen får konsekvenser. Ved at aktørene kommer tette
re sammen merker de hverandre tydeligere, på godt og vondt. Det blir mindre
handlingsrom for hver enkelt aktør, og større påvirkninger mellom aktørene.
Ved endringsprosesser i og rundt store datasystemer er det dermed viktig å
være oppmerksom på hvilke konsekvenser det minskede handlingsrommet for
aktørene vil ha å si.

Det teknologiske og det sosiale er knyttet sammen til en helhet i slike endr
ingsprosesser. En entydig fokus på kun det ene eller kun det andre aspektet
vil ikke gi et fullstendig nok bilde over hvilke relasjoner som finnes mellom
aktørene, og hvordan disse relasjonene kommer til å påvirke forhandlingene og
oversettelsene. Aktører vil tolke endringer forskjellig fordi de har medlemskap i
andre separate nettverk som påvirker hvordan de reagerer i forhold til de andre
aktørene. Dette vil påvirke den totale oversettelsesprosessen.

Etter å ha fått belyst hvor mye som skal settes på plass for at et nettverk rundt
et stort datasystem skal fungere, er det relevant å spørre om det er uproble
matisk å ha denne typen store datasystemer med en høy grad av kompleksitet?
Kompleksiteten og alt som skal klaffe i nettverket kan føre til økt sårbarhet ved
systemet. Samtidig viser oppgaven at fokuset på datakvalitet er økende. Ved at
datasystemene er sårbare, blir også datakvaliteten sårbar. Store datasystemers
sårbarhet må dermed nøye vurderes opp mot behovet for økt fokus på datakva
litet.
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Vedlegg





Vedlegg A

Tema for intervjuer

Intervjuer med superbrukere

• Koordinering av arbeid med FS ved institusjonen

– Koordinering, arbeidsoppgaver, stilling

• Prosessen med innføring og bruk av FS frem til Kvalitetsreformen

– Hvordan skjedde det, grunnlag, utfordringer

• Utfordringene og endringene knyttet til FS ved innføringen av Kvalitetsre
formen

– Hva skjedde, hvordan skjedde det, grunnlag, utfordringer

• Prosessen rundt implementeringer av endringer i FS

– Hvem tar initiativ, saksgang, hvem er involvert

• Kommunikasjon med utviklerne av FS

– Hvordan skjer det, hvordan fungerer det

• FS sin stilling ved institusjonen

– Posisjon, bruk, eventuelle. endringer

• Brukernes relasjon til FS

– Forskjeller mellom grupper, forskjeller over tid, følelser

• Bruken av FS rundt på institusjonen; endringer og utvikling

– Hvordan er bruken, forskjeller mellom grupper og over tid, følelser

• Relasjonen til de faglige tilsatte i forbindelse med FS

– Hvordan fungerer det, utfordringer, endringer



Intervjuer med utviklere

• Utviklingen av FS frem til Kvalitetsreformen

– Hva skjedde, hvordan var prosessen

• Strategier for endringer i FS

– Strategier for endringsprosessen, saksgang

• Utfordringene og endringene knyttet til FS ved innføringen av Kvalitetsre
formen

– Hva skjedde, hvordan skjedde det, grunnlag, utfordringer

• Prosessen rundt implementeringer av endringer i FS

– Hvem tar initiativ, saksgang, hvem er involvert

• Utviklingen av systemet etter innføringen av Kvalitetsreformen

– Endringer i utviklingsprosess, hva har skjedd

• Kommunikasjon med institusjonene og departementet

– Hvordan skjer kommunikasjon, med hvem

• Brukernes relasjon til FS

– Deres oppfatning, tilbakemeldinger

• Bruken av FS på institusjonen

– Hvordan fungerer det, utfordringer, endringer

Intervju i Departementet

• Prosessen med innføringen av Kvalitetsreformen

– Hva skjedde, hvordan var prosessen, hvem gjorde hva

• Bakgrunnen for Kvalitetsreformen

– Historikk, årsaker, bakgrunn

• Innholdet i Kvalitetsreformen

– Hva var hensiktene, virkemidler

• FS sin rolle ved innføringen av Kvalitetsreformen

– Systemets rolle og posisjon, eventuell påvirkning

• Departementets kommunikasjon med institusjonene og utviklerne av FS



– Hvordan skjer kommunikasjonen, med hvem

• Informasjon som hentes fra FS

– Hva slags informasjon, til hvilke formål, eventuelle endringer





Vedlegg B

Brukerinstitusjoner

Disse institusjonene bruker Felles Studentsystem pr februar 2005:

• Universitetet i Oslo

• Universitetet i Bergen

• Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet

• Universitetet i Tromsø

• Universitetet i Stavanger

• Universitetet for miljø og bio
vitenskap

• Arkitekthøgskolen i Oslo

• Det teologiske menighetsfakultet

• Høgskolen i Agder

• Høgskolen i Bergen

• Høgskolen i Buskerud

• Høgskolen i Gjøvik

• Høgskolen i Hedmark

• Høgskolen i Oslo

• Høgskolen i Østfold

• Høgskolen i SørTrøndelag

• Høgskolen i Tromsø

• Høgskolen Stord/Haugesund

• Høgskulen i Volda

• Kunsthøgskolen i Bergen

• Norges Handelshøyskole

• Norges Musikkhøgskole








