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Forord 
Denne hovedfagsoppgaven er et resultat av forskning i Nomadisk arbeidsmiljø. Oppgaven er 
skrevet som en del av cand. Scient. graden innenfor studieretningen systemarbeid.  Arbeidet har 
foregått ved universitetet i Oslo på instituttet for informatikk. Område for forskning er 
håndverkere og konteksten av mobil IKT og organisasjonene. 
 
Mye av arbeidet som jeg har gjort hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten hjelpen fra tre 
andre hovedfagsstudenter. Vil spesielt takke Are Solberg, Hans Kristian Stavem, Kamran F. 
Mohammed.  Mye av arbeidet har også foregått i samarbeid med Telenor, hvor jeg hadde 
kontakt med Kristin Braa og Petter Nielsen som også har fungert som mine veiledere. Jo 
Herstad fortjener også en stor takk som tok over som veilederen min og som til slutt fikk meg i 
mål. Underveis i prosessen ga han meg gode råd, støtte og oppmuntrende ord som betydde mye 
da og som fikk meg til å fortsette. 
 
Jeg har klart å gjennomføre dette arbeidet, fordi det har vært mange mennesker rundt meg som 
har støttet meg i ulike faser og med ulike ting. Spesielt vil jeg rette en stor takk til min mann for 
at han har vært så tålmodig og stått ved min side. Han har støttet meg under hele prosessen i 
alle disse årene og gjort det mulig for meg og gjennomføre dette. Barna mine som har vært så 
tålmodige når mamma aldri har hatt tid, fortjener også en takk. Videre vil jeg takke alle de 
rundt meg av familie og venner som har stilt opp, oppmuntret og støttet meg i hele denne 
perioden.  
 
    
        Line Starheim Johansen  
              28 mai 2007 
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Sammendrag 
Utgangspunktet for dette dokumentet er Telenor sitt prosjekt kalt NOMADE2007. Målet med 
dette prosjektet var å kunne gi en større forståelse for nomadiske arbeidsmåter innenfor norsk 
arbeidsliv, ettersom man mente at dette var en voksende gruppe med brukere av mobile 
tjenester og produkter. Det er kommet en rekke verktøy som støtter denne arbeidsformen og i 
den senere tid har det vært vanlig for disse organisasjonene å ta i bruk mobil informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi – mobil IKT. Under nomadisk arbeidsmiljø tilhører det mange 
grupper og jeg har valg i dette dokumentet å analysere håndverkerne. Denne gruppen er blitt 
valgt fordi de tilhører den mer tradisjonelle nomadegruppen innenfor arbeidslivet. Dette er en 
gruppe som alltid har vært mobile, men har fått IKT som støtter deres arbeidsprosesser  
 
Denne hovedfagsoppgaven fokuserer på innføringen og bruken av mobil teknologi i nomadiske 
arbeidsmiljøer. Det har blitt undersøkt og diskutert hva slags påvirkning innføring av mobil 
IKT har på organisasjoner med mobile arbeidere, som i dette tilfelle er håndverkere. Tre Case 
studier har blitt gjennomført, hvor problemområdet for oppgaven er den mobile brukeren, som 
her er håndverkere, teknologien de bruker for å kommunisere med omverdenen og 
organisasjonen som helhet. Studiene har blitt gjennomført innenfor feltet Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW) med fokus på datastøttet samarbeid. Formålet med undersøkelsene 
har vært å frembringe kunnskap om hvordan dagens håndverkere faktisk utfører sine daglige 
oppgaver, og i denne sammenheng tar i bruk mobile IKT løsninger og hva slags påvirkning 
dette har på organisasjonene. Felles for bedriftene er at de har eller skal implementere den 
samme teknologien. Systemet de har implementert kalles i dette dokumentet for 
”Datafangeren”. ”Datafangeren” er et kommunikasjonssystem mellom håndverkere ute i felten 
og den sentrale administrasjon- og økonomienheten i bedriften. Datafangeren” er utviklet for å 
lette administrasjonsarbeidet i nomadiske arbeidsmiljø.   
 
For å analysere funnene fra de empiriske studiene blir det benyttet en arbeidsmodell som er 
adoptert fra NOMADE2007. Denne modellen viser hvordan bruken av mobil kommunikasjon i 
arbeidslivet langt på vei betinges av både arbeidsform og fysisk mobilitet. Modellen henter 
inspirasjon og støtte fra nyere teorier om IKT bruk og organisasjonsendring. Modellen 
fremhever hvordan de konkrete arbeidsprosessene er styrende for de behov som håndverkerne 
har for bruk av mobil IKT. 
 
Resultatet som kom frem fra de empiriske studiene viste en sammenheng mellom arbeid, IKT-
bruk og mobilitet. Hvordan man bruker teknologien påvirker både mobilitetsmønsteret og 
arbeidsformen. Etter en grundig analyse viste det seg at innføringen av ”Datafangeren” bar preg 
av at den hadde vært ledelsesstyrt og fulgt den tradisjonelle måten å tenke teknologisk 
forandring på. Arbeidsprosessen hos håndverkerne var som tidligere, mens de administrative 
oppgavene til ledelsen var blitt enklere å gjennomføre, uten at dette hadde ført til noen direkte 
endringer på selve arbeidsoppgavene. Håndverkerne utviklet sin egen måte å benytte systemet 
på (Working around) ved at de adopterte den gamle måten å registrere på og overførte dette til 
”Datafangeren”. Økt samarbeid var ikke formålet for å innføre ”Datafangeren” i noen av 
bedriftene. Mobiltelefonen hadde fremdeles en dominerende plass som redskap for 
koordinering av oppdragene. Endringene som oppstod i bedriftene omhandlet 
mobilitetsmønsteret, som utviklet seg forskjellig i de tre Case studiene. Det endelige resultatet 
var at mobilitetsmønsteret ble endret for håndverkerne og den lettet informasjonsflyten mellom 
håndverkerne og kontoret. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Motivasjon og bakgrunn 
Nøkkelordet for disse og de kommende års teknologiutvikling er mobilitet. Det er imidlertid 
også problemstillinger som skal overkommes, for at de mobile teknologier kan utnyttes i sitt 
fulle potensial, både samfunnsmessig og erhvervsmessig. De nåværende metoder og verktøy til 
å modellere og strukturere fremtidens mobile, nomadiske og kontekstavhengige applikasjoner 
er utilstrekkelige og slett ikke i stand til å beskrive den dynamikk og kompleksitet, som det er 
på tale omkring det nomadiske (Eldrid Schei, Thale Christina Fritzner, 2002) 
 
Den senere tid har det vært vanlig for organisasjoner å ta i bruk mobil informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi – mobil IKT.  Frihet og fleksibilitet er fremtiden for medarbeiderne i 
de forskjellige organisasjonene. Noen vil kanskje mene at arbeid ikke er et sted, men en 
aktivitet, så da spiller det kanskje ikke noen rolle hvor de arbeider. Den teknologiske 
utviklingen er i dag rettet mot den trådløse verden. Det skal være enklere å kunne kommunisere 
med andre mennesker eller andre maskiner eller sjekke mail eller rett å slett kunne lese de siste 
nyhetene mens vi er på flyttefot. Høyere hastighet og bredere bånd gjør det enklere å kunne 
samarbeide uansett hvor i verden man befinner seg. Tjenester som videokonferanser støtter 
dette. Teknologien ligger til rette for organisasjoner til å øke mobiliteten.  Mobile tjenester og 
mobile terminaler må utvikles i takt med nettet for at folk skal få gleden av det.   
 
Den teknologiske utvikling fører til store endringer og nye muligheter i arbeidslivet. 
Utviklingen innen mobile kommunikasjonsteknologier har ført til at mange arbeidsoppgaver og 
gjøremål ikke lenger er tilknyttet et bestemt sted eller område. Partene konstaterer at arbeidet i 
mange virksomheter organiseres på en annen måte enn tidligere. Effektiv organisasjonsendring 
synes i forhold til litteraturen å være vesentlig for organisasjonens konkurranseevne, men trass i 
stort utvalg av råd for hvordan organisasjonsendring skal gjennomføres, synes studier av 
endringsprosessene å vise at de har resultert i dårlig utfall. Det er registrert tre typer 
organisasjonsendringer de siste 25 årene 
 

• Introduksjon av ny teknologi i løpet av 1980-årene 
• Innarbeiding av Total Management – TQM- fra 1990-tallet 
• Innføring av Business Process Re-engeneering (BRP)- det siste tiåret 

 
Nomadisk arbeid eller arbeid som gjøres utenfor bedriftens egne lokaler, er egentlig ikke noe 
nytt innenfor det moderne arbeidsliv. Mange arbeidstakere har alltid utført sitt arbeid utenfor en 
fast arbeidsplass. Dette gjelder for eksempel for håndverkere. På teknologisiden har salget av 
bærbart utstyr lenge vært høyt. Sett i sammenheng med den høye penetrasjonen av 
mobiltelefoner og PDA-er innenfor forretningsmarkedet har dette lenge pekt i retning av at mer 
mobile arbeidsmåter kan bli dominerende fremover. Samtidig har nye 
kommunikasjonsløsninger skutt fart, blant annet når det gjelder opprettelse av trådløse IP-
soner, WIFI-løsninger og lignende. Oppmerksomheten rundt de mulighetene mobil 
teknologiene gir, har trolig bidratt til å prøve ut mer nomadiske arbeidsstrukturer. 
Men bruken av teknologi er i seg selv ikke nok. Viktigere er det nok at nomadismen innenfor 
arbeidslivet har blitt understøttet av flere forretningsmodeller og organisasjonsmåter. Det er 
særlig to trender som har betydning: for det første ønsket om å oppnå større kundenærhet slik 
det er beskrevet innenfor Total Quality Managemnt(TQM). For det andre har bruk av fleksibel 
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arbeidskraft vært en viktig ingrediens i flere moderne strategier for forretningsutvikling, for 
eksempel Business Process Reengineering . Bruk av medarbeidere med en løsere 
organisasjonsmessig og fysisk – forbindelse med organisasjon vil her anses som et strategisk 
riktig grep i gitte situasjoner. Fleksibilitet vil i denne sammenheng ikke bare bety bruk av 
alternative arbeidskontrakter eller finansieringsformer, men ansattes muligheter for selv å velge 
arbeidssted. Det er viktig å se på nomadismen som et fenomen som skjærer på tvers av flere 
ulike bransjer og segmenter innenfor arbeidslivet. (NOMADE2007). 
 
Telenor har gjennom prosjektet NOMADE2007, hatt til hensikt å kunne gi en større forståelse 
for nomadiske arbeidsmåter innenfor norsk arbeidsliv, ettersom man mente at dette var en 
voksende gruppe med brukere av mobile tjenester og produkter. Første del av dette prosjektet 
var å sette i gang en diskusjon om hvordan ”nomadismen” kunne tenkes å inngå i arbeidslivet i 
årene fremover, og hvordan endringer i mobil kommunikasjon kan tenkes å virke inn, eller bli 
påvirket av dette. I fase 2 av dette prosjektet valgte de konkret analyse av nomadiske 
brukermiljøer. De valgte å fokusere på tre utvalgte arbeidsmiljøer: selgere/konsulenter, 
administrasjon og ledelse samt håndverkere.  
 
Utgangspunktet for dette dokumentet vil være prosjektet NOMADE2007, men jeg har valgt å 
legge fokuset kun på ett av de utvalgte nomadiske arbeidsmiljøene og det vil være håndverkere. 
Håndverkerne har jeg valgt å analysere fordi de tilhørere den mer tradisjonelle nomadegruppen 
innenfor arbeidslivet. Dette er en gruppe som alltid har vært mobil, men har fått IKT som 
støtter deres arbeidsprosesser. Poenget er å se på nomadisme innenfor arbeidslivet som et 
fenomen nært knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. Når en bedrift gjennomgår 
endringer som medfører at flere jobber mobilt, kan dette medføre økning av bruk i bærbar 
kommunikasjonsteknologi.  En strategisk utfordring for den ”nye” bedriften vil være hvordan 
bruken av mobil teknologi kan bidra til endringsprosesser (Hertzberg ). Jeg vil gjennom mine 
hypoteser prøve å se på hva som skjer i en organisasjon når ny mobil teknologi tas i bruk og 
retter fokuset mot interaksjon mellom aktører og teknologi og se på hvordan dette påvirker 
samspillet mellom aktørene, og om det påvirker organisasjonen på noen måte. 
 

1.2 Problemområde  
Studier fra mange forskjellige forskningsfelt har interessert seg for hvordan de sosiale og 
tekniske områdene påvirkes av hvordan mennesker utfører sine daglige gjøremål. Et av disse 
forskningsfeltene er ”Computer Supported Cooperative Work” (CSCW) (Bardram 1998 og 
Grundin 1994). CSCW fokuserer på teknologistøttet samarbeid, design, teknologiens 
påvirkning av individer og bruk av teknologi innenfor ulik organisatorsk kontekst.   
 
I denne oppgaven ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot bruken av mobil IKT i nomadiske 
arbeid, og hvordan dette praktiseres i dagens arbeidsliv. Empiriske undersøkelser av nomadiske 
arbeidstakere har i hovedsak blitt gjennomført innenfor CSCW-feltet.  Innenfor nomadiske 
arbeidsmiljø er det håndverkere jeg har valgt å se på. Det har blitt gjort fem Case-studier i totalt 
fire forskjellige nomadiske arbeidsmiljøer, og fokuset har vært å se på bruken av IKT. Jeg har 
valgt og benyttet bare tre av de fem Casestudiene, dette fordi de benytter samme teknologi. 
Under studiene av de forskjellige miljøene har interessen vært å se på sammenhengen mellom 
arbeidsflyten, bruken av teknologien og mobiliteten, for å se om dette påvirker organisasjonen 
på noen måte. Problemområdet inkluderer den mobile brukeren, som her vil være håndverkere, 
teknologien de bruker for å kommunisere med omverdenen og organisasjonen som helhet. 
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Formålet med undersøkelsene har vært å frembringe kunnskap om hvordan dagens håndverkere 
faktisk utfører sine daglige oppgaver, og i denne sammenheng tar i bruk mobile IKT løsninger 
og hva slags påvirkning det har. Jeg har ønsket å forstå kommunikasjonsbehov hos 
håndverkerne. Dette for å frembringe kunnskap om hvordan  kommunikasjonen påvirker 
organisasjonen. Felles for de fleste bedriftene er at de  har, eller skal implementere, den samme 
teknologien. Systemet jeg har sett på som er felles for de alle har jeg valgt å kalle 
”Datafangeren”.  
 
Resultatene fra NOMADE2007 viser at framtidens Nomadeprodukter har likheter med dagens 
produkt, men vil ha enkelte nye tjenester og være tilpasset både rene mobilbrukere og mer 
tradisjonelle PC-brukere. Mange av håndverkerne ønsker å begrense seg til en mobil terminal. 
Produktet er vinklet mot grupper som består av rene Mobilbrukere(uten PC) på den ene siden, 
og samtidig mot brukere som er aktive brukere både av PC og mobil. Videre kommer det frem 
av rapporten at håndverkerens produkter vil løse deres kjernebehov, men med basistjenester 
som primært vil understøtte timeføring, jobbplanlegging og avtalestøtte. Til flere av disse vil 
det knyttes varslingstjenester og meldingstjenester. Disse tjenestene vil finnes både som støtte 
til enkeltpersoner og som gruppevare. Det vil óg være utviklet en basistjeneste for gruppe 
kommunikasjons for å støtte koordinering. ”Datafangeren” innholder mange av disse 
mulighetene. Den er utviklet for bruk på PDAer, i samarbeid med lagerføring og 
økonomisystemer.  
 

1.2.1 Nomade 
Nomade er et lite softwarefirma som holder til i Oslo. De ble grunnlagt i 1985 og er ca. 15 
ansatte. Nomade har siden 1996 utviklet applikasjoner for håndholdte PC-er. Nomade har 
utviklet ”Datafangeren”. Dette er en mobil applikasjon som er utviklet for nomadiske 
arbeidsmiljø. 
 
”Datafangeren” er et kommunikasjonssystem mellom håndverkere ute i felten og den sentrale 
administrasjon- og økonomienheten i bedriften. Håndverkerne blir utstyrt med PDA’er eller 
håndholdte PC-er med ”Datafangeren” installert, og kan ved hjelp av PDA motta oppdrag, 
registrere timelister og forbruk av materiell. ”Datafangeren” er utviklet for å lette 
administrasjonsarbeidet i nomadiske arbeidsmiljø. Dette er bedrifter som hovedsaklig består av 
mobile medarbeidere. Målet er at arbeiderne skal bruke mest mulig av tiden sin ute på oppdrag, 
men samtidig forbedre kommunikasjonen med hovedkontoret. Dette løses ved at arbeiderne i 
mindre grad er nødt til å oppsøke kontoret for å motta nye oppdrag og levere timelister. 
Samtidig er arbeiderne alltid tilgjengelig for å motta nye oppdrag, sende meldinger, oppdatere 
materiallageret osv.   
 
Nomade har vokst til å ha blitt Skandinavias størtste leverandør av dataløsninger for nomadisk 
arbeidsmiljø. I Norge er det over 200 bedrifter med totalt 1000 brukere av ”Datafangeren”. 
 

1.2.2 Casestudiene 
De fem nomadiske arbeidsmiljøene som har blitt studert, er et rørleggerfirma, to 
elektrikerfirmaer, et entreprenørfirma og et brus firma. For alle firmaene er det mobiliteten av 
arbeiderne og teknologien de benytter som er viktig. Bedriftene fra casene er alle eksempler på 
serviceyrker som er avhenging av å reise til sine kunder for å utføre oppdrag. De er en 
arbeidsgruppe som absolutt er mobile. De reiser mellom ulike oppdrag, samt de har mobilitet 
innenfor arbeidsplassen. Arbeidet består primært av ulike manuelle oppgaver og prosesser. Det 



 15 

kreves betydelig koordinering mellom fagarbeidere som har sine oppgaver i den ”totale” 
arbeidsoppgaven. Det er behov for informasjonsinnhenting og det er nødvendig å dokumentere 
arbeidet.  Det er imidlertid klart at også denne gruppen arbeidstagere preges av introduksjon av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette er en gruppe som alltid har vært mobile, og i 
mindre grad har hatt behov for teknologier som effektiviserer dokumentbehandling. Som følge 
av den raske veksten i mobilkommunikasjon vi har sett de siste årene, vil muligens teknologien 
få en større betydning for denne gruppen mobile arbeidstakere. Det er i hvert fall godt 
dokumentert at de er blant de ivrigste brukerne av mobile kommunikasjonsredskaper (Julsrud 
T. 2002). Problemområdet for oppgaven er området der kommunikasjon, mobilitet og teknologi 
møtes i en kontekst. 
 
RørProd, ElProd A, ElProd B og Entreprenøren er alle casestudier hvor vi så på 
arbeidspraksisen i nomadisk arbeidsmiljø. I de tre første casene (dette er også disse tre jeg har 
brukt i min problemstilling) studerte vi bruken av ”Datafangeren” i arbeid. I entreprenørfirmaet  
studerte vi mer generell arbeidspraksisen på et byggefelt. I SodaFirm studerte vi brusselgerers 
arbeidspraksis. Navnene på firmaene og personene som har deltatt i casene er anonyme og 
derfor brukes oppdiktete navn i denne oppgaven. 
 
Casestudien tar for seg forskjellige nomadiske arbeidsmiljø. Håndverkercasene og bedriftene 
har blitt valgt fordi de alle er typiske håndverkerbedrifter. SodaFirm ble valgt fordi det var en 
bedrift med et typisk salgsmiljø. Disse casene skal da kunne gi et representativt bilde av bruken 
av mobil teknologi i arbeidspraksisen til håndverkermiljøene og salgsmiljøet.  Mengden 
innsamlet data og antall intervjuer som har blitt gjennomført har blitt påvirket av tiden vi hadde 
til rådighet. ”White-collar”-miljøer, som for eksempel konsulenter, er de av nomadearbeiderne 
som har fått mest oppmerksomhet tidligere, f.eks. i NOMADE2007, som studerte bruken av 
mobil IKT blant konsulenter. Grunnen til at jeg har utelatt ”White-collar” i dette studiet er 
manglende tid samt at dette miljøet har blitt studert en rekke ganger før. Interessen for å studere 
håndverkermiljøet var også en viktig faktor for valget av dette miljøet. 
 

1.2.2.1 RørProd 
RørProd er et mellomstort rørleggerfirma som holder til i en mellomstor by i Norge. Firmaet 
ble grunnlagt i 1961 som en liten familieeid bedrift. I dag er bedriften eid av fire likestilte 
partnere, de to grunnleggerne og deres sønn og datter. Sønnen er også utdannet rørlegger, og er 
sjefen for rørleggeravdelingen. Hoveddelen av selskapet er rørleggeravdelingen, hvor de tilbyr 
rørleggertjenester som vedlikehold og installasjon. Rørlegger utfører oppdrag for privatpersoner 
og bedrifter, og er en administrasjon. De driver mest mot det private marked, hvor det kreves 
stort sett én rørlegger. Firmaet har også noen store kunder hvor de legger opp rør for fabrikker 
o.l., som krever atskillig flere rørleggere over et lengre tidsrom. Bedriften består også av en 
butikk som selger baderomsinventar som toaletter, dusjkabinett osv. Butikken er det datteren 
som har ansvar for. Økonomiavdelingen er det en av grunnleggerne som har ansvar for. Firmaet 
har totalt 17 ansatte, hvorav 10 er rørleggere. De andre jobber i administrasjonen. 
 
Hovedfokuset for dette caset var å studere arbeidspraksisen. De har mellom 50-70 ordre i uken, 
og det krever koordinering av én eller flere rørleggere. De fleste oppdragen befinner seg i 
samme område som bedrifter ligger i. 
 
 
 



 16 

1.2.2.2 Elprod A 

I likhet med RørProd er også ElProd A et mellomstort elektrikerfirma som holder til i en 
mellomstor by. De ble etablert i 1918. De har utviklet seg til å bli en ledende 
installasjonsbedrift i deres fylke. Som autorisert elektroentreprenør har de bred erfaring innen 
installasjon, drift og vedlikehold av alt fra større bygg til mindre serviceinstallasjoner. Deres 
virksomhetsområder inkluderer prosjektering, automasjon, termografering, internkontroll, el-
sjekk m.m. 

Bedriften innholder flere avdelinger, fokuset i caset var på serviceavdelingen. 
Serviceavdelingen er i utgangspunktet bygget opp rundt mobile serviceenheter. Disse bilene 
betjenes av svært erfarne service-elektrikere, og er utstyrt for å takle vanskelige og varierte 
oppgaver i forbindelse med installasjon, rehabilitering og ombygging av ulike typer anlegg: 
Varmeanlegg, lysanlegg, motorinstallasjoner, alarmsystemer, tele- og datainstallasjon etc. De 
foretar også internkontroll og utferdiger tilstandrapporter på elektrisk anlegg.  

På dette tidspunktet var det ansatt 65 serviceelektrikere. De hadde et kontor til på en annen 
lokasjon, men i samme fylke. Serviceavdelingen hadde ca. 65 kunder. De fleste kundene var 
firmaer som f.eks. skoler og industriselskaper i nærområdet. Noen av oppdragene befant seg 
lengre vekk fra kontoret, men var stort sett i samme kommune. De hadde også noen 
privatkunder. Oppdragene varierte i lengde, noen oppdrag krevde kun én elektriker og tok kun 
et par timer, mens andre oppdrag kunne kreve så mange som 15 elektrikere og ta mange 
måneder å fullføre. Antall oppdrag kunne variere fra uke til uke. 

1.2.2.3 ElProd B 
ElProd B er et mellomstort elektriker firma som holder til i Oslo. Bedriften ble grunnlagt i 
1950. De har 15 elektrikere som arbeider på oppdrag for kunden. Oppdragene består av 
installasjon og vedlikehold av elektriske systemer. Oppdragene varierer alt fra et par timers 
arbeid til ett år og krever alt fra én til mange elektrikere. Antall oppdrag varierer fra uke til uke. 
Kundene er mest bedrifter, borettslag og institusjoner. Ikke noe særlig privatkunder.  
 

1.3 Problemstilling  
Trådløs og mobil kommunikasjon blir stadig viktigere i vårt samfunn. Teknologien er i dag en 
av de viktigste årsakene til at en organisasjon er i endring, og mobilteknologi utvikles i rasende 
fart. Den teknologiske utvikling fører til store endringer og nye muligheter i arbeidslivet. 
Partene konstaterer at arbeidet i mange virksomheter organiseres på en annen måte enn 
tidligere. Teknologien gjør det i større grad mulig å arbeide på geografisk avstand fra det faste 
arbeidssted. 
 

 WWW=Work Wherever Whenever (Long Litt Woon, mangler årstall)     
 

For å kunne innføre mobil IKT er det viktig at virksomhetene har en organisasjonsform som 
støtter mobilt arbeid. Mobilt arbeid byr på en del utfordringer som f. eks endring i hvordan man 
utøver ledelsesfunksjonene.Håndverkere er arbeidsgrupper som trenger tilgang til forskjellige 
IKT-tjenester mens de er i bevegelse. Arbeidet deres består primært av ulike manuelle oppgaver 
og prosesser. Det kreves betydelig koordinering mellom fagarbeidere som har sine oppgaver i 
den ”totale” arbeidsoppgaven. Det er behov for informasjonsinnhenting og det er nødvendig å 
dokumentere arbeidet.  
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Hensikten med NOMADE2007 var å frembringe kunnskap om hvordan nomadiske brukere 
utførte sine daglige oppgaver og finne ut hva som var deres kjerneoppgaver. Resultatet viste for 
håndverkerne at det viktigste var fysisk bearbeidelse, koordinering av sekvensielle 
arbeidsprosesser, innhenting av informasjon og ekstern koordinering. Dette avledet en mer 
ambulerende mobilitetsform, med mange reiser knyttet til arbeidsprosessene(parallelle 
prosjekter, reiser for å hente/bringe materialer), men også for å koordinere arbeidet innenfor 
byggeplassen. Håndverkerne har en ganske løs organisasjonsstruktur som i seg selv krever mye 
koordinering og mobilitet.  IKT-bruken er i stor grad mobilorientert, ettersom mobiltelefonen er 
sentral i å understøtte nesten alle kjerneprosessene, unntatt selve den fysiske bearbeidingen.  
Videre så de tegn til økende interesse for å ta i bruk PC baserte hjelpemidler og funksjonalitet. 
Flere hadde tenkt å ta med PC ut på arbeidsplassen. Ønske var å få mest mulig funksjonalitet 
flyttet over på en mobilterminal slik at de kunne gjøre oppgaver knyttet opp mot oppdraget ute 
hos kundene som for eksempel: 
 

• Informasjonsinnhenting(konsultere lover og forskrifter online) 
• Administrasjon(skriving av faktura, bestilling av deler, etc.) 
• Dokumentasjon(lagring av bilder og systematisering av bilder, planer, osv.) 

 
Videre sier NOMADE2007 at teknologibruken i de fleste organisasjoner særlig over tid vil 
kunne komme til å endre på selve arbeidsprosessene. IKT bruk og mobilitet bør forståes i lys av 
de konkrete arbeidsoppgaver som utføres, sammen med arbeidsorganisering og 
arbeidsplassutforming. De bedriftene jeg har sett på har innført et system utviklet på mobile 
terminaler som innholder mange av funksjonaliteten ovenfor. Ut fra dette vil jeg studere 
innføring av mobil IKT som en endringsprosess for organisasjonene og rette fokuset mot 
interaksjon mellom aktører og teknologi og se på hvordan dette påvirker samspillet mellom 
aktørene og organisasjonen. Siden det er teknologien som gjør mobilitet mulig og det er 
mobilteknologien som er med på å endre organisasjonen, vil fokuset i oppgaven være å se på 
hva slags endringer som har funnet sted og hvordan de har foregått, når mobil IKT har blitt 
innført i håndverksbedrifter. Arbeidsoppgaver, mobilitet og IKT-bruk sees i sammenheng og 
brukes som et redskap for å se hva slags endringer som kan ha skjedd. For å øke fokuset på 
problemstillingen har jeg definert en problemdefinisjon:  
 
 

Hvilke organisasjonsendringer har innføringen av mobil IKT i nomadisk arbeidsmiljø 
ført til?  

- Problemdefinisjon 
 

For å få mobilt arbeid til å fungere kan en ikke bare løse problemet teknisk sett, men man må se 
på hele organisasjonen. En av de viktigste tingene man gjør i en organisasjon er å 
kommunisere, og ved å innføre ny mobil teknologi ønsker man også å endre måten dette blir 
gjort på. Siden mobilteknologi er et kommunikasjonsverktøy, vil det være en naturlig del å 
studere kommunikasjonen i organisasjonen før og etter innføring av ny teknologi. Det å 
opprettholde god kommunikasjon er viktig for alle organisasjoner. Alle må kommunisere med 
noen for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Budskapet må komme fram.  Mobilteknologi 
utvikles for at dette skal kunne gjøres bedre og raskere. Siden kommunikasjon er hovedgrunnen 
for mobilteknologi, vil jeg legge stor vekt på hvordan dette utføres før og etter ny teknologi. Se 
på behovet, og om de er med på å endre, styrke eller svekke håndverkernes måte å 
kommunisere og samarbeide på. Jeg vil også prøve å finne ut hva slags forhold de ansatte har til 
bruken. For mange kan det være vanskelig å ta i bruk ny teknologi og da vil ikke teknologien gi 
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noe nytte hvis ikke alle bruker den.  Den ovenstående problemdefinisjonen er nokså generell, 
og jeg har derfor delt den opp i fire hovedproblemstillinger: 
 

1. Har innføring av ny mobil IKT ført til endringer i arbeidsprosessen? 
2. Hvilken påvirkning har mobil IKT på mobilitetsmønsteret i organisasjonen? 
3. Hvilke endringer i kommunikasjonsmønsteret har oppstått ved innføringen 

av mobil IKT?  
4. Hvordan bruker de teknologien i bedriften?  

 
Ved å utdype disse problemstillingene ønsker jeg å utvikle større forståelse for og ny kunnskap 
om hvorfor bedrifter velger å innføre ny mobilteknologi. Hvilke årsaker ligger til grunn for at 
bedrifter velger bestemte mobile IKT-løsninger? Og hvem er det som bestemmer dette? Det er 
videre en målsetting å utvikle større forståelse for hvilke faktorer som påvirker 
arbeidsprosessen, kommunikasjonen og mobiliteten. Fokuset vil være på det sosiale aspektet 
rundt implementasjonen av ”Datafangeren”. Vil forsøke å finne svar på hvordan 
”Datafangeren” former og hvordan ”Datafangeren” er formet av sosiale strukturer som brukes 
av menneskene i en organisasjon. Vil legge hovedvekten på hva ”Datafangeren” gjør med 
organisasjonen, spesielt om den har påvirket kommunikasjonsmønsteret, arbeidsprosessen eller 
mobiliteten på noen som helst måte.  
 
Videre vil jeg se litt på hva som er god og riktig kommunikasjon mellom ledere og ansatte. 
Klarer man å opprettholde dette i en virtuell organisasjon?  
 
Disse spørsmålene håper jeg å finne svar på igjennom mine case, for så å sammenligne mot 
teorier og tidligere forskning som omhandler dette temaet. 
 

1.4 Metode 
Denne oppgaven er av emirisk art, der fokuset ikke ligger på å løse et spesifikt problem eller 
utvikle noe, men heller komme med nyttig informasjon som kan være et bidrag innenfor 
fagfeltet mobile informasjonssystemer. Jeg har brukt en tilnærming og tre forskjellige metoder. 
Tilnærmingen jeg har brukt i denne oppgaven er casestudie, mens metodene jeg har brukt er 
litteraturstudier, kontekstuell etterforskning og kvalitative intervjuer og observasjoner. 
Tilnærmingen og hver enkelt metode blir diskutert i metodekapittelet. 
 
Den empiriske undersøkelsen har blitt gjennomført i tre nomadiske arbeidsmiljøer. Formålet 
med undersøkelsen var å få en forståelse av hva innføring av mobil IKT har gjort med 
nomadiske organisasjoner. Få et innsyn i hvordan nomadiske brukere utfører sin daglige 
oppgaver med og uten bruk av mobil IKT og finne ut hva som var deres kjerneoppgaver. For å 
kunne diskutere problemstillingen har jeg gjort en litteraturstudie som beskriver flere 
teorimodeller som omhandler dette temaet. 
 
For å kunne studere arbeidsrutinene og bruken av mobil teknologi har jeg gjennomført en 
empirisk undersøkelse i nomadisk arbeidsmiljøer, som består av kvalitative intervjuer og 
deltagende observasjon. Intervjuene har jeg foretatt både med ledelsen og med de ansatte.  For 
å få en bedre forståelse av hvordan de brukte mobil IKT, valgte jeg å observere de ansatte i 
arbeid. Spørsmål ble stilt underveis.  
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Casene ble utvalgt på grunnlag av at de hadde, eller skulle innføre, mobil IKT. For å utvikle en 
større forståelse for mobil IKT og hva slags funksjoner systemene kan tilby, intervjuet jeg en 
person fra et utviklerfirma som tilbyr et slikt system.   
 

1.5 Fremgangsmåte   
I en organisasjon vil man gjerne opprettholde virksomhetens kultur, arbeidstakerens motivasjon 
og lojalitet.  Det er derfor viktig å se på de ansatte og deres måte å arbeide på, før man kan 
utvikle og ta i bruk ny teknologi. Det er viktig at hverdagen blir lettere og mer effektiv. Ny 
teknologi må være lett å lære, dette er spesielt viktig som håndverker siden de fleste jobber 
alene og ikke har noen å støtte seg på. Hver enkelt ansatt må kunne se nytten av teknologien for 
at de tar den i bruk. I dag møter organisasjonene en annen hverdag hvor fleksibilitet, og læring 
er nøkkelordene. Stabilitet er ut og endring er inn. (Orlikowski, 1996) 
 
For å kunne svare på problemstillingen, benyttes Orlikowskis (1996)  perspektiv på 
situasjonsendring som strategi for å analysere de organisasjonsendringer som kan ha oppstått 
ved innføring av mobil teknologi.  
Disse tre perspektivene blir vurdert opp mot de organisasjonsendringer som jeg evt. vil finne, 
og gjennom disse perspektivene kan jeg kanskje finne bakgrunnen for at endringene har 
oppstått. Hva eller hvem har trigget endringene? For å avdekke hvordan den nye mobile 
teknologien blir brukt vil benyttes Gasser (1986) sine tre ulike handlingsmønstre.En viktig 
utfordring er å finne teoretisk-metodiske måte for å analysere og forstå hva som har skjedd i 
prosessen og hvorfor organisasjonen har utviklet seg på denne måten. I dette arbeidet vil jeg 
støtte meg på Orlikowski, W. J. & Hofman som tar for seg viktige aspekter for en vellykket 
innføring av gruppevareteknologi i en organisasjon. I tillegg omfatter den endringsprosesser 
som oppstår underveis. For å finne ut hvordan de eventuelle endringene har oppstått benyttes 
Orlikowski, W. J. & Hofman, J. D.( Orlikowski, W. J. & Hofman, J. D. (1997) 
 
Videre vil jeg støtte meg på andre lignende prosjekter og sammenligne deres funn opp mot 
mine. Og vil bruke teorien opp mot mine funn. 
 

1.5.1 Fortolkende tilnærming 
Jeg har valgt å adoptere arbeidsmodellen fra NOMADE2007 som viser hvordan bruken av 
mobil kommunikasjon i arbeidslivet langt på vei betinges av både arbeidsform og fysisk 
mobilitet. Modellen henter inspirasjon og støtte fra nyere teorier om IKT-bruk og 
organisasjonsendring, bl.a. ”situated change perspective”, (Orlikowski, 2002) og 
Struktureringsteori (Giddens 1984, DeSanctis & Poole 1994) Modellen fremhever hvordan det 
er de konkrete arbeidsprosessene som er styrende for de behov som håndverkerne har for bruk 
av mobil IKT. Til dette bør det imidlertid tilføyes at pilene i figuren ikke nødvendigvis angir 
noen enveis prosess. (Julsrud, Mjøvik, Yttri, Nielsen, 2002) 
 
Fortolkende forskningsmetoder har som grunnleggende syn at vår kunnskap om virkeligheten 
rundt oss, inkludert domenet for menneskelige handlinger, er en sosial konstruksjon av 
menneskelige aktører. Geoff Walsham (Walsham 1993) presenterer en fortolkende 
forskningstilnærming med hovedformål å komme fram til bedre forståelse av design, utvikling 
og bruk av datamaskinbaserte informasjonssystemer, kan ikke sees som isolert fra generelle 
teorier om menneskelig handling og atferd, og bygger på arbeid fra andre tider og andre fagfelt. 
Walsham er spesielt påvirket av fenomenologi og hermeneutikk. 

 



 20 

Fenomenologi setter fokus på meninger og forståelse av fenomenene. Forskerne tilegner seg 
kunnskap gjennom induksjon av datamateriale. I hermeneutisk teori er forståelse en dialektisk 
prosess mellom teksten og leseren. Relatert til informasjonssystemer kan man si at bruk, design 
og studier av slike systemer utgjør hermeneutiske prosesser. Forståelsen er historisk, dvs. 
betinget av tolkerens historiske ståsted (Walsham 1993). 

 
I casestudier som benytter seg av Walshams rammeverk (Walsham 1993)(Sahay og Walsham 
1996) bygges analysene opp i tre trinn: 

• Identifisering og beskrivelse av sosial kontekst 
• Studier av implementasjonsprosessen og handlinger til aktører over tid 
• Drøfting av samspillet mellom kontekst og prosess basert på Anthony Giddens 

Struktureringsteori. 
 

Jeg vil legge vekt på samspillet mellom kontekst og prosess i analysen. Jeg vil prøve å finne ut 
hvordan organisasjonen var før og etter innføring, hva som er blitt endret i organisasjonen og 
hvor stor del av  endringene i organisasjonen som kan tilskrives innføringen av mobilteknologi 
Studien har jeg valgt i bedrifter som har implementer og som kommer til å implementere. I 
dette dokumentet vil jeg fokusere på forskjellige bedrifter i forskjellige prosesser, med 
forskjellige behov. Vil trekke inn samspillet mellom kontekst og prosess for å tolke ulike 
aktørers handlinger 
 
Denne modellen kan jeg bruke videre til analyse. For å kunne analysere casene, vil jeg adoptere 
Giddens Struktureringsteorien, dette for å kunne se på samspillet mellom aktør og prosess. Ved 
hjelp av denne teorien håper jeg å kunne avdekke organisasjonens kompleksitet (foiler 
Sundeep). CSCW brukes til å analysere hvordan innføringen av mobil IKT foregikk, og hva 
den har gjort med samarbeidet. Jeg vil prøve ved hjelp av teorien om endringsperspektiver å 
kartlegge hva slags endringer som har oppstått, og se på hva som trigget disse endringene. Til 
slutt vil jeg se på mobiliteten i bedriften og støtte dette opp mot teorier innenfor dette feltet. Ut 
fra dette håper jeg å kunne få svar på min problemstilling. 
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1.6 Oppgavens struktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1-1 Struktur av rapporten 

 

1.7 Sammendrag 
Målsetning for dokumentet har vært å forstå hva slags påvirkning innføring av mobile 
kommunikasjonsløsninger har hatt på organisasjoner innenfor nomadiske arbeidsgrupper. Dette 
for å se på behovet for slike løsninger i disse arbeidsgruppene.  For å danne meg et bilde av 
brukernes behov har jeg valgt å analysere tre elementer i informantenes arbeidsdag.: 

• Arbeidsoppgavene: Siden dette er de viktigste aktivitetene i organisasjonen og det dreier 
seg om repeterte gjøremål. 

• Mobilitet: Hvilke typer reiser eller forflyttninger som gjøres i forbindelse med arbeidet. 
• IKT-bruk: Hva slags vaner som i dag er gjeldene for bruk av Mobil IKT innenfor 

arbeidsgruppen. Med mobil IKT tenker jeg på mobilterminaler, PDA, bærbare PC-er. 
 
Disse tre forholdene avtegner viktige sider ved nomadens kommunikative atferd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Innledning:Bakgrunn & Motivasjon for oppgaven 
        Problemområdet og metodikk 
        Problemstilling 
        Metode 
        Oppgavens struktur 
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2 TEORETISK FOKUS OG RELATERT LITTERATUR 
Dette kapittelet tar sikte på å gi leseren en grunnleggende innsikt i hva det vil si å innføre mobil 
informasjonsteknologi i håndverkerbedrifter. Kapittelet omhandler sentrale temaer som CSCW, 
struktureringsteori og organisasjonsendring, fokuset er rettet mot innføring av ny teknologi. 
Kapittelet er bygget opp slik at jeg først definerer noen sentrale ord brukt i oppgaven. Videre 
tar jeg for meg noen vesentlige punkter rundt de sentrale temaene. Til slutt settes disse opp mot 
min problemstilling til bruk for å analysere mine funn. Kapittelet avsluttes med en presentasjon 
av lignende prosjekter. 
 

2.1 Begreper 
I dette kapittelet gjør jeg en avklaring på noen sentrale begreper og hva innholdet i disse vil 
være i min sammenheng. 
 

2.1.1 Nomadisk arbeid 
Nomadisk arbeid brukes i denne oppgaven som en betegnelse for arbeid som utføres utenfor 
bedriftens egne kontorlokaler, og utenfor arbeidstakerens egen bolig. Kjernen i begrepet er 
arbeid som utføres på alternative lokaliseringer, som ute hos kunder, på offentlige plasser, osv.  
Nomadisk arbeid kan forstås som et synonym med mobilt arbeid. (NOMADE2007). 
 

2.1.2 Mobilitet 
Ordet mobilitet kommer fra latin og betyr evnen til å flytte seg, sosialt og fysisk. Mennesket har 
av natur alltid hatt denne evnen. Det betyr at vi har bevegelsesevne til å flytte oss fra ett sted til 
et annet. Mobilitet som et element i anvendbarhet, blir normalt forstått. Mobilitet er imidlertid 
vanskelig å definere. Mobile applikasjoner er ofte beskrevet som å skaffe et transparent 
”arbeidssted”: mobilt arbeid kan utføres uten å bry seg om lokasjon. Det interessante er 
imidlertid at mobilt arbeid ofte betyr at man ikke ignorerer arbeidsstedet, men kompleksiteten 
og mangfoldet av nye arbeidssteder og ansikter (Kristoffersen og Ljungberg, 1998). 
 
Kristoffersen og Ljungberg (1998) beskriver en modell for bruk av IT i mobile omgivelser. 
Motivasjonen for dette arbeidet er den uheldige påvirkningen som tradisjonell stasjonær 
databehandling synes å ha i forbindelse med utviklingen av mobil databehandling. Arbeidet 
med modellen tar utgangspunkt i studier av mobilt arbeid. Hensikten er å tilby designere et 
rammeverk med konsepter som gir en forståelse av hvordan folk bruker IT i mobile omgivelser. 
 
Kristoffersen og Ljungberg spesifiserer tre forskjellige typer teknologi med fokus på mobil IT 
bruk. Teknologiene kan klassifiseres som: 

• Stasjonær (stationary) –  vanlig stasjonær pc bruk 
• Flyttbar (moveable)    –  vanlig bærbar pc bruk på kontor og møterom 
• Portabel (portable)      –  Tablet PC, PDA eller mobiltelefon for bruk ”hvor som                    

helst” 
 
I dette dokumentet vil fokuset ligge på Portabel, hvor jeg har sett på bruken av PDA og 
mobiltelefoner. Disse samarbeider også med stasjonære pcer inne på kontorene. 
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Videre spesifiserer Kristoffersen og Ljungberg(1998) flere typer modalitet (= det fundamentale 
bevegelsesmønster som kan kategoriseres). For å klassifisere modalitet definerte de følgende 
typer: 

• Stasjonær (stationary) –  er å jobbe mens man har et fast bestemt arbeidssted  
• Gående(walking)   –  er lokal mobilitet til stasjonære arbeidere, typisk 

representert med korte turer til kaffemaskinen eller kopimaskinen, eller besøk til  
andres kontor 

• Vandrende (wandering) – er å jobbe samtidig som man er mobil lokalt, 
eksempelvis representert ved et distribuert og mobilt team av IT support stab 

• Reisende (travelling) – er å jobbe mens man reiser i et transportmiddel, 
      eksempelvis fly eller et tog 
• Besøkende (visiting) – er å jobbe på forskjellige steder for en sammenhengende 
      men midlertidig periode av tid, eksempelvis konsulenter fra innleide firmaer 
• Adopsjon 

 

 
Tabell 2-1Klassifisering av lokasjon( Kristoffersen og Ljungberg, 2000)) 

 
Tabellen over viser tre typer modalitet, hvor jeg i dette dokumentet vil fokusere mest på 
modalitetene ”Visiting” og ”Travelling”. Håndverkere beveger seg fra sted til sted mange 
ganger i løper av en dag, og bytter lokasjoner for arbeid. Noen har mange reiser mellom kontor 
og oppdrag, mens andre er lengre perioder ute på oppdragene.  
 
Videre sier Kristoffersen og Ljungberg at et av de viktigste aspektene ved å understøtte 
vandrende modalitet, er om utførelsen finner sted ved hjemmebasen, eller eksternt. For å 
klargjøre de fysiske momentene ved Kristoffersen og Ljungberg sin definisjon av type 
modalitet, bruker jeg følgende figur: 
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Figur 2-1 Mobile typer av modalitet (Illustrasjon av fysiske mobile typer av modalitet) 

 
Rammeverket til Kristoffersen og Ljungberg er ment for analyse av flere typer mobilitet. 
I tillegg vil jeg fokusere på hva det er som påvirker en bruker under sine mobile 
arbeidsoppgaver. Grunnen er sammspillet mellom konteksten og prosessen spiller inn på både 
teknologi og bruker. Jeg ønsker 
å forstå hvordan omgivelser kan sette krav til teknologien og brukeren med tanke på 
mobilitet. 
 
 

2.1.3 Organisasjonsendring 
Schein argumenterer at det er viktig å forstå den nåværende organisasjonskultur forut for tiltak 
på organisasjonsendring. Videre antar han at organisasjonskulturen kan undersøkes ved å 
kartlegge verdier som styrer atferden i organisasjonen.  En del studier tyder på at 
organisasjonskultur er sentral for endringsprosesser, men at den krever inngående analyse forut 
for entydig beskrivelse. Fremveksten av analysemodeller har ført til konsensus om at 
organisasjonskultur er sentralt tema ved organisasjonsendring. 
 
 

2.2 Teoretisk fokus  
Her vil jeg presentere forskjellig teori som jeg har støttet meg til for å belyse mitt 
problemområde. 
 
 

2.2.1 COMPUTER-SUPPORTED COOPERATIVE WORK – CS                    
CW 

Mye av innholdet i dette kapitelet er hentet fra Gøril Tronslien sin hovedfagsoppgave 2002 
(Tronslien, 2002) Gøril har en veldig god beskrivelse på feltet CSCW, som jeg har valgt å 
benytte i denne oppgaven. Grunnen til at jeg adopterte hennes beskrivelse er at denne støtter 
mitt problemområde, og har lagt til punkter som har vært viktige for min forskning. 
 

2.2.2 Bakgrunn 
Datastøttet samarbeid (CSCW) henspeiler på at informasjonsteknologi er noe mer enn bare ett 
individuelt verktøy. Det er også et kommunikasjonsverktøy, et medium for samarbeid som 
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kobler sammen oppgaver og folk, og som gjør at en sammen kan skape nye muligheter og 
oppgaver. Dette gjør at den ideen vi har fra før om hva som er fornuftig IT, som i 
utgangspunktet er ganske svak, blir enda svakere for denne klassen av systemer(Tronslien, 
2002). 
 
Starten for CSCW ”bevegelsen” var på midten av 1980-tallet. HCI (Human Computer 
Interface)-retningen hadde lenge hatt framgang, men det var ikke nok å lage intuitive og gode 
skjermbilder. En innså at å lage teknologi ikke var nok (Grundin, 1994). En måtte få tak i 
hvordan mennesker arbeider i grupper, i organisasjoner og hvordan teknologien påvirker 
arbeidet og grupperprosessene. En løste de tekniske problemene, men så at det fantes 
problemene utover det tekniske(Tronslien, 2002). 
 
Første gang begrepet CSCW dukket opp var i 1984(Tronslien, 2002), og da hos forskerne Irene 
Greif og Paul Cashman. De skulle arrangere en interdisiplinær ”workshop”, som skulle ta for 
seg hvordan en skulle støtte folks arbeid ved hjelp av datamaskiner. De tenkte ikke spesielt over 
meningen med hvert enkelt ord i begrepet, og det har gjort at en ikke har noen bred enighet om 
hva begrepet skal favne, eller noe felles definisjon (Schmidt og Bannom, 1992) En har brukt 
begrepet på mange forskjellige ting, både når det gjelder samarbeid og datastøtte. Til tider har 
det vært et paraplybegrep som har blitt brukt innen flere disipliner for å kunne diskutere 
aspekter ved datasystem-design og -bruk. 
 
Flere fagfelt har vist interesse for begrepet CSCW(Tronslien, 2002). Folk innen både kunstig 
intelligens, menneske/maskin-interaksjon, kontorstøtte, datateknologi, psykologi og antropologi 
deltok på den første konferansen som ble arrangert rundt temaet i 1986. Konferansen ble holdt i 
Texas og den samlet rund 300 mennesker (Bannon og Huges, 1993). Siden dette har det blitt 
holdt en rekke konferanser innenfor dette temaet, og antall deltagere har stadig vokst, både på 
de som har blitt arrangert i USA og Europa. I tillegg har en fått deltagere fra flere deler av 
verden, som Japan og andre deler av Asia. 
 
 

2.2.3 Definisjon av CSCW 
Frem til i dag har begrepet CSCW blitt betydelig utvidet og som nevnt over favner nå flere 
fagfelt. Tidligere var det fokus på at det var enkeltpersoner som skulle ta i bruk systemene. Det 
har nå endret seg, slik at systemene designes og utvikles for å gi både en enkeltperson og en 
gruppe den nødvendige funksjonalitet. Det har ført til at begrepet CSCW nå omfatter begrepet 
gruppevare. 
�

Gruppevare er den vanligste fellesbetegnelsen på teknologi innenfor CSCW. Definisjonen på 
gruppevare er ulikt fra hva slag forskning man er opptatt av. E-post er et vanlig eksempel på en 
teknologi som brukes for samarbeid og koordinasjon. Kraut hevder (i Ensor, 1990) at dette er 
den eneste vellykkede gruppevaren. Likevel er det siden den gang utviklet andre vellykkede 
gruppevarer som f.eks. MSN Messenger Service.  
 
Teknologi for såkalt mellommenneskelig kommunikasjon, spesielt innenfor etablerte grupper, 
går under betegnelsen gruppevare. Gruppevare brukes til å støtte grupper av individer som er 
engasjert i løsning av en felles oppgave. Teknologien representerer et grensesnitt til et felles 
brukermiljø.  
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Gruppevare er i ferd med å få en stor utbredelse som følge av økt fokusering på 
prosjektorganisering, gruppe-/teamarbeid, tverrfunksjonelt arbeid og desentralisering. Trenden 
er at sekvensielle arbeidsoperasjoner erstattes av parallellitet i oppgaveutførelsen.  
Gruppevareteknologien gir personer mulighet for å kommunisere med hverandre uavhengig av 
tid og sted. Dette har vist seg å være et nyttig hjelpemiddel fordi organisasjonene er preget av 
desentralisering, og at den enkelte ansatt får større frihet med hensyn til arbeids-sted (rom) og -
tid.  
 
Det finne flere diskusjoner rundt definisjonen av CSCW, og det er ingen åpenbar enighet blant 
folk hvilke område den inngår i(Tronslien, 2002). Men det er to begreper som dominerer: 
Datastøtte og samarbeid. Det er altså snakk om at en ved hjelp av dataverktøy skal støtte opp 
om samarbeid. ”Datafangeren” er et eksempel på dette, den er utviklet for å støtte 
håndverkernes arbeidsprosess og for å forenkle samarbeidet mellom kollegaer og kontoret. 
 
 

2.2.4 CSCW - hvilken forskjell gjør det? 

”…[G]roupware applications should make it easy for people to work together effectively 
and with fewer resources. They can act as a catalyst for streamlined communications 
across the boundaries that separate different parts of an organization. 
Asynchronous applications can focus on key business processes such as creating a product 
or service, distributing and selling that product and service customers. …More generally, 
such systems can break down the barriers between organizational units that 
departmentalization, geographically dispersed offices in different time zones and cultural 
and language diversity create within an enterprise.” (Ciborra, 1996). 
 
Ut i fra sitatet ovenfor skulle en tro at datastøttet samarbeid (CSCW) var det mest fantastiske 
en bedrift kan gjøre for å skaffe seg konkurransefortrinn, og for å få bedriften til å fungere 
perfekt. Men det viser seg i utallige studier (Grudin 1989, Ciborra 1996, Orlokowski 1992, 
Bowers 1994) at dette ikke er tilfelle. Det oppstår problem, og bruken utvikler seg i en annen 
retning enn på forhånd antatt(Tronslien, 2002). 
 
En har to hovedsynspunkt på hvordan datastøttet samarbeid (CSCW) blir tatt i bruk. Det ene 
handler om at en stoler på det potensialet som ligger i applikasjonene. Det blir en tankemåte 
som sier at ”når applikasjonen har den funksjonaliteten og de mulighetene vil akkurat den/de 
bli utnyttet”. Det andre synspunktet sier at muligheter er vel og bra, men det er en del andre 
forhold som må være på plass for at applikasjonen skal fungere hensiktsmessig. Jeg vil se litt på 
begge tilnærmingene, og jeg vil se på en del faktorer som bør være tilstede for at en skal kunne 
lykkes med å innføre teknologi for datastøttet samarbeid, for så å presentere en måte å 
kategorisere slike applikasjoner 
 
. 

2.2.5  Faktorer for bedre datastøttet samarbeid. 
Det er flere artikler som peker på forskjellige faktorer som er viktige for å skulle lykkes med 
datastøttet samarbeid (CSCW). Jeg vil prøve å liste de opp og forklare de slik de forstås av 
artikkelforfatterne. Dette er selvfølgelig ingen komplett liste, men den peker på noen elementer 
som er viktige å ta hensyn til(Tronslien, 2002). 
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2.2.5.1 Gevinst 
Det å innføre ny teknologi, og spesielt teknologi som støtter CSCW, påvirker mange. Da er det 
viktig å se på helheten og få alle faktorene som trengs for å lykkes på plass. Det er mange 
brukere av samme applikasjoner og derfor mange hensyn å ta. For å få gevinsten av systemer 
må alle ansatte bruke det og de må bruke det riktig. Får å få folk til å bruke system er det viktig 
at de kan se en gevinst ved å bruke det, ikke bare at de blir påført en ekstra arbeidsoppgave. Det 
er ikke bare ledelsen som må tjene på et nytt system. 
 
Grudin tar dette opp i sin artikkel (1989). Eksemplet tar for seg innføring av elektroniske 
kalendere i en bedrift, som er et klassisk eksempel på gruppevare. For å få gevinsten av dette 
programmet må alle ansatte bruke det. I utgangspunktet er det ledere som er brukere av 
tidsplanleggere, og som vil ha stor nytte av å få elektroniske kalendere. For de er det 
tidsbesparende å gjøre et automatisk søk i forhold til å måtte ringe rundt og prøve å finne et 
aktuelt tidspunkt for et møte. De andre ansatte som ikke er vant til å bruke kalendere, får en ny 
arbeidsoppgave. Ettersom det er lederne som får fordelene av innføringen, mens det er de andre 
ansatte som må legge ned ekstra innsats, kan det oppstå problemer. Det er altså ingen 
sammenheng mellom at den som får merarbeid også får gevinsten. I dette ligger det en liten 
advarsel også, for en må ikke tro at å gi gevinsten til den som gjør jobben nødvendigvis er 
løsningen på problemet. Det vil kanskje forbedre situasjonen, men er ikke alltid en vedvarende 
god løsning (Grudin 1989). 
 
 

2.2.5.2 Utvikling av CSCW 
Utvikling av CSCW er med å skape en organisasjonsendringsprosess hvor design av IKT er en 
del, og man aksepterer organisasjonens læring og forandring som en kontinuerlig prosess. Ved 
å integrere CSCW-produkter i ”vanlige” informasjonssystemer, får man laget arbeidsredskaper 
som passer bedre til arbeidsoppgavene. De spesielle utfordringene er at produkter som 
integreres med eksisterende systemer, og generasjoner med teknologi må spille sammen. 
Brukerne av systemene er både individer og grupper. Organisasjonene må støtte samarbeid og 
informasjonsdeling som prinsipper for organisering av arbeid. Det som trengs i disse 
situasjonene er å lære opp ledelse og utviklere innen gruppevare, risiko og hvilke 
ressurser og tilnærminger som minsker risikoen  for problemer(Grudin, 1989). 
 
 

2.2.5.3 Innføring – læring og informasjon  
Innføring av CSCW krever læring på alle nivåer i organisasjonen:  
 

• Individer 
• Grupper 
• Organisasjonen 

 
”…a typical groupware application will be used by a range of user types - people with 
different backgrounds and job descriptions, all of whom may have to participate in one 
way or another for the application to succeed. The decision-maker’s intuition will fail 
when an appreciation of the intricate dynamics of such a situation is missing.” (Grudin 
1989). 
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Når systemet innføres er det viktig å gi god opplæring og innføring av systemet og dens 
funksjoner. Hvilke hensikter har de med å innføre systemet og hva slag påvirkning har det for 
hver enkelte? For de prosessene i bedriften som blir påvirket av systemene, må det følge 
opplæring. Dersom arbeidsformene endres, må dette informeres om på forhånd.  Eventuell 
usikkerhet rundt bruken av systemet må kartlegges og minimaliseres. 
 
Både Orlokowskis artikkel (1992) og Ciborras artikkel (1996) viser at ikke alle lykkes med å få 
brukerne til å bruke systemet slik hensikten var. Mangel på opplæring er en av faktorene som 
kommer godt frem hos de begge som en påvirkning på hvordan bruken ble. Orlokowski (1992) 
så i sin studie at informasjon er viktig rundt innføringen av systemet. Bedriften Orlokowski 
studerte innførte Notes uten noen særlig form for opplæring, og uten å informere om hensikten 
med systemet. Resultatet ble at folk tok det i bruk på bakgrunn av sine tidligere erfaringer, dette 
gjorde igjen at systemene ikke ble benyttet slik den egentlig kunne blitt med en gang.  
 
I Ciborras artikkel (1996), viste det seg at gruppevaren ikke fikk den gjennomslagskraften de 
hadde forventet. Han studerer et firma som prøvde å innføre et system som skulle gjelde for 
hele organisasjonen. Problemene her er ofte at de lokale programmene som det nye programmet 
skal kommunisere med, har godt rotfeste. Hvis en i tillegg glemmer læringsfaktoren på 
lokalnivå, er sjansene enda mindre for at gruppevaren vil blir tatt i bruk etter ønske fra sentral 
plan. Så lenge en ikke får spesiell opplæring vil en forstå programvaren ut i fra hva en kan fra 
før. 
 
 

2.2.5.4 Strukturelle egenskaper ved organisasjonen. 
Å forstå gruppeprosesser er forbundet med problemer. De er vanskelige å forske på, og tilhører 
et annet fagfelt en det designere er sterke på. Dette gjør at det er strukturer som en ikke 
oppdager, og som kan skape problemer (Grudin, 1989). 
 
Programmer som skal hjelpe til med datastøttet samarbeid (CSCW) er gjerne "preprogrammert" 
når det gjelder organisasjonsstruktur. Det eksisterer fortsatt mange bedrifter der hierarki og 
kontroll er viktige element, og en kan da spørre seg om det åpner opp for samarbeid på tvers og 
langs med organisasjonsstrukturen. Dette har blitt lansert som en av forklaringene på hvorfor 
slike systemer gjerne ikke fungerer i noen organisasjoner (Kumar og van Hillegersberg, 2000, 
van Everdingen, van Hillegersberg og Waarts, 2000) 
 
 

2.2.5.5 Uformell kommunikasjon. 
Kraut et al. (1990) påpeker viktigheten av den uformelle kommunikasjonen. De definerer 
denne typen kommunikasjon som spontan, interaktiv og rik. Konkrete eksempler er 
telefonsamtaler, tilfeldige møter i gangen, prat over kaffekoppen osv. Det artikkelen sier er at 
de mellommenneskelige forhold er viktig for å holde en organisasjon levende. Det er ikke bare 
de formelle møtene som gir resultater. Dette er et viktig poeng å ta med seg når en skal utvikle 
datastøttet samarbeid (CSCW). Parallelt med usynlig arbeid sier dette noe om at en 
arbeidsprosess er komplisert, og ikke bestandig like håndfast. Et annet viktig poeng i denne 
sammenhengen nevner Berg i sin artikkel om pasientjournalen, nemlig at de formelle og 
uformelle metodene ikke bør settes opp mot hverandre. En skal heller se på hvordan samspillet 
mellom disse muliggjør at arbeidet fungerer på en hensiktsmessig måte(Tronslien, 2002). 
 



 29 

Dette er et felt flere forfattere har vært innom(Tronslien, 2002), og som det fins flere uttrykk 
for. Perin (1991) 
snakker om “social fields”, som er den usynlige (eller uformelle) delen av det sosiale nettverket 
i organisasjoner. Denne formen for kommunikasjon foregår også ved hjelp av dataverktøy, 
selv om det ikke var intensjonen i utgangspunktet. Det som kanskje er mest interessant i denne 
sammenhengen, er at de uformelle konstellasjonene som var etablert før innføringen av 
samarbeidsverktøy ikke brytes, men at de samme fortsetter å eksistere (Perin, 1991).  
 
 

2.2.5.6 Mobilitet innen CSCW 
Heath og Luff(1998) har studert mobilitet innen CSCW, det vil si hvordan mobile tjenester kan 
benyttes for å bedre samarbeid i en arbeidssituasjon. De tar for seg på hvilke måter mobilitet er 
kritisk for samarbeid i en arbeidssituasjon.  De foreslår at hvis man tar mobilitet seriøst, vil ikke 
dette bare føre til en bedre forståelse for nåværende støtte for samarbeid, men det vil også føre 
til at mer grunnleggende spørsmål angående kravene til mobile teknologier blir stilt. Heath og 
Luff brukte 3 veldig forskjellige typer arbeidsmiljø i sine studier: legekontor, bygningsområder 
og stasjoner i Londons T-banesystemer, hvor alle tre hadde innført mobile terminaler som 
hjelpemiddel. Under legekontorkonsultasjonene fant de at teknologien ikke hadde samme 
fleksibilitet (mikromobilitet) som det papirskjemaet hadde. Papirskjemaet støttet både synkront 
og asynkront samarbeid. Et papirskjema kan enkelt transporteres rundt på klinikken og samtidig 
brukes direkte mot pasienter som er på konsultasjon. På byggeplassen som ble undersøkt skulle 
også en mobil terminal erstatte et papirskjema for å bedre samarbeid og kommunikasjon på 
byggeplassen. Det viste seg derimot at de gamle papirskjemaene av praktiske årsaker fortsatt 
ble brukt. Den mobile terminalen ble brukt verken mobilt eller for kommunikasjon. 
Undersøkelsen ved Londons T-banesystemer fastslo at nødvendigheten for enkel tilgang til 
informasjon for den mobile arbeidsstokken kunne støttes av kombinasjonen mobile og 
stasjonære terminaler.  
 
Heath og Luff(1998) definerte også tre typer fysisk mobilitet, som de brukte i analysen av 
situasjonen i hver disse miljøene; mikro -, lokal - og avstandsmobilitet (”micro-”, ”local-” eller 
”remote mobility”). Mikromobilitet er måten små gjenstander sånn som bøker eller papirark 
kan flyttes på (bli mobile) og benytte der du er (”at-hand”), i et relativt lite område. 
Lokalmobilitet innebærer sanntidsinteraksjon mellom mennesker og teknologi innenfor samme 
(avgrensede) område. Avstandsmobilitet støtter både asynkront - og synkront samarbeid og 
informasjonsutveksling mellom individer i bevegelse på forskjellige (fysiske) steder.  
Kortdistanse radiobølgeteknologier, slik som BluetoothTM, støtter mikro - og lokal mobilitet, 
mens 3G mobiltelefoner er et eksempel på avstandsmobilitet, de er designet til å støtte mobilitet 
på et globalt plan. Luff og Heath poengterer at hvis man bare studerer funksjonene og 
mobiliteten til gjenstanden, og designer et system på bakgrunn av dette så er det ikke sikkert at 
dette er det systemet som passer til formålet. Det er i tillegg viktig å studere hvordan 
gjenstander inngår i interaksjonen mellom mennesker. Forfatterne fremhever også at den beste 
løsningen for et system ofte vil inneholde mobile (PDA, etc.) – og stasjonære (monitorer, etc.) 
enheter som brukes sammen. 
 
 

2.2.6 Kategorisering av CSCW. 
Kategoriseringen av CSCW baserer seg på oppgaven som skal støttes og den ulike bruken av 
teknologien (Bratteteig, 2004): 
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� Kommunikasjon er ”uavhengig” av arbeidsoppgaver, og benyttes til utveksling 

av informasjonen. Dette kan kategoriseres som en kommunikasjonskanal.  
� Samarbeidsoppgaver krever at flere enn én person deltar i arbeidet, her deler de 

informasjonen i arbeidet og de får et delt informasjonsrom.  
� Koordinering av enkeltoppgaver som sees i sammenheng med hverandre: de 

deler informasjon om arbeidet, som fører til interaksjonsmekanismer 
� Informasjonsnettverk der informasjonen tilrettelegges for framtidig bruk – delvis 

uforutsigbar, delvis tilfeldig, da får man infrastruktur 
 
 

 
Figur 2-2 Historisk plassering(Bratteteig, 2004)                      Figur 2-3 Hva skjer nå? (Bratteteig, 2004) 

 
CSCW-trenden viser at vi kan ta med oss våre teknologiske omgivelser (ubiquitouscomputing). 
Størrelsen på applikasjonen blir mindre, man får teknologi som PDAer og bærbare PCer som 
gjør det mulig å bære teknologien med seg. Brukergrensesnittet må da tilpasses disse 
applikasjonene. Mobilteknologien gjør det mulig med trådløs dataoverføring. Stedet man jobber 
blir ikke lenger like viktig. Dokumenter og kontorsystemer kan gjøres elektronisk, f. eks 
arkiveringsmappen blir lagt inn i et system. IKT blir integrert i produkter, som for eksempel 
navigasjon, kjørecomputer osv. i biler. Utfordringen blir å re-introdusere i eller gjennom 
teknologien aspekter som begrenser samarbeid som skyldes fysiske omgivelser, kropp, tid, rom. 
 
Et vesentlig poeng når det gjelder samarbeid er, som nevnt tidligere, gjensidig avhengighet. 
Når en er avhengig av hverandre blir muligheter for kommunikasjon viktig, og da er det 
nærliggende å tenke på hvor en befinner seg i forhold til hverandre i tid og sted. Samarbeid 
ved hjelp av dataverktøy avhenger av flere faktorer, men en av de tingene som er prøvd å gjøre 
mulig, er nettopp å kunne samarbeide uansett tids- eller stedsforskjeller. Grudin (1994) har satt 
opp en tabell som viser samarbeidsmåter med utgangspunkt i tid og sted. 
            
                                                                 Tid 
 

 Samme Forskjellig 
men 
forutsigbart 

Forskjellig og 
ikke forutsigbart 

Samme Møte fasiliteter  Arbeidsskift Team rom 
Forskjellig men 
forutsigbart 

Tele- og 
Videokonferanser 

E-post Samarbeids- 
Skriving 

Forskjellig og 
ikke forutsigbart 

Interaktive ”multi- 
Cast” 

Databaserte 
Bulletin Boards 

Arbeidsflyt 

S 
t 
e 
d 
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Seminar 

         Tabell 2-2 Samarbeidsmåter. (Grudin, 1994) 

Datasystemer kommer ikke aktivt inn i denne tabellen før en befinner seg på forskjellig sted. 
Når i tillegg tiden er den samme, har en mulighet til å kommunisere ved hjelp av ulike 
bildeoverføringer. Utover dette foregår kommunikasjonen ved hjelp av skriftspråket. De ulike 
kommunikasjonsformene skal være mulig å etablere gjennom en applikasjon. Det skal ikke 
være en hindring at en befinner seg ulike steder, eller er tilstedet til ulike tidspunkt. Det en 
trenger skal være mulig å oppnå ved hjelp av det samme programmet. 
 
Hva sier denne tabellen om hvordan datastøttet samarbeid (CSCW) kan organiseres? Noe av 
hovedpoengene er at tid og sted er faktorer som er med og bestemmer aktiviteten. Det er 
enklere å samarbeide jo nærmer en er hverandre i tid og sted. Kan en finne ut om andre er til 
stede eller ikke, letter det arbeidet. Det bringer en inn på "awareness" teknologi, som lar en se 
om andre er tilgjengelige. Dette kan fungere som et ikon på en skjerm, eller at en sjekker via et 
webkamera eller lignende. Her kan en ha grader av "awareness" ut i fra om en kan velge om en 
vil være "synlig" for andre eller ikke. Det kan være tider i løpet av en dag en ikke vil være 
tilgjengelig for verken de en sitter sammen med fysisk, eller de en skal samarbeide med over 
avstand (Gutwin og Greenberg,1998). Et annet viktig aspekt i den sammenhengen er mobilitet. 
Det er mer vanlig at folk jobber fra ulike steder, og da må all informasjon være tilgjengelig 
samme hvor en befinner seg. Her finnes det to ulike, men ikke ekskluderende, strategier: Enten 
å ha med seg informasjonen, eller å ha informasjonen sentralt, men tilgjengelig fra overalt 
(Laamanen, 1997). 
 
De meste av litteraturen på området CSCW konsentrere seg om at flere i en organisasjon 
benytter seg av samme datasystem, og dermed skal samarbeide på tvers av eller ved hjelp av 
dette. Når en har definert datastøttet samarbeid (CSCW) har datadelen av begrepet vært 
ensbetydende med én applikasjon. I mitt tilfelle er det snakk om samarbeid på tvers av flere 
datasystem. En samarbeider med utgangspunkt i at to eller flere datasystem er koblet sammen.  
 
Datastøttet samarbeid (CSCW) er ikke bare en teori, eller en bevegelse som noen forskere 
utvikler. En har programmer som i større eller mindre grad kan identifiseres som denne typen 
av systemer. 
 
 

2.3 Endringperspektiv 
I den senere tid har imidlertid flere forskere og forfattere; Markus (1983), Gasser (1986), 
Zuboff (1988), Newmann (1989) og Orlikowski (1996) for å nevne noen - gjort erfaringer som 
viser at andre faktorer i forbindelse med implementering av informasjonsteknologi, i minst like 
stor grad, er med på å utforme organisasjoners informasjonsteknologiske fundament. I 
kjølvannet av denne type erfaringer, har det dukket opp andre ståsted å se bedrifters strategiske 
IT-valg fra. Isteden for normative beskrivelser om hvordan IT-strategier skal planlegges, har 
man fra disse ståstedene, gjennom et tolkende paradigme, sett på hvordan IT-strategier virkelig 
er implementert i bedriftene – og naturlig nok basert denne viten på empiriske studier.  
 
Currie (1995) deler synet på IT-strategi i to grupper med grunnleggende forskjellig 
verdibakgrunn. I denne inndelingen av ulike syn på IT-strategi finnes på den ene siden  
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det tradisjonelle synet på IT-strategi, og på den andre siden “de andre” ulike ståstedene for 
betraktning av IT-strategi. I motsetning til det tradisjonelle ledelsesorienterte strategisynet, 
finner vi i hovedsak hos den “andre” grupperingen et sosiologisk ståsted. Her settes individet, 
interessegrupper og individets handlinger i fokus. 
 
Orlikowski (1996) behandler i en artikkel situasjonsbetingede reaksjoner på implementert 
strategi, hvordan aktører, ved innføring av et nytt datasystem, håndterer både uforutsette 
hendelser og ser nye muligheter. Orlikowski kaller dette for et situasjonsbestemt 
endringsperspektiv der aktørene i stor grad baserer seg på improvisasjon i ulike situasjoner og 
dermed bidrar til å endre organisasjonen over tid. Orlikowski støtter seg på teori av Mintzberg 
(1994) og viser gjennom sine observasjoner at iverksatte strategier kan være både vel overveide 
(deliberate) og uforutsette (emergent). Uforutsette strategier (emergent strategies) kan verken 
planlegges eller forutses, men bare iverksettes og observeres under operative betingelser. I sin 
artikkel antyder Orlikowski at et slikt situasjonsbestemt endringsperspektiv kan være en 
brukbar metode for å analysere organisasjoner som ønsker å være fleksible, autonome og 
lærende. Videre påviser hun at uforutsette strategier er basert på improvisasjon i ulike 
situasjoner og at de over tid medfører organisasjonsmessige endringer.  Orlikowski benytter en 
empirisk undersøkelse som studerer bruken av ny informasjonsteknologi i en organisasjon over 
en to års periode. Resultatene er basisen for praktisk baserte perspektiver for organisasjons 
endring. En situasjons endringsperspektiv kan tilby en spesielt anvendelig strategi for 
analysering av forandring i organisasjoner som går fra å være en stabil, byråkratisk og 
kontrollerende til å velge fleksibilitet, selv organisering og læring. 
 
I forskning på teknologi -baserte organisasjonsendringer, har tre perspektiver dominert som alle 
har et utgangspunkt i den tradisjonelle oppfatningen av organisasjoner. ”Planned change” 
(Orlikowski 1996) ser endringer som initiert og styrt fra ledelsen, på bakgrunn av eller som 
tilpasninger til ytre endringer. Det vektlegges at endringer kommer som følge av bevisste og 
planlagte handlinger i et oversiktelig miljø, og at kartlegging av situasjonen og omgivelsene 
danner grunnlaget for organisasjonsplaner. Teknologi-styrte endringer vektlegger ikke på 
samme måte ledelse, men fokuserer på organisasjonsendringer som funksjoner av de 
teknologiske endringer i en organisasjon. Teknologi oppfattes som den primære og relativt 
autonome drivkraft for endringer, og innføring av ny teknologi skaper slik oversiktlige 
endringer i organisasjonens struktur, arbeidsrutiner, kommunikasjonsformer og utførelse. 
Punctuated equilibrium (balance) beskriver endringer som brudd med en opprinnelig stabil 
situasjon, enten gjennom innføring av ny teknologi, endringer i prosesser eller 
organisasjonsformer eller ytre vilkår for organisasjonen. Sammenliknet med de første legges 
det her vekt på at drivkreftene for endring er sammensatte og ikke symmetriske i betydningen 
av når endringer inntreffer. Likheten er allikevel en dominerende stabil situasjon som i korte 
perioder brytes, for så å opprettes igjen i ny form. 
 
Vedrørende improvisasjon som basis for organisasjonsendring støtter Orlikowski seg både til 
teoretiske arbeider av Weick (1993) og Ciborra (1991), samt mer praktisk orienterte forskere 
som Suchman (1987). Orlikowski berømmer Weicks arbeid som et bidrag til å forstå 
organisasjonsendring basert på improvisasjon: Weick antar at organisasjonsendringer hemmes 
av arkitektoniske strukturer skapt på et gitt tidspunkt med det for øye å gjennomføre planlagte 
endringer. Han peker på at organisasjonsendring fremmes av prosesser som kontinuerlig 
rekonstruerer organisasjonen gjennom ikke planlagte endringer sprunget ut fra de muligheter 
som måtte dukke opp.  
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Forholdet mellom planlegging og improvisasjon tas også opp på et senere tidspunkt av Ciborra 
(1996) – om enn fra et teoretisk ståsted. Når Ciborra sier noe om hvorfor IT-systemer som 
implementeres i en bedrift, ikke blir implementert og benyttet som planlagt, mener han at dette 
er fordi de ikke håndterer improvisasjon. Vanligvis håndterer IT-systemer bare 
problemstillinger med gitte tilstander (“in-order-to”). For å kunne bli til suksessfulle 
implementasjoner, mener Ciborra at informasjons-teknologiske systemer også må kunne 
håndtere problemstillinger som oppstår som en følge av (“because-of”) ulike situasjoner.  
 
Gjennom observasjon i felten, avdekker Gasser(1986) individers ulike reaksjonsmåter på  
implementert strategi, det vil si hvordan folk prøver å arbeide seg rundt de problemer som 
mangelfullt tilpassede datasystemer er opphavet til. Gasser samler inn data fra 10 ulike 
organisasjoner, hvorav 6 produksjonsbedrifter. Han avdekker i sine undersøkelser tre ulike 
handlingsmønstre som de enkelte brukere benytter for å overkomme disse problemene. Disse 
handlingsmønstrene kaller han henholdsvis; fitting, augmenting og working around. Fitting 
definerer han som handlinger som endrer databehandlingen eller arbeidsrutiner for å omgå 
dårlig tilpassede datasystemer. Augmenting definerer han til å iverksette ekstra arbeid eller 
ekstra koordineringsarbeid på grunn av dårlig tilpassede datasystemer. Working around 
definerer han til å bruke databehandling på slike måter som datasystemet ikke var tenkt til eller 
å unngå å bruke datasystemet og heller stole på alternative måter å gjøre arbeidet på. Han 
påpeker som konklusjoner i sitt nitidige undersøkelsesarbeid at i mange tilfeller er disse 
strategiene så viktige at uten dem vil kvaliteten tjenestene og effektiviteten dataverktøyet tilbyr 
synke veldig fort, - noe som koster både tid og penger. 

Orlikowski og Hofman, (1997) betrakter en modell for ”styring” av prosessen med innføring av 
ny teknologi i en organisasjon, kontra tradisjonelle modeller. Tradisjonelle modeller har ikke 
tilstrekkelig fleksibilitet for å takle de turbulente situasjonene/miljøene som dagens firmaer i 
stor grad opplever. Tradisjonell måte å tenke teknologisk forandring på har sin rot i Lewin’s tre 
stegs forandringsmodell ”unfreezing”, ”change” og ”refreezing”. Modellen sier at 
organisasjonen forberedes til forandring, implementerer forandringen og får tilbake stabilitet så 
fort som mulig. Dette er en modell som passer for stabile organisasjoner. Men i dag er ikke 
organisasjonen så stabile. Og det er ny type informasjon teknologi som implementeres, nemlig 
gruppevareteknologi.   

 I motsetning til tradisjonelle modeller, anerkjenner denne at endring typisk er en pågående 
prosess og består av muligheter og utfordringer som ikke nødvendigvis ble forutsatt i starten. 
Modellen er basert på egen forskning og egner seg best for open-ended  IT. Modellen baserer 
seg på to forutsetninger. Endringer tilknyttet implementasjon av teknologi utgjør en pågående 
prosess (snarere enn en tilstand som organisasjon senere kan betrakte som stabil) og at 
endringer (både av teknologiske og organisatoriske natur) under prosessen ikke kan forutsies. 
Modellen definerer en iterativ prosess bestående av tre typer endringer: Forventede – endringer 
man regner med i utgangspunktet og som inntreffer som planlagt.  Ikke forventede – oppstår 
spontant som resultat av endringer og egen utvikling (ikke planlagte i utgangspunktet).  

Mulighetsbasert – endringer man ikke regnet med i utgangspunktet, men som introduseres 
under endrings prosess som reaksjon på uventede muligheter. I tillegg vil organisasjonen kunne 
eksperimentere og utvikle sine kunnskaper om den nye teknologien underveis i 
endringsprosessen.. Denne modellen foreslår en veiledende plan, i motsetning til en blåkopi 
(som er vanlig i tradisjonelle modeller). Predefinering av hvert steg er ikke mulig/nødvendig 
ifølge modellen. Dermed er det ikke nødvendig å kontrollere alle hendelser for å følge planen. 
Ideen her er å lage et miljø/omgivelser som letter improvisasjon. Det antydes videre at avvik fra 
planen kan forventes og bør håndteres underveis.  
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Ved å benytte denne modellen kan de lære underveis og utvikle moduler som de ikke kan se fra 
begynnelsen. Dette gjør de ved å endre over tid. Modellen går gjennom en sirkel med 
forventede, oppstående og mulige organisasjonsforandringer over tid. Modellen påpeker 
vediene av pågående læring og forandring i praksis. 

De prøver ut modellen sin med et casestudie i bedriften Zeta. Her viser de innføring og 
implementasjon av gruppevare teknologi(i dette tilfellet Lotus Notes) i en organisasjon. Det 
viste seg at innføringen førte til en ny organisasjonsstruktur, gjennom en iterativ prosess av 
endringer. Utlisting av betingelser som gjør at denne modellen kan benyttes for effektiv 
håndtering implementasjon av gruppevare teknologi. Modellen viser nytten og verdien til 
pågående læring og endring i praksis. De konkluderer med at det ikke finnes noen garantier for 
hvordan en vellykket innføring av gruppevareteknologi skal gjennomføres.  
 
 

2.3.1 Struktureringsteori 
For å finne en utviklingsteori for mobil utvikling, stilte Dahlbom og Ljunberg (Dahlbom og 
Ljunberg, 1998) seg følgende spørsmål:  
 

• Hvorfor har mobilitet økt? 
• Hva er den viktigste utfordringen med mobilt bruk? 
• Hvordan definerer man mobile maskiner? 
• Hva er forholdene mellom mobilt arbeid og de andre aktivitetene som nå blir mobile? 
• Hva slags type teknologi finnes for å støtte mobile aktiviteter og hva slags teknolog kan 

utvikles?  
 
Skal man svare på dette ser man at alle svarene vil innholde endringer i organisasjonsformen, 
og endringer påvirkes av samspillet mellom teknologien og organisasjoner. 
Struktureringsteorien benyttes til å se på kompleksiteten i organisasjonene.  Det som kan føre 
til kompleksitet i organisasjonene er:  
 

• Forandringer 
• Globaliseringer tid, sted og kulturer  
• Deltagelse av de mange involverte parter 
• Gjensidig avhengighet 
• Utilsiktede sider/effekter, ny risiko 
• Ny teknologi 
• Når vi beveger oss fra kjente til rasjonelle modeller 
• Vurdering av strukturen (identifiserbar, kvantitativ, målbar) 
• Beveger seg mot situasjonen – del og ustrukturerte problemer –kontekst – spesifikk 

forståelse (Sahay, 2003) 
 
I dag møter mange organisasjoner en annen økonomisk, politisk og teknologisk hverdag, der 
fleksibilitet, kunde/brukertilpasning og læringsevne er kjernebegreper. ”Just in time” som 
produksjonsprinsipp, virtuelle organisasjonsformer og markeder og selvstyrte grupper brukes 
ofte for å illustrere og betegne en verden der stabilitet er ”ute” og endring er ”in” (Orlikowski . 
J 1996)  
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Fundamentert i meta-teorien "structuration theory" beskriver Walsham (1993) et analytisk 
rammeverk for forståelsen av informasjonssystemer (IS) og organisasjonsendringer. 
Rammeverket fremhever sammenhengene mellom sosial kontekst og prosess – og fremstiller 
dette som viktig for forståelsen av det komplekse samspillet mellom det tekniske og det ikke-
tekniske. 
 
Struktureringsteorien kommer fra den britiske sosiologen, Anthony Giddens. Kritikken hans går 
ut på at det er for mye fokus på innhold og ikke nok fokus på prosess og linken mellom innhold 
og prosess. Fokuset må enten være på menneskelige interaksjonen eller på sosiale strukturer. 
Det er dette teorien prøver å løse (Sahay, 2003). Nøkkelprinsippet i Struktureringsteori er todelt 
– menneskelig atferd er satt i stand ved strukturer, men strukturen er også et resultat av 
menneskelig atferd. Atferd og struktur går i hverandre og er derfor sett på som en to delt rolle i 
strukurasjonsteorien. (Damsgaard, Scheepers).  
 
Giddens forsøker å binde sammen: Et aktørperspektiv, som tar utgangspunkt i at det er 
mennesker som skaper og utgjør samfunnet, og et strukturperspektiv, hvor det hevdes at en må 
begynne med å studere mønstrene i samfunnet før en studerer enkelthandlingene og /eller at 
samfunnet er noe mer enn summen av enkelthandlinger. 
 
Aktør- og strukturperspektiv på samfunnet skal ikke være uforenlige, men gjensidig utfyllende. 
Samfunnsstrukturene opprettholdes og gjenskapes gjennom enkeltpersoners og gruppers 
handlinger og samhandling. Strukturene både muliggjør og begrenser handligsmulighetene. 
Strukturer skal være de organiserte mønstrene av regler og ressurser som aktørene bruker. Ved 
å benytte seg av reglene og ressursene bidrar de til å opprettholde betydningen av disse reglene 
og ressursene. De regler og ressurser som aktørene bruker er dermed på samme tid midler for 
gjenskapelse av de sosiale strukturer. Regler og ressurser er per definisjon strukturelle fordi de 
har betydning utover de bestemte situasjoner de anvendes. Sosial gjendannelse skjer gjennom 
ulike prosesser av handlig og samhandling. 
 
Det grunnleggende konseptet i Struktureringsteori er  illustrert i Figur 2-4. Diagrammet 
inneholder både sosiale strukturer og menneskelige handlinger brytt ned til tre dimisjoner og er 
koblet sammen med tre metoder.  
 
Menneskelig kommunikasjon involverer bruken av handlingsskjema, som er en samling av 
kunnskap brukt av menneskelige aktører for å bevise at deres og andres handlinger gir 
meninger. Ut fra dette kan de produsere og reprodusere strukturerte meninger som er definert 
som ”Signification”-strukturer. Mennesker benytter makt i samspill ved bruk av fasiliteter som 
gir muligheten for å allokere materiell og menneskelige resurser. Ved å gjøre dette lagres, 
styrkes eller forandres ”Domination”-strukturen. Menneskelig atferd godkjenner deres 
handlinger ved å lage regler eller standarder for moral, disse opprettholder eller modifiserer 
sosiale strukturer av ”Legitimation”(Walsham 1993). 
 
Det er viktig å merke seg at skillet mellom struktur og samspill til de tre dimensjonene bare er 
et hjelpende analytisk verktøy siden dimensjonene er uatskillelige. Forklaringen over impliserer 
at sosial atferd ikke bare kan reprodusere eksisterende sosiale strukturer, men også produsere 
nye strukturer.(Walsham 1993) 
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Figur 2-4 Dimensjonen av rollene mellom struktur og samspill(Giddens, 1984) 

  

Rollene ”Structure” og ”Interaction” kan bli forstått som følger: menneskene kommuniserer, 
utøver makt og godkjenner deres og andres oppførsel ved å benytte forskjellig metoder (samlet 
kunnskap, regler og ressurser), for å kunne produsere og reprodusere strukturer av 
”Significaton”, ”Domination” og ”Legitimation”. Strukturer av ”Signification” er alltid 
assosiert med strukturene av ”Domination” og ”Legitimation”. (Damsgaard, Scheepers)  
 
 Strukturen ”Signification” referer til meningen av reglene (Damsgaard, Scheepers). I 
forbindelse med informasjons systemer kan strukturen ”Signification” brukes som en felles 
forståelse av funksjonene på systemet.  
 
Strukturen ”Dominataion” er oppsamling av ressurser, som brukes for å utøve makt. Ressursene 
reflekterer mulighetene aktørene har for og handler. I Struktureringsteori brukes ordet 
”Facility” på to distinkte ressurstyper – ”Authoriative”(bestemmende, myndig) og 
”Allocative”(tildeling).  ”Authoriative” ressurser refererer til mulighetene som genererer makt 
ved å ha kommandoen over personer.  ”Allocative” ressurser er mulighetene til å generere makt 
ved å ha kommandoen over objekter og materiale. (Damsgaard, Scheepers).  
 
Strukturen ”Legitimization” refererer til regler som aktørene benytter seg av i ”Sanctioning” for 
deres egne og andres oppførsel i handlinger. Reglene inkluderer rettigheter og forpliktelser som 
er forventet av aktørenes handling(som f. eks kode for hvordan man skal oppføre seg). 
”Legitimization” strukturen er sett på som ”spirit of law” som bestemmer hvordan aktørene 
skal bruke teknologien. (Damsgaard, Scheepers). 
 
  

2.4 Lignende forskning 
Det har blitt foretatt en rekke undersøkelser som omhandler både mobile arbeidere, mobil IKT 
og hva slags påvirkning innføring av IKT har hatt på organisasjoner. Tidligere forskning som 
befinner seg innenfor oppgavens problemområde vil jeg presentere her som en avslutning på 
kapittelet. 
 
Rapporten NOMADE2007 tar for seg tre nomadiske arbeidsmiljø: rådgivere, håndverkere og 
selgere. For hvert miljø analyseres arbeidsprosesser, mobilitetsmønstre og bruk av mobil IKT.  
De fokuserte på en gruppe håndverkere bestående av tre elektrikere og en tømrer. Rapporten 
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har som mål å vurdere arbeidsmiljøenes behov for mobil IKT og hvordan Telenor kan støtte 
disse behovene. Undersøkelsen viste at det var mange involverte i håndverkerkerens arbeidsdag 
og arbeidsoppgaver. De brukte mobiltelefonen til å kommunikasjon med andre grupper av 
håndverkere, og de brukte mye tid til å kommunisere med kunder og kundepleie, leverandører 
av deler, oppdragsgivere osv. Flere av håndverkerne hadde også andre oppgaver utenom det 
praktiske arbeid som administrasjon og personalarbeid. SMS brukte de for å sende informasjon 
om priser og ordre om hva som skulle gjøres, det vil si kundens navn, adresse og ordrenummer. 
På byggeplassen fungerte mobiltelefonen også som en walkie-talkie. Håndverkergruppen 
kjennetegnes av en hurtig voksende oppdragsmengde med stor grad av kundekontakt. 
Tilfredsstillende systemer for logistikk omkring tilgang til deler, intern timeføring og ekstern 
fakturering er viktige utfordringer for håndverkerne. Rapporten viste at Telenor hadde en rekke 
tjenester de kunne tilby håndverkerne, og sentrale applikasjoner vil være knyttet til 
  

� Tidsplanlegging og tidsstyring (”når er jeg hvor”) 
� Oversikt over jobber, totalt og enkeltvis, status over hva som er ferdig. 
� Enklere ”felleskalendere” for å understøtte nettverkene 
� SMS-varsling før avtalt kundebesøk 
� SMS-tjeneste for innrapportering av timelister (”ønsket applikasjon”) 
� Applikasjoner som er utviklet i samarbeid mellom lokale myndigheter og 

bransjeforbundene. Innhold: Forskrifter, mobil innmelding ved arbeid (pålagte 
rapporteringer), muligheter for å stille spørsmål til saksbehandler ved å legge 
inn meldinger, etc. 

� Enklere logistikktjenester 
� Støtte for å håndtere lagring og gjenfinning av dokumentasjon i form av 
� bilder, og/eller som multimedia dokumenter 

 
Videre konkluderte de med at denne gruppen kunne ha nytte av PDA-aktive terminaler, med 
stor nok skjerm til å håndtere applikasjoner/tjenester som er sentrale slik som kalenderstøtte, 
status på jobber, oversikt over jobber og timelister.  De mente også at det var viktig at 
terminalene ikke var for store og uhåndterlige. 
 
MOWAHS-prosjektet (Mobile Work Across Heterogeneous Systems) ved NTNU har til 
hensikt å studere mobilt arbeid og bruken av mobile terminaler. I den forbindelse har Eldrid 
Schei og Thale Christina Fritzner skrevet rapporten ”A Study og Application for Mobile 
Work”(Schei, Fritzner, 2002), som blant annet tar for seg en brukerundersøkelse av 
”Datafangeren” brukt i elektrikerbedrifter. Hver informant besvarte fire spørsmål vedrørende 
hvordan ”Datafangeren” blir brukt i praksis, fordeler og ulemper, og hvordan ad hoc-oppgaver 
blir løst.  PDA-ene ble ofte synkronisert ved hovedkontoret, det vil si, håndverkerne måtte møte 
opp fysisk. Synkronisasjonsfrekvensen varierte blant håndverkerne. Noen synkronserte 
annenhver uke mens andre  alltid var pålogget ved hjelp av mobiltelefon og GPRS. 
”Datafangeren”-programmet kan tilby brukeren all informasjon som er nødvendig for flere 
arbeidsdager framover. I ad hoc-tilfeller måtte imidlertid  enten håndverkeren ringe opp 
hovedkontoret for å få nytt oppdrag før han synkroniserte PDA-en, eller oppsøke hovedkontoret 
for synkronisasjon. Her kan det imidlertid anmerkes at denne undersøkelsen var foretatt før 
”Datafangeren” versjon 5.0 var tilgjengelig. I denne versjonen er synkronisasjonsløsninger 
forbedret. Når det gjaldt problemer som var felles for flere brukere, dreide dette seg om 
usikkerhet til hvor mye støt/slag, vann og kulde PDA-ene tålte. Kulde gjorde terminalene trege, 
og solskinn gjorde skjermen vanskelig å se. Fordelene var at det var mulig å registere 
informasjon med én gang, istedenfor å benytte kladdepapir, skjema osv. Dessuten var det lett å 
holde oversikten over materialbeholdningen i servicebilen. 
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Masteroppgaven(2005) til Sara Rana og Thomas Viken tar for seg bruken av mobil IKT i en 
organisasjon med mobile arbeider. Fokuset var hvordan mobile arbeidere kan forholde seg til 
nylig innført mobil IKT. Gjennom et case-studie av organisasjonen Coca-Cola Drikker AS, så 
de på bruken av mobil IKT og hvordan salskonsulentene forholdt seg til nylig implemterte 
applikajsoner for mobiltelefon. Undersøkelsen viste ulike tilnærminger og forhold til 
applikasjonenen blant salskonsulentene. Dette ga seg uttrykk i bruk av applikasjonene til ulik 
tid og på ulikt sted, og gjennom ulik motivasjon og forståelse rundt appliakasjonene. Tiltak, 
eller mangel på tiltak, fra Coca-Cola Drikker AS påvirket også salskonsulentenes forhold til 
applikasjonene. 
 
Børge Haugets hovedfagsoppgave omhandler hvordan mobil IKT påvirker mobile ansattes 
arbeidspraksis. Observasjon av mobile telmontører i Telenor og Bravida ble foretatt for å 
undersøke dette. Haugset konkluderer med effektivisering gjennom teknologi gir lettere tilgang 
på informasjone, men det kan gå utover den direkte kotakten mellom arbeideren. Denne 
kontakten er, i tillegg til det sosiale, en arena for læring og deling av erfaring. Viktigheten av å 
studere brukernes behov ved utvikling av teknologisk støtte til mobile arbeidere blir også 
understreket. 
 
 

2.5 Oppsummering 
I denne oppgaven benyttes hovedsakelig konsepter fra teorier rundt feltene som omhandler 
CSCW, Struktureringsteori organisasjonsendringer og mobilitetsteorier til å analyser hva 
innføring og bruk av mobil IKT i nomadiske arbeidsmiljø har gjort med organisasjonene. 
CSCW bruker jeg til å analysere innføringen, bruken og samspillet mellom aktørene ved bruk 
av teknologien. Struktureringsteorien brukes for å analysere samspillet mellom mobil IKT og 
organisasjonen og samspillet mellom aktør og mobil IKT.  Jeg prøver å kartlegge mobiliteten i 
organisasjonene ved å støtte meg på ulike former for mobilitetsteorier. 
 
 
 

3 METODE 
I dette kapittelet skal jeg belyse hvilke metoder som er lagt til grunn for de forskjellige delene av 
oppgaveutførelsen. Jeg vil forklare metoder brukt for problem- og prosessbeskrivelsen. Videre skal 
jeg forklare undersøkelsene jeg har gjort for innsamling av data. Det skal også gis en begrunnelse 
for de forskjellige metodene jeg bruker. 
 
 

3.1 Mål med forskning 
Et mål med forskning er å kunne beskrive atferd og finne årsakssammenhenger (Sverdrup, 
2002). Denne oppgaven er av empirisk art, der fokuset ikke ligger på å løse et spesifikt problem 
eller utvikle noe, men heller komme med informasjon som kan være til nytte innenfor fagfeltet 
mobile informasjonssystemer. Målet er å belyse bruken av mobilteknologi i nomadisk 
arbeidsmiljø, slik at det kan bli utviklet best mulige systemer for denne arbeidsgruppen. 
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En god huskeregel i kvalitativ forskning er ”… triangulation of metods…”(Rana, Viken, 2005). 
Det vil si at forskeren bør bruke tre metoder i forbindelse med forskning (Silverman, 2001). 
Dette vil bli tatt i betrakting ved valg av metoder. (Rana,Viken, 2005) 
 
 

3.2 Kvantitativ forskning og kvalitativ forskning 
Kvalitative og kvantitative metoder har begge en rolle i utvikling av teorier, modeller og 
hypoteser. Litteratur skiller mellom kvalitative og kvantitative metoder og legger særlig vekt på 
at det ikke er enten eller, men heller hvordan disse to typene metodikker kan brukes sammen 
for å utvikle en teori, modell eller hypotese (Strauss & Corbin, 1996; Silverman, 2001) 
 
Kvalitative forskningsmetoder blir utført i naturlige omgivelser og er karakterisert med ord 
istedenfor tall (Creswell, 2003). Gode eksempler på kvalitative metoder kan være observasjon, 
intervju og dokumentanalyser. Kvalitative metoder er nyttige til å fastslå hvordan og hvorfor 
spesifikke utfall skjer (Anderson & Aydin, 1994). Forskeren kan forsøke å fange opp ulike 
erfaringer fra individer på individets egen premisser. Men resultatene kan være vankelig å 
analysere, generalisere og trekke konkusjoner ut i fra, da svarene innehar mye informasjon og 
en rekke detaljer (Anderson & Aydin, 1994). Det er altså viktig å kunne skille mellom 
vesentlige og uvesentlige detaljer (Rana & Viken, 2005). 
 
Ved kvantitative metoder testes eller verifiseres allerede eksisterende teori istedenfor å utvikle 
den. En forsker studerer teorien, samler inn data for å teste den, for så å reflektere over svaret 
(Creswell, 2003). Metoden gir rom for å sammenligne data statistisk sett. Typisk kvantitative 
metoder er karakterisert med bruken av lukkede ja- eller nei-spørsmål eller et sett av 
forhåndsdefinerte svar. Disse finnes ofte i form av spørreskjemaer. Data som samles inn fra 
disse er sammenlignbare og målbare og kan gi oversikt i form av statiske tabeller, diagrammer 
og lignende. (Rana & Viken, 2005) 
 
 

  Kvalitativ tilnærming Kvantitativ tilnærming 

Type data Kvalitative (myke) data, 
tekstutsnitt som belyser 
teoretiske variabler 

Kvantitative (harde) data, 
teoretiske variabler gjøres om 
slik at de kan måles med tall 

Fleksibilitet Stor Forholdsvis liten 

Dataanalyse Fortolkning 
Under datainnsamling 

Opptelling 
Etter datainnsamling 

               Tabell 3-1 Kvalitativ og kvantitativ metode sentrale kjennetegn (Sverdrup, 2002) 

 
Sett ut fra disse kriteriene falt valget på en kvalitativ tilnærming, basert på et begrenset antall 
dybdeintervjuer og observasjoner. Dette fordi jeg var opptatt av å få innsikt i arbeidsprosessene 
i nomadisk arbeidsmiljø som teknologien inngikk i. Jeg ønsket også å få et bilde av hvordan 
arbeidsprosessene var før teknologien, for å få innsikt i de prosessene som ligger bak evt. 
endringer i organisasjonen som teknologien har skapt.  Og for å se på de prosessene som ligger 
bak utviklingen av mobil IKT i nomadisk arbeidsmiljø. Jeg valgte dette fremfor å generalisere 
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funnene til en større populasjon. Styrken ved denne tilnærmingen er at man kan få god innsikt i 
arbeidsprosessene på mikronivå, som summerer seg opp til organisasjonsmessige 
utviklingstrekk og drivkrefter. Svakheten er at det er vanskelig å si noe presist om endringens 
omfang. Man kan ikke generalisere statistisk ut fra disse enkeltfortellingene.  
 

 
Figur 3-1 Metodisk tilnærming (Rana & Viken, 2005) 
 

 

3.3 Forskningsstrategi 
Det finnes flere ulike forskningsstrategier å velge mellom. Oppgaven kommer under kategorien 
casestudie. Ifølge Creswell (2003), er et casestudie en strategi ”…in which the researcher 
explore in depth a program, an event, an activity, a process, or one or more individuals.” En 
forsker kan samle inn detaljert informasjon ved å ta i bruk forskjellige 
datainnsamlingsprosedyrer. 
 
 
 
 
Fra Galliers (Galliers 1992) oppsummering av forskningstilnæringer ser vi at case-studie er 
beskrevet som:  

”attempt at describing the relationship which exist in reality, usually within a 
single organization or organizational grouping.  

 
Et rammeverk for forskning (Braa & Vidgen, 1996) fastslår at forskning er motivert av 
interesser og verdier. Rammeverket foreslår at forskning kan blir karakterisert av 
interessekonfliktene mellom forutsigelse, forståelse og endring. Dersom en har en hypotese en 
vil teste, vil en normalt være motivert av forutsigelse. Denne interessen handler om å finne 
korrelasjoner i det empiriske arbeidet. Dersom en ikke har en veldefinert problemdefinisjon, 
men kanskje er på utkikk etter en, er en mer motivert av å oppnå en bredere forståelse. Å forstå 
handler om å kunne gi gode forklaringer på komplekse situasjoner. En av styrkene til 
casestudier er muligheten til å skape seg et detaljert bilde av ”realiteten” og samle mange 
variabler. Disse variablene kan så bli analysert, eller tolket, for å oppnå større forståelse av hva 
som foregår i organisasjonen.  
 
Ifølge forskningsrammene til Braa og Vidgen (Braa & Vidgen, 1996) vil det alltid være noen 
kompromisser mellom de forskjellige interessene. Når casestudiet generelt er ansett for å være 
passende tilnærming for å oppnå forståelse, antyder rammeverket at det vil være mangler i 

Teori 

Forskning 

   Kvantitativ 

Kvalitativ 

   Metoder 

Observasjon 

 Telefon- 
 intervju 

      Tekst- og  
      dokument 
        analyse 

Diskusjon  Tilnærming       Casestudie 
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forhold til forutsigelser. En svakhet som casestudiet assosieres med, er dens manglende evne til 
å tilby empiriske bevis passende til å danne forutsigelser. Dette fordi den mangler en angivelig 
kontroll over uavhengige variable, noe som kan føre til forskjellige tolkninger av ulike forskere. 
Det at en i mange sammenhenger ofte er begrenset til en organisasjon, gjør generalisering 
mellom mange organisasjoner vankelig. For alt det forskerne vet, kan organisasjonen 
vedkommende studerer være unik og urepresentabel i forhold til den ”normale” organisasjonen. 
 
 

 
                                                 Figur 3-2 Forskningsmodell 

 
 
Startfasen for et casestudie er ulike typer litteratur, allerede foreliggende forskning eller andre 
spesielle case som trenger videre oppfølging. Forskeren definerer så et hvordan- og hvorfor- 
perspektiv av forskningsfeltet. Dette perspektivet resulterer i studiets forskningsspørsmål. 
 

3.4 Hovedmetoder 
Kvalitativ forskning består av tre hovedmetoder (se figur 3) Den første er observasjon. Vi 
bruker sansene våre til å samle inn informasjon av verden rundt oss. Ifølge Adler og 
Adler(1994) er observasjon den eldste formen for kvalitativ forskning. Ved bruk av observasjon 
gjør forskeren notater av væremåten og aktiviteter av individer i forsknigsfeltet (Creswell, 
2003) Creswell hevder at observasjon er en vitenskapelig tenkningsprosess. Gjennom 
observasjon er vi i stand til å tilegne oss informasjon om verden rundt oss. Quinn (1987) 
diskuterer variasjonen i observasjonsmetoder. Han skriver at ”observation research is not a 
single thing” (Quinn, 1987). Med dette mener han at avgjørelsen til å ta i bruk feltmetoder til å 
samle inn informasjon, er kun det første steget i en beslutningsprosess som fører til et stort 
antall av alternativer og muligheter. 
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Figur 3-3 Hovedmetoder i kvalitativ forskning(Rana & Viken, 2005) 

 
Den andre metoden er intervju. Den mest vanlige intervjuformen er ansikt-til-ansikt-intervju. 
Denne formen for metode kan også bli foretatt over telefon, ellers kan fokusgruppeintervjuer 
engasjeres (Creswell, 2003). En har tre ulike former for intervju: Strukturert, semi-strukturert 
og ustrukturert. Ved strukturerte intervju har en på forhånd en liste med spørsmål som skal 
stilles. Semi-strukturete intervju har en form der en har klart hvilke tema en vil ta opp, og en 
har noen generelle spørsmål. Ustrukturerte intervju er åpne intervju i den forstand at en har 
tema, men lar informanten i større grad styre intervjuet ut i fra hva han snakker om og ønsker å 
ta opp. Hensikten med å foreta intervjuer, i henhold til kvalitativ forskning, er viktigheten av å 
finne informasjon om individets tanker og følelser så vel som intensjoner og hendelser fra 
fortiden. Alle kvalitative forskningsmetoder skaffer til veie informasjon filtrert gjennom 
deltakernes syn (Creswell, 2003). 
 
Den siste metoden innenfor kvalitativ forskning er tekst – og dokumentanalyse. 
Dokumentanalyse er brukt både som bakgrunnsmateriale og for å samle inn kvalitative data. 
Dette kan være studering av bøker, litteratur, filer, offisielle dokumenter og elektronisk post. 
Hensikten er å forstå kategoriene av deltakerne (Silverman, 2001). Det er viktig å være 
oppmerksom på feil bruk av dokumenter. For eksempel å tenke på hvem som har skrevet 
dokumentet og i hvilken hensikt. Dette er spesielt viktig når det er snakk om dokumenter funnet 
på internett. Dersom man ikke er bevisst på dette, er det lett å bruke dokumentene feil, noe som 
kan være med på å påvirke resultatet negativt (Creswell, 2003). Noen dokumenter kan være 
utilgjengelige for allmennheten. Slike dokumenter må bli behandlet som sensitive data, og må 
ikke bli referert til eller brukt på noen som helst måte 
 
De tre metodene beskrevet ovenfor kan blandes og kompletteres. Bilder, lyd og video kan også 
tas i bruk. Dermed kan forskeren se tilbake på viktige hendelser som har skjedd i løpet av 
forskningen (Silverman, 2001).  
 

Method/Methodology Quantitative research Qualitative research 
Observation Preliminary work, e.g. prior 

to framing questionnaire 
Fundamental to 
understanding another culture 

Observasjon 
 Intervju 

Dokument – og 
  tekstanalyse 
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Textual analysis Content analysis, i.e. 
counting in terms of 
researchers’ categories 

Understanding participants’ 
categories 

Interviews Survey research: mainly 
fixed-choice questions to 
random samples 

Open-ended questions to 
small samples. 

Audio and video 
recording 

Used infrequently to check 
the accuracy of interview 
records 

Used to understand how 
participants organize their 
talk and body movements. 

  Tabell 3-2 Forskjellig bruk av fire metoder (Silverman 2001). 

 
 

3.5 Observasjon 
”Contextual enquiries” er basert på etnografiske og sosiografiske forskningstradisjoner der 
forskeren går inn i forskningsfeltets eget miljø. Forskeren observerer individet over tid, typisk 
et par timer. Observasjon er mange ganger foretatt med fokus på kun et individ i et bestemt 
tidsrom (Beyer & Holtzblatt, 1998).  
 
Observasjon ble brukt til å samle inntrykk av de arbeidspraksisene i de forskjellige 
arbeidsmiljøene vi studerte. Vi ville også se hvordan de benytte ”Datafangeren” i arbeid, samt 
omgivelsene applikasjonene ble brukt i. Dette gjorde vi for å få best mulig informasjon om 
bruken, siden folk ofte har lettere for å vise enn å fortelle hvordan de jobber. Når de forteller er 
det lett å glemme noe, mange gjør ting i sitt arbeid uten egentlig å tenke på at de gjør det. Det 
blir fort en rutine. 
 
 

3.6 Casestudiene 
Et casestudium kan ofte hjelpe oss med å forstå hvorfor noe har gått galt. Det er fleksibelt med 
tanke på mengde og type data som skal samles inn, også med tanke på prosedyrene som skal 
brukes i data innsamlingen. Innhenting av data til et casestudium, kan for eksempel være 
intervju, dokumenter, eller observasjon. Etter innsamling må data sorteres, kategoriseres og 
fortolkes. Det finnes tre typer casestudie: 

1. Evaluative 
2. Fortolkende 
3. Deskriptive 

 

I denne oppgaven vil fokuset være på en blanding mellom evaluative og fortolkende 
tilnærminger. Evaluative fordi jeg studerer anvendbarheten av et spesielt system, med fokus på 
bruken av systemet som utveksles på en iterativ måte. Fortolkende siden resultatet har fokus på 
informantenes opplevelser. 
  
I kapittel 5 blir casene presentert. I denne seksjonen vil jeg beskrive metodene jeg har benyttet 
for datainnsamling i casene. Med ett unntak, som er et videoopptak, er alle metodene fra 
tabellen over blitt benyttet. 
 
I startfasen av dette prosjektet ble det formet en liten forskningsgruppe som bestod av fire Can. 
Scient.-studenter. Formålet med gruppen var at den skulle fungere som et slags forum hvor alle 
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fasene av oppgaven kunne diskuteres. Utgangspunktet var at alle var interessert i å se på bruken 
av IKT i nomadiske arbeidsmiljø. Vi hadde alle samme veileder som også fungerte som 
veileder for hele gruppen. Ut fra dette ble det bestemt at vi skulle studere samme 
problemområde, og at vi skulle samarbeide om casestudiene. Ved å være flere kunne vi dekke 
et større område, slik at kvaliteten på dataene ble bedre og bredere. Utvelgelsen av 
casestudiene, datainnsamlingen og analysen, var en felles gruppeaktivitet. Hvilke case som ble 
valgt var basert på diskusjoner ut fra hvilke case som var mulig for oss å gjennomføre. Målet 
var at hvert case skulle dekke alle fires problemstillinger. Resultatet ble fem casestudier. På de 
fleste casene var alle gruppedeltakerne med, på de resterende delte vi oss inn to og to.  
Innsamling av data foregikk gjennom intervjuer og observasjoner med arbeidstakere og ledere i 
de utvalgte selskapene. For å forberede oss optimalt, gjorde vi et grundig forstudie av 
bedriftene ved å samle inn så mye relevant informasjon som var mulig. Dette gjorde vi ved f. 
eks telefonforespørsel med representanter fra selskapene og ved å studere selskapenes egne 
internettsider.  Basert på problemstillingen til hver enkelt gruppemedlem og informasjonen 
samlet inn om selskapene, laget vi en intervjuguide (en liste med spørsmål vi ville stille). 
Intervjuguiden var stort sett lik for alle bedriftene, men de måtte tilpasses bedriftenes 
arbeidspraksis. Som nevnt tidligere deltok minst to personer på intervjuene/observasjonene. 
Den ene hadde rollen som intervjuer, mens den andre personen hadde ansvar for å ta notater av 
intervjuet.  På noen av intervjuene ble det også benyttet en lydopptaker, nærmere beskrevet en 
minidisc med mikrofon. Intervjuer benyttet intervjuguiden mens han stilte spørsmålene, men 
denne guiden inkluderte bare generelle spørsmål, så de to som var tilstede stilte 
oppfølgingsspørsmål ut fra svarene man fikk fra intervjuobjektet. Derfor kan intervjuene sies å 
være semi-strukturert. Dette gjorde det mulig å gå i dybden i organisasjonene og å få en bedre 
forståelse av arbeidspraksisen i de forskjellige bedriftene. Personen som hadde skrevet referat 
skrev et sammendrag av hele intervjuet etterpå.  De intervjuene som hadde blitt tatt opp på 
minidisc måtte transkriberes til papir. Dette ble gjort av én eller to gruppemedlemmer. 
Sammendraget og transkripsjonen ble diskutert innad i gruppen. Noen ganger resulterte denne 
diskusjonen i oppfølgingsintervjuer og/eller nye intervjuer med andre ansatte i bedriften. 
 
Underveis mens vi søkte internett etter informasjon om mobile tjenester for nomadiske 
arbeidsmiljø, var det ett av gruppemedlemmene som kom over MOWAHS-prosjektet. Dette var 
en forskningsrapport som også studerte bruken av  ”Datafangeren”. Etter en nøye diskusjon i 
gruppen, ble det bestemt å gjøre case-studier på bruken av ”Datafangeren” i nomadiske 
arbeidsmiljø. 
 
For å få en bedre forståelse av ”Datafangeren”, ble Nomade sin hjemmeside nøye studert. 
Basert på denne informasjonen funnet på internett, ble det laget en presentasjon av 
”Datafangeren” som vi diskuterte i gruppen. Samtidig hadde en av gruppens medlemmer møte 
med to av sjefene, grunnleggerne, av RørProd. RørProd ble kontaktet fordi vi visste de benyttet 
”Datafangeren” i deres arbeidspraksis.  Etter dette møtet ble det skrevet et referat som ble 
diskutert i gruppen. Resultatet av denne diskusjonen ble at vi alle følte vi trengte mer 
informasjon om ”Datafangeren”, så vi bestemte oss for å ta kontakt med Nomade slik at vi 
kunne få en dypere forståelse av ”Datafangeren”. Det ble satt opp et møte med Nomade hvor vi 
fikk intervjue administrerende direktør, her var alle gruppemedlemmene tilstede. 
Administrerende direktør tilbød seg å sette oss i kontakt med flere bedrifter som benyttet 
”Datafangeren” i sin arbeidspraksis. Vi mottok fra administrerende direktør i Nomade en liste 
med bedrifter vi kunne bruke i våre case. Det ble avgjort på et gruppemøte hvilke bedrifter vi 
skulle velge. Siden de fleste bedriftene som benyttet ”Datafangeren” var elektrikerfirmaer, ble 
det avgjort at vi skulle plukke ut to relevante elektriker firma til våre case. Vi bestemte oss for 
Elprod A, som er et middels stort firma og som hadde brukt ”Datafangeren” en stund. Det andre 
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elektriker firmaet var Elprod B, som også var et mellomstort firma (skjønt betydelig mindre enn 
Elprod A). De skulle til å ta i bruk ”Datatafangeren”. Siden vi allerede hadde vært i kontakt 
med Rørleggeren, og at disse hadde brukt ”Datafangeren” helt fra den kom, fant vi det relevant 
å studere disse nærmere. 
 
I tilegg ble vi enige om to casestudier til. Entrepenørfirmaet ble valgt for å få et annet 
perspektiv på arbeidspraksisen i nomadisk arbeidsmiljø, dvs. arbeidspraksis som involverte 
tildeling av oppgaver til mange flere arbeidere enn i ”Datafanger”-casene. SodaFirma ble valgt 
som et case mest fordi vi synes det virket interessant å studere en brusselger. Et lignende case 
studie hadde blitt gjort i NOMADE2007-prosjektet (Julsrud et al.2002). Siden ingen av de to 
sistnevnte casene benytter ”Datafangeren”, fant jeg de ikke relevante for å kunne svare på min 
problemstilling. Jeg har derfor kun konsentrert meg om ”Datafanger”-casene. 
 
Totalt ble 16 intervjuer og 3 observasjoner gjennomført. Den største mengden av data ble 
samlet inn hos RørProd, Elprod A og Elprod B som alle brukte ”Datafangeren” i deres arbeid.  
Vi brukte kvalitativ metode til å samle inn så nyttig informasjon som mulig fra hver enkelt 
bedrift.  
 
 

3.6.1 RørProd 
RørProd besøkte vi to ganger, hver gang ble flere intervjuer gjennomført. Første gang snakket 
vi med ledelsen av rørleggerfirmaet, nærmere spesifisert TAN, som også var en bruker av 
systemet. Temaet var arbeidspraksisen før og etter ”Datafangeren” og om selve 
implementeringen og bruken av ”Datafangeren”. På samme besøk intervjuet vi også en 
administrativ bruker som hadde ansvar for å registrere lønn, sende ut fakturaer og registrere 
innbetalinger fra kunder. En måned senere besøkt vi RørProd igjen. Denne gangen var formålet 
å få observert arbeidspraksisen i bedriften. Observasjonen foregikk ved at vi fulgte en rørlegger 
på et oppdrag og så hva han gjorde. Han fortalte underveis hva han gjorde, etter spørsmål fra 
oss om kan kunne gjøre det (”tenke høyt”-metoden). Det ble kontinuerlig stilt spørsmål om ting 
vi undret på angående arbeidsmetode. Noen spørsmål ble samlet opp til sist for ikke å påvirke 
måten han gjorde tingene på. Etter observasjonen ble han også intervjuet. På dette besøket ble 
TAN intervjuet igjen. Spørsmålene var basert på forrige intervju samt observasjonen vi hadde 
gjennomført samme dag.  I dette intervjuet ble de tre andre eierene som også jobbet i 
administrasjonen presentert. De deltok i diskusjonen basert på spørsmålene vi stilte. I 
lunsjpausen kom rørleggeren vi hadde observert pluss fire rørleggerer til som vi også stilte noen 
spørsmål, de diskuterte og svarte på disse spørsmålene sammen. 
 
 

3.6.2 ElProd A 
ElProd A besøkte vi kun én gang og da gjennomførte vi tre intervjuer. Først intervjuet vi 
serviceavdelingssjefen. Han ble spurt om arbeidspraksisen i bedriften før og etter 
”Datafangeren”, og om implementeringen og bruken av systemet. Avdelingssjefen valgte ut to 
elektrikere som vi kunne intervjue. Elektrikerne ble valgt ut basert på om de var ledige og etter 
ønske fra oss at de hadde lang arbeidserfaring i bedriften. Den ene hadde startet i bedriften rett 
etter introduksjonen av ”Datafangeren”, mens den andre hadde lang erfaring fra bedriften. 
Begge ble intervjuet hver for seg, men med samme intervjuguide. 
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3.6.3 ElProd B 
ElProd B besøkte vi to ganger, først før implementeringen av ”Datafangerne” og to måneder 
senere, etter implementeringen. På det første besøket intervjuet vi sjefen for ElProd. Han ble 
intervjuet om dagens arbeidspraksis og spurt om hvorfor de valgte å implementere 
”Datafangeren”. På det andre besøket intervjuet vi to elektrikere om deres arbeidspraksis. De 
ble intervjuet sammen, og det var sjefen for Elprod som hadde valgt ut hvem vi skulle snakke 
med. På dette siste besøket hadde vi også noen oppfølgingsspørsmål til sjefen for Elprod. Han 
ble spurt om hvordan implementeringa av ”Datafangeren” hadde gått og om erfaringer så langt. 
 
 

3.7 Litteratur studie 
Litteraturstudiene ble brukt til blant annet å definere problemområdet. Litteraturstudiet går i all 
hovedsak ut på å tilegne seg kunnskap ved å lese og referere til litteratur i fagfeltet. Mitt 
litteraturstudie er fundamentet for det meste av teoriene som jeg presenterer i denne oppgaven. 
Noe av litteraturen som er studert, presenteres i teoridelen og diskuteres i diskusjonsdelen. 
Teoretiske konsepter rundt CSCW, mobilitet og organisasjonsendring ved innføring av mobil 
teknologi har vært i fokus gjennom hele arbeidet. 
 
 

3.8 Analyse av datamateriale 
Innsamlet datamateriale for denne oppgaven består hovedsakelig av litteratur, transkripsjon av 
intervjuer, observasjons notater og forskjellig informasjon om de forskjellige firmaene som har 
blitt studert. Dataene har i hovedsak blitt diskutert med forskningsgruppen og veileder, mens 
analysen har i hovedsak blitt gjort individuelt i samarbeid med veileder.  
 
 
 

4 ”Datafangeren” 
Problemområdet for oppgaven er der kommunikasjon, mobilitet og teknologi møtes i en 
kontekst. I kapitel 5 vil jeg gi en nærmere forklaring av arbeidsprosessen, altså der 
kommunikasjon og mobilitet møtes. I dette kapittelet vil jeg presentere teknologien som ble 
benyttet i alle tre casene. Jeg vil prøve å gi en forståelse av systemet og dens funksjonalitet, slik 
at det blir enklere å forstå bruken av den. 
 
 

4.1 Bakgrunn 

4.1.1 Nomade 
Nomade er et lite softwarefirma som holder til i Oslo. De ble grunnlagt i 1985 og er ca. 15 
ansatte og har siden 1996 utviklet applikasjoner for håndholdte PC-er. Nomade har vokst til å 
bli Skandinavias største leverandør av dataløsninger for nomadisk arbeidsmiljø. I Norge er det 
over 200 bedrifter med totalt 1000 brukere av ”Datafangeren”. 
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4.1.2 Utvikingen  
Utviklingen av ”Datafangeren” startet i 1998. Produktet er utviklet på bakgrunn av intervjuer 
og observasjoner av håndverkere i arbeid. Bakgrunnen for utviklingen var at det var en del 
problemer i håndverkerbransjen de ønsket å forbedre, som at mye av kommunikasjonen 
foregikk på post-it lapper. Det var også mangelfull registrering av timer og materiale, noe som 
førte til høyt svinn og dårlig kontroll på varelager og forbruk. Bransjen hadde også mye 
administrativt arbeid som å flytte informasjon fra papir til data (punching), noe som førte til at  
det ble sen fakturering.   
 
 

4.1.2.1 Utviklingsmetode  
Det å utvikle systemer for håndverkere kan være vanskelig. De er mange forskjellige aktører 
med forskjellige behov. Mobilitetsmønstre og arbeidsformen, dvs. oppgavetyper, 
arbeidsprosesser og organisasjonsformer, vil være styrende for hvordan de vil bruke 
teknologien. Forskjellige grupper vil også utvikle forskjellige mønstre for bruk av mobil 
kommunikasjon. Ulike arbeidsmåter og mobilitetsmønstre vil tilsi differensiert bruk av mobile 
kommunikasjonsløsninger (Julsrud, Mjøvik, Yttri, Nielsen, 2000). Ny teknologi kan ofte være 
vanskelig å innføre, spesielt hos håndverkere som kanskje ikke sitter inne med nok kunnskap.  
Kompleksiteten med mange aktører med forskjellige interesser kan løses ved 
brukermedvirkning.  Med brukermedvirkning kan man få tak i konteksten, informasjon om 
menneskene eller objektene som kan brukes til å påvirke hvordan systemet opptrer (G. Abowd 
1998). Nomade benyttet seg av brukermedvirkning for å kunne få tak i den fysiske 
virkeligheten, hvilke data brukerne fokuserte på, og hva de hadde til hensikt (G. Abowd 1998) 
Når man benytter brukermedvirkning oppnår man gjensidig læring. Utviklerne lærer av 
brukerne, og brukerne lærer systemet og deres funksjonalitet 
 

”når du lager systemer som har en relasjon til brukere …og det har jo de fleste systemer 
så skal du ikke sitte lenge bak skrivebordet før du bommer ..det er viktig at du har tett 
kommunikasjon…og veldig mange av de løsningene jeg har sett …tynne klienter, 
Explorer basert…der har de typisk ikke gjort hjemeleksa si altså…for det er drevet av 
teknologimuligheter og kanskje innestyrkens ønske om hvordan dette skal gjøres”  
      Administrerende direktør i Nomade 
 

Nomade arrangerte pizza og øl for folk som ville komme og fortelle hva som var viktig. De 
mener selv at man maks kan få 20-30% av kravene ut av en bruker, siden de ikke helt skjønner 
sitt beste, resten er opp til utviklerne som må være brobygger mellom brukerne og systemet. 
Nomade benyttet både intervjuing og observasjon. 
 

”Jeg har typisk vært på over 100 kundebesøk i løpet av halvannet år…så jeg har snakka 
med mange som har vært møkkete og har hatt mye større never enn meg og de forklarer 
ting som gjør at det er helt opplagt at du må tenke ikke bare it-teknologi og hva som er 
fancy , Java og bla bal bla og ikke sant …” (Admin. Nomade) 

 
Utviklingen av ”Datafangeren” kan gå inn under deler av de tre tradisjonene når det gjelder den 
skandinaviske forskning: 

• Den system-tekniske skole 
• Den sosio-tekniske skole 
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• Den kritiske skole 
 
”Datafangeren” tilhører den sosio-tekniske skolen, siden den ser på organisasjonen som to 
sammenvevde systemer: Det sosiale og det tekniske. Man fokuserer på å analysere 
menneskelige relasjoner og handlingsmønstre, og man ser på arbeiderne som subjekter. 
Ledelsen og ansatte har egentlig samme mål. For at designere ikke skal vektlegge det tekniske 
for mye, bruker man brukermedvirkning (paricipatory design). Brukerne må være med i 
utformingen av programmene. Dette kan skape en bedre holdning til systemene hos brukerne. 
”Datafangeren” kommer også litt under den system-tekniske skolen, hvor de bruker IT for å 
kunne spare arbeid, tid og materialer (økonomisk tenkning). (Bansler J, Bratteig T 2003) 
 
Nomade benyttet en evolusjonær modell. Evolusjonær modell støtter sosiale strukturer. 
Nomade har under hele prosessen latt brukerne få kommet med innspill.  For videreutvikling av 
systemet har de opprettet et brukerforum, hvor brukerne hele tiden kan komme med innspill.  
Fordelene ved denne modellen er at siden brukerne hele tiden er en aktiv part, er det stor 
sannsynlighet for at man ender opp med det systemet brukerne virkelig vil ha, ulempene kan 
være at med så mye involvering av brukerne kan det ta lang tid. 
 
 

4.2 ”Datafangeren” 

4.2.1 Hva er ”Datafangeren? 
”Datafangeren” er et intelligent datafangstverktøy (”Registrere informasjon der den oppstår”), 
med vertikale løsninger i betydning ikke horisontal hvis man tenker Outlook, kalender, 
avtalebok, email osv. En løsning der pengene oppstår(verdikjede) og deres bruk fanger 
verdiskapning. Den skal fungere som  et kommunikasjonssystem mellom håndverkere ute i 
felten og den sentrale administrasjon- og økonomienheten i bedriften.  Håndverkerne blir 
utstyrt med PDA-er med ”Datafangeren” installert.Ved hjep av ”Datafangeren” mottar de sine 
oppdrag for så og registrer time- og materialforbruk så fort oppdraget er fullført. På kort tid 
overføres så oppdatert og komplett informasjon til kontoret, uten behov for manuell registrering 
i tillegg. Oversikten blir bedre, og fagkturering kan skje umiddlebart, samt at beregning av lønn 
går enklere.�
 
�

4.2.2 Hvem er ”Datafangeren” for? 
”Datafangeren” er utviklet for håndverks bedrifter med medarbeidere som er mye ute i felten. 
De har oppgaver som installering, kontroll, vedlikehold av utstyr.  

”Gode fagfolk er ofte dårlige administratorer”  
           (NOMADE2007) 
 
 

4.2.3 Hvorfor bruke ”Datafangeren”? 
”Datafangeren” er enkel i bruk og skal være med å øke effektiviteten, redusere kostnader og feil 
og redusere liggetiden på utgående fakturaer. Målet er at arbeiderne skal bruke mest mulig av 
tiden sin ute på oppdrag, men samtidig forbedre kommunikasjonen med hovedkontoret. Dette 
løses ved at håndverkeren i mindre grad er nødt til å oppsøke kontoret for å motta oppdrag og 
levere timelister. Samtidig er håndverkeren alltid tilgjengelig for å motta nye oppdrag, sende 
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meldinger, oppdatere materiallageret osv. ”Datafangeren” skal være med på å lette rutinene. 
Håndverkere har mange grossister bak seg, og ved hjelp av ”Datafangeren” kan de bli kvitt en 
del av papirarbeidet, i hvert fall effektivisere dette.   
 
 

4.2.4 Hvordan virker ”Datafangeren” 
”Datafangeren” fungerer som et mobilt kommunikasjons/logistikk verktøy som bygger bro 
mellom tunge kontorbaserte system og brukeren ute i felten. Meningen er at man skal registrere 
informasjonen der den oppstår.  
 

Kontor-
system

MS SQL
Database

Synk-
server

Datafanger
Administrator

XML

Systemskisse

Datafanger
klientmaskin

(W)LAN
GPRS/
GSM

Administrasjon
av grunndata

PDA/PocketPCØkonomi
Support
Salg

 
Figur 4-1 System skisse for "Datafangeren" 

 
På kontoret har de installert et administratorprogram på PC-en.  Programmet styrer dataflyten 
mellom PDA og bedriftens økonomisystem(� Figur 4-1 System skisse for "Datafangeren").  
”Datafanger” administrator gjør det også mulig for bedriften å skreddersy grunndataene som 
skal ligge på de ulike PDA-ene. ”Datafangeren” på PDA-ene kommunisere med kontoret 
(administratorprogrammet) ved å synkronisere. For å synkronisere kan man benytte trådløst 
nettverk, GPRS, EDGE eller 3G, avhengig av hva slags PDA du bruker og hva denne støtter. 
�

”Datafangeren er enkel i bruk (figur 4-3) og innholder funksjonaliteten som støtter: 
 

• Økonomistyring 
o Linket til økonomisystemet i bedriften 
o Timelister kan føres umiddelbart  
o Rask fakturering (1-2 dager) 

• Logistikk 
o Materiallister/forbruk 
o Oversikt over material 

• Kommunikasjon 
o Meldingstjeneste (SMS/Online GPRS) 

 
”Datafangeren” støtter arbeid som å motta en arbeidsordre fra kontoret når du er ute på jobb. 
Da kan man til enhver tid finne oversikt over sin ordre. På ordrene registrerer man hva man har 
gjort, hva man har brukt av materiell, timer og andre dokumenter knyttet til ordren, inkludert 
bilder, sjekklister, samsvarserklæring og meldinger til kontoret. Når man har registrert all den 
dataen som trengs på ordren, kan man sende disse tilbake til kontoret, slik at lønnsberegning og 
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fakturering kan gjøres umiddelbart. Dette gjøres ved å synkronisere, da kommuniserer du med 
kontoret. Du sender alt som er registrert inn, og mottar nye ordre og registreringer fra kontoret.  

”Datafangeren” kan også fungere som et timearkiv, så du enklere kan kontrollere for eksempel 
siste lønnsslipp. Man skal ikke registrere timene sine her, kun inspisere det man allerede har 
gjort. Du finner svaret her på hva du har gjort de forskjellige dagene. �

Man kan også bruke ”Datafangeren” til å sjekke lagerbeholdning og bestille materiell direkte 
fra grossist. Billageret kan man også styre med ”Datafangeren”. Systemet innholder et GPS-
kart som man kan bruker for å navigere seg frem til kunden. 
 
Ved hjelp av innstillinger og backup kan man stille inn en del som påvirker den håndholdte 
”Datafangeren”. Sikkerhetskopiering, ordre- og tidsregistrering, samt alt som har med grunnata 
å gjøre. I tillegg kan man se de rettigheter som er satt opp for deg på din håndholdte maskin. 
Uavhengig av ordre kan saksbehandler inne på kontoret benytte ”Datafangeren” til å sende ut 
dokumenter som du trenger, det være seg teknisk dokumentasjon, møteinnkallinger, lønnsslipp, 
diett-satser osv. 

”Datafangeren” har integrerte ordbøker som gjør det enklere å registrere. Disse kan du benytte 
når de skriver timer eller skal skrive tekst i forbindelse med utfylling av sjekklister. Bedriften 
definerer selv hva slags sjekklister som skal legges inn i ”Datafangeren”. Når alle punktene i 
sjekkliste er fylt ut, får du spørsmål om å signere. Dette gjør du med pennen direkte på 
skjermen. Kunden kan også signere. Da låses det for ytterligere registreringer på ordren. 

� �

Figur 4-2 Slik virker "Datafangeren" i enklest form(NOMADE2007) 
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5 Empirisk undersøkelse, Nomademiljøet ”Håndverkere” 
I dette kapittelet vil jeg presentere arbeidsmiljøene og mine empiriske undersøkelser i 
nomadiske arbeidsmiljø. De empiriske funnene er strukturert i henhold til min problemstilling 
og kontekstene jeg har observert dem, på kontoret og ute på oppdrag. Først presenterer jeg en 
mer generell observasjon som beskriver arbeidsflyten for hele bedriften. Deretter presenterer 
jeg mer generelle observasjoner som gjelder for hver av informantene jeg snakket med. 
Observasjonene er hovedsaklig basert på de kontekstuelle undersøkelsene og kvalitative 
intervjuene beskrevet i metodekapittelet. 
 
 

5.1 Om håndverksmiljøet 
Håndverkere driver med produksjonsarbeid som gjøres med hendene og som forutsetter 
opplæring og øvelse. De fleste yrkene i gruppen er lagt inn under lov om fagopplæring og 
krever utdanning på videregående skole nivå. Håndverkerne har fagbrev, som kan være erstattet 
av lang erfaring innen yrket eller opplæring innen bransjen/bedriften. 
 
I statistikk om sysselsetting i Norge i Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå, er 
håndverkere en egen yrkesgruppe. I gruppen finner vi flere undergrupper, f.eks tømrer, 
elektrikere, sveisere, mekanikere, rørleggere, malere, osv. I Norge er ca. 11 % av arbeidstokken 
håndverkere, og hovedandelen av disse arbeider i private virksomheter (203’ av 250’). Det er et 
betydelig høyere antall menn (230 000, 92 %) enn kvinner (20 000, 8 %) som er håndverkere 
(NOMADE2007). 
 
Jeg fokuserer på en gruppe håndverkere bestående av én rørlegger og to elektrikere. 
Håndverkere er dog preget av ulikt fokus – og jeg har valgt å beskrive arbeidsoppgaven ut fra 
viktige kjennetegn, se tabell avsnitt 5.2. Tømrergruppen er den største undergruppen, mens 
elektriker, bilmekaniker, rørleggere og bilmekanikere er andre store håndverkergrupper. 

5.2 Om informantene 
Informantene i håndverkergruppen er hentet fra to store yrker i gruppen, det vil si rørlegger og 
elektriker. Som oversiktstabellen nedenfor viser har informantene ulike arbeidsoppgaver til 
tross for at deres yrker er de samme. 
�

�

Initialer Yrke Kjennetegn på arbeid Kategorisering Beskrives 
som case 

TAN Rørlegger Eier av RørProd Kontor/administrasjon 
og praktisk arbeid 

A Administrator Økonomiansvarlig/Eier 
i RørProd 

Kontor/administrasjon 

S Rørlegger Utfører oppdrag for 
RørProd 

Praktisk arbeid 

 

TR Elektriker Daglig leder for ElProd 
A 

Kontor/administrasjon 

B Elektriker  Montør Praktisk 
SG Elektriker, 

læring 
Montør Praktisk 

 

TS Elektriker Dagligleder ElProd B Kontor/administrasjon  
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Tabell 5-1 Forklaring av informantene 

5.3 RørProd 
RørProd er et mellomstort rørleggerfirma som holder til i en mellom stor by. Firmaet ble 
grunnlagt i 1961 som en liten familiebedrift. Hovedvirksomheten er å tilby rørleggertjenester, 
som vedlikehold og installasjon. Bedriften utfører oppdrag for privatpersoner og bedrifter.  
 
Administrasjonen består av eierne, økonomiansvarlig og butikkansatte. Av de 10 rørleggerne er 
det 3 av rørleggerne som har status som formenn, det er disse som har ansvar for oppdrag. Her 
snakket vi med som vist i tabell over, to fra administrasjonen og en rørlegger. Vi gjennomførte 
også et lite lunsjmøte med flere rørlegger for å få et helhetlig inntrykk av deres oppfatninger. 
 
 

5.3.1 Generell arbeidsprosess i firma 
Oppdrag mottas via telefon og registreres på en ordreseddel (Figur 5-1) og i administrator 
programmet (Figur 5-2). Dette gjøres av en formann enten kvelden i forveien eller når de 
kommer om morgenen.  
 
 

                                                                                
Figur 5-1 Ordreseddel                                                             Figur 5-2 PC med økonomi-                 

                                                                                                                    programmet 

Det er først når rørleggerne kommer på jobb at de får vite sine oppdrag. De må alltid innom 
kontoret for å få et oppdrag. Dette fordi noen ganger, når de kommer til en kunde, er det ofte 
mer som skal gjøres, og det kan ta resten av dagen. Da kan noen andre ta oppdraget, slik at alle 
oppdrag som skulle utføres for en dag blir gjennomført. Hvis man ikke rekker en jobb, ringer 
man kontoret og noen andre tar oppdraget. På kontoret ligger det en ordrelapp under deres 
navn. Rørleggerne mottar ordreseddel og får tilgang på oppdraget i ”Datafangeren” ved hjelp av 
ordrenummer. Her finner han ut hva han skal gjøre hos kunden og ut fra dette vet han hva slags 
deler som trengs. På noen oppdrag står det også på ordreseddelen hva de trenger. Ofte ringer de 
kunden for å høre om de er hjemme og for å avtale tiden de kommer. Deler som forventes å bli 
brukt hentes ut fra lageret og registreres for et oppdrag ved hjelp av en strekkodeleser (5-4).  
 
”Strekkode er et ”must”, når de skriver ned hva de har brukt sitter de ofte på doen og skriver 
og de glemmer å registrere doen” 
       TAN 
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Figur 5-3 Ordretavlen                                                            Figur 5-4 Ordretavlen nærmere 

 

Rørleggeren reiser så ut på oppdrag. Når de setter seg i bilen for å kjøre til oppdragene, nuller 
de ut kilometertelleren, fordi de må skrive antall kilometer på oppdragene. Når oppdraget er 
fullført hos kunden, har rørleggeren en sjekkliste i ”Datafangeren” over ting som skal ha vært 
gjort under oppdraget. En av tingene som står på denne listen er å registrere antall brukte timer 
og antall kjørte kilometer til og fra kunden. Det andre er å registrere at regler og lover har blitt 
fulgt. Tilbake på kontoret så registrerer de endringer i hvilke deler som er brukt, i forhold til det 
som ble registrert med strekkodeleseren før oppdraget. Dette gjøres ved å ta strekkoden og sette 
minus. På små jobber registrerer noen ganger rørleggeren ikke delene før de kommer tilbake på 
kontoret. Dette gjør de fordi det er lettere å registrere alt med én gang i stedet for å trekke ifra. 
Hvis dette blir gjort skriver kunden under på ordreseddelen istedenfor å skive under i 
”Datafangeren”.  Uansett skriver de en ordreseddel som innholder timer, dato navn, km og 
overtid. Alle rørleggerne skriver også en ukes rapport (Figur 5-6). Denne ukesrapporten 
inneholder ordrenummer og timer per jobb. Så går de opp for og få tildelt en ny jobb og 
fortsetter som de startet.                
 
 

                             
Figur 5-5  Håndholdt PC med strekk                                  Figur 5-6 Ukes sammendrag 

                 til bruk på lageret                                  

  
Ved arbeidsdagens slutt dokkes PDA-en på kontoret (figur 5-7) og ordreseddelen leveres til 
administrasjonen. Informasjonen som trengs til lønninger og fakturering blir importert fra 
”Datafangeren” og inn i økonomiprogrammet (Figur 5-8). Alt må være registrert før bruk. En 
av administratorene sammenligner det som er registrert i ”Datafangeren”, og det som står på 
ordreseddelen, og genererer en faktura. Administratoren leser så korrektur på fakturaen for å 
sjekke at listen over deler som ble brukt og at antall arbeidstimer stemmer.  
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Figur 5-7 Dokking stasjonen                                                         Figur 5-8 PC med økonomiprogrammet 

 
 Fakturaen overleveres så til en formann for å lese korrektur på fakturaen før den sendes til 
oppdragsgiveren / kunden..  
 
 

5.3.2 Mobilitet i arbeidet 
Når formennene har mottatt ordre, går de til printeren for å hente ordreseddelen. Etterpå går de 
til ordretavlen for å legge ordreseddel til en rørlegger. Rørleggerne må inn på kontoret om 
morgningen for å motta ett oppdrag.. De beveger seg ned på lageret for å hente deler som de tar 
med seg ut i bilen. Har de glemt eller tatt med seg for lite deler må de reise tilbake til 
kontorlokalene for å hente de. De kjører til og fra oppdrag i bil. Arbeidet hos kunden kan foregå 
i flere deler i huset samt at de må inn og ut av bilen for å hente verktøy.  
 
 

5.3.3 Bruk av teknologien  

5.3.3.1 Kommunikasjon i arbeid 
Rørleggerne kommuniserer lite med hverandre, de jobber stort sett individuelt. Ledelsen ønsker 
at all kommunikasjon skal gå gjennom kontoret. Arbeidsallokering skjer gjennom sentralen, det 
er ikke ”lov” å ta over arbeid for andre eller be andre om hjelp, hvis ikke sentralen vet om det. 
Sjefen bestemmer.  
 

”Rørleggerne har null egen styring alt må gå igjennom kontoret. Kontoret bestemmer 
alt hva de skal gjøre” 
     Ledereren hos RørProd 

 
Den kommunikasjon og koordinering som foregår skjer gjennom mobiltelefonen og et 
morgenmøte hver morgen. Telefonsamtaler, tekstmeldinger og digitale kameraer benyttes til 
ad-hoc kommunikasjon. Har man en jobb man ikke rekker så ringer man kontoret. 
 
 

5.3.3.2 Teknologi i utførelsen av arbeid 
Når det gjelder informasjonsflyten og dokumenthåndteringen i firmaet benytter de 
”Datafangeren”. Samtlige 10 rørleggere ved bedriften er utstyr med PDA-er med 
”Datafangeren” installert. To av de ansatte i administrasjonen fungerer som administratorer og 
har ”Nomade Datafanger Administrator” installert på sine PC-er. 
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”Datafangeren” brukes først og fremst som et logistikkverktøy. Skrive inn timelister, registrere 
hva slags varer som blir brukt, generere fakturaer.  All ”Datafangeren”s funksjonalitet er ikke 
tatt i bruk. Under er det en kort beskrivelse av bruken av ”Datafangeren” og de funksjonene 
bedriften benytter. 
 
 

5.3.3.3 Oppdrag  
Informasjonen (navn, adresse, telefonnummer etc. til kunden) rundt et oppdrag blir lagt inn i 
”Datafangerens” systemet med ”Datafanger Administrator”, samtidig eller umiddelbart etter at 
en ordre er mottatt på telefon. Det blir så generert et ordrenummer for oppdraget og en 
ordreseddel blir skrevet ut på printeren som står rett ved siden av PC-en. 
 
Når en eller flere rørleggere blir tildelt et nytt oppdrag, får han/de utlevert en ordreseddel for 
dette oppdraget. Ved å taste inn ordrenummeret i ”Datafangeren”-programmet på PDA-en får 
de opp informasjonen om dette oppdraget i ”Datafangeren”.  Dette ordrenummeret er det man 
kaller et kjent ordrenummer, siden det er registrert i økonomisystemet.  
 
De har 8 sjekkpunkter i ”Datafangeren” som rørleggerne sjekker når de er ferdige hos kunden, 
før de får underskrift på en touch skjerm: 

1. Opprydding 
2. Materialforbruk, timer, kjøring (km) 
3. Låste dører etter avsluttet arbeid 
4. Levert tilbake nøkler 
5. Etterglemt verktøy, materiale 
6. Er kunden blitt informert om evt. mangler ved det øvrige anlegg 

 
 

5.3.3.4 Lagerstyring  
Bedriften har et lager der (nesten) alle deler (rør, skruer, pakninger, etc.) som trengs for å utføre 
oppdragene finnes. Dette lageret er lagt inn i ”Datafanger” systemet. Lageret er også det eneste 
lageret i bedriftens ”Datafanger”-oppsett. Bilene blir ikke betraktet som egne lager (noe 
”Datafangeren” har muligheter for). Lageret er knyttet opp mot én av de to grossistene som 
bedriften bestiller deler fra, men ikke den andre.  
 

 
5.3.3.5 Ad hoc registreringer 
Som nevnt er kun én av grossistenes koblet til ”Datafangeren”. Hvis rørleggeren bruker deler 
fra denne grossisten kan det lett legges inn på et oppdrag på ”Datafangeren” ved navn eller 
artikkelnummer på delen. Hvis en del fra den andre grossisten, eller deler/materialet må kjøpes 
i en foretning (for eksempel en sekk sement) til et oppdrag, registreres dette ved en skriftlig 
beskrivelse av artikkelen. Hvis delen/materialet andre steder enn hos en av grossistene, må pris 
også oppgis.  
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5.3.3.6 Fakturering og lønn 
Ved fakturering benyttes det registrerte antallet deler som er brukt til å beregne faktura. Dette 
gjøres ved hjelp av administratorprogrammet. Noen oppdrag har en fast pris (for eksempel 
spyling med høytrykkspyler), andre oppdrag er avhengig av antallet timer arbeidet tar å utføre. 
Prisen for arbeidet regnes også ut ved hjelp av administratorprogrammet og legges til på 
fakturaen. Administratorprogrammet er koblet til Bankenes BetalingsSentral (BBS) slik at det 
registreres i systemet når et oppdrag er betalt. Dette gjøres ved hjelp av unike KID-nummer. 
Rørleggernes lønn beregnes ut fra antall timer som er lagt inn i ”Datafangeren” og antall 
kilometer man har kjørt (kilometergodtgjørelse). Dette skjer også ved hjelp av 
administratorprogrammet, og koblingen til BBS gjør at lønn kan overføres direkte til 
rørleggerne. 
 
 

5.3.3.7 Synkronisering 
Rørleggerne synkroniserer ”Datafangeren” ved å dokke PDA-en ved hjelp av en kabel hver dag 
etter jobb. Rørleggerne er innom kontoret og henter PDA-en på morgenen før de drar ut på 
oppdrag. Synkronisering via GSM- eller GPRS-nettet er ikke i bruk.  
 
 

5.3.4 Før ”Datafangeren” 
Oppdrag ble mottatt via telefon og registrert på en ordreseddel. Rørleggerne hadde med seg 
denne ut på oppdraget og noterte tids- og materialebruk. Ordreseddelen ble levert til 
administrasjonen når oppdraget var avsluttet, og brukt i utarbeidelse av fakturaer og lønn.  
 
De brukte også håndholdte terminaler før, en strekkodeleser som sto opp mot en datamaskin. 
Dette gjaldt varer de tok ut og inn og som var registrert. De skrev timene på ordreseddelen. 
Varene gikk rett på fakturaene. Før dette brukte de bare papir. Nå sjekker/kontrollerer de bare 
det som blir lagt inn. 
 
 

5.3.5 Sentrale arbeidsoppgaver for Informantene 

5.3.5.1.1 Sentrale arbeidsoppgaver for S 

5.3.5.1.1.1 Kjennetegn ved arbeidet 
S er 23 år gammel og har jobbet som rørlegger for bedriften i 2 år. Han har jobbet som 
rørlegger i 5 år, men de 3 første årene jobbet han som lærling, dermed slapp han en del ansvar 
og papirarbeid. Han jobbet de tre første årene i to andre rørleggerbedrifter.  
 
S kommer på jobb klokken 07.30 og jobber til klokken 16.30 avhengig av hvor mye det er å 
gjøre.  Han utfører oppdrag som rørlegger for bedriften. Han har normalt 3 oppdrag hver dag. 
Bedriftene han jobbet for før, arbeidet meste på store bygg, og lite i private boliger. Nå jobber 
han for det meste i private boliger.  
 
Når han kommer på jobb, mottar han en ordreseddel med et oppdrag. Her forklarer ofte TAN 
hva oppdraget innebærer. Han går ned på lageret for å hente ut delen han trenger til oppdraget. 
Han vet hva han skal ha med seg ut fra informasjonen TAN gir han om oppdragene og ut fra 
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egen kunnskap han har om hva som trengs for de forskjellige oppdragene. Man kan også finne 
litt informasjon om oppdraget på ordreseddelen. I bilen har også S en del verktøy og en kasse 
som inneholder ekstra deler, som han benytter ofte. 
 
Det første S gjør når han setter seg i bilen er å nulle ut kilometertelleren i bilen. Han trenger å 
skrive inn kilometer, slik at han kan fakturere kunden. Når han kommer ut til kunden, får han 
litt nærmere informasjon om oppdraget fra kunden. Etter endt oppdrag går han tilbake til bilen 
for å reise tilbake til kontoret. Det er ikke alltid han husker å få signatur av kunden før han 
reiser derfra, men de gangene får han det på ordreseddelen.  Er oppdraget for vanskelig 
kontakter han en av formennene for råd. 
 
Når S kommer tilbake på kontoret går han på lageret for å legge tilbake ubrukte deler. 
Registrerer så antall brukte timer og kilometer på oppdraget. Denne tiden inkluderer å hente ut 
og legge tilbake varer på lageret og tiden det tar og kjøre til og fra oppdragsted. Går så opp på 
kontoret for å hente et nytt oppdrag. 
 
 

5.3.5.1.1.2 Mobilitet i arbeidet 
Han kjører bil til arbeidet. Når han kommer på jobb går han og henter en ordreseddel med sitt 
navn på.  Går ned på lageret for å hente deler for så å kjøre bil ut til kunden. Ute hos kunden 
kan det være han må utføre arbeid i forskjellig deler av huset, eller at han må ned i kjelleren for 
å skru av vannet for å kunne gjennomføre oppdraget. Han må også til og fra bilen for å hente 
deler. Han kjører bil tilbake til kontoret og stopper innom lageret og går opp på kontoret for å 
hente en ny ordreseddel. 
 
 

5.3.5.1.1.3 Bruk av tekologien 

5.3.5.1.1.3.1  Kommunikasjon i arbeid 
Hvis S er usikker på adressen til kunden, eller bare for å sjekke at de er hjemme og vil fortelle 
de når han kommer, ringer han kunden før han drar, nummeret er på ordreseddelen. 
 
Hvis S trenger hjelp på et oppdrag eller han må gi beskjed om at han trenger flere deler kan det 
hende han ringer til kontoret. Han ringer aldri direkte til andre rørleggere for å be om noe. 
 
 

5.3.5.1.1.3.2  Teknologi i utførelse av arbeid 
S fører manuelt inn informasjon fra ordreseddelen inn i ”Datafangeren” på lomme PC-en, dette 
gjøres på kontoret før han reiser ut på oppdrag. Informasjonen han legger inn er: ordrenummer, 
navn, adresse, telefonnummer (til kunden) og navnet på saksbehandler. Saksbehandleren er den 
personen som mottok ordrebestillingen. S er rask og sikker i bruken av ”Datafangeren” 
 
Etter at ordren er registrert i ”Datafangeren” tar S med seg ”Datafangeren” ned på lageret. Der 
kobler S strekkodeleseren til lomme PC-en og skanner strekkodene for de delene han skal ha 
med seg på oppdraget. Det er ikke alltid S legger varene inn på ”Datafangeren” før oppdraget. 
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Når han er ute hos kunden lar han ”Datafangeren” og ordreseddelen ligge i bilen. Bruker ikke 
”Datafangeren” til signatur fra kunden ved endt oppdrag fordi dette fører til at timer og deler 
ble låst i ”Datafangeren”. Dette er et problem for siden de legger tilbake deler når han kommer 
tilbake på kontoret. Derfor tok han bare signatur på ordreseddelen.  Når han kommer tilbake på 
kontoret tar han med seg ”Datafangeren” og ordreseddelen inn på lageret. Her pleier han å 
registrere retur av ubrukte deler i ”Datafangeren”, dvs. han bruker strekkoden på de ubenyttede 
delene og setter den til minus. I de oppdragene han benytter få deler, sletter han alle delene som 
er registrert på oppdraget, for så å bruke strekkodeleseren til å registrere de brukte delene på 
nytt. Dette gjør han for å spare tid 
Det er ikke alltid prisene i ”Datafangeren” er oppdaterte, men dette sjekker økonomiansvarlig 
før de fakturerer kunden. 
 
Etter lagerføring fyller S inn antall timer han hadde brukt på oppdraget og antall kilometer han 
kjører til og fra oppdragstedet inn i ”Datafangeren”. Antall kilometer blir også registrert på 
ordreseddelen. Sjekklisten går han igjennom på kontoret.  
 
Tilbake på kontoret og oppdraget ferdig så tar han frem sjekklisten på ”Datafangeren” og 
sjekker om han har gjort det han skal. Det er ikke alltid alle punktene kan brukes på alle 
oppdragene. 
 
S liker å benytte ”Datafangeren” for da slipper han å skrive ting for hånd. Han mener at han 
sparer en del tid ved å kunne skanne materiale og lignende inn. Mener også at det er veldig 
positiv at prisene er registrert i ”Datafangeren” 
 
Hver fredag legger han inn selv, eller fikk noen til å legge inn, alle ordrene sine på PC-en. Dette 
skjer ved at alle ordrenumrene for alle oppdragene han hadde hatt i løpet av uken ble registrert, 
tastet inn på hans navn i økonomisystemet på PC-en. Lomme PC-en hans dokkes så for at 
informasjonen om oppdragene skulle kunne hentes inn i økonomisystemet. Han vet ikke 
hvorfor han må skrive timene og kilometerne både i ”Datafangeren” og i ordreseddelen, gjør 
det fordi han får beskjed om det. Han tror at årsaken til at ukesammendraget ble brukt var for å 
se om de hadde fulle dager, dvs. 7.5 arbeidstimer. 
 
 

5.3.5.1.2 Sentrale arbeidsoppgaver for A 

5.3.5.1.2.1 Kjennetegn ved arbeidet 
A fungerer som administrator og har å ansvare for den økonomiske biten i bedriften. Hun  
fakturere, og skriver ut lønn til rørleggerne. 
 
 

5.3.5.1.2.2 Mobilitet i arbeidet 
A arbeider for det meste på kontoret foran PC-en. Den forflyttningen hun foretar i løpet av en 
dag er for å hente kaffe, spise lunsj, snakke med andre kollegaer eller hente noe ved printer.   
 
 

5.3.5.1.2.3 Bruk av tekologien  

5.3.5.1.2.3.1 Kommunikasjon i arbeid 
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For å kommunisere med rørleggere eller andre på kontoret er det telefonen hun benytter. 
Oppstår det noen uklarheter og trenger noen svar enten fra noen av rørleggerne eller andre på 
kontoret så stiller hun spørsmålene dirkekte ved å ringe de. Måten hun kommuniserer med 
”Datafangeren” på er gjennom økonomprogrammet. 
 
 

5.3.5.1.2.3.2 Teknologien i arbeid 
A bruker ”Datafangeren” til å hente ut informasjon om antall timer, kilometer og benyttede 
deler per oppdrag. Dette importerer hun inn i økonomisystemet. Alle PDA-ene skal være 
dokket på fredag, slik at A kan importere fra ”Datafanger”-serveren på mandag for å generere 
fakturaer. Hun bruker også denne informasjonen til å beregne lønn til rørleggerne. 
 
Før fakturering sjekker A etter konsistent mellom ukessammendrag, ordreseddel og skjermen. 
Dette for å sjekke at håndverkerne har lagt inn rett antall timer. Ledelsen kontrollerer hva 
håndverkerne har lagt inn av materiale også. Ledelsen benytter sin erfaring hvis de er usikre 
Alle prisene som er lagt inn manuelt, eller rørleggerne ikke vet prisene på, blir automatisk satt 
til 1 krone i ”Datafangeren”. Dette må A rette opp og godkjenne. Dette gjelder også for 
ordrenummer. A godkjenner alle jobbene, finner hun ikke ut av det selv ringer hun rørleggerne 
for å spørre.Det stemmer som regel med timeantallet, men de kan gjøre en del menneskelige 
feil som å legge timene på feil ordre. Derfor bruker de papir for å ha kontroll til å kjøre lønn og 
føre regnskap. 
 
 
 
 

5.3.5.1.2.4 Før datafangeren 
Før ”Datafangeren” fakturerte de oftere. Da ble det ført lister og de skrev opp materialforbruket 
også på ordreseddelen. De brukte mye lenger tid for de måtte punche inn alle tallene selv.   
 
 

5.3.5.2 TAN 

5.3.5.2.1.1 Kjennetegn ved arbeidet 
TAN er sønn av de som grunnla firmaet. Som eier, daglig leder og rørlegger har TAN flere 
roller i bedriften – som kan oppsummeres i følgende område: kontor og administrasjon, 
koordineringsarbeid, personalarbeid og praktisk arbeid. Som leder for bedriften har TAN 
ansvar for utsending av anbud og dokumentasjonsarbeid. Som daglig leder har TAN ansvar for 
både personalarbeid og koordineringsarbeid.  Som rørlegger tar TAN på som seg oppdrag ute 
hos kundene. 
 
Utenom alt det administrative arbeidet for bedriften fungerer TAN som en av formennene, det 
vil si at han tar i mot ordrer og fordelerer disse til rørleggerne. Når han leverer en ordreseddel 
til en rørlegger gir han litt informasjon om oppdraget og om kunden er hjemme eller ikke. Hvis 
noen av rørleggerne ber om hjelp på oppdrag eller for å gi beskjed om at de trenger flere deler, 
er TAN en av de som bestemmer om en rørlegger som er på kontoret eller en rørlegger som er i 
nærheten skal komme og hjelpe til eller komme med de delene som mangler. Han har også 
ansvar for lagerstyringen, og for alltid å ha nok rørleggere på jobb og at de utfører jobben sin 
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riktig. Ved siden av alt administrasjons- og koordineringsarbeidet tar også TAN oppdrag som 
rørlegger.  

5.3.5.2.1.2 Mobilitet i arbeidet 
TAN arbeider mest på kontorarbeidsplassen, men han beveger seg mellom flere enheter i 
kontorlokalet, lager, kontor og butikk. Han er også ute på oppdrag som rørlegger. Skal han på 
oppdrag, må han alltid innom lageret i kontorbygningen. Når han er på oppdrag bruker han mye 
tid på å kjøre mellom oppdrag og kontor. Han deltar også på møter med leverandører og av og 
til må han reise på messer. 
 
 

5.3.5.2.1.3 Bruk av tekologien  

5.3.5.2.1.3.1 Kommunikasjon i arbeid 
Telefonen blir brukt til å kommunisere med kundene. De ringer inn ordre til kontoret. 
For å kommunisere med rørleggerne, for evt. å gi beskjed når de er på oppdrag bruker han 
mobiltelefonen. Rørleggerne ringer også til han hvis det er noe de lurere på. 
 
 

5.3.5.2.1.3.2 Teknologien utførelsen av arbeid 
Som formann benytter han ”Datafangeren” til å registrere oppdrag med navn, adresse, 
telefonnummer etc. til kunden i økonomisystemet på PC-en. Det blir så generert et 
ordrenummer for oppdraget og en ordreseddel. Siden man ikke registrerer hvem som skal utføre 
oppdraget, må dette registreres i økonomisystemet, dette gjøres ved at rørleggerne dokker. 
Dette fører ofte til kø ved PC-en, siden alle rørleggerne er pliktige til å sørge for at alle 
oppdragene de har hatt i løpet av uka blir registrert i økonomisystemet. Skal han på oppdrag 
selv, må han følge rutinene til en rørlegger.. 
 
TAN er den ansvarlige for at de har tatt i bruk ”Datafangeren”, det er også hans ansvar at den 
brukes som den skal og at den innehar riktig informasjonen.. Selv har han ansvaret for å holde 
”Datafangeren” oppdatert med riktige priser. 
 
For å kunne sjekke at rørleggerne gjør det de skal ute hos kunden, har ”Datafangeren” 8 
sjekkpunkter som rørleggeren skal sjekke før de drar fra kunden. Denne sjekk listen er det TAN 
som setter opp. Noen ganger bytter TAN om på sjekklisten som rørleggerne fyller ut i 
”Datafangeren” etter endt oppdrag og setter inn andre punkter som for eksempel ”kjører rundt 
vinmonopolet”. Dette for å sjekke om rørleggerne er konsekvente når de fyller inn sjekkliste 
Dette gjør han enkelt i ”Datafanger”-serveren 
 
TAN mener hovedårsaken til at de benytter tre forskjellige systemer er at de ikke stoler fullt på 
”Datafangeren”. Det hendte at hele ordre forsvant. Informasjonen om denne ordren ville da 
være borte hvis det ikke var registrert på papir, siden rørleggerne ikke kunne huske detaljer fra 
alle de oppdragene de hadde vært på en hel uke. Ukesammendraget blir brukt for å ha oversikt 
over hvor mange timer rørleggerne jobber hver uke, dvs. for å se om de har fulle dager. TAN 
mener det er mange muligheter for rørleggerne å gjøre feil i ”Datafanger”-systemet og at det er 
nødvendig å bruke ordreseddelen og ukesammendraget for å prøve å fange opp disse feilene. 
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TAN gjorde det helt klart at dette var helt fabelaktige unge menn og at de var veldig fornøyde 
med dem. Men det er mye menneskelig svikt og det må man fange opp. Ellers er det altfor mye 
arbeid som må gjøres senere for å rydde opp.. Alle har fått beskjed flere ganger om å være mer 
presise men det hjelper ikke.  

5.3.5.2.1.4 Før ”Datafangeren” 
De skrev timene på ordreseddelen. Varene gikk rett på fakturaene. Før dette brukte de bare 
papir. Nå sjekker/kontrollerer de bare det som blir lagt inn. 
 
Før ”Datafangeren” registerte de antall brukte timer på ordreseddelen, delene som ble brukt 
registerte de rett på fakturaen. Svinnet var større før, for det var oftere da at rørleggerne glemte 
å registrere deler de brukte.  
 
 
 

5.4 ElProd A 
ElProd A  ble etablert i 1918, og har 65 montører. De har utviklet seg til å bli en ledende 
installasjonsbedrift i Buskerud. Som autorisert elektroentreprenør har de bred erfaring innen 
installasjon, drift og vedlikehold av alt fra større bygg til mindre serviceinstallasjoner. Deres 
virksomhetsområder inkluderer prosjektering, automasjon, termografering, internkontroll, el-
sjekk m.m. ElProd A innførte ”Datafangeren” i 1999.  
 

”Service avdelingen er i utgangspunktet bygget opp rundt våre mobile serviceenheter. 
Disse bilene betjenes av svært erfarne service-elektrikere og er utstyrt for å takle 
vanskelige og varierte oppgaver i forbindelse med installasjon, rehabilitering og 
ombygging av ulike typer anlegg: Varmeanlegg, lysanlegg, motorinstallasjoner, 
alarmsystemer, tele-data-installasjoner, etc. Vårt personell foretar også internkontroll 
og utferdiger tilstandsrapporter på e. anlegg.”  

TR 
 
 

5.4.1 Generell arbeidsprosess 
De aller fleste kundene til ElProd A er bedrifter i Drammen og omegn. ElProd A har også en 
del kunder i Buskerud for øvrig, Oslo, Østfold og Vestfold. Service avdelingen har 25 faste 
kunder. Automasjonsavdelingen har 40 faste kunder. 
 
Nye oppdrag mottas på telefon av sjefen for serviceavdelingen eller av en elektriker, hvis en 
elektriker mottar et oppdrag direkte fra en kunde må han ringe sjefen for at han skal registrere 
oppdraget. Sjefen for serviceavdelingen registrer det nye oppdraget og delegerer oppdraget til 
én eller flere elektrikere. Elektrikeren(e) mottar informasjon om oppdraget. Oppdragene tar alt 
fra noen timer til noen måneder å utføre. Noen oppdrag krever bare én montør, mens andre 
krever så mange som 15. Da jobber de sammen som et team over en lengre periode. 
Oppdragene er som regel for faste kunder som skoler og industribedrifter. Kundene har ofte 
brukt ELProd A før og har et ”personlig” forhold til montørene, de kontakter derfor ofte 
montørene selv når de har et nytt oppdrag. Nye oppdrag mottas som regel mange ganger om 
dagen. Elektrikerne er sjelden innom kontoret og drar rett til kunden når de skal på jobb.  
Trenger de deler reiser elektrikerne til grossisten for å hente de. 
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Timer og kilometer brukt på oppdraget blir registrert hver dag selv om oppdraget ikke er 
avsluttet. Dette gjelder både for utregning av lønn og faktura for kunden. Når et oppdrag er 
avsluttet må man sluttføre ordrene. Den skal da inneholde antall timer og kilometer brukt på 
oppdraget. Det må fylles ut en samsvarserklæring, dette er en sjekkliste der gjeldende lover og 
forskrifter er nevnt, montørene krysser av for de som er aktuelle for oppdraget. Sjekkliste over 
hva som har blitt gjort under oppdraget fylles ut. Så må montør signere. 
 
Fakturering kan gjøres direkte på bakgrunn av timer, kilometer og deler brukt på oppdraget.  
Lønn beregnes hver 14. dag på bakgrunn av antall timer som er registrert på hver montør. 
 
 
 
 

5.4.2 Mobilitet i arbeidet 
Elektrikerne er sjelden innom kontoret og drar rett til kunden når de starter arbeidsdagen. 
Jobber de på store byggeplasser kan det være store avstander mellom stedene i bygget de 
arbeider. De må også til bilen for å hente deler eller verktøy, Trenger de flere deler enn det som 
er i bilen reiser elektrikerne til grossisten for å hente de. 
 
 

5.4.3 Bruk av teknologien  

5.4.3.1.1 Kommunikasjon i arbeid 
I ElProd A forekommer begge former for kommunikasjon, horisontal og vertikal. Vertikal er 
beskrevet over i måten oppdrag blir tildelt montør av administrasjonen, mottas av montør og 
ferdigstilles av montør. Kommunikasjonen forgår også ansikt til ansikt og ved bruk av telefon. 
Alle montørene bruker mobiltelefon når det er behov for det. Horisontal kommunikasjon annen 
enn ansikt til ansikt forekommer(dvs. vha. mobilteknologi), men ikke i stor grad siden 
montørene ofte jobber flere sammen på et avgrenset område. ”Datafangeren” benyttes ikke til 
horisontal kommunikasjon. 
 
 

5.4.3.1.2 Teknologi i utførelse av arbeid 
ElProd A innførte ”Datafangeren” i 1999. Det var daglig leder, avdelingsleder og 
økonomiansvarlig som tok beslutningen. Montørene var med i diskusjonen. Det begynte med at 
1-2 personer testet ut ”Datafangeren”. I dag er alle montørene utstyrt med ”Datafangeren” på 
PDA-er, av merket iPaq.  De bruker forskjellig versjon av ”Datafangeren” i henhold til hva de 
gjør i bedriften. (De mest erfarne, servicemontørene, har det beste utstyret, og de bruker 
GPRS.) De fleste elektrikerne jobber for større bedrifter over lenger tid. For bedriften har det 
vært en prosess å gå over fra papir til ”Datafangeren” Spesielt har det vært vanskelig å få de 
eldste montørene til å ta i bruk ”Datafangeren” det har vært en tilvenning. Det har vært enklere 
for de unge å ta det i bruk, ledelsen tror dette har noe med holdninger for teknologien å gjøre.  
 
Datafangeren brukes i sammenheng med et økonomisystem, hvor ledelsen har installert 
administrator på sin PC. Telefonen blir brukt til å motta ordre, enten fra kunden selv eller fra en 
montør. Når ordrene er mottatt blir den registrert i økonomisystemet. 
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 Informasjonen blir så overført til ”Datafangerens-” administrasjonsprogram på PC-en. 
Elektrikerne mottar informasjonen om oppdraget neste gang de synkroniserer sin PDA. Hvis en 
elektriker har vært hos en grossist for å hente ekstra deler blir dette lagt inn manuelt i 
”Datafangeren”. Ved endt arbeidsdag hver dag registrer elektrikerne deler som blir brukt og 
timer de har jobbet inn i ”Datafangeren” selv om oppdraget ikke er fullført. Et 5-sifret 
ordrenummer blir generert av systemet, dette er unikt for hver ordre og brukes til å identifisere 
ordre i systemet. Ordren blir tildelt en (eller flere) montører i økonomisystemet ved at ansatt 
nummeret (unikt for alle ElProd A ansatte) blir skrevet inn. Ordren blir fullført og den ligger nå 
i systemet. Montørene mottar ordren når de synkroniserer PDA-en sin. Da blir alle oppdrag og 
tilhørende informasjon tildelt montøren automatisk lastet ned. 
 
Når montørene henter deler som trengs, blir disse registrert hos grossist på ordrenummeret til 
oppdraget. Grossisten sender ut en e-faktura som ElProd A mottar etter 1-2 dager. E-fakturaen 
blir oppdaterr og registrert på riktig ordre i  Er det et oppdrag som strekker seg over lang tid 
hentes deler ofte på tilsvarende måte gjentatte ganger. Brukes det deler som finnes i bilen 
registreres dette manuelt i ”Datafangeren”. Når oppdraget er ferdig må de sluttføre antall timer 
osv., de må fylle ut samsvarerklæring og  de må krysse av for de punktene som er aktuelle for 
oppdraget, og de på sjekke sjekklisten som går på hva som skal gjøres på oppdraget, til slutt 
signerer montøren med sitt navn på displayet. Neste gang de da synkroniserer overføres all 
ordreinformasjonen til ”Datafangerens-” system sentralt og den forsvinner da fra montørens 
PDA. Nå har økonomisystemet fått all informasjon om ordrene, dvs. hvis e-fakturaen har 
kommet, da skjer fakturering direkte på bakgrunn av timer og deler brukt på oppdraget. Dette 
blir gjort av økonomiavdelingen. Lønn blir beregnet hver 14. dag ut fra antall arbeidstimer 
registrert i hver enkelts montør ”Datafanger”/økonomisystemet. 
 
All informasjonen i ”Datafangeren” er "sikret" ved at det tas backup på et Flash-kort i PDA-en. 
 
 

5.4.3.1.2.1 Synkronisering 
ElProd A synkroniserer ved å bruke GPRS mot bedriftens LAN, dvs. at det gjøres ved at PDA-
en kobles til en mobiltelefon med Bluetooth.  
 
 

5.4.3.1.2.2 Lager og lagerstyring 
ElProd A kjøper deler/materiale fra flere grossister. Alle er registrerte i ”Datafangeren” på 
PDA-ene og i økonomisystemet. I ”Datafanger”-systemet har ElProd A to former for lager; et 
sentralt lager hos ElProd A med noen ”restdeler” og bilene til sjåførene. Hver bil er et eget 
lager i systemet. Sjåførene er selv ansvarlige for at det er nok deler i bilen, og at det stemmer 
med det som er registrert i systemet. Lagertellinger foretas jevnlig. Hvis lageret i bilen er under 
en viss minimumsgrense, gir ”Datafangeren” på montørenes PDA beskjed og programmet kan 
da foreslå hvilke deler som bør bestilles og delene kan bestilles direkte fra grossisten via GPRS. 
 
 

5.4.3.1.2.3 ”Datafangeren” som planlegger 
Oppdrag blir ofte mottatt flere dager før de skal påbegynnes. De blir tildelt til montøren(e) med 
én gang, slik at de overføres til PDA-en neste gang han dokker. Dette gir montøren muligheten 
til å planlegge.  
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5.4.4 Før ”Datafangeren” 
Før førte alle de 65 montørene timelister på papir. På disse skrev montørene antall timer jobbet, 
kilometer kjørt og tillegg som han/hun hadde krav på, for hver dag. Disse ble levert inn hver 14. 
dag, på en fredag. Lønningsavdelingen måtte da beregne lønn på bakgrunn av montørenes 
registreringer på timelistene. Tidligere ble det brukt en kladdebok til å notere deler som ble 
brukt på oppdrag 
 
 

5.4.5 Sentrale arbeidsoppgaver for Informantene 

5.4.5.1.1 Sentrale arbeidsoppgaver for B 

5.4.5.1.1.1 Kjennetegn ved arbeidet 
B er en mann i begynnelsen av 60-årene. Han arbeider som montør for ElProd A og det har han 
gjort i mange år. Bs hovedarbeidsoppgaver er å uføre oppdrag som elektriker innenfor 
installasjon, drift og vedlikehold fra større bygg til mindre serviceinstallasjoner. Han kan delta i 
prosjekter og arbeide sammen med flere eller han kan arbeide på oppdrag alene. Tiden han 
bruker på oppdragene varierer også.  De fleste kundene ringer som oftest direkte til han, så 
ringer han kontoret for å få ordren registrert. Det hender han får oppdrag fra kontoret også, men 
det er ikke så ofte. Jobber mer eller mindre som konsulent. Han må etter hver dag føre antall 
brukte timer og kilometer på oppdraget. Etter endt oppdrag må han dokumentere som forklart i 
seksjon 5.4.1. 
 
 

5.4.5.1.2 Mobilitet i arbeidet 
B arbeider bare ute på oppdrag. Han drar direkte ut til oppdragene om morgenen, det er veldig 
sjelden at han drar innom kontoret først. Oppdragene finner sted stort sett rundt omkring i 
Buskerud. Når han trenger deler reiser han selv til grossist for å hente de. Oppdragene kan 
foregå i hele Buskerud. Og størrelsen på arbeidsplassen kan variere. Arbeider han på store bygg 
må han i løpet av en arbeidsdag innom mange rom, etasjer osv. og avstandene kan være store. 
Det gjelder jo også hvis han jobber sammen med flere og trenger hjelp eller råd, så går han for å 
finne de. Verktøy og deler må han hente i bilen. 
 
 

5.4.5.1.2.1 Kommunikasjon i arbeidet 
Kommunikasjonen med kunden foregår via mobiltelefon. Kommunikasjonen med kontoret 
foregår både med mobiltelefon og ”Datafangeren”. Når det gjelder tildeling av oppdrag 
benytter de både mobiltelefon og ”Datafangeren”. B er utstyrt med en mobiltelefon med 
Blutooth og en PDA med ”Datafangeren” installert. Begge delene benyttes til å kommunisere 
med kontoret. Telefonen brukes til å ringe inn oppdrag, og ”Datafangeren” benyttes til å motta 
oppdrag og all informasjonen rundt oppdraget. Mobiltelefon benytter han også for å nå sine 
kollegaer hvis han skal rådføre seg eller trenger hjelp. Det er ikke så ofte han gjør, for de jobber 
som oftest flere sammen og kommunikasjonen kan foregå ansikt til ansikt, hvis det er noe han 
lurer på.  
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5.4.5.1.2.2 Teknologi i utførelse av arbeidet 
Han får oppdrag direkte fra kunden, de ringer opp selv. B ringer så opp til kontoret for å få dem 
til å lage et ordrenummer han kan bruke på saken. Så fyller han inn de opplysningene som 
trengtes i ”Datafangeren”. Noen ganger går det omvendt slik at kunden ringer til kontoret, så 
blir han ringt opp slik at han kan ta jobben. Han synker ved hjelp av GPRS, får dermed de nye 
dataene inn i ”Datafangeren”.  
 
Det er viktig at han ikke synkroniserer med én gang etter at en jobb er utført, for da fryses alle 
oppdragene som står i ”Datafangeren”, uansett om oppdraget er ferdig eller ikke. Det er ikke 
mulig å slette noe, han kan derimot legge til varer, eller sette et minus foran varer som er feil. 
Informasjonen som var der mens han synkroniserte er ikke mulig å slette. Han kan avslutte 
oppdragene etter det, og etter at han har avsluttet forsvinner ordren ut av ”Datafangeren”.  
 
Dette er grunnen til at han venter med å synke. Han venter gjerne 3-4 dager, han gjør dette fordi 
noen ganger er han ikke sikker på om det er riktig vare han har skrevet inn, han skriver ofte inn 
varen fra hukommelsen. Varene og timene blir vanligvis riktig i økonomisystemet. Men det er 
for sin egen del han venter med å synke. Slik at han kan være sikker på at varen han skriver opp 
er riktig i forhold til registeret.  
 
 

5.4.5.1.2.2.1 Hvordan brukes bilens lager i ”Datafangeren” 
Han tar ut ting han trenger fra bilen, det er en del ting han har i bilen som han trenger hele 
tiden. Det er vanskelig å holde ”Datafangeren” oppdatert i forhold til bilen i og med at ofte så 
forsvinner billageret ut av ”Datafangeren”-menyen, og da blir det registrert at han har tatt ut av 
grossistens lager. Dette skaper ikke problemer med hensyn til grossisten, men lageret i bilen 
blir uoversiktlig og beholdningen blir feil. Han må slå av PDA-en og så på igjen for å få 
menyen tilbake, dette fungerer ikke alltid. Og noen ganger, selv om han velger billageret, så ble 
det registrert på et annet lager. Man må i tillegg huske både grossist og 7-sifret E-nummer for å 
kunne sette opp ting fra billageret.  
 
B unngår mange av problemene fordi han bruker et eget Excel regneark i PDA-en hvor han har 
lagret de varene han bruker mest. Han klipper og limer derfra inn i ”Datafangeren”, slik blir det 
enklere. Han husker ”snarveiene" og dermed går det fortere enn å lete gjennom hele lageret i 
”Datafangeren”.   
 
 

5.4.5.1.2.2.2 Bruken av penn og papir 
B registrerer ting i ”Datafangeren” etter at han kommer hjem hver kveld. På jobben bruker han 
en ekstra liten notat bok, som han fører inn timer og varer på. Etter at han utført en jobb går han 
over det han har brukt og skriver det opp som en kladd først. B mener at de fleste gjør det sånn.  
 
Det har blitt mindre papir enn før, slik at ”Datafangeren” hjelper en del. Men det blir en del 
arbeid i fritiden, spesielt hvis man ikke er innstilt på å bruke litt tid på den og finne ut hvordan 
ting kan gjøres enkelt. Men han nevner at det meste av arbeidet foregår som før.  
 
 

5.4.5.1.2.2.3 Digital kamera bruk  
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Bruker digitalkamera innimellom, når det er snakk om internkontroll, hvor det er greit å vite 
hvordan ting så ut før en eventuell endring. Men det er egentlig ikke noe behov med 
digitalkamera i hverdagsarbeidet.  

5.4.5.1.2.2.4 Fordeler og ulemper 
 

"Skriften og dingsene blir mindre, jeg blir eldre, må ta på meg briller når jeg skal 
bruke ”Datafangeren”. Man må omgjøre en del ting hele tiden.  

 
Han har prøvd ut kart på PDA-en. Men det funker ikke bra, det går altfor tregt. Det blir i tillegg 
for lite, mener han. Mye raskere med kartbok, det tar liten tid å åpne. Telefonkatalog hadde 
vært en idé å ha i ”Datafangeren”. Bruker den noen ganger til å finne kunders adresse og sånt. 
Da hadde det gått fortere.  
 
Han registrerer i ”Datafangeren” hver dag, de som ikke gjør det får problemer. Datoen 
forandrer seg ettersom dagen forandrer seg, hvis man bruker lang tid på å registrere blir datoen 
endret automatisk, da må man være "obs" på å endre den tilbake slik at det blir riktig dato på 
faktura etc. Han mener de nye personene i bedriften har større problemer, de jobber kanskje litt 
annerledes.  
Det positive med ”Datafangeren” er at man kan lagre hva man har jobbet med den siste tiden. 
Han kan kontrollere ukevis tilbake. Han lagrer det som Excel-ark. Har en kopi hjemme, det var 
slik han gjorde det før, han samlet alt i en bok slik at han hadde oversikten.  
 
”Datafangeren” må behandles med forsiktighet, fordi den har lett for å gå i stykker. Andre 
problemer er batterikapasiteten. Lader man ikke opp i tide, kan informasjon forsvinne.Han tar 
ikke backup for det tar for lang tid når han skal starte og slå av maskinen, han lader den 1 gang 
i uken ca. men han hører ikke musikk på den, og dermed varer den litt lenger 
 
B er den personen i firmaet som har jobbet med ”Datafangeren” lengst og dermed er det han 
som har mest erfaring, så de andre i firma ringer til han for rådføring etc.  
 
 

5.4.5.1.3 Sentrale arbeidsoppgaver for TR 

5.4.5.1.3.1 Kjennetegn ved arbeidet 
TR er en mann i 30-årene. Han er avdelingsleder for Service og Automasjon i ElProd A. Han 
har jobbet hos ElProd A i over 4 år. TR sine arbeidsoppgaver kan oppsummeres i følgende 
områder: kontor og administrasjon, koordineringsarbeid, personalarbeid.  Som avdelingsleder 
har TR ansvar for administrativt og kontorbasert arbeid som personalarbeid og 
koordineringsarbeid. Han er også med på avgjørelse hva slags teknologi de skal benytte osv. 
TR administrerer og koordinerer oppdrag mellom kunde og montørene. Han mottar et oppdrag 
enten fra en montør eller en kunde direkte, samler sammen informasjonen om oppraget og 
registrerer dette, gir så informasjonen videre til den montøren som har fått oppdraget. Han skal 
ha oversikt over hvor montørene er og hvor lenge de skal være der. Slik at han alltid har folk til 
nye oppdrag, men det er også viktig at alle hans montører alltid har et oppdrag.  
 
 

5.4.5.1.4 Mobilitet i arbeidet 
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TR jobber på kontorer, hans kontor er i administrasjonsbygningen. Arbeidsoppgavene hans 
foregår hovedsakelig innen på kontoret. 
 
 

5.4.5.1.5 Bruk av teknologien 

5.4.5.1.5.1 Kommunikasjon i arbeidet 
TR kommuniserer med montørene ved bruk av mobiltelefon, telefon og ”Datafangeren”. 
Vertikal kommunikasjon foregår i måten oppdrag blir tildelt montør av TR som er beskrevet 
over. TR snakker også med montørene ansikt til ansikt eller på telefon når det er behov for det. 
 
 

5.4.5.1.5.2 Teknologi i utførelse av arbeidet 
TR bruker administratorprogrammet til ”Datafangeren” mye. Det blir bla. brukt til å holde 
oversikt over fordelingen av oppdrag, dvs. hvilke oppdrag som var fordelt til hvilke montører.  
Da TR gikk inn på kontoret sitt om morgenen var både administratorvinduet og 
økonomiprogram-vinduet åpne på PC-en hans; dette tilsier at han benytter det mye. 
 
Mens TR er på telefon med kunden eller montøren registrer han ordren i økonomisystemet. 
Hvis kunden tar direkte kontakt med montør må montøren ringer TR og fortelle at han har fått 
en ny ordre. Montøren må ringe TR fordi de ikke kan registrere ordren i systemet (sentralt) 
selv. De får ikke registrere ordren selv fordi TR ikke vil ”slippe folk inn i økonomisystemet”. 
Kunden blir registrert ved hjelp av et kundenummer. De fleste kundene er kjente/faste og har 
derfor et kundenummer. Hvis kundenummeret fylles inn oppdateres navn adresse etc. 
automatisk. Hvis ikke kundenummeret er kjent er kunden ny og TR må registrere navn, adresse 
etc. manuelt.   
 
Serviceavdelingen tar sjelden bilder når de er på oppdrag. Noe av grunnen er det at de jobber 
med strøm; "man kan ikke ta bilder av strøm". Unntaket er internkontrolloppdrag, da tar de ofte 
bilder av tilstanden før og etter at noe er sjekket/fikset. Disse bildene blir lagre digitalt av TR. 
De blir plassert i kataloger etter kundenavn.  
 
TR er den som har ansvaret for at montørene kan ”Datafangeren”. Har noen av montørene 
problemer kommer de til han for å få hjelp. De må oppsøke TR på kontoret, det hjelper ikke å 
ringe, fordi TR må se problemet for å forstå det. Ofte så er montørene så sent tilbake fra 
oppdrag at da har TR dratt hjem allerede, de må da skrive en lapp til sekretæren om hva 
problemet var og så oppsøke han dagen etter.  
 
 

5.4.5.1.5.2.1 Fordeler og ulemper 
Ifølge TR så er de nå "hele tiden à jour; alt notert hele tiden, montørene slipper å glemme og 
ElProd A slipper derfor tapte inntekter på deler som ikke blir registrert". TR sier også at dette 
ikke stemmer 100 %, det er ikke alle montørene som registrerer i ”Datafangeren” hver dag. 
Kulden er et problem, spesielt det at displayet ikke fungerer så bra når det er kaldt. TR er selv 
fornøyd med brukergrensesnittet i ”Datafangeren”, og opplever at montørene er det også.  
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TR mener det ville vært veldig kjekt hvis en betalingsterminal kunne kobles til PDA-ene slik at 
kunden kunne betale med kort med en gang oppdraget er avsluttet. Kvitteringen kunne da blitt 
skrevet ut direkte på en printer og/eller sendt som e-post.  
 
 

5.4.5.1.6 Sentrale arbeidsoppgaver for SC 

5.4.5.1.6.1 Kjennetegn ved arbeidet 
SC er 19 år gammel. Han begynte som lærling hos ElProd A for et år siden, rett etter 
videregående skole. SCs jobb går ut på at han er med ut på oppdrag sammen med montørene. 
De jobber gjerne på et bygg i 2-3 måneder. For tiden var det lite å gjøre (dvs. få oppdrag), 
derfor jobbet han i produksjonsavdelingen.  
 
 

5.4.5.1.7 Mobilitet i arbeidet 
SC jobber for det meste ute på oppdrag, da reiser han som oftest dirkekte ut til kunde. Han 
reiser til kontoret i hvert fall annenhver fredag for å synkronisere PDA-en, dette synes han er 
tungvint. 
 
 

5.4.5.1.8 Bruk av teknologien 

5.4.5.1.8.1 Kommunikasjon i arbeidet 
SC sin kommunikasjon forgår ansikt til ansikt ute på oppdrag, og siden han er lærling er han 
alltid sammen med noen på oppdragene. Han har også mobiltelefon som han benytter til å gi og 
motta informasjon med. Siden han ikke har noen mobiltelefon som er utstyrt med blutooth så 
benytter ikke han vertikal kommunikasjon som de andre montørene, han kan ikke synkronisere 
”datafangeren” andre steder enn på kontoret.  
 
 

5.4.5.1.8.2 Teknologi i utførelse av arbeidet 
SC har alltid PDA-en med seg i en bukselomme. Han bruker kun ”Datafangeren” til å registrere 
timene han jobber. Han har ikke ansvar for oppdrag og han har ikke en egen firmabil, han 
behøver derfor ikke registrere materialforbruk etc.  
 
SC får beskjed av andre montører eller TR når han skal være med på et nytt oppdrag. Han får 
da et ordrenummer som han registrerer i ”Datafangeren”. All registrering av timer etc. blir gjort 
på dette ordrenummeret (hvis de tilhører den ordren så klart). SC registrerer timer i 
”Datafangeren” hver dag når han er ferdig på jobb. Han skriver også inn hva han har gjort.  
Synkroniserer gjør han annenhver fredag. Han må gjøre dette for å få utbetalt lønn, siden lønna 
beregnes og utbetales annenhver uke. SC må dra til ElProd A sitt hovedkontor for å 
synkronisere pga. at han ikke har fått utdelt en mobiltelefon med GPRS funksjonalitet. Han 
dokker maskinen ved hjelp av en kabel som er koblet til ElProd A sitt LAN.  
 
SC registrere alltid timer i en kladdebok først, for så å føre det inn i ”Datafangeren” senere. 
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"Jeg har med meg en liten bok, det er den jeg egentlig skriver i” 
 
Ifølge SC så er det ”sånn alle gjør det”. Han bruker boken først og fremst som en sikkerhet, i 
tilfelle alt blir slettet fra ”Datafangeren”. Videre synes han batterikapasiteten er dårlig på PDA-
ene. Hvis batteriet går tomt forsvinner alt det han har registrert. For å hindre dette tar han 
backup på et Plash kort i PDA-en hver gang han skrur den av. Han har opplevd å gå tom for 
strøm flere ganger, og selv om han har tatt backup har han opplevd at registrert informasjon 
ikke er der når han skrur den på igjen. Hvis PDA-en går tom får strøm må noe av programvaren 
legges inn på nytt. SC gjør dette med 2 CD-er som han har fått utdelt med ”Datafangeren”. 
 
 

5.4.5.1.8.2.1 Problemer 
SC synes det er tungvint å måtte dra til kontoret annenhver fredag for å synkronisere. Han vet 
om tre til (en lærling og 2 montører) som også må gjøre det. Det er et problem spesielt hvis han 
er på oppdrag utenfor Drammen, f. eks i Oslo. Drar han ikke innom kontoret og synkroniserer 
så får han ikke lønn. Siden alle må synkronisere på fredager så skaper dette kø både ved 
dokking-kabelen for de som benytter den og på serverne for de som synkroniserer via GPRS 
må ofte vente litt før de får synkronisert. Ifølge SC så er det mange av montørene som ikke helt 
vet hvordan ”Datafangeren” fungerer, de har problemer innimellom. Videre har han opplevd at 
når han synkroniserer så forsvinner all informasjon om timer, sykemeldinger etc. fra de ordrene 
han fortsatt jobber med.  
 
Ifølge SC har ikke alle samme utstyr, han mener de får utdelt mobiltelefoner, oppdateringer av 
programvare etc. etter en rangstige, mesterne først, så vanlige montører og til sist lærlinger.  
 
 ”Service får alt med en gang, de er firmaets forbilde” 
 
 
 

5.5 ElProd B 
Informasjonen fra ElProd B kommer kun fra daglig leder. Beskrivelsen av arbeidsprosessen vil 
inneha hans måte og jobbe på og hans beskrivelse av hvordan hans elektrikere arbeider på. 
Dette for å få et inntrykk av arbeidsflyten i bedriften.  
 
 

5.5.1 Generell arbeidsprosess 

5.5.1.1 Bakgrunn 
TS er daglig leder for ElProd B som er et medium stor elektriker firma som holder til i Oslo. 
Bedriften ble grunnlagt i 1950. De har 15 elektrikere, med et spenn i alder fra 18 til 55 år, som 
arbeider på oppdrag for kunden. ElProd B innfører nå ”Datafangeren” i bedriften. I ElProd B 
består oppdragene av installasjon og vedlikehold av elektrisk systemer. Det som kjennetegner 
TS sitt arbeid er følgende områder: kontor og administrasjon, koordineringsarbeid, 
personalarbeid.  
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5.5.1.2 Sentrale oppgaver 
TS har ansvar for administrativt og kontorbasert arbeid som utsending av anbud, fakturering og 
dokumentasjonsarbeid. Som daglig leder har han også ansvar for både personalarbeid og 
koordineringsarbeid.   
 
TS mottar ordren, fyller ut nødvendig informasjon om kunden og oppdraget på en ordreseddel. 
Kundene er mest bedrifter, borettslag og institusjoner. Ikke noe særlig privatkunder. Største 
delen av kundemassen befinner seg i Oslo. Siden det er mest bedrifter er det ofte at de 
gjennomfører flere oppdrag for en kunde som f. eks et advokatfirma som kan ha 30 bygninger, 
men har kun ett kundenummer. Har de da flere oppdrag for dette ene firmaet så vil det ene 
kundenummeret ha mange ordrenummer.  
 
Når ordreseddelen er ferdig finner TS en elektriker som er ledig og som har den kompetansen 
som trengs for oppdraget. Det gis nye oppdrag både til de som er ute og jobber og til de som 
stikker innom kontoret. Er elektrikerne på oppdrag blir de ringt opp eller de får ordren når de er 
innom kontoret. Informasjonen elektrikerne trenger er ordrenummeret. Oppdragene varierer alt 
fra et pr timers arbeid til et år og krever alt fra en til mange elektrikere. Antall oppdrag varierer 
fra uke til uke. ElProd B har ikke sitt eget lager, så de delene elektrikerne trenger henter de hos 
en grossist.  På ordreseddelen fører elektrikerne opp timene og materiale brukt på oppdraget, i 
tillegg må elektrikerne føre sin egen timeliste som de må levere på kontoret, dette gjøres hver 
mandag. Siden alle elektrikerne da er på kontoret har de ofte et møte samme dag.  
 
 

5.5.2 Mobilitet i arbeidet 
TS arbeider på kontorplassen normalt. Noen ganger er han på møter med kunden. Alle møtene 
med elektrikerne foregår på kontoret.  
 
Det kan variere mye i tid når elektrikerne er innom kontoret, dette fordi  de jobber på kan 
variere mye i tid. De må ikke stikke innom kontoret hver dag. Har man et oppdrag som har lang 
varighet, reiser man direkte dit om morgenen og rett hjem etterpå.. Men de må innom kontoret 
hver mandag for å levere timelister og materialliste.  Noen dager trenger de å reise til grossisten 
for å hente materiale til oppdraget. 
 
 

5.5.3 Bruk av teknologien  

5.5.3.1.1 Kommunikasjon 
Til kommunikasjon i dag blir det benyttet mobiltelefon, både mellom elektrikerne og 
administrasjonen. Det foregår en del kommunikasjon elektrikerne imellom. Noe av 
kommunikasjonen foregår også ansikt til ansikt når de befinner seg på kontoret. Hver mandag 
har de et møte på kontoret. Hver elektriker har en posthylle på kontoret hvor alle interne 
beskjeder blir lagt. De har også en oppslagstavle hvor felles informasjon blir hengt opp. Det er 
hver enkelt elektriker sin oppgave å få med seg det som står her. 
 
 

5.5.3.1.2 Teknologi i utførelse av arbeidet i dag 



 71 

Dataen er det eneste redskapet utenom mobiltelefon de benytter i dag. Denne benyttes til å 
skrive ut ordreseddel og til å skrive ut en sluttkontroll-liste som inneholder timer og vareuttak. 
Sluttkontroll-listen blir gitt på papir.  
 
 

5.5.3.1.3 Teknologi utførelse av arbeid med ”Datafangeren” 
TS har fulgt med i utviklingen av ”Datafangeren” helt fra begynnelsen, men ville ikke være en 
av de første som tok det i bruk. Tidligere har de vært tidlig ute på datafronten, det viste seg å bli 
dyrt, for det kan inneholde en del feil. Derfor har de ventet en stund, men ”Datafangeren” har 
vært det eneste alternativet. ElProd B har kjøpt inn 13 lisenser. Det var TS som har bestemte at 
de skulle ta i bruk ”Datafangeren”. Ingen har sett det som et savn, men TS ser det som en 
mulighet for å rasjonalisere. Alle elektrikerne har fått et kurs i innføring av ”Datafangeren”, og 
TS mente det ikke var noe høy brukerterskel på ”Datafangeren”. 
 
Etter at ”Datafangeren” har blitt tatt i bruk skal de legge inn ordren direkte inn i 
”Datafangeren”, men de skal fremdeles ringe elektrikerne, slik at de selv kan legge inn 
ordrenummeret inn i ”Datafangeren”, gå til grossisten for å plukke varer for senere å kunne 
synkronisere.  ElProd B skal kjøre trådløs dokking. Dette skal skje 1 gang i uken. De som er ute 
og reiser skal kunne overføre data via mobiltelefon (over GPRS). 
 
ElProd B har to forskjellige grossister å forholde seg til, dette mener TS skal bli lettere med 
”Datafangeren”, de har tatt i bruk multidelen hvor de kan legge inn begge grossistene. TS 
mener at ”Datafangeren” skal hjelpe de med å få ned svinnet. Alle må med ”Datafangeren” 
registrere varer, noe som fort kunne bli glemt før. I dag bruker de mye tid på kontoret til å 
oppdatere og finne de rette prisene på materialene, med ”Datafangeren” blir dette oppdatert 
hele tiden, slik at de alltid bruker riktig priser på fakturaene. 
 
Med ”Datafangeren” skal hver elektriker få hver sin Outlook-konto. Så hver gang PDA-en blir 
dokket skal de kunne sende og motta mail, de skal også kunne motta interne beskjeder osv. . 
Dette skal også kunne gjøres via GPRS. På dette punktet skal ”Datafangereren” erstatte dagens 
posthylle og oppslag som blir hengt opp i bedriften. 
 
TS mener at med innføring av ”Datafangeren” blir håndverkeren tvunget inn i et nytt mønster. 
Alle må legge om rutinene, fordelen for håndverkeren vil være at de får strukturert arbeidet sitt 
med hensyn til brukte timer og varekjøp. Alle har ikke vært like flinke til å levere timelister, nå 
må de. Systemet kan ikke lures, når et oppdrag er ferdig må de fylle ut all nødvendig 
informasjon i ”Datafangeren”. ”Datafangeren” skal hjelpe dem til å få bedre struktur med 
hensyn på sluttkontroll. Videre tror TS at elektrikerne vil kunne få et forhold til hva varene 
koster, noe de ikke har i dag. Han tror det vil være spennende for dem å ta i bruk noe nytt. Han 
ser ingen økonomiske gevinst for håndverkerne. Men gulroten må være at de får mer struktur 
på sin egen hverdag, og at de slipper alt papirarbeidet. De to første ukene vil de nok garantere 
seg og bruke papir og ”Datafangeren” parallelt. 
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6 FUNN FRA CASESTUDIET 
I dette kapittelet skal jeg presentere noen av funnene fra de kvalitative studiene, tydeliggjort 
gjennom casestudiene i forrige kapittel. Funnene jeg legger vekt på her tar utgangspunktet i 
problemstillingen for oppgaven. 
 

6.1 Bakgrunn 
For å kunne se om det har foregått noen endringer på noen som helst måte i organisasjonen, har 
jeg valgt å se på arbeid, mobilitet og IKT-bruk. Derfor er det stort fokus på dette i mine 
casestudier. Jeg har valgt å adoptere arbeidsmodellen fra NOMADE2007 som viser hvordan 
bruken av mobil kommunikasjon i arbeidslivet langt på vei betinges av både arbeidsform og 
fysisk mobilitet. Modellen henter inspirasjon og støtte fra nyere teorier om IKT-bruk og 
organisasjonsendring. Bla ”situated change perspective”(Orlikowski 2002) Struktureringsteori 
(Giddens 1984, DeSanct & Pool 1994) Modellen fremhever hvordan det er de konkrete 
arbeidsprosessene som er styrende for de behov som håndverkerne har for bruk av mobil IKT. 
Til dette bør det imidlertid tilføyes at pilene i figuren ikke nødvendigvis angir noen 
enveisprosess ( Julsrud, Mjøvik, Yttri, Nielsen, 2002). 

 
Figur 6-1 Sammenheng mellom arbeidsoppgaver, mobilitet og bruk av mobil IKT 

 
Arbeidsmåten vil være styrende for IKT-bruk og mobilitetsmønstre. Arbeidsmåte inkluderer 
oppgavetyper og arbeidsprosesser. Arbeidsmåter påvirkes også av organisasjonsmessige 
strukturer og arbeidsplassutforming. Mobilitetsmønstre og arbeidsform styrer sammen bruken 
av mobile kommunikasjonsteknologier i det daglige arbeidet. Ulike arbeidsmåter vil tilsi ulike 
mobilitetsmønstre og differensiert bruk av mobile kommunikasjonsløsninger (NOMADE2007).  
Alle bedriftene jeg studerte hadde innført samme mobile teknologi. Fokuset var å se på hva 
dette gjorde med de forskjellige arbeidsmåtene og om det endret mobilitetsmønsteret på noen 
måte. I nomadisk arbeidsmiljø er kommunikasjon viktig. Informasjonen på et oppdrag er å 
avhengi av flere. Derfor var det viktig for meg å studere kommunikasjonsmønsteret i bedriften 
før og etter innføring av ny mobilteknologi. Se på behovet, og om de er med på å endre, styrke 
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eller svekke måten de kommunisere og samarbeide på. Bruken av mobil 
kommunikasjonsteknologi i arbeid vil også legge føringer på hvordan arbeidet faktisk blir 
utført. 

6.2 Betydning på arbeidsoppgavene 
Casestudiene viste at det ikke var prinsipielle skiller mellom arbeidsformen innenfor de tre 
arbeidsmiljøene jeg studerte. Både bevegelsesmønsteret og IKT-bruk kan forståes ved å se på 
kjerneoppgavene innenfor hvert miljø. 
 
Selv om jeg studerte to forskjellige håndverksmiljøer var det første jeg la merke til at selve 
arbeidsflyten var ganske lik hos alle tre. Alle hadde de et skille mellom ledelsen og 
håndverkerne når det gjaldt arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet. 
 
 

6.2.1 Ledelsen 
I alle tre bedriftene ble de administrative oppgavene som personalarbeid, fakturering, 
kundekontakt, lønnsberegninger og koordineringsarbeid av håndverkerne foretatt av 
avdelingslederen. Dette ble det ingen forandringer på etter at ”Datafangeren” ble innført. 
Oppgavene ”Datafangeren” støttet var oppgaver som koordinering av håndverkerne, 
lagerstyring, fakturering og lønnsberegninger. ElProd A var den eneste bedriften hvor kundene 
ringte direkte til montøren, men de måtte ta kontakte med kontoret for å få registrert ordren.            
påvirket på noen som helst måte med ”Datafangeren”. 
 
 

6.2.1.1 Personal arbeid, koordinering og kundekontakt 
Likhet for de alle var at det var mye kontroll fra ledelsen og lite delegering av beslutninger. Hos 
alle var det kontoret som mottok ordren for å fordelen de videre til rørleggerne. Beslutningene 
rundt hva og hvem som skulle ta oppdragene, var det avdelingslederne som tok på kontoret. 
 

”Rørleggerne har null egen styring alt må gå igjennom kontoret. Kontoret bestemmer 
alt hva de skal gjøre” 

       (Avdelingslederen for RørProd) 
 
Dette gjaldt også hvis de trengte hjelp, råd eller flere deler. Da skulle avdelingslederen finne ut 
om man skulle sende noen eller om rørleggeren skulle komme til kontoret selv. Dette gjaldt 
spesielt for de som jobbet alene, og som ikke kunne rådføre seg med noen i nærheten. 
 
I RørProd mottok de oppdragene fra kundene kontinuerlig i løpet av dagen på telefonen, 
akkurat som før. Det som var nytt var at de registrerte oppdragene i administratorprogrammer 
til ”Datafangeren”. Oppdragene blir levert rørleggerne med en ordreseddel fysisk når de er på 
kontoret. Oppdrag som skal utføres med én gang blir som regel gitt til rørleggere som er innom 
kontoret. Hvis disse rørleggerne egentlig skulle utføre andre oppdrag, må disse omfordeles. Det 
hender at noen oppdrag tar lenger tid enn planlagt, noe som fører til at oppdrag må omfordeles. 
Det å omfordelen oppdragene kan ta mye tid for administrasjonen.  
 
Mye av grunnen til at man ikke tok i bruk det fulle potensial til ”Datafangeren” var at 
håndverkerne ikke var flinke nok til å følge rutiner, de er ikke nøyaktige nok.  
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Hos ElProd A var det ikke alltid administrasjonen som mottak telefonen om oppdraget, men det 
var alltid de som registrerte det i administrator programmet til ”Datafangeren”. Før leverte de ut 
ordreseddel med oppdrag, nå var det mye enklere. Nå registrerte de ordren på den montøren 
som skulle ha oppdraget inn i ”Datafangeren”. Oppdraget ble da tildelt riktig montør neste gang 
han synkroniserte PDA-en. Administrasjonen hos RørProd A brukte administrator programmet 
mye til bla. å holde oversikt over fordelingen av oppdrag, dvs. hvilke oppdrag som var fordelt 
til hvilke montør, før hadde de mindre oversikt over dette.  
 
For ElProd A var det blitt enklere å se hvem av montørene som var leding når. De brukte 
”Datafangeren” også som planlegger. Oppdrag blir ofte mottatt flere dager før de skal 
påbegynnes. De blir tildelt til montøren(e) med én gang, slik at de overføres til PDA-en neste 
gang han dokker. Dette gir montøren muligheten til å planlegge.  
 
Hos ElProd B var det kontoret som mottok ordren på telefon og fant ut hvem som skulle ta 
jobben. Kontoret ringte da opp de utvalgte og ga de ordrenummer. Dette tok ”Datafangeren” 
over, men de ringer fremdeles slik at elektrikerne kan selv legge inn ordrenummeret i 
”Datafangeren”. 
 
 

6.2.1.2 Fakturering, lønnsbergning og lagerstyring 
Både lønns- og fakturerings arbeid ble mye lettere med ”Datafangeren”. De sparte masse tid for 
alle dataene kom inn i økonomisystemet, ved at håndverkerne dokket PDA-ene. De slapp å 
punche inn alle tallene selv. De hadde en innsparelse på tid og ved at pengene kom raskere inn 
ved at de kunne fakturere raskere. 
 
Etter innføringen av ”Datafangeren” hos RørProd måtte administrasjonen sjekke tre forskjellige 
systemer: ordreseddel, ukesammendrag og ”Datafangeren”, når de skulle beregne lønn og 
generere fakturaer. Årsaken var at avdelingslederen ikke stolte fullt på ”Datafangeren” og på at 
håndverkerne registrerte det de skulle. Det kunne hende at en hel ordre forsvant fra 
”Datafangeren”. Informasjonen om denne ordren ville da være borte hvis det ikke var blitt 
registrert på papir, siden rørleggerne ikke kunne huske detaljer fra alle oppdragene de hadde 
vært på en hel uke. Et annet problem var at mange av håndverkerne hadde dårlig håndskrift, 
noe som gjorde det vanskelig å tyde det som var registrert på ordreseddelen. De fleste 
rørleggerne fikk underskrift på papir og ikke i ”Datafangeren”, grunnen til dette var problemet 
med at materialforbruket låste seg på maskinen. Siden de la tilbake ubrukt materiale når de kom 
tilbake ble dette feil. Ukesammendraget ble brukt for å ha oversikt over hvor mange timer 
rørleggerne jobbet hver uke, dvs. for å se om de har fulle dager. Avdelingslederen mente at det 
var mange muligheter for rørleggerne å gjøre feil i ”Datafanger”-systemet, og at det var 
nødvendig å bruke ordreseddelen og ukesammendraget for å prøve å fange opp disse feilene. 
Pga. uoverensstemmelser og unøyaktighet i registreringene, var det nødvendig å lese korrektur 
på fakturaene også etter at den var generert. Selv om mye dobbeltsjekkes i ”Datafangeren”-
systemet, slipper man å kontrollere priser, delsummer og sluttsummer da disse beregnes 
automatisk 
 
 
Før ”Datafangeren” ble det i ElProd A brukt timelister og en kladdebok til å notere deler som 
ble brukt. På bakgrunn av montørenes registrerte timelister ble det beregnet lønn og på 
bakgrunn av kladdeboken ble det laget fakturaer. I dag leverer montørene informasjonen som 
tidligere var på timelistene, elektronisk via ”Datafangeren”. Papirversjonen av timelistene er 
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ikke i bruk lenger. Arbeidet for administrasjonen har blitt mye enklere siden alle tall ligger inne 
i systemet. Det er ingen ting som trengs å punches lenger. De begynte å bruke ”Datafangeren” 
for å spare tid og dermed kostnader. Ifølge ledelsen så er de nå "hele tiden à jour; alt blir notert 
hele tiden, montørene slipper å glemme og ElProd A slipper derfor å tape inntekter på deler 
som ikke blir registrert", men 100 % er det ikke for alle montørene er ikke like flinke til å 
registrere i ”Datafangeren” hver dag, men de har blitt mye bedre. 
 
ElProd B har fått bedre struktur med hensyn på sluttkontroll, timer og vareuttak etter de har tatt 
i bruk ”Datafangeren”. Før skrev de ut en sluttkontroll liste på papir via data, denne har blitt 
overført til ”Datafangeren”. Ledelsen hos ElProd B mener at alle elektrikerne blir tvunget inn i 
et nytt mønster, hvor alle må legge om rutinene sine. Før var ikke alle så flinke til å levere 
timelister, ”Datafangeren”-systemet kan de ikke lure. Er de ferdig med en jobb må den avsluttes 
i ”Datafangeren” ved å registrere nødvendig informasjon om oppdraget. 
. 
Generelt for alle tre bedriftene var at ”Datafangeren”-systemet bidro til økt kontroll over 
lagerbeholdningen og gjorde det mye enklere å generere fakturaer.  Alle mente de hadde 
redusert svinnet etter at de hadde tatt i bruk ”Datafangeren”. Med ”Datafangeren” måtte alle 
registrere varer, noe som før kunne bli glemt. ”Datafangeren” hjalp også til å ha riktige og 
oppdaterte priser. Før brukt de masser av tid på kontoret til å oppdatere og finne de rette prisen, 
mens med ”Datafangeren” ble prisene oppdatert hele tiden. 
 
 

6.2.2 Håndverkerne 
Arbeidsprosessen til de fleste håndverkerne så ganske lik ut enten om de var elektriker eller 
rørlegger. Forskjellen lå på størrelsen og varigheten på prosjektene og hvor mange de var på 
oppdragene. Noen jobbet i team, mens andre jobbet stort sett alene. 
 
Felles for dem alle var at arbeidsmønsteret var ganske likt i dag som før. De mottok oppdrag, 
fant ut hva slags deler de trengte for å dra ut på oppdrag og utføre det de skulle. Etter endt 
oppdrag måtte de føre opp alt de hadde brukt av tid, kilometer og materiale for å gi 
administrasjonen informasjonen de trengte til å generere fakturaer og beregne lønn. Dette 
gjorde de før og etter ”Datafangeren”. Forskjellen var bare måten de registrerte på og hvordan 
de ga fra seg informasjonen på.  
 
Den nye teknologien støttet nok mer opp om måten de arbeidet på enn å forandre den. De fleste 
brukte den mest som en støtte for hvordan de alltid hadde jobbet. og ikke som et ”registrere 
informasjonen når den oppstår”-verktøy. De brukte papir eller bøker som de hadde gjort 
tidligere for å være sikker på at all informasjon de trengte på oppdragen ble tatt vare på, 
forskjellen var at de registrerte samme data i ”Datafangeren”. Registreringen i ”Datafangeren” 
foregikk enten i bilen, på kontoret eller når de kom hjem om kvelden. Etter at de har utført en 
jobb gikk de over hva de hadde brukt og skrev dette opp i en ekstra notat bok, ordreseddelen 
eller papirlapp som en kladd, for å føre det inn i ”Datafangeren” senere. Grunnen til dette 
dobbeltarbeidet var at håndverkerne ikke stolte helt på ”Datafangeren”. 
 
Bakgrunnen for denne misstillitten til ”Datafangeren” var at håndverkerne hadde opplevd en 
del problemer med teknologien, noen rutiner var det ikke mulig og gjennomføre fordi 
”Datafangeren” ikke støttet dette (se avsnitt under, teknologien i bruk). En av håndverkerne 
synes det var enklere før de tok i bruk ”Datafangeren”, selv om det var mer papir som ble 
benyttet da. Papiret ble stiftet til ordreseddelen og levert samlet til administrasjonen. Med 



 76 

”Datafangeren” må de gjøre dobbeltarbeid, spesielt ved at timene må registreres tre ganger. Og 
hvorfor de måtte registrere alt tre ganger var det ingen av håndverkerne som visste. 
 
Selve arbeidsoppgavene var ikke forandret på noen måte hos håndverkerne. Håndverkernes 
arbeid bestod mest av praktisk arbeid som å utføre oppdrag ute hos kunder. De hadde også 
administrativt arbeid som å føre brukt materiale, timer og kilometer på oppdrag. Det var bare de 
administrative oppgavene som ble berørt ved innføringen av ”Datafangeren”, og for de fleste 
førte ”Datafangeren” til dobbeltarbeid. De som hadde tatt i bruk planleggeren i ”Datafangeren” 
synes det var flott å kunne planlegge dagene. Oppdragene ble som oftest mottatt flere dager før 
de skulle påbegynnes, og montørene mottok da oppdragene som sto på dem, neste gang de 
synkroniserte. De som ikke hadde tatt i bruk planleggeren, fikk ikke vite hva slag oppdrag de 
skulle ha før de kom på jobb samme dag. Den andre fordelen håndverkerne så var at de kunne 
lagre hva man hadde jobbet med den siste tiden, slik at de kunne kontrollere ukevis tilbake.  
 
Det var få av håndverkerne så noe gevinst ved å bruke ”Datafangeren”, mest en last i forhold til 
at de fikk en del dobbeltarbeid. Ingen så viktigheten i sitt arbeid ved å bruke ”Datafangeren” 
siden ingen arbeidsoppgaver ble enklere. 
 
 

6.3   Bruken av mobilteknologi 
Nedenfor vil jeg presentere mine funn når det gjaldt bruken av den nye teknologien. Dette for å 
se hva slag forskjeller det var i de forskjellige bedriften og for å se på hva dette gjorde med 
kommunikasjonen. Måten de kommuniserer på og måten de bruker teknologien påvirker 
arbeidsoppgavene og mobilitetsmønsteret i bedriftene.  Man ser i alle tre casene tydelig 
sammenheng mellom arbeidsprosessen, mobilitet og IKT-bruk. Formålet med ”Datafangeren” 
var at den skulle fungerer som et mobilt kommunikasjons/logistikk verktøy som skulle bygge 
bro mellom tunge kontorbaserte system og brukeren ute i felten. Meningen var at man skulle 
registrer informasjonen der den oppstod.  
 
 

6.3.1 Teknologien i bruk 
Når det gjaldt IKT-bruken i bedriftene var mobiltelefonen knyttet til nesten alle 
kjerneprosessene, bortsett fra selve de fysiske arbeidsoppgavene. Den var også knyttet til 
bruken av ”Datafangeren”. Alle håndverkerne var utstyrt med PDA-er med ”Datafangeren” 
implementert. Det viste seg å være bruken av teknologien som utgjorde den største forskjellen. 
 
Mobiltelefonen hadde en stor rolle i de bedriftene som hadde valgt å synkronisere trådløst. Da 
koblet de PDA-en til en mobiltelefon med bluetooth og synkroniserte ved å bruke GPRS mot 
bedriftens LAN. Noe gjorde dette så ofte som de trengte det, mens andre steder skulle dette kun 
foregå en gang i uken. 
 
Det var ikke alle som synkroniserte trådløs. De som ikke gjorde det dokket maskinen via en 
kabel på kontoret. Dette skulle da gjøres mellom hvert oppdrag, men ble gjort en gang i uken. 
Siden alle gjorde det samtidig førte det til store køer. De som synkroniserte trådløst gjorde dette 
mye oftere derfor var det enklere å kunne sende informasjon via ”Datafangeren”. 
 
Det var på måten de synkroniserte som var den største forskjellen i bruken. Ellers la de alle inn 
ordre i ”Datafangeren”. Håndverkerne mottok fra administrasjonen ordrenummer på telefon for 
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å taste dette inn i ”Datafangeren”. Alle førte opp brukte timer, materiale og kilometer. Bruken 
av lageret i ”Datafangeren” skilte seg ut. Forskjellen lå på hvilke lager som lå inne i 
”Datafangeren”. Noen hadde en grossist, andre to og noen hadde også billageret i 
”Datafangeren. Hvordan de registrerte materiale når de tok det ut var også forskjellig. ElPRod 
A førte bare billageret inn i ”Datafangeren”. Materialene fra grossisten ble ført rett inn i 
administratorprogrammet. Hos RørProd brukte de en strekkodeleser som var tilkoblet PDA-en, 
dette gjorde de når de hentet deler til oppdrag og når de la tilbake deler etter hvert oppdrag bare 
de satt minus foran. Hos Elprod B hadde de begge grossistene inne. 
 
Hos RørProd bruker de ”Datafangeren” som lagerstyring og til å føre antall timer til fakturering 
og lønn. Før ”Datafangeren” brukte RørProd en strekkodeleser til å registrere materialforbruk 
til hver ordre. Strekkodeleseren var koblet direkte til PC-en. Slik ”Datafangeren” benyttes i dag, 
så brukes den på samme måte som det strekkodeleseren ble benyttet tidligere. Hvis 
administrasjonen måtte gjøre endringer etter at de hadde sammenlignet registreringen ble dette 
gjort i administrasjonsprogrammet på PC.  
 
Hos ElProd A hadde de forskjellig versjoner av ”Datafangeren” i henhold til hva de gjorde i 
bedriften. De mest erfarende, servicemontørene, hadde det beste utstyret. Før ”Datafangeren” 
benyttet de seg av Excel-ark for å lagre informasjon om materialforbruket. Kladdet i en bok 
først og førte dette inn etter endt oppdrag. Alle de 65 montørene førte timelister på papir, dette 
gjøres i dag i ”Datafangeren”.  Hos ElProd A var det en prosess å gå over fra papir til 
”Datafangeren”. Spesielt vanskelig var det for de eldste montørene, de måtte ha en tilvenning. 
Det var enklere for de unge å ta det i bruk. Ledelsen mente dette kunne ha noe med holdningen 
for teknologi å gjøre. Man trengte tid på å bli kjent med den. En del av de som ikke var fornøyd 
med ”Datafangeren” mente den økte arbeidsmengden var en stor ulempe. De synes det var 
enklere før med PC og tastatur, de savnet å ha et tastatur på PDA-en. Siden det tok så lang tid å 
skrive, mente mange at det økte arbeidet hjemme. Noen mente at man måtte endre seg selv etter 
produktet, noe veldig få hadde gjort.  
 
ElProd B sin ledelse mente at ”Datafangeren” ikke ga noe økonomiske gevinst for 
håndverkerne. Men gulroten måtte være at de fikk en mer strukturert hverdag, og at de slapp alt 
papirarbeidet. Alle ble tvunget inn i et nytt arbeidsmønster. Alt det ElPRod førte i 
”Datafangeren” ble tidligere ført på papir. 
 
Hos RørPRod ble det ikke tatt noen backup, men i ElProd A og B ble informasjonen "sikret" 
ved at det ble tatt backup på et Flash-kort i PDA-en. 
 
Flere av rørleggerne påpekte at det ofte var tekniske problemer med ”Datafangeren”. 
Problemene som ble nevnt var, programmet låste seg, registrering av deler forsvant uten grunn, 
problemer med å åpne lokket på lomme PC-en. Kulde var også et problem, noen hadde til og 
med opplevd å miste en hel ordre, pga. dette la de derfor ofte igjen ”Datafangeren” på kontoret. 
En av rørleggerne fortalte: 
 
”……mange ganger så henger ”Datafangeren” hvis man skriver for mye, for eksempel i 
dagboken som er i ”Datafangeren”. Hvis man lagrer for mye så låser den også seg. Det skjer 
aldri på oppdrag fordi jeg tar den aldri med på oppdrag. Den ligger på kontoret eller i bilen. 
Lagringskapasiteten i ”Datafangeren” er for liten, de har to hovedleverandører av varer og det 
er ikke mulig å ha begges lager inne i maskinen. Han bruker ikke skanning funksjonen heller, 
skriver det heller inn for hånd, det går like fort synes han”.       
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Videre påpekte rørleggerne at det gikk langsomt å overføre informasjon fra ”Datafangeren” når 
de dokket PDA-en. En annen ting var at batterikapasiteten på PDA-ene var dårlig. Hvis 
batteriet gikk tomt forsvant alt man hadde registrert, selv om man hadde tatt backup var ikke all 
informasjon der når man skrudde den på igjen. Hvis PDA-en gikk tom så måtte man noen 
ganger legge inn programvaren på nytt.  
 
En annen grunn til at de førte på papir var at ”Datafangeren” ikke gjorde det mulig å 
gjennomføre de prosedyrene til hadde for oppdrag. Et eksempel var hos RørProd hvor 
prosedyren var at ved endt oppdrag skulle de bruke sjekklisten som en gjennomgang av 
oppdraget og som en avslutning skulle kunden skrive under i ”Datafangeren”. For RørProd var 
dette ikke mulig å gjennomføre fordi etter signatur fra kunden, ble materialforbruket låst i 
”Datafangeren”. Og de var avhengige av å kunne legge materialer tilbake når de kom på 
kontoret. Derfor fikk de i stedet underskrift på ordreseddelen.  
 
De fleste brukte ”Datafangeren” som en stasjonær maskin og ikke som et mobilt verktøy som 
skulle ”registrere informasjonen når det oppstår”. For de fleste skjedde innføringen enten på 
kontoret, hjemme eller i bilen.   
 
Instruksene fra ledelsen på hvordan de skulle bruke ”Datafangeren” var ganske klare. Men det 
var ikke så mange av håndverkerne som fulgte de. Noen av lederne la til og med inn en sjekk i 
”Datafangeren” for å se at instruksen ble fulgt. Alle brukte en eller annen form for papir som en 
støtte til ”Datafangeren”. I alle bedriftene var ”Datafangeren” med på å gjøre dokumenter og 
informasjon elektronisk. Alt som i dag ble ført på papir ble i dag ført i ”Datafangeren”, den var 
ingen erstatter for noen annen teknologi. Ingen hadde tatt i bruk ”Datafangerens” fulle 
potensial, derfor var kanskje ikke gevinsten så stor. Ledelsen hadde valgt de funksjonene de 
trodde ville være til størst hjelp for bedriften.  
 
 

6.3.2 Kommunikasjonen 
Hensikten med å innføre ”Datafangeren” var at de skulle forbedre kommunikasjons- 
informasjonsflyten mellom kontoret og de som var ute i felten. Noen oppnådde dette. 
 
Mobiltelefonen var hovedverktøyet for kommunikasjon i alle bedriftene. Måten bedriftene 
hadde tatt i bruk ”Datafangerne” på, gjorde utslag i kommunikasjonsmønsteret. Grunnen til at 
ikke alle funksjonene ble tatt i bruk hos alle, tror jeg handlet om tillitt. Tillitt til håndverkerne 
og tillitt til systemet. Hos RørProd ville de at all kommunikasjon skulle gå igjennom kontor, 
slik at de hadde full kontroll.  
 
Likt for alle var at ”Datafangeren” ble brukt som informasjon/logistikk-verktøy mellom 
håndverkerne, kontoret og lageret. Den ble ikke benyttet i noen grad til kommunikasjon 
håndverkerne i mellom. Hvilke retninger kommunikasjonen gikk, og hyppigheten i de 
forskjellige retningene varierte. ”Datafangeren” ble i alle bedriftene benyttet til vertikal 
kommunikasjon. . Dette ble benyttet til å tildele montørene oppdrag, motta av montørene og 
ferdigstilles av montørene. Måten de fikk informasjonen inn og ut av ”Datafangeren” foregikk 
litt forskjellig. I ElProd A og B synkroniserte de trådløst, så de fikk informasjon om oppdraget 
uansett hvor de var, mens for RørProd foregikk alt på kontoret, så de hadde fremdeles mye av 
ansikt-til-ansikt-kommunikasjon. RørProd hadde også lageret på kontoret hvor alt lå inne i 
”Datafangeren”, mens ElProd A og B dro direkte til grossisten. I ElProd A la de ikke materiale 
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inn med en gang de hentet det. Det ble bare registrert et ordnummer ute hos grossisten, så når 
fakturaen kom ble det lagt rett inn i økonomisystemet på den riktige ordren.  
 
Horisontal kommunikasjon foregikk hos alle kun ved bruk av mobiltelefon eller ansikt-til-
ansikt. Ingen benyttet ”Datafangeren” her. ”Datafangeren” hadde en funksjon som gjorde det 
mulig å se hva de andre hadde i bilen, slik at de kunne reise og hente deler hos dem hvis de 
hadde manko. Ingen benyttet denne funksjonen her eller andre typer horisontal kommunikasjon 
med ”Datafangeren”. Det var også en forskjell på hvem som hadde kontakt med hvem. Hos 
RørProd foregikk det lite kommunikasjon rørleggerne i mellom, de jobbet stort sett individuelt. 
Ledelsen ønsket at all kommunikasjon skulle gå gjennom kontoret. Kommunikasjonen og 
koordinering som foregikk skjedde via mobiltelefonen og et morgenmøte hver morgen. 
Telefonsamtaler, tekstmeldinger og digitale kameraer ble benyttet kun til ad-hoc 
kommunikasjon. Hadde man en jobb man ikke rakk så ringte man kontoret.  Hos ElProd A 
besto meste parten av den horisontal kommunikasjon ansikt -til-ansikt siden montørene ofte 
jobbet flere sammen på et avgrenset område, men den kunne også forekomme via mobiltelefon. 
 
Hos ElProd B benyttet de mobiltelefon til kommunikasjon, både mellom elektrikerne og 
administrasjonen. Det foregikk en del kommunikasjon elektrikerne imellom. Noe av 
kommunikasjonen foregikk også ansikt til ansikt når de befant seg på kontoret. Hver mandag 
hadde de et møte på kontoret, Alle elektrikerne i ElProd B hadde med ”Datafangeren” fått 
tilgang til hver sin Outlook-konto, så hver gang de synkroniserte PDA-en kunne de sende og 
motta e-post, de kunne også motta interne beskjeder. Dette ble gjort via GPRS og erstattet 
posthyllene og oppslagstavlen på kontoret. Elektrikerne hadde selv ansvar for å få disse 
beskjedene med seg, ved å benytte PDA-en var det enklere å få informasjonen med seg siden  
beskjedene kom automatisk når du synkroniserte. 
 
RørProd var vel de som hadde minst forandringer på kommunikasjonsmønsteret. Det som var 
blitt enklere var kommunikasjonene mellom håndverkerne og økonomisystemet. Siden de ikke 
synkroniserte trådløst foregikk det meste på kontoret og dermed ansikt-til-ansikt. For de andre 
så forgikk fremdeles det meste av kommunikasjonen i telefon eller som før ansikt-til-ansikt. 
Eneste forskjellen var at dokumenter og informasjon var blitt elektronisk og fløt raskere i 
mellom kontoret og håndverkerne. 
 
 

6.4 Mobilitetsmønsteret 
I disse casene var det veldig enkelt å se hva slags påvirkning bruken av IKT hadde på 
mobilitetsmønsteret. Det var vel på dette punktet ”Datafangeren” hadde hatt størst innvirkning, 
men det hele kom an på hvilke funksjoner de hadde tatt i bruk. 
 
Målet med ”Datafangeren” var  at arbeiderne skulle bruke mest mulig av tiden sin ute på 
oppdrag, men samtidig forbedre kommunikasjonen med hovedkontoret. Dette skulle løses ved 
at håndverkeren i mindre grad var nødt til å oppsøke kontoret for å motta oppdrag og levere 
timelister. Dette var tilfelle for to av bedriftene, ElProd A og ElProd B. Men hos RørProd var 
det mottsatt. Etter at de hadde tatt i bruk ”Datafangeren” brukte de fryktelig mye tid på å kjøre 
mellom kontoret og oppdragene. Alt RørProd måtte gjøre i forbindlese med et oppdrag, utenom 
selve oppdraget foregikk på kontoret. De måtte alltid innom kontoret for å få et nytt oppdrag, 
hente varer, levere varer og dokke maskinen. Slik fungerte det ikke for de to andre. De kunne 
reise direkte ut på oppdrag og motta informasjonen sin der, registrere og sende informasjonen 
fra oppdraget de var på. Det var måten de holdt kontakt med kontoret på via ”Datafangeren”, 
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slik at disse var blitt mindre avhengig av å reise innom kontoret. Det nye var at de kunne reise 
direkte ut til grossist for å hente delene de trengte..  
 
Mobilitetsmønsteret endret seg for de alle, ente de måtte oftere innom kontoret, eller kunne 
reiser direkte til kunden. Men bruken av teknologien mobilt varierte. To av bedriftene jobbet 
mer mobilt nå enn tidligere, mens for den siste var det ingen store forskjeller. Bakgrunnen for 
dette er nok hvilke funksjoner bedriftene tok i bruk Det som gjorde utslaget var nok hvordan de 
benyttet lageret i ”Datafangeren”, og måten de synkroniserte ”Datafangeren” på.  Resultat viste 
at jo flere funksjoner de benyttet jo enklere var det å kommunisere mens de var ute på oppdrag. 
Og det var jo hele mening med ”Datafangeren” siden den var et mobilt verktøy.  
 
 

6.5 Oppsummering 
”Datafangeren” førte til lite forandringer i bedriftene. De fleste jobbet som før, med en støtte i 
”Datafangeren”. Det var ledelsene som hadde bestemt at de skulle bruke ”Datafangeren” og det 
var de som satt med den største gevinsten. Kontroll, tillitt, makt og koordinering er ting som 
blir fremhevet med ”Datafangeren”. Den ga ledelsen økt kontroll over lageret og håndverkerne. 
Det var mye misstillitt til håndverkerne når det gjaldt registrering. Alt av bestemmelser 
foregikk på kontoret mens alt det praktiske foregikk ute i felten av håndverkerne, dette har ikke 
”Datafangeren” forandret noe på. Arbeidsflyten i alle tre bedriften var som før, de bruker 
”Datafangeren” som en støtte i det arbeidet de gjorde, de hadde ikke byttet ut papiret med 
”Datafangeren”, de hadde bare fått enda et sted å registrere. ”Datafangeren” ble brukt som en 
stasjonær PC og ikke et mobilt verktøy. 
 
Informasjonsflyten ble litt bedre og det var administrasjonen som hadde de største fordelene 
her. Timer som ble benyttet på oppdrag lå tilgjengelig i økonomisystemet både for utregning av 
lønn og for generering av fakturaer. I administrasjonen sier de at de ”ikke kunne klart seg uten”. 
”Datafangeren”-systemet bidro til økt kontroll over lagerbeholdningen og gjør det mye enklere 
å generere fakturaer.  Mens håndverkerne ikke helt så gevinsten ved å bruke ”Datafangeren” og 
synes den førte med seg mye dobbelt arbeid og problemer. Synes derfor det var vanskelig å 
stole på den.  
 
Mine Casestudier viser at for å kunne kartlegge  bruk og innflytelse er det viktig å studere flere. 
For i bare disse tre bedriftene så man en stor forskjell på bruken av samme teknologi.  
 
 
 

7 DISKUSJON 
I de forhenværende kapitler har jeg sett på teorier som ligger til grunn for oppgaven, empirien 
som er gjennomført og funn fra empirien. I dette kapittelet diskuteres kapitlene opp mot 
hverandre med henblikk på problemstillingen. Hensikten er å kunne forstå hva slags påvirkning 
mobil IKT har på organisasjoner.  For å kunne se på innføringen av et system, må man først 
lære miljøet systemet skal innføres i, og videre få en god forståelse av systemet og systemets 
hensikt. Dette er grunnleggende for å kunne analysere IKT sin påvirkning 
 
 



 81 

7.1 Nomadisk arbeid 
Det er få studier som frem til nå har klart å gjøre gode målinger av omfanget på nomadisk 
arbeid. NOMADE2007 gjorde som en del av prosjektet en analyse basert på to representative 
studier gjennomført av statistisk sentralbyrå i henholdsvis 1998 og 2002. I denne perioden var 
det en øknings på ca. 5 % i andelen som jobbet nomadisk. Videre viste analysen at for de som 
jobbet sporadisk eller deler av arbeidstiden altså mindre enn 28 timer var økningen størst. For 
de gruppene som jobbet mer enn 29 timer per uke, som var fulltidsnomader, hadde holdt seg 
stabil. Videre studerte de utbredelsen av nomadisme innenfor noen generelle arbeidsmiljøer. De 
sammenliknet gjennomsnittlig antall timer nomadisk arbeid per uke innenfor disse miljøene. 
Her var det ansatte innenfor miljøene ”anleggsområde og byggeplass” og ”bil, buss eller annet 
fremkomstmiddel” som scoret høyest. De lå på gjennomsnittlig på godt over 30 timer per uke 
(NOMADE2007). 
 
Alle bedriftene som har blitt studert her, er etter definisjonen i oppgaven nomadiske arbeidere i 
nomadisk arbeidsmiljø. De tilhørere alle den gruppen som defineres som fulltidsnomader og 
jobber mer enn 29 timer pr uke utenfor kontoret. En av bedriftene faller også inn under 
kategorien anleggsområde og byggeplass, og dermed er medlem av den gruppen som scoret 
høyest på antall timer nomadisk arbeid. Nomadisk arbeid er ikke noe nytt innenfor det moderne 
arbeidsliv. Mange arbeidstakere har alltid utført sitt arbeid utenfor en fast arbeidsplass, noe som 
spesielt gjelder for håndverkere.  
 
Selv om det ikke er håndverkerne som har økt mest i nomadisk arbeid, tilhører de den gruppen 
som alltid har vært det. Forskjellen for de i dag, og det som er nytt for håndverkerne, er at de 
får teknologi som i større grad støtter deres arbeidsmåter. Salget av bærbart utstyr har lenge 
vært høyt, sett i sammenheng med den høye penetrasjon av mobiltelefoner og PDA-er innenfor 
forretningsmarkedet har dette lenge pekt i retning av at teknologien støtter mer mobile 
arbeidsmåter. Samtidig har nye kommunikasjonsløsninger skutt fart, blant annet når det gjelder 
opprettelse av trådløse IP-soner, WIFI løsninger og lignende (NOMADE2007). Dette er 
”Datafangeren” et resultat av. ”Datafangeren” er et mobilt verktøy som har til hensikt å støtte 
nomadiske brukere i deres arbeidsmåte. Økt mobilitet innenfor arbeidslivet vil ofte ha ulike 
motivasjoner og forklaringer i ulike arbeidsmiljø. Og med slik teknologi vil man gjerne øke 
graden av mobilitet, noe som vi ser i denne oppgaven ikke alltid er tilfelle. 
 
Casestudiet for denne oppgaven viser at innføring av mobil IKT har påvirkning på 
mobilitetsmønsteret og arbeidsprosessene i nomadisk arbeidsmiljø som et fenomen nært knyttet 
til organisasjonsmessige endringsprosesser. Når virksomheter gjennomgår endringer i retning 
av at flere medarbeider jobber nomadisk, er dette en prosess som skjer i samvirke med 
muligheter gitt av bærbare kommunikasjonsteknologi. Det er imidlertid ikke drevet fram av 
disse mulighetene alene, men en vekselprosess, med rom for en stor grad av fortolkninger og 
tilpasninger innenfor de enkelte brukergruppene (NOMADE2007). 
 
Bruken av mobil teknologi i nomadisk arbeidsmiljø og dens påvirkning er noe som blir 
diskutert lenger ned. Selv om nomadiske arbeidere har fått teknologi som støtter denne 
arbeidsformer er det ikke sikkert at den blir benyttet slik den er tenkt. Kanskje ikke teknologien 
støtter deres måte å jobbe på, men prøver å endre arbeidsprosessen og organisasjonens 
informasjonsflyt 
 
Dette vil være tråden i resten av oppgaven, hvor det blir diskutert påvirkningen av mobil IKT, 
med fokus på organisasjonsmessige endringsprosesser. Alle bedriftene har innført samme 
teknologi, derfor er det mulig å se på bruken og hvordan den kan være forskjellig. Først vil jeg 
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kartlegge mobilitetsmønsteret for bedriftene, for så å analysere bruken i forhold til 
arbeidsprosesser, kommunikasjon og organisasjonsendringer. En viktig utfordring er å finne 
teoretisk-metodiske måte for å analysere og forstå hva som har skjedd i prosessen og hvorfor 
organisasjonen har utviklet seg på denne måten(NOMADE2007). 

 

7.2 Mobil teknologi, innføringen og dens utvikling 
Vi er inne i en tid hvor det i større og større grad blir tatt i bruk IKT systemer for å få utført 
arbeidet i både store og små organisasjoner. Et arbeidsflytsystem er et IKT-system som hjelper 
til med å få gjort arbeidet raskt, enkelt og effektivt. Et slikt system benyttes ikke av én person, 
men flere personer i et fellesskap.  
 
Et arbeidsflytsystem er et system som håndterer flyten av arbeidsoppgaver i en organisasjon. 
Flyten kan være oppgaver som er knyttet sammen for å lage et produkt, en tjeneste, eller deler 
av et produkt eller en tjeneste. Hvilket perspektiv som benyttes tar utgangspunkt i hvilket 
forhold en har til arbeidsoppgavene.  Det å utvikle teknologi for datastøttet samarbeid 
presenterer nye brukere, som her nomadiske brukerne som tidligere ikke har benyttet noe særlig 
teknologi. 
 
 

7.2.1 Utviklingsmetode  
Markedets turbulente hverdag har i den senere tid endret kravene som stilles til 
gruppevareteknologien. Virksomheter må tilpasses markedssituasjon. For å henge med 
utviklingen av et marked må virksomhetens struktur endres i takt med markedet. Det påvirker 
kommunikasjonen, koordineringen og samarbeidsformene. De må derfor utvikles over tid. Det 
er nødvendig at gruppevareteknologien er tilpasningsdyktig til en organisasjons som stadig 
endrer struktur. Noe av kompleksiteten ved å utvikle gruppevareteknologien er at man griper 
inn i sosiale prosesser, brukerne er både individer og grupper og bedriftene må støtte samarbeid 
og informasjonsdeling som prinsipper for organisering av arbeidet. Man fungerer som teknisk 
rådgiver for bedriftene, som har oversikt og kontroll over helheten i informasjonssystemet. 
 
Ved å utvikle teknologi for datastøttet samarbeid så skaper man en organisasjonsprosess hvor 
design av IKT er av del. ”Datafangeren” skulle lette arbeidet for håndverkerne, de skulle legge 
vekt på det faglige i stedet for å bruke masse tid på papirarbeid. De skulle ha en mulighet til å 
registrere informasjonen der den oppstå for enkelt levere den til kontoret. 
 

”…..det er gule lapper, papirbiter, pakksedler, det er liksom et evig rot av papir som 
strømmer inn til et kontor der det sitter fagpersoner og skal gjøre om dette til penger. I 
et nøtteskal så er jo løsninger ala ”Datafangeren” en penge flytter…to komponenter 
som går igjen på denne typen verktøy, for dette er jo en vertikal løsning i betydning ikke 
horisontal hvis du tenker Outlook, kalender, avtalebok, email osv det er noe som alle 
trenger når du går i en sånn vertikal nisje så lager du en løsning der hvor pengene 
oppstår i verdikjeden. Det er også muligheter med e-mail og kontakter og 
synkronisering, Outlook og andre ting…” 

Admin. Nomade 
 
For å unngå å endre organisasjonene i feil retning er det viktig å gjøre seg kjent med 
arbeidsmiljøet som teknologien er ment for. Løsningen for Nomade ved utviklingen av 
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”Datafangeren” var å benytte brukermedvirkning, for å unngå disse problemene som er nevnt 
ovenfor.  De benyttet seg av brukermedvirkning under hele prosessen. Dette for også å få et 
system med større kvalitet og bredde for mange aktører.  
 
”Det er vel kanskje av de drøyt 30 millionene vi har brukt fra begynnelse til slutt, eller til nå, så 
har vi vel brukt sikkert ti av dem, hvis jeg skulle bruke sånn tommelfingerregning på 
markedsutvikling, inklusive det å kartlegge hva er egentlig utfordringene, for det er noe vi så 
ganske tidlig, det var at det å lage løsninger som skal ligge i hånda bokstavelig talt, hos 
medarbeidere som tradisjonelt ikke har it-bakgrunn, kan si at det å skjønne seg på hvordan folk 
som ikke har brukt datamaskinger før, hvordan de tenker og hvilke holdninger de har og noen 
kaster seg over det og er over seg av begeistring fordi de har fått en James Bond device i hånda 
og bruker den til mye mer en ”Datafangeren”. ”   

Admin. Nomade 
 
 
Det å intervenere i organisasjonens læring og forandring som en kontinuerlig prosess er viktig 
for å kunne utvikle mobil IKT som et arbeidsredskap som passet for organisasjonens 
arbeidsoppgaver. Nomade observerte miljøene tidlig i prosessen, de satte seg inn i folks 
tankegang og arbeidsmåte. De hadde en god dialog med miljøene teknologien var ment for, 
dette førte til at de ble godt kjent og kunne kartlegge behovene.  De så det som viktig å forstå 
dette siden de handlet med folk som ikke hadde brukt datamaskiner noe særlig. Det finnes 
100.000 håndverkere, den største gruppen er rørleggerne. For slike arbeidere foregår 90 % av 
verdiskapningen utenfor døren. Får kunne finne ut hvilke funksjoner som var viktig, snakket de 
med mange håndverkere ved hjelp av intervju og gruppesamtaler.   
 
Når man utvikler et mobilt verktøy som skal spille en så stor rolle i en bedrift, er det viktig og 
forstår brukernes arbeidsflyt.  Mobilitetsmønstre og arbeidsformen, dvs. oppgavetyper, 
arbeidsprosesser og organisasjonsformer, vil være styrende for hvordan de vil bruke 
teknologien. Forskjellige grupper vil også utvikle forskjellige mønstre for bruk av mobil 
kommunikasjon. Ulike arbeidsmåter og mobilitetsmønstre vil tilsi differensiert bruk av mobile 
kommunikasjonsløsninger (Julsrud, Mjøvik, Yttri, Nielsen, 2000). Nomade hadde som nevnt 
satt seg godt inn i miljøet og forsto at de kunne komme med en løsning for alle, men gjøre 
systemet fleksibelt slik at det kunne tilpasses til forskjellige behovene. Det skulle også være 
mulig å få systemet spesialtilpasset. For RørProd var det noen av funksjonaliteten som var i 
konflikt med hvordan de jobbet og hvordan de brukte ”Datafangeren” Siden de legger tilbake 
varer når de kommer inn på kontoret har de behov for å kunne gjøre endringer etter at kunden 
har underskrevet, som ikke var mulig i original versjonen. De var klar over at de kunne få det 
tilpasset, men hadde ikke gjort noe med det ennå. 
 
”Datafangeren” fungerer som et mobilt kommunikasjons/logistikk verktøy som bygger bro 
mellom tunge kontorbaserte system og brukeren ute i felten. Når man integrerer produkter med 
eksisterende systemer, og generasjoner med teknologi, må de spille sammen (Tone Brateig, 
2004). Det å koble sammen to systemer kalles i litteraturen for integrasjon, ”Datafangeren” er 
integrert med bedriftenes økonomisystemer, uten at dette har forårsaket store problemer. Mye 
av grunnen til dette er sikkert at Nomade samarbeidet med en leverandør av 
økonomiprogrammer under utviklingen av datafangeren. Bedriftene brukte bare forskjellige 
måter å flytte informasjonen fra ”Datafangeren” og inn i økonomisystemet på. Dette kommer 
jeg nærmere inn på i seksjon (7.3.1)som handler om bruk.  
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7.2.2 Systemets muligheter 
Håndverkere har en arbeidsform som ikke støtter samarbeid, hvis de ikke er på samme 
byggeplass oppdrag osv. De omgir seg normalt ikke i samme omgivelser og er sjeldent innom 
kontoret. I mine Casestudier jobbet rørleggerne stort sett alene, mens det var litt variert i begge 
elektrikerfirmaene, det kom an på størrelse og omfanget av oppdragene. Hensikten med 
”Datafangeren” var å fungere som en gruppevareteknologi for håndverkerne, meningen var å 
støtte deres arbeidsprosess og forenkle samarbeidet mellom kollegaer og kontoret.  Den skulle 
fungere som et arbeidsflytsystem som skulle muliggjøre samarbeid uavhengig av avstand i tid 
og sted. Oppgavene den skulle støtte var kommunikasjon og koordinering. Man kan ha ulik 
bruk av samme teknologi og man kategoriserer ut i fra oppgaven den skal støtte (Tone Bateig, 
2004). 
 
”Datafangeren” er utviklet for å lette administrasjonsarbeidet i håndverkerbedrifter. Dette er 
bedrifter som hovedsaklig består av mobile medarbeidere. Målet er at arbeiderne skal bruke 
mest mulig av tiden sin ute på oppdrag, men samtidig forbedre kommunikasjonen med 
hovedkontoret. Dette løses ved at håndverkerne i mindre grad er nødt til å oppsøke kontoret for 
å motta nye oppdrag og levere timelister. Samtidig er håndverkeren alltid tilgjengelig for å 
motta nye oppdrag, sende meldinger, oppdatere materiallageret osv. ”Datafangeren” er et 
intelligent datafangstverktøy (”Registrere informasjon der den oppstår”). Hensikten med 
”Datafangeren” var at den skulle fungere som en mobil applikasjon(Kristoffersen og 
Ljungberg). Teknologien håndverkerne benytter defineres som Portabel teknologi 
(Kristoffersen og Ljungberg), dvs. håndverkerne var  utstyrt med PDA-er med ”Datafangeren” 
innstallert. Mobile applikasjoner er ofte beskrevet som å skaffe et transparent ”arbeidssted”: 
mobilt arbeid kan utføres uten å bry seg om lokasjon (Kristoffersen og Ljungberg). For 
håndverkere som skifter arbeidssted så ofte er dette veldig viktig. Det interessante er imidlertid 
at mobilt arbeid ofte betyr at man ikke ignorerer arbeidsstedet, men kompleksiteten og 
mangfoldet av nye arbeidssteder og ansikter (Kristoffersen og Ljungberg, 1998).  Ved hjep av 
”Datafangeren” mottar de  sine oppdrag uansett hvor de befinner seg for så og registrer time- og 
materialforbruk så fort oppdraget er fullført og på et minimum av tid overføres oppdatert og 
komplett informasjon til en stasjonær PC på kontoret med administator og økonomisystem 
instalert, uten behov for manuell registrering i tillegg. Oversikten blir bedre, og fakturering kan 
skje umiddlebart, samt at beregning av lønn er enklere.  
 
 ”Datafangeren” kan ut fra dens oppgaver kategoriseres som Interaksjonsmekanismer (Tone 
Brateig, 2004). Det vil si koordinering av enkeloppgaver som sees i sammenhegn med 
hverandre, man kan dele informasjon om arbeidet.  Alle opplysninger om et oppdrag blir lagt 
inn i ”Datafangeren”. Etter at oppdraget er mottatt, registres deler, timer og kilometer, for å 
sende til økonomisystemet for utregning. Så informasjonen brukes og deles av ledelsen, 
håndverkerne og økonomiprogrammet.  Datafangeren kan også brukes til vertikal 
kommunikasjon, ved å benytte dette brukes ”Datafangeren” som kommunikasjonskanal (Tone 
Brateig, 2004), hvor man kan ha en e-post konto for å sende og motta e-post. 
Kommunikasjonen vil da være ”uavhengig” av arbeidsoppgavene (Tone Bateig, 2004). Det 
trengs avansert koordineringsteknologi for å kunne samarbeide i forskjellig tid på forskjellig 
sted. Dette ønsket man å få til med ”Datafangeren”. 
 
 

7.2.2.1 Oppsummering  
Dette er ment som en bakgrunn, for å kunne forstå den hensiktmessige bruken. Her er det gitt 
en forklaring av ”Datafangeren” og dens funksjoner og muligheter. Som forklart over er det to 
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teknologier som samarbeider, Portabel og Stasjonær(Kristoffersen og Ljungberg, 1998). Hva 
dette gjør med arbeidsprosessen og mobilitetsmønsteret vil jeg diskutere nærmere i avsnitt 
(7.3.2og 7.3.4) Grunnen får å ta i bruke enn mobil teknologi er jo at man skal kunne jobbe hvor 
enn man er, uavhengig av sted, om dette stemmer overens med hvordan den ble brukt 
diskuterer jeg i seksjon (7.3.1). I samme seksjon ser jeg generelt på hvordan den blir brukt i 
forhold til systemets muligheter. Videre i seksjon (7.4) analyserer jeg funnene fra de 
overnevnte seksjonene for å se hva teknologien har gjort med organisasjonen. 

7.2.3 Innføring av mobil IKT i nomadisk arbeidsmiljø 
Ved å innføre et nytt system i en organisasjon, så er det noe man ønsker. Det kan være man 
ønsker å endre organisasjonen eller de bare ønsker å lette noen arbeidsoppgaver. I dette 
kapittelet skal jeg prøve å kartlegge bedriftenes hensikter med systemet og hvordan de 
implementerte det. Dette for å kunne se på om dette har påvirket eventuelle oppståtte 
forandringer i organisasjonene og i så fall om de var forventede (Orlikowski og Hofman 1997), 
planlagte (Orlikowski) eller oppstod det noen som de ikke hadde forventet (Orlikowski). 
Innføringen av et system kan lykkes i en organisasjon, men misslykkes i en annen. Dette tyder 
på at det ikke er egenskaper ved selve datasystemet som kan forutsi utfallet, men at det er møtet 
mellom datasystem og den organisasjonelle konteksten som er avgjørende. Derfor har det hvert 
viktig for meg å studere flere bedrifter for å kunne danne meg et korrekt bilde på bruken av 
systemet og dens påvirkningskraft på organisasjonene.  
 
Det er mange grunner til å tro at det å innføre gruppevareteknologi en noe av det mest 
fantastiske en bedrift kan gjøre for å skaffe seg konkurransefortrinn, og for å få bedriften til å 
fungere perfekt. Men det viser seg i utallige studier (Grudin 1989, Ciborra 1996, Orlokowski 
1992, Bowers 1994) at dette ikke er tilfelle. Det oppstår problem, og bruken utvikler seg i en 
annen retning enn på forhånd antatt. Hvordan bedriften innfører teknologien på har stor 
påvirkning på hvordan bruken blir. Det er mange forskere og forfattere som viser at det er 
mange faktorer som påvirker implementering av informasjonsteknologi. De har basert sin viten 
på emiriske studier rundt hvordan IKT-en virkelig er implementert og ikke hvordan den var 
tenkt og planlagt. Mine Case er også et eksempler på dette. Den faktiske bruken av 
”Datafangeren” var forskjellig fra hvordan Nomade hadde tenkt, i alle tre bedriftene. 
 
Opplæring og gevinst er to viktige faktorer som påvirker hvordan systemet blir brukt. Det å se 
en gevinst ved teknologien kan påvirke måten brukeren benytter systemet på. I disse tilfellene 
var det ikke vankelig å se hvem som satt igjen med gevinsten, det var ledelsen. Så her var det 
en sammenheng mellom hvem som fikk ta avgjørelsene på systemet og med hvem som satt 
igjen med fortjenesten. Brukermedvirkning kunne vært med å påvirket dette, ved at 
håndverkerne kunne fått funksjoner som kunne gitt dem gevinster. Ingen av bedriftene benyttet 
brukermedvirkning når de innførte systemet. Alle bedriftene hadde det tradisjonelle 
ledelsesorienterte strategisynet (Curri, 1995). Bedriftene satt ikke håndverkene og deres 
handling i fokus, hadde de gjort det hadde de innført flere funksjoner som kunne enkle 
arbeidsoppgaven for håndverkerne. De av håndverkeren som synes det var spennende med en 
ny ”duppedings” kunne se det som en gevinst. For de andre kunne det sees mer som en last ved 
ta i bruk noe som gjorde at de fikk mer arbeid ved å bruk tid i å måtte lære seg selv hvordan 
dette fungerte. For de som kanskje var litt eldre eller for de som ikke hadde noe særlig dreisen 
på teknologi, ble dette en større last enn gevinst. Om det førte med seg noe mer ekstraarbeid 
kommer jeg tilbake til lenger ned. 
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”Datafangeren” er som nevnt tidligere et verktøy for datastøttet samarbeid, og ved innføring av 
teknologi som skal benyttes av så mange forskjellige brukere med forskjellig IKT forståelse, 
kreves læring på alle nivåer i organisasjonen, individer, grupper, organisasjonen.   
F. eks i ElPRod B var alt nytt for elektrikerne, ingen hadde benyttet systemet før og ingen 
hadde erfaring med bruk av PDA-er.  Elektrikerne hadde et spenn i alder fra 18 til 55 år og alle 
hadde forskjellig syn på bruk av teknologi. Ledelsen hadde gitt de et kurs, men mente at det 
ikke var noe høy bruker terskel på ”Datafangeren”. Ved å innføre mobilteknologi mister man 
den direkte kontakten. Denne kontakten er i tillegg til det sosiale, en arena for læring og deling 
av erfaring (Haugset, 2001). Spesielt i nomadisk arbeidsmiljø er det viktig med god opplæring. 
De jobber for det meste alene og har ingen å støtte seg til når det gjelder bruk av systemet. 
Oppstår det problemer må de prøve å finne ut av dette selv, og for å kunne det må de kjenne 
teknologien godt. Innføringen må skje i samarbeid med brukerne slik at de føler et eierskap, en 
glede og nytte ved bruken. Håndverkerens kompetanse var ikke i fokus ved innføring av 
”Datafangeren”. Det ble heller ikke lagt stor vekt på opplæring og informasjon, fordi ledelsen 
synes det ikke var nødvendig.  Ledelsen er mye mer vant til å jobbe med teknologi på kontoret 
enn hva håndverkerne er. Den eneste form for teknologi håndverkerne hadde benyttet i jobb var 
mobiltelefon. Så overgangen var stor for de fleste.  
 
Hvilke av faktorene som hadde størst påvirkning for bedriftenes bruk er vanskelig å si konkret, 
men hvilke funksjoner som var blitt innført hadde nok stor påvirkning på gevinsten. Det som 
kom tydelig frem her var at det var en sammenheng mellom hvem som hadde valgt system og 
dens funksjonalitet med de som fikk gevinst av systemet. Ledelsen hadde valgt de funksjonene 
som ga de fortjeneste.   
 
Til utfallet av innføringen er ofte hvordan man innfører systemet i organisasjonen. Dette er 
spesielt viktig når man innfører en gruppevareteknologi som omhandler mange aktører i en hel 
organisasjon. Hensikten med systemet er det viktig at brukerne blir informert om. Det var 
mange av håndverkerne som ikke brukte systemet slik det var tenkt. Grunnen til dette kan være 
som nevnt over at de hadde fått for dårlig opplæring, de så ikke noe gevinst ved bruken eller at 
de rett og slett ikke forstod hensikten.  For mange vil innføring av nytt system være med på å 
endre arbeidsformer og da må dette informeres om på forhånd slik at de kan forberede seg og 
kanskje ha innspill rundt dette, slik at de ikke bare blir tvunget inn i et nytt mønster, slik ElProd 
B ble. Fører endringene med seg noe form for ”samarbeidstvang”, og i så fall med hvem. Alle 
endringer må kartlegges og forklares før systemet blir tatt i bruk. Da blir de forberedt på 
eventuelle endringer. Hos RørProd hadde de en gradvis innføring ved at de begynte med en 
maskin en måned. Så kjøpte de syv til og da var de bare 7 ansatte, så alle fikk. Nomade 
gjennomførte en liten opplæring hos RørProd, men ledelsen synes den var veldig lett å bruke. 
Så derfor ble ikke ytterligere tid brukt på opplæring. ElProd A begynte med at 1-2 personer 
testet ut ”Datafangeren” i bruk, før ”alle” fikk den. For ElProd A var det en prosess å gå over 
fra papir til ”Datafangeren 
 
En god innføring av systemet og hva slag påvirkninger det vil få er også viktig. De punktene 
som er viktigst å informere om, er hva slags endringer av arbeidsformer blir det, blir det noen 
endringer av status (kunnskap, makt) og i så fall hva slags påvirkning har dette, fører det med 
seg noen form for ”samarbeidstvang”. Når systemet er i daglig bruk, må det gis en forklaring på 
kulturendringene i virtuelle organisasjoner (ledelse/tillitt), og kartlegge usikkerhetene forbundet 
med bruken (Tone Brateig, 2004). Det var f.eks ingen i RørProd som visste hvorfor de måtte 
føre på papir, det er ting de burde blitt informert om. 
I forbindelse med informasjonssystemer kan strukturen ”Signification” brukes som en felles 
forståelse av funksjonene på systemet. For at implementasjonen av ”Datafangeren” skal bli 
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suksessfull, må de forskjellige aktørene ha en felles forståelse av funksjonene. ”Datafangeren” 
blir på en måte brukt som en kommunikasjon mellom rørleggerne og ledelsen via 
informasjonen som blir lagt inn. Derfor er det viktig at håndverkerne vet meningen med 
systemet og hvordan de skal benytte systemet effektivt. De må også vite hvordan og hva slag 
informasjon de skal legge inn, slik at ledelsen kan stole på og dra nytte av informasjonen som 
ligger der. Administrasjonen og håndverkerne må være enige i hvordan de skal bruke 
”Datafangeren” for at de skal få full utnyttelse av den.  
 
 

7.2.4 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg prøvd å forklare utviklingen og innføringen av teknologien slik jeg har 
forstått den ut fra casebeskrivelsen. Dette har jeg gjort i et steg mot problemstillingen. 
Meningen var at ”Datafangeren” skulle være en gruppevareteknologi(CSCW), men bruken 
viste noe annet. Det er viktig å forstå miljøet for å kunne utvikle teknologien rett, og det har 
Nomade gjort. De har brukt masse tid på å sette seg inn i miljøene og de har benyttet 
brukermedvirkning slik at de kan få en forståelse av hva slags funksjonalitet brukerne forventer.  
Beskrivelsen av teknologien er bare ment for å kunne se på hvilke funksjonalitet man kunne ha. 
Neste seksjon forklarer bruken som analyseres opp mot ”Datafangeren” sin mulighet.Det å 
innføre ny teknologi som omfavner mange brukere, er en utfordring. God opplæring er viktig 
for at de skal ta i bruk systemet slik det er ment. Så denne sesjonen er ment for bruk til å 
analysere arbeid, mobilitet og IKT-bruk. 
 
Casene som har blitt presentert tidligere har vært preget av å kartlegge hvordan bruken av 
mobil kommunikasjon blir brukt i håndverkbedriften. Jeg har prøvd å beskrive deres 
arbeidsprosesser og mobilitetsmønster. Derfor har jeg valgt å se hovedsakelig på disse 
faktorene for å kunne svare på min problemstilling. 
 
 

7.3 Arbeid, mobilitet og IKT-bruk 
I dette kapittelet skal jeg prøve å gi en forståelse av hvordan bruken av mobil kommunikasjon i 
arbeidslivet langt på vei betinges av både arbeidsform og fysisk mobilitet (NOMADE2007). 
Hvis arbeidsoppgavene og mobilitetsmønsteret forandres kan dette ha stor påvirkning på 
organisasjonen som helhet.  Derfor vil jeg nedenfor diskutere bruken, mobiliteten og 
arbeidsprosessen i mine case, og støtte den til teorier og tidligere forskning.  
 
 

7.3.1 Bruk 
En har to hovedsynspunkt på hvordan datastøttet samarbeid (CSCW) blir tatt i bruk Det ene 
handler om at en stoler på det potensialet som ligger i applikasjonene. Det blir en tankemåte 
som sier at ”når applikasjonen har den funksjonaliteten og de mulighetene vil akkurat den/de bli 
utnyttet”. Det andre synspunktet sier at muligheter er vel og bra, men det er en del andre 
forhold som må være på plass for at applikasjonen skal fungere hensiktsmessig. Det er det siste 
synspunktet jeg har sett tendens til i mine empiriske studier(2.2.1). Over presenterer jeg 
hensikten med ”Datafangeren” og hvordan den ble innført, her vil jeg kartlegge hvordan den 
faktiske bruken var i bedriftene. Og om det var stor forskjell på bruken. Studiet viste at 
mobiltelefonene var knyttet til neste alle kjerneprosessene bortsett fra selve de fysiske 
arbeidsoppgavene. ”Datafangeren” ble benyttet til administrative oppgaver. 
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Nomade sin hensikt var som nevnt over at ”Datafangeren” skulle fungere som en intelligent 
Datafangst verktøy (”Registrere informasjon der den oppstår”), og skulle fungere som et 
kommunikasjonssystem mellom håndverkere ute i felten og den sentrale administrasjons- og 
økonomienheten i bedriften. ”Datafangeren” er som nevnt tidligere et verktøy for datastøttet 
samarbeid som skulle gi bedre oversikten, og fakturering kunne skje umiddlebart, samt at 
beregning av lønn gikk som en lek. Som vist i utallige studier (Grudin 1989, Ciborra 1996, 
Orlokowski 1992, Bowers 1994) var ikke dette tilfelle her heller. Det oppstår problem, og 
bruken utvikler seg i en annen retning enn på forhånd antatt. RørProd brukte ”Datafangeren” 
som lagerstyring og til å føre antall timer til fakturering og lønn. ElProd A innførte 
”Datafangeren” for å spare tid, og dermed kostnader i arbeidet rundt det å beregne lønn på 
bakgrunn av montørenes registreringer på timelister. Mens ElProd B tok i bruk ”Datafangeren” 
som en mulighet for å rasjonalisere. Man så godt her at de ikke utnyttet seg av funksjonaliteten 
og de mulighetene som applikasjonen hadde. 
 
Det ble benyttet to typer teknologi i alle bedriftene, Portabel og Stasjonær applikasjoner 
(Kristoffersen og Ljungberg). Alle håndverkerne var utstyrt med portabel teknologi, dvs. alle 
hadde PDA-er med ”Datafangeren” installert og en mobiltelefon hver som de benyttet til å 
ringe med, og for noen til trådløs kommunikasjon med PDA-en. Hensikten med å utstyre 
håndverkerne med slik teknologi var at de skal kunne bruke den hvor som helst, mens de 
jobbet. De skulle registrere informasjonen når den oppstod, slik at de ikke glemte å før noe. 
Ulike tilnærminger og forhold til applikasjonenen blant brukerne, gir uttrykk i bruk av 
applikasjonene til ulik tid og på ulikt sted, og gjennom ulik motivasjon og forsåelse rundt 
appliakasjonene(Rana, Viken, 2005).  Hvordan de mobile applikasjonene ble brukt varierte noe 
mellom bedriftene, men ingen brukte den slik den var tiltenkt. Alle brukte ”Datafangeren” som 
en stasjonær applikasjon med trådløs forbindelse, og med papir som støtte. Papir ble benyttet 
ute på oppdrag for senere å bli ført inn i ”Datafangeren”, enten på kontoret, i bilen eller 
hjemme. Det var ikke alle som hadde med seg ”Datafangeren” på oppdragene en gang. Inne på 
kontoret ble det benyttet stasjonære maskiner med installert økonomi og administrator 
programmet til ”Datafangeren”.  
 
Det er viktig at når folk jobber mobilt, slik håndverker gjør, at all informasjon er tilgjengelig 
hvor enn du er. Her finnes to ulike, men ikke ekskluderende, strategier: enten å ha med seg 
informasjonene eller å ha informasjonen sentralt, men tilgjengelig fra overalt (Laamanen, 
1997). Med å innføre mobil teknologi gir lettere tilgang på informasjon, men det kan gå utover 
den direkte kontakten mellom arbeideren(Haugset, 2001).  RørProd hadde med seg 
informasjonen overalt. All informasjon de trengte var tilgjengelig på kontoret, så de måtte alltid 
dit for å hente nye oppdrag og for å levere fra seg informasjonen om oppdragene. 
Informasjonen til RørProd lå sentralt på kontoret, men var ikke tilgjengelig for alle. Litt 
anderledels var det for ElPRod A og B, de hadde også informasjonen sentralt på kontoret, men 
den var tilgjengelig for alle. De benyttet seg av trådløs synkronisering som gjorde at de kunne 
hente og levere informasjon hvor enn de var. Men det viste seg jo at de ikke synkroniserte 
”Datafangeren” hver dag, så da bar de med seg informasjonen uten at andre hadde tilgang til 
den, først når de synkroniserte fikk andre tilgang til denne informasjonen.  
 
Feldman og March (Feldman og March, 1981) i sin artikkel vekt på hvor viktig det er å benytte 
informasjonen riktig, for å kunne ta riktige avgjørelser. For å være flink til å ta avgjørelser, må 
man kunne se hvor stor rolle informasjonen spiller. Organisasjoner tar valg ut fra hva slags 
informasjon de sitter på.  For å kunne bruke informasjonen riktig er det viktig å kunne stole på 
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den. Likt for alle var at ”Datafangerne” ble brukt som et verktøy som skulle forenkle 
informasjonsflyten mellom kontoret og håndverkerne i bedriften.Rundt ett oppdrag er det mye 
informasjon som flyter mellom kontor, håndverkere, håndverkere i mellom, lageret og grossist. 
Måten bedriften brukte ”Datafangeren” på var at håndverkere stort sett la inn informasjonen og 
ledelsen benyttet den. I nomadiske arbeidsmiljøer er de avhenging av informasjonen 
håndverkerne gir de. Det er de som kan fortelle antall brukte timer, materialforbruk osv. og det 
er dette bedriftene tjener penger på. Bedriften hadde valgt å innføre ”Datafangeren” slik at 
håndverkerne ble tvunget inn i et nytt mønster og de måtte føre det de skulle. Siden 
”Datafangeren” er lagt opp slik at ting skal gjøres i rekkefølge. Resultatet ble at i alle bedriftene 
førte de dette opp på papir for senere å føre dette inn i ”Datafangeren”. Alle håndverkerne 
brukte den som en stasjonær applikasjon. Etter innføring av ”Datafangeren” ble fremdeles mye 
informasjon gitt på telefon, ansikt-til-ansikt eller gjennom papirlapper. Det ”Datafangeren” ble 
brukt til var å føre forbruk ved oppdrag for levering til kontoret. Det som utgjorde den største 
forskjellen i bruken i de forskjellige bedriftene, var hvordan de sendte denne informasjonen til 
kontoret. Forskjellen lå i om de benyttet trådløs eller stasjonær synkornisering av PDA-ene og 
når i oppdraget de synkroniserte  
 
Både ElProd A og B mottok ordren på telefon, la inn odrenummeret og synkroniserte PDA-en 
for å få ytterligere informasjon. Rørleggerne hos RørProd dokker ikke lomme PC-en for å 
motta informasjonen som var tilgjengelig i økonomiprogrammet på PC-en. De taster i stedet inn 
ordrenummeret som stod på ordreseddelen som befant seg under deres navn på ordretavlen. 
Rørleggerne dokker ikke PDA-en på forhånd fordi det krevde at ordren var registrert på den 
rørleggeren som skulle ha oppdraget i økonomisystemet. Dette gjorde RørProd ved å bruke 
”Datafangerens” administratorprogram. RørProd hadde en rutine på at rørleggerne var innom 
kontoret både før og etter hvert oppdrag. Oppdragene ble mottatt på telefon kontinuerlig i løpet 
av dagen. Oppdrag som skulle utføres med en gang ble derfor som regel gitt til rørleggere som 
var innom kontoret. Hvis disse rørleggerne egentlig skulle utføre andre oppdrag måtte disse 
omfordeles. Det hendte at noen oppdrag tok lenger tid enn planlagt, noe som fører til at oppdrag 
måtte omfordeles for at de skal bli ferdige i tide. Det hendte veldig ofte at oppdragene ble gitt 
til andre rørleggere en den personen den først var tenkt at skulle få oppdraget, dvs. oppdragene 
bytter plass på ordretavlen. Ledelsen mente at det ville ta for lang tid å gå inn i ”Datafangerens” 
administratorprogram og tildele oppdraget til noen andre hver gang et oppdrag skulle bli gitt til 
none andre. Denne ordningen ville også kreve at rørleggerne måtte dokke før de dro ut på 
oppdrag, noe som også ville kreve en del tid. Siden RørProd ikke registrerer hvem som skal 
utføre oppdraget, så må dette registreres i økonomisystemet når personene dokker. De fleste 
rørleggerne gjorde dette på fredager. Dette førte ofte til kø ved PC-en, siden alle rørleggerne 
var pliktige til å sørge for at alle oppdragene de hadde hatt i løpet av uka ble registrert i 
økonomisystemet. Denne registreringen ville vært unødvendig hvis oppdragene ble tildelt en 
rørlegger og overført til ”Datafangeren” før oppdraget begynte. Det eneste som da ville ta tid 
var å dokke lomme PC-en. Dette kunne for eksempel blir gjort hver dag mens rørleggerne 
spiste lunsj. Dette ville ført til at økonomisystemet ville blitt oppdatert mye oftere. Bruken 
støttet ikke måten håndverkerne arbeidet på derfor var det ikke mulig å følge prosedyren for 
hvordan de skulle registrere. Derfor ble papir ofte benyttet som en støtte for så å registrere i 
”Datafangeren” når de hadde samlet inn all informasjonen de trengte. 
 
Måten bedriften benyttet ”Datafangeren” på var en blanding mellom Augmenting og 
Workingaround (Gasser, 1986 ). Ledelsen hos RørProd benyttet Augmenting (Gasser, 1986) 
ved at de iverksatte ekstra arbeid for håndverkerne på grunn av dårlig tilpassning av 
datasystemet. Måten Håndverkerne benyttet ”Datafangeren” på kan sees på som ”Working 
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around” (Gasser, 1986) ved at de ikke benytter ”Datafangeren” slik den var tenkt og at de 
stoler mer på alternativer måter å gjøre arbeidet på som å føre på papir eller i Excel-ark.  
 
I MOHASS rapporten, ble det avdekket en del problemer ved bruken av ”Datafangeren”. Dette 
var problemer som var felles for flere bruker og det viste seg og stemme for brukerne i 
RørProd, ElProd A og B også. Dette dreide seg om usikkerhet til hvor mye støt/slag, vann og 
kulde PDA-ene tålte. Kulde gjorde terminalene trege, og solskinn gjorde skjermen vanskelig å 
se. Fordelene var at det var mulig å registrere informasjon med en gang, istedenfor å benytt 
kladdepapir, skjema osv. Dessuten var det lett å holde oversikten over materialbeholdningen i 
servicebilen. Fordelene som ble avdekket i MOHASS stemte ikke i mine case. For alle førte på 
papir og ingen registrerte informasjonen med en gang. 
 
 
Det kom tydelig frem av mine case at ”Datafangeren” ikke ble brukt slik den var tenkt, verken 
fra Nomade sin side eller fra ledelsen sin side. Som det ble nevnt over var opplæring og gevinst 
to viktige faktorer som påvirker bruken av teknologi.  Dette tror jeg er to av fem faktorer som 
har hatt påvirkning på bruken her. Den tredje faktoren som viser seg fra alle holdt er tillitt. 
Tillitt til systemet og tillitt til brukerne. Dårlig batterikapasitet og tapte oppdrag hadde 
innvirkning på tilliten til systemet, som igjen fikk konsekvenser for at ”Datafangeren” ikke ble 
brukt slik den var tenkt. Den fjerde faktoren er hvordan de har valgt å bruke systemet, hvilke 
funksjoner de har valgt å ta i bruk. Hvilke funksjoner som har blitt implementert tror jeg har en 
sammenheng med de tre overnevnte faktorene. Den siste faktoren er informasjonen rundt 
innføringen og hensikten med systemet. Hvis dette mangler skjønner de ikke nytten av bruken 
av systemet, og dette henger sammen med det å forstå bruken og meningen med systemet. 
 
Det var ingen av bedriftene som hadde tatt i bruk hele potesialet til ”Datafangeren”. Mye av 
grunnen til det var at ledelsen synes at håndverkerne ikke var flinke nok til å følge rutiner. Det 
var mye menneskelig svikt og det måtte man fange opp. Ellers var det altfor mye arbeid som 
måtte utsettes (?) til senere.  
 

De godtar at mye kunne vært gjort annerledes, men de ser at den måten de jobber på i 
dag funker.”  

          Ledelsen i RørProd 
 
Grunnen til at håndverkerne ikke benyttet systemet slik det var tenkt har nok mye med hvordan 
det ble innført, hva slags opplæring de fikk.  Ingen av bedriftene fikk noe særlig form for 
opplæring og for bedrifter som f.eks ElPRod B hvor elektrikerne ikke hadde noen form for 
erfaring med PDA-er, er det vankelig å benytte teknologien slik den var tenkt. Veldig ofte når 
det er mangel på opplæring tillegger de seg sin egen måte å bruke teknologien på, og det så 
man godt her. For alle førte i ”Datafangeren” slik de førte på papir før.  Hos RørProd så vi den 
største differansen i hensikten med systemet og bruken. Meningen var at rørleggerne skulle 
legge inn informasjonen  i ”Datafangeren” før de dro ut på oppdrag, men bruken viste noe 
annet. De registrerte ordren i ”Datafangeren” etter at de kom tilbake på kontoret. Da registrerte 
de adressen til kunden, antall timer brukt og antall kilometer kjørt. Meningen var at den 
informasjonen om hva oppdraget går ut på som står på ordreseddelen skal registreres i 
”Datafangeren”, dette ble ikke gjort, fordi det ikke var alltid at rørleggerne hadde med seg 
”Datafangeren” på oppdraget. Registrering av materialeforbruk forgikk ikke alltid før 
oppdraget heller, grunnen til dette var at det var så tungvint å legge deler tilbake. Derfor var det 
mye enklere å registrere det man hadde brukt når man kom tilbake. 
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Mange av disse feilene ville vært unngått ved å endre rutinene. En grundigere opplæring av 
rutiner for bruk av ”Datafangeren” og kanskje innføring av en bonusordning for de som fulgte 
de riktige rutinene ville også være til hjelp. Det ville vært nyttig for administrasjonen å 
gjennomgå alle de feilene de mener kan oppstå og forsøke å endre arbeidsrutinene i forhold til 
disse. Noen av feilene kan sikkert støttes ved oppdateringer/endringer i 
”Datafangeren”(programvaren); bedriften burde gi tilbakemeling til Nomade om sine forslag til 
oppdateringer / endringer. 
 
Håndverkerne så liten gevinst ved å få ”Datafangeren” som arbeidsverktøy, for de fleste 
håndverkerne førte den heller med seg ekstra arbeid. I alle bedriften ble ”Datafangeren” innført 
for å få ned svinnet. Ledelsen mente at håndverkerne  ble tvunget til å registrere 
materialforbruk med ”Datafangeren” noe de fort kunne glemme før.  ”Datafangeren” skulle 
hjelpe bedriften med å hele tiden være à jour; alt ble notert hele tiden og håndverkerne slapp å 
glemme og bedriftene slapp å tape inntekter på deler som ikke ble registrert. Ledelsen var klar 
over at dette ikke stemte 100 %, for det var ikke alle håndverkerne som registrerte i 
”Datafangeren” hver dag. Resultat fra mine case viste at de fleste håndverkerne ikke førte i 
”Datafangeren” hver dag. Videre mente ledelsen at håndverkerne ble tvunget til å legge om 
rutinene,  de kunne ikke lure systemet så de måtte registrere tingen riktig.  Og leveringen 
fungerte ved at de synkroniserte ”Datafangeren” så da måtte de levere timelister osv. til 
kontoret. Dette løste alle håndverkerne med å ikke bruke systeme slik det var tenkt. De benyttet 
papir som før, men registrerte i ”Datafangeren” før det skulle sendes til kontoret. Ledelsen 
mente selv at håndverkerne ikke ville se noen økonomisk gevinst ved bruken av teknologien, 
men gulroten ville være at de fikk mer struktur på hverdagen sin med hensyn tl brukte timer og 
varekjøp og at de slapp alt papirarbeidet. Noe som viste seg mottsatt, de slapp ikke 
papirarbeidet og de fikk dobbeltarbeid. Videre mente ledelsen at ”Datafangeren” kunne hjelpe 
de med å få et forhold til hva varene koster, og slik jeg ser det er det bare ledelsen som kan 
tjene på dette.  For noen av håndverkerne var det nok spennende å ta i bruk ny teknologi og for 
de bedriftene som hadde tatt i bruk ”Datafangeren” til planlegging synes håndverkerne det var 
en gevinst ved at de kunne planlegge ukene sine. 
 
Alle håndverkerne hadde fått utdelt mobilteknologi slik at de kunne bruke systemet mens de 
jobbet. ”Datafangeren” skulle benyttes til å ”registrere informasjon når den oppstår”, slik 
hensikten var. Ingen gjorde dette. Alle brukte den som en stasjonær applikasjon. Papir ble 
benyttet ute på oppdrag for senere å bli ført inn i ”Datafangeren” når de var ferdige. Det var 
ikke alle som hadde den med ut på oppdrag en gang. Grunnen til dette kan være at ledelsene i 
bedriftene hadde informert lite om hensikten med innføring av ”Datafangeren”. I RørProd 
hadde de ikke engang fått beskjed om hvorfor de måtte føre på papir i tillegg til i 
”Datafangeren”, de bare gjorde det de hadde fått beskjed om.  
 
Mye av grunnen til at ”Datafangeren” ikke ble brukt slik det var tenkt, har nok med tillitt til 
både teknologien og brukerne. Alle brukerne hadde opplevd en del problemer, som førte til at 
de var redde for å miste informasjon. Hvis håndverkerne mistet informasjon om antall brukte 
timer, kunne de risikere å tape lønn. Mistet ledelsen antall brukte timer på oppdrag, mistet de 
inntekt og ble heller påført tap. Så selv om ikke begge leddene så gevinst, kunne det motsatte 
føre til at begge fikk tap. Hos RørProd var det også manglende tillitt til håndverkerne. De stolte 
ikke på at de førte det de skulle, derfor benyttet de tre systemer for å kunne kontrollere at de 
alltid registrerte riktig informasjon. Ved å endre rutinene rundt bruken av systemet til å dokke 
hver dag, ville man raskere kunne oppdage at oppdrag eller annen informasjon manglet og det 
var lettere å kunne rette opp dette. Da kunne man fjernet alt dobbeltarbeid. Ledelsen selv mente 
at mange av disse problemene kunne vært løst ved å innføre ny funksjonalitet. En annen grunn 
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for at papir ble benyttet var at ”Datafangeren” ikke støttet deres arbeidsrutiner. Hos RørProd la 
de tilbake materiale etter endt oppdrag, noe som ikke lot seg gjøre dersom kunden hadde 
signert. Dette var grunnen til at de brukte ordreseddelen, slik at kunden kunne signere her. Det 
som viste seg, var at selv om rørleggerne benyttet ordreseddelen, ble ikke alltid underskrift fra 
kunden innhentet. Så det å benytte tre forskjellige systemer er ikke det samme som å si at 
informasjonen blir rett. Ledelsen hos RørProd mente at det var mange muligheter for 
rørleggerne å gjøre feil i ”Datafanger”-systemet og at det derfor var nødvendig å bruke 
ordreseddelen og ukensammendraget for å prøve å fange opp disse feilene. 
Ukenssammendraget ble brukt for å ha oversikt over hvor mange timer rørleggerne jobbet hver 
uke, dvs. for å se om de hadde fulle 7,5 timers dager. Hos ElProd A og B var tilliten større til 
håndverkerene, her leverte håndverkeren i motsetning til rørleggerne hos RørProd, bare 
timelister. Dvs. den informasjonen som tidligere var på timelistene, elektronisk via 
”Datafangeren”. Papirversjonen av timelistene var ikke i bruk lenger. Dette har gjort arbeidet 
mye enklere for lønningsavdelingen og dermed sparer ElProd A og B penger. 
 
I NOMADE2007 kartla de hvilke tjenester som håndverkerne kunne dra nytte av. Det de kom 
frem til var tale, sms, Mobilsvar, mobilfax mobilpost, MMS, Gruppekommunikasjon og WAP 
aksess(mobilt internett). Nett-tjenestene de mente kunne være nyttig for håndverkerne var 
datatjenester (bæretjenester) med høy hastighet vil være nødvendig for aksess til internett, 
datatjenester med høy hastighet vil være nødvendig for en rekke mulige spennende 
applikasjoner, som interaktive logistikktjenester. De mente at lokasjonsbaserte tjenester også 
kunne ha en viss interesse. Videre mente de at behovene i bransjen åpnet opp for en rekke 
spennende mobile applikasjoner spesifikke for bransjen som helhet og de ulike fagene 
enkeltvis, og generiske applikasjoner som kan benyttes av andre yrkesgrupper enn håndverkere. 
Applikasjonene ville være knyttet til tidsplanlegging og tidsstyring (”når er jeg hvor”), som 
”Datafangeren” støttet og en av bedriftene benyttet. Oversikt over jobber, totalt og enkeltvis, 
status over hva som er ferdig.  
 
Noen av disse funksjonene er like på de ”Datafangeren” har. Det er flere av disse funksjonene 
som kunne ha vært innført slik at håndverkerne kunne se en større nytte av systemet. Ved å 
benytte seg av posisjonering, kunne de se hvor nærmeste kollega var hvis de trengte hjelp eller 
deler. Eller hadde de hatt mulighet til å sende bilder som MMS ville de benyttet dette for å 
sende beskjed til kontoret (vertikal kommunikasjon) eller til andre rørleggere (horisontal 
kommunikasjon) for å få hjelp til å løse problemer. Håndverkerne selv mente at kartfunksjon 
som inneholdt en tekstlig forklaring av kjøreruten og som kunne knyttes til hvert oppdrag, ville 
være til stor hjelp. Men ledelsen så ingen hensikt med at de la inn kart eller mulighet for MMS. 
Alle hadde kartbok i bilen, og det var sjeldent behov for å sende bilder. Men muligheten for å 
kunne koble bilder opp mot oppdragene i PDA-ene så de som en mulighet. Men funksjoner som 
oppgjør hvor betalingsterminal kunne kobles til PDA-ene, slik at kunden kunne betale med kort 
med en gang oppdraget var avsluttet, var en funksjonalitet ledelsen kunne ønske seg. 
Kvitteringen kunne da blitt skrevet ut direkte på en printer og/eller sendt som e-post.  Nok en 
gang ser man et resultat av hvem som bestemmer hva man skal ha og hvem som for gevinsten 
av funksjonene. Dette er bare en annen måte å få pengene raskt inn i bedriften på. 
 
Med riktig bruk kunne man benyttet ”Datafangeren” som et informasjonsrom (Tone Brateig, 
2004). Hvis flere samarbeider om et prosjekt, kunne alle delt informasjonen om arbeidet her. 
Alle gikk inn og registrerte benyttet materiall, timer osv. Så kunne man også se totalen for hele 
oppdraget. Med ”Datafangeren” ligger det også muligheter for å koordinere enkeltoppgaver 
som ses i sammenheng med hverandre, da har man noe som kalles interaksjonsmekanisemer, 
som gjør det mulig å dele inforamjson om arbeidet (Tone Brateig, 2004) 
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7.3.1.1 Oppsummering bruk av mobil IKT 
Det viser seg også her at ikke alle lykkes med å få brukerne til å bruke systemet slik hensikten 
var. Når systemet innføres, spesielt gruppevare som skal fungere for hele organisasjoner 
(Ciborras, 1996) slik Datafangeren gjør, er det viktig å gi god opplæring og innføring av 
systemet og dens funksjoner. Hvilke hensikter de har med å innføre systemet og hva slag 
påvirkning har det for hver enkelte. Mangel på læring er en viktig faktor som påvirker hvordan 
systemet blir brukt (Orlokowski, 1992, Ciborras, 1996).  Ingen av bedriftene synes det var noe 
poeng å bruke mye tid på opplæring som førte til at de forstod programvaren ut i fra hva de 
kunne fra før(Ciborras, 1996). Resultatet ble at håndverkerne tok det i bruk på bakgrunn av sine 
tidligere erfaringer(Orlokowski, 1992), de registrerte i ”Datafangeren” akkurat slik de hadde 
registrert på papir før. Dette gjorde igjen at systemene ikke ble benyttet slik det egentlig kunne 
blitt med en gang (Orlokowski, 1992). Kommunikasjonen mellom økonomiprogrammene og 
”Datafangeren” fungerte bra. De lokale programmene som systemene skal kommunisere med 
har ofte godt rotfeste i bedriftene, og fungerer ikke denne kommunikasjonen som den skal kan 
dette påvirker bruken av systemet.(Ciborras, 1996). 
 
Man ser godt i disse casene hvilke av de to hovedsynspunktene på hvordan datastøtte samarbeid 
blir tatt i bruk som er gjeldene her.  Alle tre bedriftene har sett at mulighetene til 
”Datafangeren” er vel og bra, men at det er en del andre forhold som må være på plass for at 
applikasjonen skal fungere hensiktmessig (kap. 2 ).  Mye av det som ikke var på plass her var 
tillitt. Dette gjaldt både til håndverkerne og systemet. Makt ble brukt mye, og dette gjaldt på 
hvordan håndverkerne skulle bruke systemet, som igjen førte til hvordan de utførte oppdragene.  
 
Undersøkelsen viste at bedriftene brukte ”Datafangeren” på litt forskjellig måte. I stedet for å ta 
i bruke hele potensiale til ”Datafangeren”,valgte de å ta i bruk de funksjonen som passet de. Og 
de, da er det snakk om hva ledelsen mente bedriften hadde mest nytte av.  Det at teknologien 
kan ha ulik bruk, er ofte et kjennetegn når man benytter datastøttet samarbeid. Teknologien er 
utviklet for å kunne brukes på flere måter, som er delvis overlappende. ”Datafangeren” ble 
hovedsakelig brukts som et  logistikk/lagerstyrings-program.  
 
Hensikten med ”Datafangeren” var at den skulle fungere som en Portabel applikasjon 
(Kristoffersen og Ljungberg), alle håndverkerne var utstyrt med en PDA og mobiltelefon som 
de kunne bruke hvor som helst. Undersøkelsen viste seg at selv om at alle forutsetningene lå til 
stede for i hvert fall to av bedriftene, ble den i stedet bruks som en stasjonær (Kristoffersen og 
Ljungberg) applikasjon, de brukte den som en vanlig stasjonær PC, de registrerte informasjonen 
hjemme eller på kontoret og ikke som ”Datafangerens” formål var: ”registrere informasjonen 
nå det oppstår”. Den siste bedriften sin ledelse la reglene for bruken av ”Datafangeren” slik at 
det ikke var mulig å benytte den slik den var tiltenkt. De begrenset den muligheten for å bruke 
den som et datastøttet samarbeidsverktøy, siden den ikke hadde tatt i bruk trådløs 
synkronisering, det gjorde at de var umulig å kommunisere og samarbeide med andre ved hjelp 
av ”Datafangeren” 
 
Forskjellen i bruken var hovedsakelig i hvordan de synkroniserte dataene, og dette hadde stor 
påvirkning på arbeidsprosessen og mobiliteten til håndverkerne. To av bedriftene hadde gitt de 
ansatte muligheten til å bruke ”Datafangeren” som en mobil applikasjon, ved at de kunne 
synkronisere mens de var ute på oppdrag. Det var derfor lagt opp slik at de kunne motta, 
registrere og sende informasjonen fra oppdragene. Men hvordan de ansatte brukte den stemte 
ikke overens med dette. De alle brukte den som en stasjonær applikasjon. Registrerte på papir, 
mens de var ute på oppdrag for å legge det inn i ”Datafangeren” senere. Enten hjemme, i bilen 
eller på kontoret., så synkroniserte de én gang i uken. Dette viste at informasjonsflyten ikke 
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foregikk slik den burde ha foregått. RørProd brukte den mer for å holde orden på hvem som var 
på hvilke oppdrag. Så brukte de det også som et lagerstyringssystem. Jeg kommer nærmere inn 
på hvordan dette påvirket mobiliteten til elektrikerne hos RørProd i seksjon (7.3.3.1). 
 
Likheten hos dem alle var at den ble brukt til informasjonsflyt for bedriftens oppdrag og at de 
fikk alle bedre kontroll på lagrene sine. Lønnsberegninger og faktureringer gikk mye bedre. 
Det man så godt var at hvilke funksjoner de hadde tatt i bruk og hvordan de brukte 
”Datafangeren” hadde stor påvirkning på muligheten for mobilitet og endring i 
arbeidsprosessen.  
  
Årsaken for at forskjellen ble som den ble, kan ha vært at håndverkerne fikk for liten opplæring 
og brukte Datafangeren slik de registrerte på papir. Ingen av håndverkerne så noe spesiell 
gevinst med systemet, alle fikk en eller annen form for dobbelarbeid. Et annet modererende 
element er knyttet til at mange brukere over tid utvikler alternative måter å registrere på. Det å 
kunne ha deltatt i innføringen og avgjørelsen kunne gjort noe med bruken. Hadde bedriftene 
benyttet seg av flere av mulighetene til ”Datafangeren” hadde gevinsten også ligget for 
brukerne. Når man har ny teknologi er det viktig at de for en gevinst ved bruk dette så man ikke 
noe av her 
 
 

7.3.2 Arbeidsprosessen 
For å få mobilt arbeid til å fungere kan en ikke bare løse problemer teknisk sett, men man må se 
på hele organisasjonen, slik at virksomheten har en organisasjonsform som støtter denne type 
arbeid. Det er derfor viktig å se på det menneskelige og deres måte å arbeide på, i forhold til 
teknologiutviklingen, siden det er ”Ny teknologi som gjør omleggingen mulig” (Irgens 1998). 
Det er dette NOMADE2007 sin gjennomgang av håndverkerne underbygget, at 
arbeidsoppgavene på mange områder virket styrende for mobilitet og IKT bruk i nomadiske 
miljøer. Bruken av mobil kommunikasjonsløsninger er relatert til den løsningen av de 
kjerneoppgaver som ligger til arbeidet. Over tid mente de at teknologibruken ville kunne 
komme til å endre på selve arbeidsprosessene. Det kunne vise seg også at håndverkerne arbeid 
hadde gjennomgått endringer som følge av at de har fått tilgang på mobil 
kommunikasjonsteknologi. Trolig er nettopp mulighetene dette gir for å koordinere arbeid på 
tvers av tid og sted et premiss for den arbeidsformen som finner sted i denne bransjen i dag, 
med mange løse nettverk av fagfolk og deltakelse i ulike parallell oppdrag. 
 
 
 
Bruken av ”Datafangeren” er relatert til kjerneoppgaver som dreier seg om 
administrasjonsoppgaver og informasjonsflyten i bedriftene. Ut fra undersøkelsen som UPC 
gjorde for å kartlegge ”Datafangeren” fant de ut at arbeidsprosessen til håndverkerne består av 
salg, administrasjon, planlegging, utførelse av oppdrag og etter oppdrag . 
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Figuren viser at de oppgavene ”Datafangeren” støtter, som er administrasjon og etter oppdrag, 
er dette bare i 10 % av håndverkernes arbeidsprosess som ”Datafangeren” kan benyttes. For å si 
det på en annen måte så er det 90 % av arbeidsprosessen den ikke støtter. Derfor skal det mye 
til for at helheten i arbeidsprosessen for håndverkerne har blitt så forandret.  Målet for 
”Datafangeren” var nettopp dette at håndverkerne skulle benytte mest mulig tid på sine 
kjerneoppgaver, nemlig ute på oppdrag, men samtidig skulle den forbedre kommunikasjonen 
med hovedkontoret. Det kom tydelig frem at dette ikke var tilfelle. Alle håndverkerne jobbet 
som før. Den eneste forskjellen var at de mottok ordren på en annen måte og registrerte og 
leverte fra seg informasjonen annerledes.  Informasjonen ble samlet opp og registrert de samme 
stedene som før, forskjellen var at på en eller annen måte hadde håndverkerne fått dobbelt 
arbeid ved at de førte informasjonen flere steder. En av håndverkerne mente at:  
 
 
”Man må bruke tid på å bli kjent med ”Datafangeren” og de som gjør det går det bra med,  det 
er en innstillingssak, de som har litt dårlig innstilling til ”Datafangeren”, noe som det er en del 
av, de er ikke fornøyd med ”Datafangeren”. Mener det øker arbeidsmengden. De mener det 
var enklere med PC og tastatur. Det er en del som savner å ha et tastatur i PDA'en. De mener 
det øker arbeidet hjemme, fordi det tar så lang tid å skrive.” 
        Elektriker i Elprod A 
 
I NOMADE2007 kom det frem at dokumentarbeid lå utenfor det håndverkerne selv anså som 
sine kjerneaktiviteter, selv om dette inntok en stadig viktigere del av arbeidet de utfører. PC-
basert arbeid utførtes derfor gjerne etter endt arbeidstid, ute på en byggeplass, eller det samles 
opp og gjøres på en bestem dag i uken. Mobiltelefonene derimot understøttet mer direkte de 

Figur 7-1 Forretningsmessige utfordringer 
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oppgaver han eller hun gjorde i forbindelse med koordinering av arbeidsprosesser, innhenting 
av informasjon og ekstern koordinering. Dette var en teknologi de benyttet mye oftere og var 
mer fortrolig med. SMS var i denne sammenheng mye benyttet til koordinering og 
relasjonsbygging. I NOMADE2007 så de en økende interesse hos håndverkeren for å ta i bruk 
PC-baserte hjelpemidler og funksjonalitet. Mange av deres kjerne behov kunne håndteres bedre 
dersom de kunne benytte PC funksjonalitet der de utfører det øvrige arbeidet. Dette gjaldt for 
Informasjonsinnhenting (lover og forskrifter), administrasjon (skriving av fakturaer, bestilling 
av deler, etc.), dokumentasjon (lagring av bilder og systematisering av bilder, planer, osv.). 
Videre sier rapporten NOMADE2007 at for mobilbrukerne er terskelen for å ta i bruk PC 
baserte systemer generelt mye høyere, og de ønsker å få mest mulig funksjonalitet flyttet over 
på en mobilterminal (NOMADE2007) 
 
Mobiltelefonen var fremdeles den mobileapplikasjone som støttet deres kjerneoppgave og som 
ble benyttet under arbeid. Det var nok den gang de innførte mobiltelefonen som forandret 
håndverkernes arbeidsmåte. De ble tilgjengelig overalt og kunne motta informasjon uansett 
hvor det var. Selv etter innføringen av ”Datafangeren”, var det mobiltelefonen som ble benyttet 
under arbeid. Alle beskjeder og oppgaver gikk igjennom mobiltelefonen, men til informasjonen 
rundt selve oppdragene ble ”Datafangeren” benyttet. For håndverkeren var ”Datafangeren” bare 
en støtte i deres arbeid.  Terskelen for bruken av mobiltelefon er heller ikke så stor. 
 
Håndverkerne hadde en funksjonsorientert arbeidsmåte, rette mot å utføre manuelle prosesser, 
organisert innenfor nettverksliknende organisasjonsformer med fagfolk og deltakelse i ulike 
parallelle oppdrag (NOMADE2007). Altså har håndverkerne ikke en arbeidsform som støtter 
samarbeid slik andre gjør det. Datafangeren skulle være med på å hjelpe håndverkerne å 
samarbeide ved å gi de mulighetene å koordinere arbeid på tvers av tid og sted.  Oppdrag skulle 
kunne gies uansett hvor de befant seg, og håndverkerne skulle kunne sende informasjonen 
tilbake til kontoret uansett hvor de befant seg. Men dette viste seg at slik fungerte det ikke. 
Fordi i noen av bedriftene viste det seg at ledelsen satte regler for bruken av teknologien. De 
tok fra de ansatte alt ansvar og hadde selv full kontroll ved at all informasjon skulle gå 
igjennom kontoret. Dette satte en stopper for samarbeid. Hos RørProd hadde de strukturen 
”Domitation” hvor ledelsen bergrenset håndverkernes mulighet for å handle 
 
Strukturen ”Dominataion”, var en struktur som RørProd benyttet, de brukte sine ressurser til å 
ha full kontroll over all koordinering og informasjonsflyt i organisasjonen. De begrenset 
håndverkernes muligheter for å handle ved å ta alt ansvar rundt beslutninger rundt oppdragene. 
De benyttet sin myndighet, ”Facility”, til å bestemme hvem som skulle få hvilke oppdrag, 
”Allocative”. Trengte håndverkerne hjelp skulle de ringe kontoret, så skulle de avgjøre om de 
skulle få det. ”Datafanger”-systemet bidro til økt kontroll over lagerbeholdning (”Allocative”) 
og håndverkernes (”Authoriative”) arbeid og brukte timer (Damsgaard, Scheepers). 
 
Man kan si at alle bedriftene hadde strukturen ”Legitimization”. Dette kom frem i måten de 
satte regler(”spirit of law”) for hvordan håndverkerne skulle benytte ”Datafangeren” på i 
oppdrag(”sanctioning”). Dette var regler som inkluderte rettighet og forpliktelser som ledelsen 
forventet at håndverkerne skulle gjennomføre (Damsgaard, Scheepers). Fremgangsmåten var 
lik for alle bedriftene, med untagelse av punkt 1.2 som bare gjaldt for ElProd A,  og den var at 
for hvert oppdag skulle man: 
 

1. Mottak:  
• Nye ordre mottas på én av disse måtene:  

1. Kunden ringer inn ringer til hovedkontoret 
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2. Dette gjelder bare for ElPRod A. Kunden tar direkte kontakt med 
montør. Montøren ringer Hovedkontoret og sier at en han har fått en ny 
ordre. Montøren må ringe hovedkontoret fordi de ikke kan registrere 
ordren i systemet (sentralt) selv. De får ikke registrere ordren selv fordi 
hovedkontoret ikke vil ”slippe folk inn i økonomisystemet”.  

2. Registrering:  
• Mens hovedkontoret er på telefon med kunden (1 over) eller montøren (2 over) 

registrerer han ordren i økonomisystemet. De fleste kundene er kjente / faste og 
har derfor et kundenummer. Hvis kundenummeret fylles inn oppdateres navn 
adresse etc. automatisk. Hvis ikke kundenummer er kjent er kunden en ny 
kunde, og navn, adresse etc. må legges inn manuelt. Ordren blir tildelt eller 
flere) håndverkerer.   

3. Håndverker mottar ordren: 
• Ved hjelp av ordreseddel eller  
• Når en montør synkroniserer via GPRS mottar han alle nye oppdrag som har 

blitt tildelt han.  
4. Henting av deler:  

• Håndverkerne henter de delene som trengs til oppdraget  
5. Utføring av oppdrag:  

• Oppdraget blir utført. Dette kan ta alt fra noen timer til noen måneder.  
6. Registrering av timer etc.:  

• Timer brukt på oppdraget, tillegg i lønn (overtid, høyde etc.), kilometer kjørt etc. 
Blir registrert i ”Datafangeren” hver dag, uansett om oppdraget er ferdig eller 
ikke; som å føre timeliste.  

7. Sluttføring av ordre:  
• Timer etc. for den siste dagen blir registrert (se over).  
• Samsvarserklæring fylles ut. Dette er en sjekkliste der gjeldene lover og 

forskrifter er nevnt, montørene krysser av for de som er aktuelle for oppdraget.  
• Sjekkliste over hva som har blitt gjort under oppdraget fylles ut.  
• Montøren signerer (med sitt navn) på displayet.  

8. Synkronisering:  
• Håndverkerne synkroniserer via GPRS/kable; all ordreinformasjon overføres til 

”Datafangeren” systemet sentralt, dvs. at all informasjon om ordren forsvinner 
fra montørens PDA.  

9. Fakturering:  
• All informasjon om ordren ligger nå i økonomisystemet  
• Fakturering kan gjøres direkte på bakgrunn av timer og deler brukt etc. på 

oppdraget. Dette gjøres av økonomiavdelingen.  
10. Lønnsberegning:  

• Lønn bergenes på bakgrunn av antall timer etc. som er registrert på hver 
håndverker i ”datafanger” -/økonomisystemet.  

 
Håndverkerne og kontoret har en gjensidig avhengighet når det gjelder samarbeidet rundt 
arbeidsprosessene for oppdrag. De er avhengig av å kunne gi hverandre informasjon rundt 
oppdraget. For å kunne gi informasjonen rundt oppdraget måtte de befinne seg på samme sted 
til samme tid. Det var dette ”Datafangeren” skulle hjelpe til med. De skulle kunne gi 
oppdragene til håndverkerne uavhengig av sted og tid (Grudin, 1994). Og slik fungerte det for 
alle unntak av RørProd som hadde satt så strenge regler til bruk, at det ikke lot seg 
gjennomføre. 
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Som man ser over var det tydelig å se i mine empiriske studier at arbeidsoppgavene var 
styrende på bruken av mobil IKT. De fleste brukte den som et ekstra verktøy i måten de 
arbeidet på, i stedet for å la den mobile IKT være styrende på arbeidsoppgavene. Det som 
påvirker dette er hvilke hensikter bedriften hadde med teknologien og hvilke funksjoner de 
valgte å ta i bruk. Hva slags arbeidsoppgaver bedriften ønsket at teknologien skulle støtte. Hos 
alle bedriftene var bare de administrative oppgaven som ble berørt ved innføringen av 
”Datafangeren”, og det var det mest ledelsen som tjente på det. For håndverkerne ble det mest 
dobbeltarbeid.. Hadde det blitt tatt i bruk flere funksjoner av ”Datafangeren” kunne 
påvirkningen på arbeidsoppgaven for håndverkerne vært større.  
 
Man kan ut fra figuren (Figur 7-1) ovenfor få et bilde over hvilke funksjoner som bedriftene 
kunne tatt i bruk hvis ønsket hadde vært å endret på arbeidsprosessen til håndverkerne. 
”Datafangeren” fungerte bare som et verktøy for samarbeid mellom kontoret og håndverkerne. 
Det fantes ingen form for samarbeid mellom håndverkerne. Det er enklere å samarbeide jo 
nærmere en er hverandre i tid og sted. Kan en finne ut om andre er til stede eller ikke, letter det 
arbeidet. Ved å benytte "Awareness" teknologi, lar man andre se om du er tilgjengelig eller 
ikke. Dette måtte være en kjempefin funksjon for håndverkerne. Ved å benytte posisjonering 
via GPRS kunne de benytte ”Datafangeren” til horisontal kommunikasjon. Dette ga 
håndverkerne mulighet til å kunne samarbeid rundt oppdrag. En mulighet med denne 
teknologien er hvis de mangler deler eller trenger hjelp til oppdraget så kan de se hvem som var 
nærmest, slik at de kunne kontakte disse direkte for å få hjelp. Det fantes også en funksjon som 
gjorde at de kunne se billageret til de andre, slik at de kunne se hvem de kunne kontakte, dette 
var det ingen av bedriftene som benyttet. Hvis man skal benytte en slik teknologi, spesielt i 
disse bedriftene hvor det forlå en del kontroll kan man ha grader av ”awareness”, slik at man 
kan velge når man vil være ”synlig” for andre eller ikke (Gutwin og Greenberg, 1998). 
 
 

7.3.2.1 Oppsummering arbeidsprosess 
Det kom tydelig frem av mine empiriske studier, hvordan bruken av mobil IKT hadde 
påvirkning på arbeidsprosessen. Måten bedriften tok i bruk teknologien på hadde en føring på 
hvordan de jobbet. Ingen av bedriftene hadde endret sine arbeidsrutiner etter at de hadde innført 
”Datafangeren”, for de fleste håndverkerne hadde innføringen bare ført til at de hadde fått 
ekstra arbeid. Fortjenesten lå på innsparelse av tid ved utførelse av arbeidsoppgavene til 
administrasjonen. Videre så vi at ved å benytte systemet annerledes eller ved å ta i bruk andre 
funksjoner kunne det være med på å endre arbeidsprosessen.  
 
Hvordan teknologien påvirker mobilitetsmønsteret tar jeg opp i neste seksjon. 

7.3.3 Mobilitet 
NOMADE2007 så på arbeidsprosessen før mobil IKT og resultatet de fant var at, 
håndverkerne hadde en funksjonsorientert arbeidsmåte, rettet mot å utføre manuelle prosesser, 
organisert innenfor nettverktsliknende organisasjonsformer. Mobiltelefonen hadde 
dominerende plass som redskap for koordinering av neste alle viktige prosesser. Utføring av 
parallelle prosesser og oppgaver hadde åpenbart stor betydning for utviklingen av økt mobilitet. 
Dette trekker arbeidet i retning av å ha en ambulerende mobilitet. 
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7.3.3.1 Mobilitetsmønsteret til håndverkerne 
Håndverkerne er ut i fra definisjonen(Kap. 2.1.2) mobile arbeider, det vil si at håndverkerne er 
avhengig av å være mobile i arbeidstiden. Mobiliteten blant håndverkerne er i stor grad knyttet 
til veksling mellom parallelle arbeidssteder(fysisk bearbeiding) i tillegg til at det er mye 
mobilitet innenfor de enkelte byggeplassene(NOMADE2007). 
 
Håndverkernes mobilitet kan sees på som en reisesyklus (Are Solberg, 2004) reise- besøke-
reise- besøke osv. De empiriske studiene viste at forskjellen lå på arbeidspraksisen rundt 
oppdragene, forskjellen var på det å ha en reisebasert og/eller besøkbaserte oppdragsnetteverk 
(Kristoffersen og Ljungberg 2000). RørProd hadde et reisebasert oppdragsnettverk(se) hvor de 
benyttet bil til å reise mellom oppdragene, utførte oppdraget, dro tilbake til kontoret for å få 
tildelt nytt oppdrag får så å reise videre til et nytt oppdrag. ElProd A og ElPRod B hadde et 
besøkbaserte oppdragsnettverk(se  
Figur 7-2). De dro sjeldent eller aldri innom kontoret, men direkte til oppdragene. Oppdragen 
varte ofte over et lengre tidsperspektiv, slik at de befant seg hos samme kunde over en lengre 
periode. Den reisende mobiliteten for ElProd A og B var som oftest mellom oppdragene og 
grossistene. 
 
 
Forskjellen mellom reisebasert(Kristoffersen og Ljungberg 2000) og besøksbasert(Kristoffersen 
og Ljungberg 2000) var på lengden av oppdragen og på hvordan bedriften hadde lagt opp 
arbeidsflyten. Her så man hvor stor rolle arbeidsprosessen spilte på mobiliteten. Hos RørPRod 
måtte de innom kontoret imellom hvert oppdrag, for å levere tilbake vare, få nytt oppdrag og 
hente nye deler. Dette påvirket at de hadde en mer reisebasert enn besøkbaserte arbeidspraksis 
og de brukte mye tid på reise mellom kontor og oppdrag. For ElProd A og B var det motsatt. 
Varigheten på oppdragene varte over lenger tid slik at deres arbeidspraksis var mer 
besøkbaserte. De befant hos samme kunde over lenger tid, i motsetning til RørPRod som 
besøkte flere kunder om dagen.  Det viste seg også at de som hadde reisebasert arbeidspraksis 
vandret mindre, slik som RørProd. Oppdragene var ofte hos privatpersoner i private hjem. 
ElProd A og B som hadde en besøkbaserte arbeidspraksis hadde også en stor grad av 
vandring(Kristoffersen og Ljungberg 2000).. Oppdragene deres var ofte for bedrifter og 
områdene var større, de kunne befinne seg på store byggeplasser, derfor var det ofte store 
områder de måtte bevege seg på. (Kristoffersen og Ljungberg 2000).            
 
 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
             Figur 7-4 Oppdragsnettverk i arbeidspraksisen     

                 hos RørPRod (Are Solberg, 2004) 

Figur 7-2 Oppdragsnettverk i arbeidspraksisen  

hos ElProd A og ElProd B (noen av elektrikerne)  
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( Are Solberg, 2004) 

 

7.3.3.2 Mobilitetsegenskapene til teknologien 
Denne delen viser hvordan bruken og arbeidsprosessen har påvirket mobiliteten. 
 
”Datafangeren” støttet både mikro-, lokal- og avstandsmobilitet (Heath og Luff, 1998).  
Formålet med ”Datafangerne” var at man skulle kunne registrer informasjonen der den oppstod. 
Håndverkeren skulle ha med seg PDA-ene sine ut på oppdraget og registrere material- og time 
forbruk med en gang, enten de stod stille(mikromobilitet), eller mens de vandret rundt på 
oppdraget(lokalmobilitet). Dette var det ingen av håndverkerne som gjorde. 
Ingen av håndverkerne benyttes seg av lokalmobiliteten som ”Datafangeren” tilbydde. Det var 
få håndverkerne som hadde ”Datafangeren” med seg på oppdragene. Den lå enten i bilen, 
hjemme eller på kontoret. For å registrere informasjonen ute på oppdraget(mikromobilitet) 
benyttet alle penn og papir, for senere å føre inn i Datafangeren når de kom tilbake fra 
oppdraget.  
 
Grunnen til at RørProd ikke benyttet ”Datafangeren” ute på oppdraget var teknologiens 
begrensning til og gjennomfør bedriftens arbeidsprosess. Materialforbruket låste seg når de 
hadde fått underskrift fra kunden, siden de uansett måtte ha underskrift på ordreseddelen var det 
denne som ble benyttet til å registrere alt forbruk på oppdraget. Hadde RørProd fått rettet opp i 
dette kunne dette gjort noe med både mikro og den lokale mobiliteten. Da kunne de ført inn all 
informasjon med en gang og brukt applikasjonen som et mobilt verktøy.  
 
Alle tre bedriftene benyttet mobil telefonen til avstand mobilitet. Denne brukte de til å holde 
kontakt med kontoret, motta ny oppdrag og til å kommunikasjon mellom håndverkerne i den 
grad det forekom. Det var bare ElPRod A og B som benyttet ”Datafangeren” til 
avstandmobilitet. Dette gjorde de på måten de synkroniserte ”Datafangeren” på. De 
synkroniserte trådløst og all informasjon ble sendt til kontoret helt uavhengig av tid og sted. 
Hos ElProd A fikk alle elektrikerne hver sin Outlook konto, slik at at de kunne motta interne 
beskjeder hver gang de synkroniserte. Dette erstatte dagens posthyller og oppslag, som gjord de 
mulig å motta disse beskjeden ute å reise til kontoret.   RørProd benyttet stasjonær 
synkronisering så de var avhengig av sted, ved at de måtte reise til kontoret for å koble PDA-en 
til kabelen for å sende informasjonen inn i økonomiprogrammet.  
 
 

7.3.3.3 Oppsummering 
Håndverkerne har reiser mellom ulike oppdrag, samt mobilitet innenfor arbeidsplassen. 
Arbeidet består primært av ulike manuelle oppgaver og prosesser. Det kreves betydelig 
koordinering mellom fagarbeidere som har sine oppgaver i den ”totale” arbeidsoppgaven. Det 
er behov for informasjonsinnhenting, og det er nødvendig å dokumentere arbeidet.( Julsrud, 
Mjøvik, Yttri, Nielsen, 2002) 
 
Det kommer tydelig frem at arbeidsprosessen og bruken av mobil IKT hadde en stor påvirkning 
på hvordan mobiliteten ble.  F. eks hos RørProd, ville mobiliteten forandret seg hvis de hadde 
benyttet ”Datafangeren” annerledes. Ved å benytte trådløs synkronisering(avstandsmobilitet), 
ville de sluppet og reiste så mange ganger i løpet av en dag til kontoret.  Hadde de fått 
oppdragen tidlig, kunne de planlagt slik at de tok med seg deler for alle oppdragene med en 
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gang. Da ville de spart seg noen turer til kontoret. Det var flere funksjoner i ”Datafangeren” 
som støttet mobilitet som ingen av bedriftene hadde tatt i bruk. Den ene var en kartfunksjon 
som gjorde det mulig å benytte ”Datafangeren” under reisen(Kristoff og Ljunberg, 2000) til og 
fra oppdragene. Den andre var posisjonering som gjorde det mulig med avstandsmobilitet i 
mellom håndverkerne. Her kunne de utveksle erfaringer, tilkalle nærmeste håndverker viss de 
trengte hjelp, eller hente manglende deler fra nærmeste håndverker.  Dette hadde hatt 
påvirkning på den reisebaserte oppdragsnettverket. den  
 
Man så også at hva slag type oppdrag og hvordan arbeidsprosessen var rundt oppdragene hadde 
stor påvirkning av mobiliteten. Arbeidsprosessen ga regler for hvordan de beveget seg til en 
hver tid i oppdraget. Forskjellen var i at noen måtte på kontoret å motta oppdrag, mens andre 
fikk det via telefon og ”Datafangeren”. På byggeplassen som Heath og Luff(1998) undersøkte 
skulle også mobil terminal erstatte et papirskjem for å bedre samarbeid og kommunikasjon på 
byggeplassen. Det viste seg derimot at de gamle papirskjemaene av praktiske årsaker fortsatt 
ble brukt. Den mobile terminalen ble brukt verken mobilt eller for kommunikasjon. Dette 
gjennspeilet bruken av ”Datafangeren” også. Papirskjema ble fremdeles brukt fordi 
”Datafangeren” ikke hadde samme fleksibilitet(mikormobilitet) som det papirskjemaet hadde.  
 
 

7.3.4 Kommunikasjonsmønsteret 
Hvilke endringer i kommunikasjonsmønsteret har oppstått ved innføringen av mobil 
IKT?  
Mennesker har en relativt god evne til å uttrykke ideer overfor hverandre og å handle på 
formålstjenlige måter. Det som gjør oss i stand til dette er et rikt språk, en felles forståelse av 
verden og en implisitt forståelse av dagligdagse situasjoner. Når mennesker snakker 
sammen er de i stand til å utnytte implisitt informasjon knyttet til situasjonen, eller 
konteksten, og kan derigjennom gjøre konversasjonen mer effektiv. Dessverre er det ikke alltid like 
enkelt å utnytte slik informasjon når mennesker skal kommunisere med maskiner.  
Ideen er å forbedre maskiners tilgang til kontekst for å øke rikheten i kommunikasjon mellom 
mennesket og maskin. For å gjøre dette er det viktig å ha en forståelse for hva kontekst er og 
hvordan den kan utnyttes. Videre er det et poeng at brukere av mobile 
tjenester vil befinne seg i situasjoner der brukerens kontekst, slik som lokasjonen brukeren 
befinner seg på og menneskene og tingene rundt han, er mer dynamisk.  
 
Alle bedriftene benyttet tale ved formidling av oppdragene, ved siden av ”Datafangerne”. Det var 
den formelle informasjonen som ble gitt via ”Datafangeren”, mens den uformelle og informative 
informasjonen ble gitt via tale. Ved å benytte mobiltelefon som kommunikasjonsverktøy, gjorde de 
seg uavhengig av sted, men de måtte befinne seg på samme tid, siden detter er en aktivitet som 
foregår her og nå. Kommunikasjonen via ”Datafangeren” derimot var helt uavhengig av tid og sted, 
siden ledelsen registrerte informasjonen når de mottok en ny ordre, og håndverkeren mottok den 
neste gang han synkroniserte.  
 
”Datafangeren” går som nevnt over under betegnelsen gruppevare. Den skulle støtte 
håndverkerne i de administrative oppgavene rundt et oppdrag.  Med ”Datafangeren” var det 
mulig å sende informasjonen rundt oppdraget til hverandre uavhengig av tid og sted. Får ElProd 
A og ElProd B så man at ”Datafangeren” ga håndverkerne større frihet med hensyn til arbeids –
sted og –tid. Hos RørProd var det ingen forandring. 
  
I alle tre bedriftene foregikk den uformelle kommunikasjonen via mobiltelefoner (Kraut, 1990). 
For ElProd A og B var det lite uformell kommunikasjonen utenom telefonsamtalene, siden de 
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sjeldent var på kontoret. Dette måtte ta eventuelt foregå over en kaffekopp med kollegaer ute på 
oppdrag, hvis de jobbet flere sammen. Men får mange av håndverkerne så vi at de arbeidet 
alene. Får RørProd hadde de mange muligheter i løpet av en dag til å kommunisere uformelt 
med sine kollegaer på kontoret, siden de var innom mange ganger om dagen. Trengte de hjelp 
til ad hoc løsninger på oppdrag benyttet de mobiltelefonene. For alle tre bedriftene var det 
viktig å kunne ha et samspill mellom den formelle og uformelle kommunikasjonen(Berg), siden 
den eneste måten det var i formidle informasjonen med en gang for å være sikker på at 
mottaker mottok den var via mobiltelefon. Dette fordi ikke alle synkroniserte ”Datafangeren” 
trådløst, og man viste ikke nøyaktig når de synkroniserte den. De fleste synkroniserte bare en 
gang i uken, slik at informasjonen ville ikke kunne komme frem til rett tid.  ElProd B benyttet 
Outlook på PDA-ene til å formidle generell informasjon til håndverkerne som ikke dreide seg 
om noen konkrete oppdrag. Men all ad-hoc informasjon ble også her formidlet via 
mobiltelefon.  
Håndverkerne selv mente at kartfunksjon som inneholdt en tekstlig forklaring av kjøreruten og 
som kunne knyttes til hvert oppdrag ville være til stor hjelp for de benyttet mye kartbok. Det er 
mulig at flere av håndverkerne ville ha nytte av muligheten til å sende bilder som MMS 
beskjeder til kontoret (vertikal kommunikasjon) eller til andre håndverkere (horisontal 
kommunikasjon) for å få hjelp til å løse problemer. Det forgikk i dag ingen direkte 
kommunikasjon mellom rørleggerne i dag, elektrikerne kommuniserte oftere med hverandre. 
Det er bare kontoret som hadde oversikt over hvor rørleggerne befinner seg. Ved bruk av 
”Datafangeren” manglet horisontal kommunikasjon helt. 
 
 

7.3.5 Oppsummering for hele dette kapitelet 
Dette kapitelet har vist hvordan IKT bruk og mobilitet bør forståes i lys av de konkrete 
arbeidsoppgavene som utføres, sammen med arbeidsorganisering og arbeidsplassutforming. 
Gjennomgangen av kjerneoppgavene i de tre arbeidsmiljøene avdekket hvordan disse 
medvirket til ulike mønstre for oppgaveutførelse, mobilitet og IKT bruk.  Hvilke funksjoner 
bedriften hadde innført, påvirket bruken av systemet, som igjen påvirket mobiliteten og 
arbeidsprosessen. Ingen av bedriftene hadde innført fulle potensial av ”Datafangeren”.  Måten 
de benyttet ”Datafangeren” på forandret ikke på arbeidsoppgavene eller arbeidsprosessen hos 
håndverkerne, mobiliteten var den som ble påvirket av ”Datafangeren”. 
 
 

7.4 Innføring av mobil IKT i Organisasjonene 
Når man innfører ny teknologi i organisasjoner er det noe man ønsker å oppnå.  Spesielt når 
man innfører mobil teknologi som er ment for å støtte samarbeid.  I dette avsnitte vil jeg prøve 
å avdekke hva slags påvirkning mobilitet, arbeidsprosess og innføring av mobil IKT har hatt på 
organisasjonen. Vider vil jeg prøve å kartlegge bedriftenes hensikter ved innføring av 
”Datafangerne”, for å kunne få en forståelse av ”Datafangerens” eventuelle påvirkning på 
organisasjonene. Her vil jeg ta med diskusjonen fra innføringen, arbeidsprosessen, bruken og 
mobilitet for å kunne se hvilke rolle de spiller for organisasjonens helhet. 
 
 

7.4.1 Organisasjonen 
Ut fra definisjonen i denne oppgaven kan alle bedriftene sees på som organisasjoner som 
kjennetegnes ved at de har et felles mål og endringer skjer kontinuerlig. Nomadiske 
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organisasjoner opplever en hverdag som alle organisasjoner møter i dag. Hvor fleksibilitet, 
customization og læring er nøkkelordene og visjonen av agile manufacturering, virtuelt 
samarbeid og selv organiserings grupper er prominent. Stabilitet er ut og endring er inn. 
Orlikowski [1996]. Ved å innføre ny teknologi er det en eller annen form for endring man 
ønsker å oppnå. De strategiske målene med å innføre ”datafangerne” varierte litt i de 
forskjellige bedriftene, men likheten for alle tre var at formålet var å lette arbeidsoppgaven 
rundt det administrative arbeidet ved et oppdrag. Man så fra figuren(UPC) at de administrative 
oppgavene for håndverkerne bare var 10 %.  Så hensikten med å innføring ”Datafangeren” var 
å lette arbeidet og øke kontrollen for ledelsen.  
 
 

7.4.2 Organisasjonskultur 
Nomade hadde studerte nomadiske arbeidsmiljø under hele utviklingen, og hadde fått en god 
forståles for organisasjonskulturen i disse miljøene. Slik at ”Datafangeren” var tilpasset disse 
kulturene. Organisasjonskulturen er sentral for endringsprosessene i organisasjonen(Schein). I 
Nomadiske arbeidsmiljøer er organisasjonskulturen sammensatt av arbeidsprosessen, 
mobiliteten og bruken av IKT (Schein).  Man så at håndverkerne hadde sine verdier, holdninger 
og oppfatninger for hvordan deres arbeid skulle gjennomføres. Dette prøvde ledelsen å endre på 
ved å innføre ”Datafangeren” (Barratt, 1990). Med ”Datafangeren” mente ledelsen at 
håndverkerne skulle få en bedre struktur og registrere mer nøyaktig. Kulturen i alle bedriftene 
var at ledelsen bestemte hvilke roller og oppgaver håndverkerne skulle ha (Handy, 1986). Og 
all informasjon gikk igjennom kontoret. 
 
 

7.4.3 Strukturen rundt de forskjellige organisasjonene 
Tillit vil være viktig i dagens bedrifter, spesielt i nomadiske arbeidsmiljø. Ledere må ha tillitt til 
at de ansatte gjør jobben sin. Samarbeid og kommunikasjon over fysiske avstander fører til at vi 
mister den audiovisuelle oversikten over hverandres kontekst, tilstedeværelse (presence) og 
tilgjengelighet. Dagens distribuerte arbeidsmønster kan føre til at vi ikke lengre ser at kollegaen 
din arbeider før man ser resultater. Derfor er det viktig at det finnes tillitt i organisasjonene. Når 
man ikke ser at de arbeider må man stole på at de gjør det. Kontrollen over sine ansatte og 
kollegaer forsvinner med økt mobilitet. Siden teknologien gir så mange muligheter er det i dette 
tilfelle svært viktig å ikke misbruke den til å overvåke sine ansatte. Misbrukt tillit kan føre til 
laber arbeidsinnsats.  
 
Nomadiske bedrifter er organisasjoner med arbeidere de sjelden ser. I stede for å lede sine 
ansatte så styrerer de dem, ved å koordinere de ut på forskjellige oppdrag. Forandringer, 
gjensidig avhengighet og ny teknologi, kan føre til kompleksitet i disse organisasjonene (foiler 
Sahay, structuration Theory 2003). Implementere man en gruppevareteknologi som det er gjort 
her, skaper man en gjensidig avhengighet ved at alle benytter seg av samme teknologi. 
Forandringer kan være masse, det kan være forandringer i arbeidsoppgaver, kommunikasjonen, 
mobiliteten og alt dette eller en av de kan være med på å endre organisasjonen. NOMADE2007 
viste at det var en sammenheng mellom IKT-bruk, arbeidsprosessen og mobilitet.  Er man en 
byråkratisk organisasjon vil det si at man har fast arbeidsdeling, klart definert hierarki av 
stillinger, med hver sitt kompetanseområde. Kandidater plukkes ut fra tekniske kvalifikasjoner 
og blir utpekt ikke valgt. Noe som ikke helt stemte for RørProd, hvor de valgte de som var 
innom kontoret, eller de som var ledige. For de to andre bedriftene valgte de ut fra kompetanse 
og erfaring. Virksomheten styres av eget sett generelle regler. Stram disiplin og kontroll. Med 



 104 

et slikt syn vil man ha stor del kompleksitet, og høy formalisering og lav sentralisering. Dette er 
noe jeg føler de gjør hos RørProd. Grunnen til at rørleggeren ikke skal kunne kommunisere seg 
i mellom var at lederne ønsket å ha full kontroll. Bedriften har også klart definert hierarki av 
stillinger, alt skal gå i gjennom formennene og de sjekker om de ansatte gjør det de skal ved å 
kontrollere at de fører det de skal og at de jobber det de skal. Dette brukte RørProd 
”Datafangeren” til. 
 
”Rørleggerne har null egen styring alt må gå igjennom kontoret. Kontoret bestemmer alt hva 
de skal gjøre”  

Lederen i RørProd 
 
 
Det eksisterer fortsatt mange bedrifter der hierarki og kontroll er viktige element, og en kan da 
spørre seg om det åpner opp for samarbeid på tvers og langs med organisasjonsstrukturen. 
 
 Gareth Morgen tar opp organisasjons kultur i en bok som han kaller ”Image of Organization” 
og her bruker han metaforer for å beskrive organisasjoner. Dette impliserer en måte å tenke på 
en måte se på og forstå organisasjoner på igjennom erfaring av noe annet. Her sier han at en 
organisasjon som inneholder byråkrati kan sees på som en maskin. Hvordan man innfører ny 
teknologi kan påvirke hvilke endringer som forekommer i organisasjonene. 
 
Endringer i organisasjoner påvirkes av samspillet mellom teknologien og 
organisasjonen(Giddens) . For at bedriftene skulle lykkes bedre med innføringen av 
”Datafangeren, skulle de først tatt utgangspunktet i håndverkerne(aktørperspektiv), siden det 
faktisk er de som skal bruke systemet. Dette skulle man vurdere opp mot organisasjonens 
mønster(Strukturperspektiv). Disse to perspektivene må være gjensidige utfyllende for å lykkes 
med innføring av ny teknologi(Giddens). Det er viktig at enkelthandlingene til håndverkerne 
stemmer overens med bedritens arbeidsflyt. 
 
Det var ledelsen som hadde bestemt (”Dominataion”) at de skulle ta i bruk ”Datafangeren”, og 
det var de som bestemte hvordan den skulle benyttes og hvilke funksjoner (”Allocative”) de 
skulle implementeres. Ledelsen hadde benyttet forskjellige strukturer (”Structure”) for å lage et 
mønster (”Interaction”) på bruken av ”Datafangeren” og arbeidsprosessen i bedriften. 
Håndverkerne spesielt hos RørProd hadde fast rutine (”Legitimization”) rund oppdragene. 
Rørleggerne hos RørProd måtte i mellom hvert oppdrag innom kontorer for å få tildelt oppdrag 
og hente deler. Dette gjorde ledelsen for å ha bedre kontroll over lager og håndverkerne. 
Bedriften ville gjerne at ” Datafangeren” skulle fungere slik de hadde tenkt, derfor var det 
viktig at systemet ble brukt riktig. For å oppnå dette ga de håndverkerne en felles forståelse 
(”Signification”-strukturer) av funksjonene og bruken (”Legitimization”). Damsgaard, 
Scheepers). Det var laget sjekkpunkter inne i ”Datafangeren” som fungerte som en sjekk på at 
håndverkerne gjorde det de skulle ut på oppdragen. Noen ganger flyttet ledelsen rundt på disse 
for å kontroller at de virkelig brukte de (”Authoriative”). 
 
Det viste seg at selv om ledelsen hadde laget strukturer rundt bruk, ved å gi de forklareringer 
om hvorfor og hvordan de skulle bruke systemet (”Dominataion”). Så ble det ikke brukt slik det 
var tenkt. Men for ledelsen spilte det egentlig ikke noe rolle, hvordan og når de førte, bare de 
fikk informasjonen de trengte innen en gitt tid. Men hensikten var å få mer korrekt informasjon 
ved at håndverkerne skulle føre inn når informasjonen oppsto. Dette ble borte ved at de benyttet 
den annerledes. Mange av disse feilene ville vært unngått ved å endre rutinene. En grundigere 
opplæring av rutiner for bruk(”Legitimization”) av ”Datafangeren” og innføring av en 
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bonusordning for de som fulgte de riktige rutinene ville også være til hjelp. Det ville vært nyttig 
for administrasjonen og gjennomgå alle de feilene de mener kunne oppstå og forsøke å endre 
arbeidsrutinene (”Legitimization”) i forhold til disse.  

7.4.4 Endringsprossessen 
På grunn lag av måten bedriftene innførte ”Datafangeren” på, og ut fra valgene de tok for 
hvordan de skulle bruke den, i forhold til hvilke funksjoner de tok i bruk. Fulgte de alle den 
tradisjonelle(Orlikowski og Hofman, 1997)  måten å tenke teknologisk forandring på. Måten 
nomadiske organisasjoner er stabile på påvirker også dette. De forberedte 
forandringen(”unfreezing) ved at de gradvis tok den i bruk. Dette gjorde de ved at de startet 
med noen få, før de økte til alle. Så implementerte(”change”) de ”Datafangeren”, og siden 
”Datafangeren” bare var en erstatter for papir, spesielt for håndverkerne, så man at bruken var 
som papir, så de fant fort tilbake til stabiliteten (”Refreezing”) (Orlikowski og Hofman, 1997) 
igjen.  
 
Siden de innførte en gruppevare teknologi med mange nye muligheter ville de hatt mer nytte av 
å benytte en pågående prosess(Orlikowski og Hofman, 1997), hvor de kunne vurdert muligheter 
og utfordringer som dukket opp under veis. Etter at de hadde innført systemet og oppnådd det 
de forventet, kunne de benytte seg av håndverkernes erfaringer for å kunne finne nye 
muligheter, som man ikke hadde tenkt på forhånd(ikke forventede) ettersom håndverkerne ble 
kjente med ”Datafangeren” og mer komfortabel med bruken. Dette kunne føre til at de så nye 
muligheter ved bruken. Siden de ikke hadde snakket med håndverkerne før innføring er dette en 
fin måte å tilpasse brukernes behov underveis.  Ved å benytte en slik prosess ved innføring 
kunne alle lære litt om bruken underveis, og de kunne utvikle moduler(mulig-basert) som ikke 
var tenkt på forhånd og som kunne være til nytte for håndverkerne(Orlikowski og Hofman, 
1997). Ingen slike endringer var blitt tatt hensyn til i disse bedriftene.   
 
Den største endringen var når de innførte systemet. Alle måtte gjøre seg kjent med noe nytt. 
Etter hvert som de fikk ”Datafangeren” inn i rutinene, og som vi så, de brukte den bare som en 
støtte i hvordan de arbeidet på før. 
 
 

7.4.5 Hvilke endringer og hvorfor? 
Innføringen av ”Datafangeren” bærer preg av at den hadde vært ledelses styrt.  Funksjonene 
som var blitt valgt støttet ledelsens sine arbeidsoppgaver, og ledelsens interesser ved at de fikk 
en insparelse i tid og penger Håndverkernes arbeidsprosess og interesser ble ikke satt i fokus i 
det hele tatt (Currie, 1995).   Det tradisjonelle ledelses syn stoppet håndverkerne i å se nye 
muligheter som oppstod under innføringen av ”Datafangeren”.  Det var ikke noe rom for 
situasjonsbetingede reaksjoner (Orlikowski, 1996).  Hadde håndverkernes meninger og 
interesser rundt ”Datafangeren” vært viktig, hadde nok resultatet vært litt annerledes. 
Håndverkerne kunne under innføringen og bruken sett nye muligheter som ikke var tenkt, 
situasjonsbestemt endringsperspektiv (Orlikowski, 1996). Resultatet kunne ha vært at det hadde 
blitt innført flere funksjoner som hadde støttet håndverkernes arbeid. Det viste seg at 
håndverkerne så flere muligheter ved bruken etter at de hadde benyttet den en stund. 
Funksjoner som kart og MMS, var funksjoner som kunne lette deres arbeid. Slik det ble her var 
det ledelsen som tok avgjørelsene, ledelsen som ga ordre for bruk, ledelsen som hadde 
fortjenesten, mens det var håndverkerne som i størst grad brukte den.  Det var håndverkerne 
som brukte ”Datafangeren”, mens ledelsen var brukere av informasjonen i ”Datafangeren”. 
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Denne informasjonen ble i stor grad brukt til økt kontroll over lager, fakturering og 
håndverkere.  
 
Endringene som oppstod var en blanding mellom ”planned Change”(Orlikowski, 1996) og 
”teknologi- styrte” endringer. Hensikten med å innføre ny teknologi er som regel at man vil 
oppnå noe. Ledelsen ønsket med å innføre ”Datafangeren” å få ned svinnet, ved at 
håndverkerne ble tvunget inn i et nytt arbeidsmønster for å registrere riktig.  Dette var planlagte 
handlinger hvor ikke håndverkerne hadde noe medvirkning ved innføring og ved å innføre de 
funksjonene de gjorde stimulerte ikke ledelsen noen form for samarbeidskultur (Kurt Lewin). 
Forandringene var endelige, men de hadde mulighet for å ta i bruk flere funksjoner noe som 
gjorde at de gradvis kunne få en forandring. Selv om det er ledelsen som styrer endringene ved 
å ta valgene rundt innføring er det ”Datafangeren” som gjør endringen mulig derfor kan man 
kategorisere endringene som ”teknologi-styrte endringer”. Dette var jo noe man så tydelig i alle 
bedriftene, at jo flere funksjoner man tok i bruk jo større var muligheten for endringer i 
organisasjonene.  For håndverkere som har opprettholdt en stabil organisasjon over mange år, 
og det har vært utviklet lite teknologi som støtter deres arbeid. Derfor kan det være høy 
terskelen for håndverkerne å ta i bruk ny teknologi. Teknologi kunnskapene i slike bedrifter er 
svært forskjellig. Ut fra dette kunne innføringen av ”Datafangeren” sees på som et brudd i 
stabilitet, Puctuated equilibrium (Orlikowski, 1996). For håndverkerne var endringene rundt 
prosessen av oppdragene. Ved å benytte ”Datafangeren” mente ledelsen at håndverkerne ble 
tvunget inn i et nytt arbeidsmønster. Drivkreftene for dette bruddet var en sammensetning av 
bruken av IKT, arbeidsprosessen og mobilitet.  Bruken av IKT var den faktoren som påvirket 
mest. Ingen plutselige endringer oppstod. De brukte teknologien slik de jobbet før. Endringene 
som oppstod var at håndverkerne, slev om de ikke gjorde det, kunne arbeide mer mobilt med de 
arbeidsoppgavene som de ikke kunne ha gjort før. Graden av mobilitet var det ledelsen som 
avgjorde i forhold til reglene de satte til bruk og arbeidsprosesser. Det er mange grunner til å tro 
at når man innførere en mobil gruppevareteknologi så ønsker man å gjøre noe med samarbeidet 
i organisasjonen. Det å endre på informasjonsflyten og kommunikasjonen, øker muligheten for 
og samarbeidet uavhengig av tid og sted. Hadde bedriftene planlagt endringer ved innføring av 
”Datafangeren” ville det vært synlig ved at håndverkerne hadde vært mer delaktig i hele 
prosessen og at det hadde vært en åpen kommunikasjon mellom ledelsen og håndverkeren. Det 
at håndverkerne hadde følt seg viktige i en sånn prosess kunne ført til kontinuerlig læring og en 
bedre samarbeidskultur. Dette er spesielt viktig hvis det store endeløs endringer som kan føre til 
store konflikter. Og slik ledelsen hadde bestemt at ”Datafangeren” skulle implementeres var 
ikke dette tilfelle. Hensikten med å innføre ”Datafangeren” i bedriften var en annen. 
Datafangeren” ble innført for å få ned svinnet og for å lette de administrative oppgavene. For 
håndverkerne var ikke forandringen så stor heller siden dette var måten de jobbet på fra før. Det 
var ledelsens sine arbeidsoppgaver som ble forandret og ikke håndverkernes.  Hadde 
håndverkeren hatt mer å si kunne kanskje endringene blitt større. Det var en hierarkisk struktur 
i alle bedriften, hvor det var ledelsen som bestemte og håndverkerne tok i mot ordre. Det skal 
mye til å forandre på slike tradisjonelle bedrifter som ikke har vært til å benytte IKT. For 
ansatte i slike bedrifter er stabilitet viktig, for at det ikke skal forstyrre deres måte å arbeid på. 
Men det er ledelsens ansvar å åpne for forandring, slik at de kan tilegne seg nye ferdigheter. 
 
”Datafangeren” var utviklet slik at den ikke bare løste gitte tilstander (”in-order-to”), men 
kunne endres som en følge av (”Because-of”) hvordan bedriftene arbeidet (Ciborra, 1996). 
Dette hadde RørProd behov for, pga hvordan de arbeid i forhold til henting og levering av 
deler. De var klar over at de kunne gjøre det, men hadde valgt å benytte systemet slik de 
funksjonene de hadde tatt i bruk var planlagt fra Nomade sin side. For rørleggerne sin del, 
kunne dette ført til at det var enklere for de å benytte den ute på oppdragene. Alle bedriften 
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hadde tatt i bruk systemet som en følge av hva de ville systemet skulle løse for bedriften, derfor 
hadde de ikke tatt  i bruk hele systemet.  
 

7.5 Oppsummering 
Innføringen av ”Datafangeren”, påvirket mobilitetsmønsteret i Elprod A og B. Forskjellen lå på 
hvor ofte de måtte innom kontoret nå enn før. Siden de slapp å levere fra seg informasjonen på 
ark, var de sjeldent innom kontoret. Arbeidsprosessen til håndverkerne ble på ingen måte 
forandret. De fikk litt dobbeltarbeid ved at de dobbeltførte. Og som vi ser i figuren over var det 
bare 10 % av arbeidsoppgavene til håndverkerne som omhandlet administrasjonsarbeid, og 
kjerne oppgavene var selve oppdrage. Siden ”Datafangeren” ikke støtte selve oppdraget ble 
ikke håndverkerne arbeid berørt i stor grad. Ledelsen endret heller ikke verken 
mobilitetsmønsteret sitt eller arbeidsrutinene, men i motsetning til håndverkerne ble deres 
arbeid forenklet. Den største forandringen for hele organisasjonen var hvordan 
informasjonsflyten rundt oppdragene forgikk mellom kontoret og håndverkerne. Resultatet var 
ikke store endringer organisasjonene, men å økning av kontrollen. De fikk større kontroll over 
håndverkerne, lager og fakturaer. Ved å tatt i bruk Datafangeren på enn annen måte med f. eks 
kart, posisjonering og mms kunne det kanskje har styrket samarbeidet på mange måter og 
håndverkerne hadde sett gevinst og funnet ut at det kunne være gøy å bruke ”Datafangeren”. 
Noe som kunne påvirket organisasjonen som helhet. Ut fra mitt stå sted så det mest ut som at 
ledelsen så seg selv og sine behov, ved å få mer makt fordi de fikk mer kontroll over 
håndverkerne og hva de førte og økt kontroll over lager som igjen førte til inntjening av tid og 
penger. 
 
 

8 KONKLUSJON 
Denne hovedfagsoppgaven tar for seg tre case hvor fokuset har vært på innføring av ny 
mobilteknologi i nomadiske arbeidsmiljøer. Gjennom case studie av flere nomadiske 
arbeidsmiljø, har jeg sett på innføringen og bruken av mobil teknologi, og hvordan dette 
påvirker organisasjonen. Case studiene avdekket ulik bruk blant håndverkerne og blant 
bedriftene.  Casene viste også en annen bruk av systemet enn hva hensikten var. På grunnlag av 
eksisterende teori, har empirien som er gjennomført blitt diskutert. Utgangspunktet for 
oppgaven har vært følgende problemstilling: 
 

Hvilke organisasjonsendringer har innføringen av mobil IKT i nomadisk arbeidsmiljø 
ført til?  

   
 
For å svare på problemstillingen, og avdekke eventuelle årsaker, adopterte jeg modellen som 
viser at arbeidsoppgaver er førende for mobilitetsmønster og bruken av mobil IKT 
(NOMADE2007), som igjen er avgjørende for endringsprosesser i organisasjonen. Med 
modellen som bakgrunn, og for å kunne avdekke eventuelle endringer i noen av disse leddene, 
definerte jeg fire underspørsmål: 
 

5. Har innføring av ny mobil IKT ført til endringer i arbeidsprosessen? 
6. Hvilken påvirkning har mobil IKT på mobilitetsmønsteret i organisasjonen? 
7. Hvilke endringer i kommunikasjonsmønsteret har oppstått ved innføringen 

av mobil IKT?  
8. Hvordan bruker de teknologien i bedriften?  
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Arbeidsprosessen hos håndverkerne var som tidligere, en funksjonsorientert arbeidsmåte, rettet 
mot å utføre manuelle prosesser, organisert innenfor nettverksliknende organisasjonsformer. 
Siden de administrative oppgavene ikke er en del av kjerneoppgavene, men bare en liten del av 
den totale arbeidsprosessen til håndverkerne, hadde den ingen innvirkning på deres 
arbeidsprosess. Den eneste endringen var at de fikk litt ekstraarbeid rundt denne delen.  De 
administrative oppgavene til ledelsen ble enklere å gjennomføre, men det ble ingen direkte 
endringer i måten de ble gjort på. 
 
Bedriftene utviklet forskjellige mobilitetsmønstre. Årsaken til dette var forskjellig bruk av 
”Datafangeren” og forkjellige arbeidsprosesser i bedriftene. For RørProd var det 
arbeidsprosessen, ikke ”Datafangeren”, som påvirket mobilitetsmønsteret. Hos ElProd A og B 
var det en kombinasjon. Selv om bruken viste at ”Datafangeren” ble brukt som en stasjonær 
applikasjon, fordi den ikke ble brukt på oppdragene, påvirket muligheten til å registrere 
uavhengig av tid og sted mobilitetsmønsteret. Resultatet viste at mobilitetsmønsteret var styrt 
av bruken av ”Datafangeren”.  Uansett hvordan de benyttet den hadde den en eller annen form 
for innvirkning på mobilitetsmønsteret.   
 
”Datafangeren” ble ikke innført noen steder med hensikt på å øke samarbeidet.  Den ble bare 
brukt til vertikal kommunikasjon med kontoret.  Utenom informasjonsflyten rundt et oppdrag 
foregikk det meste av kommunikasjonen via mobiltelefon. ElProd B benyttet også e-post til å 
kunne sende beskjeder. 
 
Håndverkerne utviklet sin egen måte å benytte systemet på (Working around), ved at de 
adopterte den gamle måte å registrere på og overførte dette til ”Datafangeren”. Alle støttet seg 
på papir på en eller annen måte. Ledelsen hos RørProd benyttes seg av Augmenting ved å ilegge 
håndverkerne ekstraarbeid ved bruk av ”Datafangeren”. Mobiltelefonen hadde fremdeles en 
dominerende plass som redskap for koordinering av oppdragene. ”Datafangeren” ble ikke brukt 
til å støtte samarbeid, men den fungerte som et informasjonsflytsystem mellom håndverkeren 
og kontoret. Til dette formålet fungerte den veldig bra, men det var avviket i bruken hos 
håndverkerne som vakte mest oppmerksomhet. For håndverkerne i RørProd var IKT-bruken 
stasjonær, siden det meste arbeidet med ”Datafangeren” var avhengig av sted, nemlig kontoret, 
men den fungerte mobilt på kontoret. IKT- bruken for håndverkerne i ElProd A og B var mer 
mobilorientert med hensyn til at de kunne registrere, sende og motta informasjon uavhengig av 
tid og sted, men allikevel ble den på en måte brukt som stasjonært, siden de førte samme sted 
hver gang og sjelden hadde ”Datafangeren” med på oppdrag.  
 
Innføringen av ”Datafangeren” bærer preg av at den hadde vært ledelsesstyrt og fulgt den 
tradisjonelle måten å tenke teknologisk forandring på. Ledelsen sin hensikten fra med 
”Datafangeren” var ikke å endre på noe, men å lette på arbeidet rundt de administrative 
oppgavene. ”Datafangeren” førte til lite forandringer i bedriftene. De fleste jobbet som før, med 
en støtte i ”Datafangeren”. Det var ledelsene som hadde bestemt at de skulle bruke 
”Datafangeren” og det var de som satt med den største gevinsten. 
 
Det oppstod ingen form for organisasjonsendring i bedriftene som helhet. Grunnen til dette var 
hvordan de hadde valgt å ta i bruke ”Datafangeren”. Måten ”Datafangeren” ble brukt på støttet 
bedriftens organisasjonsstruktur i stedet for å endre den. Håndverkernes løse 
organisasjonsstruktur ble opprettholdt som i seg selv krever mye koordinering og mobilitet. 
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”Datafangeren” var et resultat av et grundig studie av nomadisk arbeidsmiljø. Bedriftene valgte 
bare ikke å bruke det slik det var tenkt, noe av grunnen brukerproblemet knyttet til systemet. 
Kommunikasjonen forgikk slik som før, forskjellen var måten de leverte fra seg informasjonen 
på og hvor de var. Den største forandringen var muligheten for mobilitet. Selve arbeidsformen 
hadde ”Datafangeren” ingen påvirkning på. Bedriftene opprettholdt samme hierarkiske form, 
og kommunikasjonen hadde samme retning som før. Alt skulle gå igjennom administrasjonen. 
Og for en av bedriftene skulle det ikke foregå noe særlig kommunikasjon mellom 
håndverkerne. Det er svært synlig at ”Datafangeren” har blitt innført for å lette 
administrasjonsarbeidet og ikke for å lette håndverkernes hverdag. De blir beordret til å bruke 
noe de ikke ser nytte i det hele tatt, som bare fører med seg dobbeltarbeid. Man så det ble 
utøvet mye makt og kontroll fordi de ikke hadde tillitt til håndverkerne og systemet.  
 
Resultatet av disse empiriske studiene viser hvordan arbeid, IKT-bruk og mobilitet hører 
sammen. Hvordan man bruker teknologien er med å påvirke både mobilitetsmønsteret og 
arbeidsformen. Tar man i bruk teknologien slik at det endrer arbeidsformen, kan dette også føre 
til mer mobilitet. Her valgte de å ta i bruk teknologien slik at den støttet arbeidsprosessen, det 
hadde som nevnt størst påvirkning på mobiliteten. Så den største endringen ”Datafangeren” 
gjorde på bedriftene var å endre på mobilitetsmønsteret for håndverkerne og lette 
informasjonsflyten mellom håndverkerne og kontoret. 
 
 
 

8.1 Videre arbeid 
I dette avsnittet vil jeg prøve å identifisere noen retninger jeg føler det kan være lurt å forske 
videre på innen emnet innføring av mobil teknologi. 
 
Siden denne rapporten har blitt utviklet over en lang tidsperiode, har det skjedd en del 
forandringer underveis med ”Datafangeren”, ved at det har kommet nye versjoner med mer 
funksjonalitet. Dette fører arbeidet videre til å studere hva slags funksjonalitet som har kommet, 
og hvordan disse blir implementert i bedriftene. Det ville være naturlig å rette fokuset rundt 
utviklingen, avgjørelsen for å ta i bruk og selve bruken. Dette dokumentet kan brukes som en 
forstudie for hvordan man bør innføre teknologi i håndverkermiljøer, slik at man kan få større 
utnyttelse av teknologien enn hva disse bedriftene fikk 
 
Det er et behov for å forske videre på hvordan man skal kunne innføre teknologien best mulig i 
nomadiske organisasjoner, dette for å kunne oppnå den bruken som teknologien opprinnelig var 
tiltenkt.  Se på om informasjon og opplæring har noe påvirkning, eller om dette har noe med 
håndverkernes syn på teknologi. En del av studiet vil være å se på påvirkningen av 
håndverkernes delaktighet i prosessen. Hvilke funksjoner som da hadde blitt innført og hva 
dette hadde gjort med bruken og organisasjonen. Har det noen betydning på bruken av 
teknologien, hvis håndverkerne hadde fått funksjoner som støttet deres arbeid mer. F. eks 
funksjoner som MMS, kartfunksjon og posisjonering, Awareness. 
 
Formålet med videre arbeid vil være å studere håndverkernes behov for mobil IKT for å kunne 
utforme og utvikle funksjonalitet som støtter håndverkenes kjerneoppgaver. Dette for at 
teknologien skal sees som en nytte for alle ledd i organisasjonen og kan brukes til samarbeid 
både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. 
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